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CHP Esenyurt Belediye Baş-
kan Adayı Kemal Deniz Boz-

kurt, Sarıkamışlılar Derneği'ni ziyaret
etti. “Hemşehrilerimizle bir araya
geldik, fikir alışverişinde bulunduk”
diyen Bozkurt, “Esenyurt iyi yönetil-
medi, sorunlar bir yumak oldu, bü-
yüdü. Ama hiçbir çözümsüz değil. 
El ele vereceğiz sorunları birlikte 
çözeceğiz” ifadelerini kullandı. 

ç

Sorunlar çok ama 
çözümsüz değil

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Binali Yıldırım ile 

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan
Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de 
birlikte seçim çalışmasına katıldı. 
Büyükçekmece'de bir dizi programa 
katılan ve esnaf ziyareti yapan Yıldırım, 
çok tartışılan Albatros konusunda önemli
açıklamalarda bulundu. 

ç
BirLikte eSnafı gezDiLer

Albatros'un Büyükçekmece'nin en
meşhur sorunu olduğunu belirten 

Yıldırım, “Orayı yedirmeyiz. Hiç heveslen-
mesinler. Burası Millet Parkı olacak. Hayırlı
uğurlu olsun. Öyle yüksek rantla yüksek 
emsalle binalar falan yok. Gençlerimize 
kültür merkezi açacağız. Anne ve babaların
çocuklarını emin ellere bırakacakları kreşler
yapacağız” ifadelerini kullandı. ı SaYfa 5

ç
BOşuna heVeSLenmeSinLer

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, San-

caktepe'de iş insanları, sivil top-
lum kuruluşları ve meslek odaları
temsilcileriyle bir araya geldi. Kı-
lıçdaroğlu, belediye başkanlarının
hizmeti eşit götürmeleri gerekti-
ğini söylediğini belirterek, "Para

var efendim. Yerinde
ve zamanında

kullanırsanız
para var. O

nedenle hiz-
meti eşit 

vereceksiniz”
uyarısını yaptı. 

ı SaYfa 6

HİZmetİ eŞİt 
VeReceksİnİZ
ç

SON TOPLANTIDA BÜYÜK UYUM

Sayfa 3Mehmet Mert

Adayların 
yarışı
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Kadınsız 
demokrasi!
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Köprüden 
geçemiyom...
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KİralaMa Kanuna ayKIrI
Avcılar Belediye Meclisi'nin mart
ayı ilk oturumunda çok tartışıla-

cak bir karara imza atıldı. E-5 üzerinde
yer alan ve 112 Acil Birimi'ne kiralan-
mak istenen arazi, AK Parti Gru-
bu'nun muhalefeti, CHP'lilerin de
meclise eksik katılması sonucu redde-
dildi. İlgili madde üzerine söz alan AK
Parti Meclis Üyesi Sait Odunkıran, kiralan-
mak istenen arazinin İBB'ye ait olduğunu belir-
terek, “Mülkiyeti İBB'de olan bir yeri ilçe belediyesi
kiralayamaz” dedi. Sağlık yatırımına karşı olmadıklarını
fakat kanunu da çiğneyemeyeceklerini belirten Odunkıran,
maddenin yeni seçim dönemine bırakılmasını talep etti. 

ç Kiralamanın 12 evet oyuna karşılık 16
oyla reddedilmesi üzerine açıklama yapan

Belediye Başkanı Handan Toprak, “İmar ve
Hukuk komisyonlarında onaylanan müşterek
rapor, 5 yıldır kamu yararına yaptığım her ça-
lışma gibi AKP Grubu'nun ret oyları ve CHP

Grubu’nun eksik katılımı ile maalesef
engellenmiştir. Takdir Avcılar halkının-

dır” açıklamasını yaptı. CHP Meclis Üyesi
Hasan Toğay ise ilgili yerin kamuya hizmet

için kiraya verilmek istendiğini belirterek, “Meclis,
kamu adına risk alabilir. Nihayetinde burası İBB'nin
de olsa yapılacak kiralama iki belediye arasında
sorun teşkil etmez” diye konuştu. 

Avcılar E-5 
Yolu üzerine

yapılmak 
istenen 112 Acil

Sağlık Servis
İstasyonu,

Belediye
Meclisi'nde 
reddedildi.

Komisyonda
kabul edilip

meclise gelen
madde, 

CHP'lilerin
eksik katılımı

ve AK Parti
Grubu'nun ret

oyu vermesiyle
kabul edilmedi
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112 ACıL’e Ret
veRıLıR Mı?

YAKUP
TEZCAN

HABER

ç
MeclİS KaMu aDIna rİSK alaBİlİr

Handan Toprak, 112 Acil’e 
yapılacak kiralamanın 
reddedilmesine sert 

tepki gösterdi.  

Büyükçekmece’de konuşan AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım,
ilçenin en büyük sorununun Albatros olduğunu belirterek,
“Orayı yedirmeyiz. Hiç heveslenmesinler” çıkışını yaptı

alBatRos’U YediRmeYiZ

Yıldırım ve
Uysal, 

AK Parti
İlçe 

binasının
önünde
toplanan
partililere
seslendi.  

31 Mart’ta kol 
kola olmalıyız

CHP İstanbul
Büyükşehir Bele-

diye Başkan adayı Ekrem
İmamoğlu, CHP Şişli
Belediye Başkan adayı
Muammer Keskin'in
proje tanıtım toplantısına
katıldı. Toplantıda konu-

şan İmamoğlu, “31
Mart'ta kol kola yürüme-
liyiz. Bu sadece bir siya-
sal süreç değil. Halkın
süreci tüm vicdanıyla,
ahlakıyla, adaletiyle takip
ettiğini görüyorum” diye
konuştu. ı SaYfa 5

ç

Belediyede istihdam
meRkeZi kURUlacak

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan
adayı Mustafa Necati Işık, “Beylikdüzü

bir organize sanayi kenti ama potansiyeli 
değerlendirilmiyor” eleştirisini yaptı.
“Beylikdüzü Belediyesi İstihdam
Merkezi’ni kuracağız” diyen
Işık, “Binlerce fabrika ve işlet-
meyi bu sisteme entegre
ederek, tüm genç arka-
daşlarımızı iş sahibi
yapmak için burada-
yım” diye konuştu.

ç

Çatalca Belediye Başkanı ve
Cumhuriyet Halk Partisi Bele-

diye Başkan Adayı Cem Kara'nın eşi
Nurhan Kara, CHP Çatalca ilçe örgü-
tünün tüm seçim çalışmalarına aralık-
sız devam ederek partinin örgüt üyesi
gibi her kademede emek veriyor. 4’te

SOKAKLARDA BROŞÜR DAĞITIYOR

ç

nurHan Hoca’Dan
eşine BüyüK DeSteK

HIZIR Yetisti
Beyoğlu Hasköy'de gecekonduların çoğunlukta olduğu bir mahallede
1 ay içerisinde, birçok kişi sabah uyandığında ya da işe giderken
kapılarından içeri atılmış içinde bin TL bulunan bir zarfla karşılaştı

Hasköy'de çoğunluğu gece-
kondudan oluşan mahallede

hemen herkes 1 aydır gece kapıları-
nın arasından bırakılan para dolu
zarfları ve bunu kimin yaptığını ko-
nuşuyor. Bazı kişiler sabaha karşı
mahalleye giriyor ve önceden belirle-
dikleri maddi durumu kötü ailelerin
kapıları arasından içeriye zarf bırakı-
yor. Bazı eve tek, bazılarına ise 2 ya

da 3 zarf. Zarfların her birinden bin
TL çıkıyor. Sabah kalktıklarında
zarfları görenler, içine açtıklarında da
büyük şaşkınlık yaşıyor. Her zarfta
bin TL bulunuyor. Aynı zarfların
başka evlere de bırakıldığını öğre-
nenler, daha sonra bunun bir yardım
zarfı olduğunu anlayarak rahatlıyor.
Şimdi herkesi 'Hızır" adını verdikleri
bu hayırseveri merak ediyor. ı SaYfa 5

ç
ZarfI BIraKanIn aDInI ‘HIZIr’ KoyDular
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4 kİSİYİ YAkMıS!

Beyoğlu'nda 4 
kişinin öldüğü

yangınla ilgili gözaltına
alınan Özkan E. ve 
kendisine yardım ettiği
iddia edilen amcası
Yunus E. emniyetteki 
işlemlerinin ardından
adliyeye sevkedildi. Yan-
gını arkadaşlarını kor-
kutmak için çıkardığını
savunan Özkan E.'nin

polis sorgusunda,
“Tartıştığım Ramazan
Demir ile zaten ara-
mızda husumet vardı.
Olay sabahı geldiğimde
de eşyalarımı dışarı 
attığını gördüm. Sinir-
lendim. Onun yattığı
kanepeye gazete kağıtla-
rını yerleştirip yaktım.
Pişmanım” dediği 
öğrenildi. ı SaYfa 3

ç

Burak zihni’nin YazıSının DeVamı SaYfa 6’Da

Cumhur ittifakı
ataşehir’i kazanaCak

AK Parti İstanbul İl Başkanı
Bayram Şenocak, Ataşe-

hir’de düzenlenen aday ve proje ta-
nıtım toplantısında, "31 Mart akşamı
Ataşehir’de zafer yaşayacağız. İs-

mail Erdem Ataşehir’de Belediye
Başkanımız olacak" dedi. MHP teş-
kilatlarına da teşekkür eden Şeno-
cak, “El ele vererek, bu ittifak ruhu
ile Ataşehir'i kazanacağız” dedi.
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Ekrem
İmamoğlu

Mustafa
Necati Işık

Binali 
Yıldırım

Mevlüt
Uysal 

Kemal Kılıçdaroğlu

Gecekondu mahallesinde evlere zarf içerisinde
bırakılan paralar gizemini korurken, vatandaşlar

bu durumdan son derece memnun.

Bayram
Şenocak

Hollanda’da
kıS gezıSı
Hollanda’da
kıS gezıSı
Hollanda’da
kıS gezıSı
Hollanda’da
kıS gezıSı
Hollanda’da
kıS gezıSı
Hollanda’da
kıS gezıSı
Hollanda’da
kıS gezıSı
Hollanda’da
kıS gezıSı
Hollanda’da
kıS gezıSı

son 
mecliste 

skandal

Büyükçekmece Belediyesi,
2019 yerel seçimi öncesinde

düzenlenen son meclis toplantısında
CHP ve AK Parti grubu biribirlerine 
iltifat yağdırdı. 2014 – 2019 meclis 
döneminde yaşamını yitiren CHP’li
Emre Sarısaltık ve AK Partili Recep
Alpaslan’ın anısına hazırlanan video-
lar izlendikten sonra konuşan AK
Parti Grup Başkanvekili Recep Erol,
mecliste düşüncelerini ifade etme im-
kanı bulduklarından dolayı Hasan 
Akgün'e teşekkür ederken, CHP Grup
Başkanvekili Coşkun Tanış, “Siyasi 
direnç noktasında Recep Erol beni
zorlamıştır ama nezaketi de elinden
bırakmamıştır” ifadelerini kullandı

ç

Son MecliS’te
iltifat yağMuru
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H epimizin istediği ama bir şekilde öl-
çemediği duygu. Nasıl mutlu olunur?
sorusu da ayrı bir muamma. Önce

mutluluğumuzun derecesine bakmak gerekli
yani biz bu hayatta ne kadar mutluyuz? Ken-
dinize 0- 100 arasında ne kadar mutlu 
olduğunuzu sormakla başlayabilirsiniz.

***
Sorun ve cevabınızı bir kenara not edin.

Şimdi bu mutluluğun nelerden kaynaklandı-
ğına bakalım. Yapılan çalışmalara göre mut-
luluğun yüzde 10'u sizin sahip olduğunuz
demografik özelliklerinizden geliyor yani ne

bu özellikler yaş, cinsiyet, eğitim, yaşanılan
yer ve gelir, yani buradaki en çarpıcı durum
gelirinizin getirdiği mutluluk yüzde 10'un
içinde. Paranızın az ya da çok olması size sa-
dece yüzde 10'u kadar mutluluk getiriyor. 

yüzde 50'si dışa dönük bir kişiliğe sahipse-
niz buradan geliyor. Yani sosyal insanlar
yüzde 50 daha mutlu. İçe dönük olan kişiler
maalesef burada da kaybediyor. 

Geriye kalan yüzde 40 sizin başarınız. Yani
bu oran için sizin çabalamanız. Sizi mutlu
eden şeyleri yapmanız hayatta. Bunu nasıl bi-
leceğimiz konusuna gelince bir liste yapabilir-

siniz. En küçük detay bile yazılmalı
bu listeye. Herkesin mutlu olabileceği şeyler ken-
dine özel. Bazılarımızı bir fincan kahve içmek
bazılarımızı ise hobileri ile uğraşmak mutlu ede-
bilir. Mutlu olduklarınızı en iyi bilen sizsiniz. 

***
Size bu konuda yardımcı olmak için bir de

mutluluk arttırma stratejilerinden bahsetmek
istiyorum. İlk olarak Fordyce’ nin çalışmala-

rından başlayalım. Fordyce; toplumsallaşma-
nın ve bunun için daha fazla çaba harcamanın
önemini vurgulamış. İnsan sosyal bir varlıktır
ve yalnız başına belli bir noktaya kadar yaşa-
yabilir. İnsanın insan olarak kalabilmesi için
öncelikle başka insanlarla ya da toplum
içinde kendine yer edinmesi iletişim kurması
gerekmektedir. Sosyal bir kişilik geliştirmek
yakın ilişkilerinizi güçlendirmek ve iyi bir ar-
kadaş olmak mutluluğu arttırma 
yöntemlerinden. 

***
Kişisel olarak ise sağlıklı bir kişilik geliştir-

mek, olumlu- iyimser düşünmek ve iyi olmayı
önemsemek diğer yöntemlerden. Günümüz
koşullarında bu pozitif düşünce yapısını be-

nimsemenin ve uygulamanın ne kadar zor ol-
duğunu biliyorum. Ama emin olun ki çaba
harcamadan bir şeyler elde etmek çok müm-
kün değil. Olsa da kalıcı değil.  

Daha iyi planlar yapmak ve bu planları uy-
gulamaya koymak,  yeni aktivitelerle uğraş-
mak ve aktif bir yaşama sahip olma, dışa
dönük birey olma özelliğini geliştirme ve
olumsuz düşünceleri azaltma.

Ve en güzeli sona bıraktım. Şu ana odakla-
narak yaşamak. Şimdi de yani "burada
olma"yı başarmak. Bu yazıyı okurken burada
olduğunuz gibi. Bu haftaki yazımı Al  Pacino
nun bir sözüyle bitirmek istiyorum “Hayatı-
mız boyunca hep geçmişi veya geleceği düşün-
mekten, anı yaşayamıyoruz."

Mutluluk üzerine (2)

YAŞAM

Özlem ÖZEL

oozelb@gmail.com

YAŞAMIN AMACI

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 2.000 TL - Siyah Beyaz: 1.100 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.200 TL - Siyah Beyaz: 600 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 600 TL - Siyah Beyaz: 300 TL
1/16 Sayfa Renkli: 350 TL - Siyah Beyaz:150 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 15,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL. 

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  : 4179 5 MART 2019 SALI
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Yayıncılık AŞ. 

Yayın Kurulu Başkanı 
Mehmet MERT
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Yayıncılık AŞ. adına İmtiyaz Sahibi

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
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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

Göğüs kafesinin herhangi bir yerinde veya yaygın olarak hissediliyor. Karakteri batıcı, sızı veya baskı tarzında olabiliyor.
Bu tablonun adı; göğüs ağrısı! ‘Göğüs ağrısı’ denildiğinde hemen hepimizin aklına ilk olarak çoğunlukla kalp krizi geliyor.
Ancak toplumdaki yaygın inanışın aksine, göğüs ağrılarının önemli bir kısmı aslında kalpten kaynaklanmıyor

G öğüs Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr. Öner Dikensoy
göğüs ağrısının kalp hasta-

lığının yanı sıra ciddi akciğer hasta-
lıklarının da ilk habercisi olabileceği
uyarısında bulunarak, "Bu nedenle
eğer belirgin başka bir sebebi yok-
save ağrı, şiddeti azalmadan bir
haftadan uzun sürmüşse, en yakın
zamanda bir göğüs hastalıkları uz-
manına başvurmak yaşamsal
öneme sahip” diyor. Peki hangi et-
kenler göğsümüzde ağrı gelişmesine
yol açıyor? Prof. Dr. Öner Dikensoy
göğüs ağrısının altında yatan 5
önemli nedeni anlattı, önemli uyarı-
larda bulundu.

Kalp damar hastalıkları

Kalp damar hastalarının kışın
soğuk havalarda, özellikle hava kir-
liliğinin yoğun olduğu dönemlerde
uzun süre dışarda kalmaları ve efor
sarf etmeleri tehlikeli olabiliyor. Ör-
neğin soğuk ve kirli hava nedeniyle
koroner arterlerde (kalbe kan taşı-
yan ana damarlarda) spazm gelişe-
biliyor. Spazm bu hastalarda göğüs
ağrısı, efor sırasında göğüs ön du-
varında baskı şeklinde ortaya çıkı-
yor ve nefes kesen bir özellik
sergiliyor. Ağrı hasta dinlendiği
zaman kısa süre içinde geçiyor.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof.
Dr. Öner Dikensoy ağrı eğer geçmi-
yor ve 30 dakika veya daha uzun
sürüyorsa, kollara, çeneye veya sırta

yayılım gösteriyorsa bu tablonun
kalp krizinin habercisi olabileceği
uyarısında bulunarak, “Bu du-
rumda hastaların hareket etmekten
kaçınarak ve zaman kaybetmeden
yardım isteyerek en yakın hastaneye
başvurmaları çok önemli” diyor.

Kas iskelet sistemi 
|zedelenmeleri

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof.
Dr. Öner Dikensoy akciğer hastalık-
ları sonucu oluşan göğüs ağrıları-
nın en sık görülme nedeninin, üst
solunum yolları veya akciğer enfek-
siyonları sonucu gelişen ve uzun
süren öksürüklerin ardından oluşan
myalji, bir başka deyişle kas ağrısı
olduğunu söylüyor. Özellikle uzun
süreli ve şiddetli öksürüklere bağlı
olarak kas iskelet sisteminin hasar
görmesi sonucu batıcı özelliğe
sahip ve hareket etmekle artan
göğüs ağrıları olabiliyor. Hatta
bazen şiddetli öksürük nedeniyle bir
veya birden çok kaburgada kırık ge-
lişebiliyor. Kaburgada kırık, oturup
kalkarken ve yatarken ciddi, batıcı
karakterli göğüs ağrılarının oluşma-
sına yol açabiliyor. Bunun dışında
ters bir hareket yapmak ve ağır kal-
dırmak gibi sebeplerle de kas ağrı-
ları oluşabiliyor.

Akciğer hastalıkları

Prof. Dr. Öner Dikensoy göğüs ağ-
rısının astımın ilk sinyali olabileceği

uyarısında bulunarak, “Astımlı has-
talarda, bazen öksürük ve nefes
darlığı gibi belirtilerin yanında,
bazen ise tek bulgu olarak, göğüs
ön duvarında baskı şeklinde ağrı or-
taya çıkabiliyor” diyor. Pulmoner
hipertansiyon denilen akciğer da-
marları içindeki basınç artışının da
ilk habercisi yine göğüs ağrısı olabi-
liyor. Ayrıca akciğer zarını ilgilendi-
ren durumlarda, örneğin akciğer
zarı iltihabı veya akciğer zarına
yakın damar tıkanıklığında göğüs
kafesinin yan taraflarında nefes alıp
vermekle bıçak batar tarzda hissedi-
len ağrılar gelişebiliyor. Akciğer has-
talıkları açısından bir diğer önemli
durum da, sürekli olan ve sırtta,
omuzda veya göğüs duvarı üze-
rinde sızı tarzında ya da zonklayıcı
tarzda, özellikle gece hissedilen ağ-
rılar. Bu tür ağrılar sigara içen ve 40
yaş üzeri kişilerde akciğer kanseri-
nin ilk belirtisi olabiliyor.

Mide bağırsak sistemi
hastalıkları

Mide bağırsak sistemi hastalıkla-
rıyla ilişkili sorunlarda, özellikle de
gastrit veya gastroözefajiyal reflü
hastalığında; göğüs ön duvarında
bazen yanma tarzında bazen de
ayva yediğimizde gelişen yutakta ta-
kılma hissine benzer ağrılar görüle-
biliyor. Bu ağrılar mide asit
içeriğinin yemek borusuna kaçması
nedeniyle gelişiyor.

PAniK AtAK
Panik atak ve benzeri durumlarda, hava açlığı
şeklinde hissedilen nefes darlığı ve çarpıntıyla bir-
likte göğüs duvarının herhangi bir noktasında,
bazen kalp hastalığı belirtilerini taklit edebilecek

ağrılar oluşabiliyor. Psikolojik nedenle gelişen ağ-
rıların kalp hastalığı sonucu ortaya çıkan ağrılar-
dan farkı ise hastanın efor sırasında rahat olup
ağrıyı istirahat halindeyken hissetmesi.

GoGuS AGRISININ 
5 oNEMLI NEDENI

VÜCUTTA kaşıntı, kızarıklık,
burunda şeffaf renkli akıntı
ve şişme, sık sık arka arkaya

hapşırma ve gözlerde kaşıntı gibi belir-
tileri olan saman nezlesi hakkında bilgi
veren Kulak Burun Boğaz Bölü-
mü’nden Prof. Dr. Mustafa Cem
Özbek, "Alerji; vücut bağışıklık sistemi-
nin aslında zararlı olmayan bitki po-
leni, ev tozu akarı veya hayvan
tüylerinin zararlı gibi algılanarak vücu-
dun bunlara karşı bir bakıma gereksiz
yere antikor üretmesi neticesinde or-
taya çıkmaktadır" dedi. Özbek, bu
virüs hakkında önemli açıklamalarda
bulundu. 

Alerjiyi nezle ile karıştırmayın

Alerji toplumun yüzde10 – yüzde 25
ini etkileyen bir hastalıktır. Burun akın-
tısı, hapşırma, gözlerde yaşarmanın
yanı sıra, burun tıkanıklığına da neden
olduğundan geceleri uyku kalitesinin
düşmesine sebep olabilmektedir.

Burun tıkanıklığı
aynı zamanda göz-
altlarında oluşan
morluklara neden ol-
maktadır. Alerjisi olan kişi-
lerde sinüzit, orta kulak
enfeksiyonları ve astım gibi hastalık-
lar daha sık görülürler. Alerjiye bağlı
burun akıntısı ile solunum yolu enfek-
siyonlarına bağlı ortaya çıkan burun
akıntıları başlangıçta bazen karıştırıla-
bilmektedir. Alerjik akıntılar sırasında
kişide ateş olmaz ve kişi çoğunlukla
kendini iyi hisseder. Halsizlik burun tı-
kanıklığının verdiği uyku sıkıntısına
bağlıdır ancak hiçbir zaman bir solu-
num yolu enfeksiyonunda görülen
kadar olmaz.

Ağaç polenlerin alerji nedeni

Ağaç polenleri daha çok Mayıs-Hazi-
ran ayında, çimen polenleri ise Tem-
muz-Ağustos ve yabani ot polenleri ise
Eylül-Ekim aylarında sorun oluştur-

mak-
tadırlar.

Tüm yıla ya-
yılan alerji neden-

leri sıklıkla ev tozu, küf ve ev
hayvanlarına bağlıdır. Polen yoğun-
luğu en fazla Mayıs-Haziran ayla-
rındadır. İklim koşullarına bağlı
olarak Nisan ortası ve temmuz orta-
sına kadar da bu yoğunluk uzayabi-
lir. Polen alerjisi olan birinin kapalı
ortamda çalışması ile serada çalış-
ması veya günün çoğunu açık alan-
larda geçirmesi ile evde veya işte
geçirmesi farklı sonuçlar doğurmak-
tadır. En güzel korunma şekli aler-
jenden kaçınmadır ancak bu her
zaman sağlanamamakta ve yeterli
olmamaktadır. Alerjenden kaçınma
yetersiz kaldığı zamanlarda ilaç te-
davisi gerekmektedir. 

SAMAN NEZLESINE
DIKKAT!
Alerjik rinit yani saman nezlesi iş ve sosyal
yaşamda kısıtlamalara neden olduğu için özel-
likle bahar aylarında havadaki polen miktarının
artmasıyla birçok kişinin kabusu oluyor

Emziren annelere 
üç önemli öneri

EmzirmE, anne ve bebek arasındaki sevgi
bağının pekişmesini sağlıyor. Bebeğin ruh-
sal ve bedensel gelişiminde etkili olan

anne sütünden yararlanması için de doğru emzirme
biçimi büyük önem taşıyor. Kadın Hastalıkları ve
Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Gülbin işgören, emziren
anneler için tavsiyelerde bulundu.

1 - Emzirebileceğinize inanın

Emzirmede başarılı olmanın önemli koşullarından biri
annenin emzirmeyi başarabileceğine inanması ve öz gü-
veninin yüksek olmasıdır. Bunu sağlamak için eş desteği
de gereklidir. Ayrıca bebek bakımına yardımcı olan diğer
kişilerin tutumu da anneyi destekler nitelikte olmalıdır. 

2 - Uzman desteği alın

Annenin, doğru emzirme tekniği konusunda bir uzmandan
bilgi alması gereklidir. Genelde yanlış emzirme sonucunda
ortaya çıkan meme ucu çatlak ve yaraları anne için ıstırap
vericidir ve emzirmenin devamını da engelleyebilir. Çatlak
oluşumun önlenmesi ya da tedavi edilmesinde çeşitli krem-
ler kullanılabilir. meme ucunun emzirme için uygun olma-
dığı durumlarda ise meme başı egzersizleri ve silikon meme
uçları tercih edilebilir. 

3 - Süt artışı için sağlıklı beslenin

Emzirme döneminde vücudun süt salgılamak için ek enerjiye
ihtiyacı vardır. Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenme, anne
ve bebek sağlığı açısından önemlidir. Bu dönemde kilo ver-
meye yönelik diyet yapılması önerilmez. inanılanın aksine,
baklava ve lokum gibi şeker miktarı yüksek besinlerin, mayalı
hamur işlerinin süt artırıcı etkisi bulunmamaktadır. Bu gıdalar
yalnızca kilo alımına yol açar. Sağlıklı beslenme, egzersiz ve
emzirme ile doğumdan sonraki 6 ay- 1 yıl içinde ideal kiloya
kavuşmak mümkün olmaktadır.
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H ani yerel seçim tarihi, tarih olalı böyle
seçim görmedi dersek yeridir.
Seçim ortamının böyle olmasının iyi

tarafı da var iyi olmayan tarafı da.
Önce iyi olanları yazalım.
Eskisi gibi sokaklarımız, caddelerimiz, vıcık

vıcık afişlerle donatılmadı.
Eskisi gibi adayların ekipleri evlerimizi, ofis-

lerimizi sık sık ambargo altına alarak, kapıdan
kovduğunuzda bacadan girmeye kalkmıyor.

Eskisi gibi her adayın vıcık vıcık, kalem, çak-
mak, anahtarlık, bardak, tabak gibi (adları
büyük ama sırf reklam olsun diye yapıldıkları
için) sadece kirliliğe yarayan eşantiyonlar gözü-
müze gözümüze sokulmuyor.

Eskisi gibi adım başı seçim çadırları, adım
başı aday tanıtım organizasyonları, adım başı
gürültü patırtılar yok.

Adaylar daha çok günlük tek program üze-
rinden ilerliyor, daha sakin ve daha sessiz bir
program tertipleniyor, sadece ve sadece bele-
diye başkan adayı üzerinden kampanyalar yürü-
tülüyor.

***
Peki bu durumun iyi olmayan tarafları var

mı diyecek olursak.
Ne yalan söyleyeyim, madem bu satırların

yazarı yorumluyor, o zaman objektif olmalıyım.
Bana kalırsa bugün hala yapılan o mahalle

seçim irtibat ofislerine de gerek yok.
Hani o ev ev ziyaretlere, dernek ziyaretle-

rine, sülale, geniş aile, aşiret ziyaretlerine de
gerek yok.

Madem halkımızın yüzde doksanı sosyal
medyayı kullanıyor.

Televizyon izliyor.
Okur yazarı var, afiş okuyor.
O zaman adaylar sosyal medya, basın, tv,

broşür kanallarından sunsunlar projelerini, an-
latsınlar video ortamından kendilerini ve gide-
lim sandığa iş bitsin.

Zaten Allah aşkına bana çıksın bir adam
desin ki;

* Belediye başkan adayları projelerini sunar-
lar ve göreve geldiklerinde bu projelerini hayata
geçirirler…

Bir tane dahi bir belediye başkanı gösterin
ki, her söylediğini yaptı, her projesini hayata ge-
çirdi, bir dediğinizi iki etmedi, bol keseden sal-
lamadı.

İnanın bana çıkarım Taksim Meydanı’na ve
benden analiz yazarı olmaz diye bas bas bağırı-
rım…

Yok eğer bu tesbitime fazla itiraz etmiyorsa-
nız o zaman diğer tespitlerime de, yani bu-
günkü yerel seçim ortamının daha sakin ve
sessiz, daha insancıl, daha gürültüsüz patırtısız
geçmesi gerektiği savıma da hak vermeniz ge-
rekiyor.

İstanbul’da güldüren adayların yarışı…
Evet ne diyorduk.
Bu seçimlerde İstanbul iki gülen belediye

başkan adayına şahit oldu.
CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu sokakta

karşılaştığı yurttaşlar ile kimine kardeş oluyor,
kimine evlat oluyor, kimine ağabey kimisine
baba edası ile ‘Kurban olurum sana’ türünden
cümleler kurarak gönülleri feth ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu ise Silivri Gümüşya-
ka’da bir kuzu ile adeta konuşan İmamoğlu,
kuzunun me demesine uydurduğu kelimeler ile
çevredeki yurttaşları kahkahalara boğdu.

Dün (4 Mart Pazartesi) Büyükçekmece’de
bulunan AK Parti adayı Binali Yıldırım ise
Eser Otel’de gerçekleşen STK buluşmasında
kürsüden davetlilere seslenerek ‘Mevlüt baş-
kanı seçecek misiniz?’ diye sordu. ‘Evet’ karşı-
lığını alınca da;

“Haaaa. Beni de unutmayın. Sonra biz
arada güme gitmeyelim” gibi cümleler kurup
katılımcıları kahkahaya boğdu.

***
İşte size iki aday ve iki kahkaha ortamı.
Her ikisinde de bizzat bulunduğum için ka-

leme aldım.
Her iki adayın her programını takip etmem

mümkün olmuyor.
Eminim sizler de çok kahkaha ortamına

şahit olmuşsunuzdur.
Hani daha dün birbirine ağıza alınmayacak

hakaretleri yapan adaylardan bu kadar bir bi-
rine ve yurttaşa son derece samimi, içten, hoş-
görülü, sevecen yaklaşan adaylar.

Ne güzel değil mi?
Aslında hangi aday kazanırsa kazansın İs-

tanbul’lunun diğer yarısının fazla üzülmeyece-
ğini şimdiden söyleyebiliriz.

***
Bu arada yazımızın sonunda azıcık da olsa

yine projelere değinmek istiyorum.
Arkadaşlar projelere fazla takılmayın lüt-

fen.
Sadece İmamoğlu ve Yıldırım açısından

söylemiyorum.
Diğer ilçe adaylarına da baktığınızda daha

önce başkanlık yapan adayların yaptıklarına
bakın.

İlk defa belediye başkan adayı olan kişinin
siyaset dışı yaşamına bakın.

Aile ilişkilerine bakın.
Sosyal hayatına bakın.
Samimiyetine bakın.
Söylemlerine, mimiklerine, ifadelerine,

bakın.
Gözlerinin içine bakın.
Sizin oyunuzu alacak göz varsa samimi-

yetle söylüyorum oyunuzu verin gitsin.
Yok içiniz rahat değil ise kendinizi yakın

gördüğünüz siyasi partinin adayı olsa bile oy
vermeyin.

Böylece yarın fazla pişmanlık duymazsı-
nız….

Hadi bakalım…
Gazamız mübarek ola….

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1İstanbul’da güldüren
adayların yarışı…
İmamoğlu kuzu ile

konuşuyor, Yıldırım parodi
yapıyor…

B eyoğlu Asmalı Mescit'te 4 kişinin
öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yan-
gınla ilgili Hatay'da yakalanan

şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. İs-
tanbul'da garsonluk yapmak için Ağrı'dan
gelen 17 yaşındaki Murat Kayacan, Si-
irt'ten gelen 23 yaşındaki Muhammet Gür
ve 20 yaşındaki Yunus Akyüz, Manisa'dan
gelen 25 yaşındaki Eren Ersin Büker, Di-
yarbakır'dan gelen 23 yaşındaki Ramazan
Demir ile Hatay'dan gelen 24 yaşındaki
Özkan E. aynı dairede yaşıyordu.

Kavga edip küsmüş

Özkan E. geçtiğimiz günlerde işten çıkar-
tıldı. Edinilen bilgiye göre, Özkan E. aynı

yerde çalıştığı ev arkadaşlarının işten çıkar-
tıldıktan sonra kendisiyle ilgilenmemesine
kızdı. Özkan E. arkadaşlarıyla kavga ettik-
ten sonra küstü. Memleketine dönmek için
uçak biletini alan Özkan E. önceki sabah
saatlerinde evde yangın çıkardı. Yangın
kısa sürede evi sarınca Özkan E. durumu
itfaiye ekiplerine haber vererek havalima-
nına gitti. Yangında Murat Kayacan, Mu-
hammet Gür, Yunus Akyüz ve Eren Ersin
Büker hayatını kaybederken, Ramazan
Demir ise yaralı olarak hastaneye 
kaldırıldı.

Hatay'da gözaltına aldı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri

yaptığı çalışmalarda yangını Özkan E.'nin
çıkardığını belirledi. Bunun üzerine İstan-
bul polisi, Hatay Emniyet Müdürlüğü
ekipleriyle irtibata geçerek uçak iner inmez
Özkan E.'nin yakalanmasını sağladı. İs-
tanbul'dan Hatay'a giden Asayiş Şube
Müdürlüğü ekipleri Özkan E.yi sabah sa-
atlerinde İstanbul'a getirdi. Özkan E.'nin
ilk ifadesinde, bir süre önce kavga ederek
küstüğü arkadaşlarını korkutmak için yan-
gını çıkardığını, büyümesi üzerine korktu-
ğunu ve itfaiye ekiplerine bilgi verdiğini
söylediği öğrenildi. Özkan E.'nin Gayret-
tepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlü-
ğü'nde ki işlemlerinin tamamlanmasının
ardından adliyeye sevk edildi.
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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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Beyoğlu'nda 
4 kişinin öldüğü

yangınla ilgili
gözaltına alınan
kişinin, yangını

arkadaşlarını 
korkutmak için

çıkardığını
söylediği
öğrenildi

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

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

korkutmak ıCın
4 kısıyı katlEtmıs!

Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ise ağır yaralanmıştı. 

3 kişi öldürüldü
3 kişi gözaltında

Arnavutköy'de 3
kişinin öldüğü, 3

kişinin de yaralandığı
silahlı çatışmayla ilgili

kavgaya karıştığı 
belirlenen 3 kişi
gözaltına alındı
OlAy, dün saat 16.30 sırala-
rında Karlıbayır Mahallesi
Eski Edirne Asfaltı Caddesi

üzerinde meydana geldi. İki grup ara-
sında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya
döndü. Pompalı silahlarla yaşanan çatış-
mada aynı aileden Hasan Yıldız, Fırat
Yıldız ve Şahin Yıldız ölürken 3 kişi yara-
landı. Bildirilmesi üzerine olay yerine
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık
ekipleri 3 yaralıyı Arnavutköy Devlet
Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alı-
nan yaralıların durumlarının ağır olduğu
öğrenildi. Çatışmayla sonuçlanan kavga-
nın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğ-
renildi. 

İntihara kalkıştı

Polis ekipleri, cadde giriş ve çıkışına şerit
çekerek olay yerinde delil incelemesi
yaptı. Yapılan incelemede, olay yerinde

çok sayıda boş kovan bulunurken bazı
araç ve çevredeki bir binanın camlarına
kurşun isabet ettiği görüldü. Hayatını
kaybedenlerden Fırat ve Şahin Yıldız kar-
deşlerin ağabeyi Yaşar Yıldız, taziyelerin
kabul edildiği kendi evinin önünde akşam
saatlerinde kafasına silahla ateş ederek
intihar girişiminde bulundu. 

Emniyete getirildiler

Öte yandan Arnavutköy İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekipleri olaydan sonra ko-
nuyu Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekiplerine devretti. Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri kavgaya karıştığını belirlediği 3 ki-
şiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına
alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bu-
lunan emniyet müdürlüğüne getirildi.
Polis ekiplerinin silahlı kavgayla ilgili ça-
lışmaları sürüyor. DHA

300 bin dolar

gasp
Edİldİ
Beyoğlu'nda döviz
bürosundan aldığı bir şirkete
ait 300 bin doları bankaya
götürmek üzere Refik 
Saydam Caddesi'nde ilerleyen
motosikletli kurye gasp edildi

RefikSaydam Caddesi
üzerinde saat 11.00 sırala-
rında Laleli'deki döviz büro-

sundan bankaya para taşıyan iki
motosikletli kurye kaza yaptırılarak,
gasp edildi. Seyir halindeki motosikletli
kuryeye çarparak kaza yapmasına
neden olan gaspçılar, yaralı kuryelere
silah doğrultup, yaklaşık 300 bin dolar
dövizi alarak kayıplara karıştı. Yaralı
kuryeler durumu hemen polise ve pa-
ranın sahibine bildirdi. Kısa sürede
olay yerine gelen polisler kaçan kişileri
yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı-
lar ise olay yerine gelen ambulansla
hastaneye kaldırıldı.

Polise bilgi verdi

Gasp edilen paranın sahibi Irak uy-
ruklu iş insanı Abdülrezzak Araz olay
yerine gelerek polislere bilgi verdi.
Döviz bürosu görevlisi "Döviz büro-
sundan Iraklı bir iş insanına ait yakla-
şık 300 bin doları taşıyan kuryelerimiz
bir araç tarafından sıkıştırılarak kaza
yapmasına neden olmuş. Kuryeleri-
mize silah doğrultan kişiler paraları
gasp ederek kaçmış. Bunun tesadüf ol-
duğu söylenemez" dedi. DHA

EnİştE öldü
kayın yaralandı

Pendik'te kayınbiraderinin
evindeki eşini almaya giden
kişi ile kayınbiraderleri
arasında silahlı kavga çıktı.
Olayda enişte hayatını 
kaybetti, iki kayınbirader ise
ayağından yaralandı

Ahmetyesevi
Mahalle-
si'ndeki olay

saat 09.00 sıralarında
meydana geldi. İddiaya
göre İsa ve Musa Çalış-
kan, geçtiğimiz Cuma
günü eşi Şerif Çalışkan
ile kavga eden ablaları
Fadime Çalışkan’ı evle-
rine getirdi. Akraba evli-
liği yapan Şerif Çalışkan
ise bu sabah silahla ka-
yınbiraderlerinin evine
geldi ve aralarında geçen
tartışma sonrası silahını
çekerek ateş etmeye baş-
ladı. İsa Çalışkan da be-
linden silahı çıkarıp

eniştesine ateş etti.
İsa Çalışkan ve Musa
Çalışkan ayağından ya-
ralandı. Ağır yaralanan
Şerif Çalışkan (41), olay
yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı İsa Çalışkan olay
yerine gelen ambulansla
hastaneye kaldırılırken,
bacağında hafif sıyrık
bulunan Musa Çalışkan
ise polis tarafından göz-
altına alındı. Şerif Çalış-
kan ve Fadime Çalışkan
çiftinin 4 çocukları 
olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili geniş
çaplı inceleme başlattı.
DHA

Şişli’de korkunç kaza
ŞiŞli'demeydana
gelen trafik kaza-
sında ortalık savaş

alanına döndü. Sürücüsü-
nün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği otomobil önce rek-
lam panosuna çarptı. Ardın-
dan ağaca çarpan otomobil
takla atarak durabildi.
Araçta bulunan iki kişi yaralı

olarak kurtarıldı. Kaza, Bü-
yükdere Caddesi üzerinde
saat 02:30 sıralarında mey-
dana geldi. İddiaya göre 34
NE 876 plakalı otomobil,
Sarıyer istikametinden Beşik-
taş'a doğru seyir halindeydi.
Aşırı süratli olduğu iddia edi-
len otomobil, Zincirlikuyu
Mezarlığı'nın önünde geldiği

sırada, sürücüsünün henüz
belirlenenmeyen bir nedenle
direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu önce reklam
panosuna çarptı. Ardından
da, refüjde bulunan ağaca
çarparak devirdi. Takla atan
otomobil yaklaşık 100 metre
savrulduktan sonra 
durabildi.
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Ö nce annemin ve tüm annelerin elle-
rinden öperek Dünya Kadınlar Gü-
nü'nü şimdiden kutlayayım.

Ve kadınların neleri başardığını da 
iletelim saygıyla.

İşte;Avrupa'da Asya'da başkentlerde var
olan kadın  Belediye Başkanları.

Ben tek tek yazayım şimdi.
Çünkü, Avrupa merakımız var ABD,

Avustralya merakımız var.
Ama meraktan öte, dünyanın 

gerçeği de var.
İşte dünyanın başkentlerindeki kadın 

Belediye Başkanları.
ABD'de Wasihgton Belediye Başkanı
Murel Bowser...
Sonra;
ANNE HİDALGO-Paris
Yani FRANSA..

Sonra
İspanya'nın başkenti
MADRİD...
Manuela CARMENA
Ve Turizm kenti Barcelona;
ADA COLAU...
Ve
İtalyanın Başkenti
ROMA; Virginia RAGGİ..
NORVEÇ'te
OSLO'nun Belediye Başkanı Marianne

BORGEN...
Avustralya'da
MELBOURNE'nin Belediye Başkanı da

SALLY CAPP...
Ve yine Japon dostalarımıza soralım?
TOKYO'nun Belediye Başkanı kim?
YURİKO KOİKE...
Meksika'ya bakalım; Meksika City Bele-

diye Başkanı kim?
Claudia SHEİNBAUM...
Hollanda'da Amsterdamın Belediye Baş-

kanı FEMKE HALSEMA...
Tunus'ta da Başkentin Belediye Başkanı

Saud Abdurrahim...
Yani...
Kadın başkanları...
Peki ülkemiz de?
Orasını ne siz sorun ne ben söyleyeyim...
AKP yüzde 2 oranında kadın aday 

göstermiş.
CHP, yüzde 33'lük kotasına rağmen

yüzde 2'lere zor ulaşıyor. 
İYİ Parti biraz, MHP neredeyse 

ortada yok...
Ve; erkek egemen toplumda kadınlara

yer olur mu?

Türkiye'nin durumu bu.
Parti purti işlerinde siyasetin de cinsiyet

üzerinden yapılması demokrasimizin 
önünde engel.

Ve ülkemiz için kapkara bir leke.
Desenize neremiz doğru ki...
Oysa, geçmişte kadın Belediye Başkanı-

mız Sonnur YALNIZOĞLU Atatürk'ün hey-
kelini 30 Ağustos 1998'de Latin Amerika
topraklarına onurluca getirip dikti.

Venezuela'nın başkenti Caracasa.
Ve Türkiye-Venezuela dostluğunu

ebedileştirdi...
Türk kadınının eşsiz başarısı. 
Bir Belde Belediye Başkanı kadın 

olarak böylesine tarihsel başarılara 
imza atıyorsa, Büyükşehir veya il kadın
Belediye Başkanlarımız olsa nelere imza
atarlardı?

Düşünebiliyor musunuz?
Ama şimdi bakın ülkemizin haline.
Başkentte dahil, Büyükşehirlerde parti-

purticiler kadınlara güvenmiyor..
Aday değil aday adayı bile göstermiyor..
Ve bunların tümü de demokrasiden, öz-

gürlüklerden bahsediyor.
Yazık...
Herkesi aptal kendilerini de akıllı 

sanıyorlar..
Peki kim kaybediyor.?
Ülkemiz...
Zaman harcıyor, emek harcıyo ve yer ve-

rilmiyor, bulamıyor kadınlar siyasi 
partilerde...

Niye?
Kadınlara değer verilmediği için mi?
Ne dersiniz?
Yoksa; Halk deyimidir ya; Demokrasimiz

hala bastonlu onun için mi?
Bastonsuz demokrasi, ne zaman 

geleceksin?
Sevindireceksin bizi...
Söyle ne zaman?
Kadınsız demokrasi olur mu?

Kadınsız demokrasi!

Uysal, Cok gUzel
Hizmetler yapaCak

İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve

AK Parti Büyükçekmece
Belediye Başkan Adayı

Mevlüt Uysal ile Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Büyükçekmece’de 
turizmci ve ihracatçı iş 
insanlarıyla bir araya

geldi. Toplantıda konuşan
Çavuşoğlu, “İnanıyoruz

Mevlüt Uysal, 
Büyükçekmece’ye çok

güzel hizmetler yapacak.”
ifadelerini kullandı

İ stanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı ve AK Parti Büyükçek-
mece Belediye Başkan Adayı

Mevlüt Uysal Dışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu’nu Büyükçekmece’de
ağırladı. Albatros Sahili’ni boydan
boya yürüyen Başkan Uysal ve Dışiş-
leri Bakanı Çavuşoğlu, güneşli Pazar
gününü sahilde geçiren Büyükçek-
mecelilere karanfil vererek sohbet etti
ve bol bol hatıra fotoğrafı
çektirdi.Uysal'a güveniyoruzUysal ve
Çavuşoğlu kendilerini takip eden
basın mensuplarına da açıklama-
larda bulundu. 
Bakan Çavuşoğlu, Başkan Uysal’ın
bir 5 yıldır çok başarılı şekilde İBB
Başkanlığını yürüttüğünü belirterek,
“İstanbul bugün bir çok ülkeden bü-
yüktür. İnanıyoruz Mevlüt Uysal,

Büyükçekmece’ye çok güzel hiz-
metler yapacak. Büyükçek-

mece İstanbul’un en güzel
yerlerinden birisi. Ama

yerel yönetim ba-
kımından

mahrum
edil-

miş bir yer. Bu açığı da kapatacak kişi
Mevlüt Uysal’dır. Kendisine güveni-
yoruz; Her zaman da güvendik. Ken-
disiyle gurur duyuyoruz. Her zaman
yanında duracağız. Seçilirse her türü
desteği de vereceğiz" diye konuştu. 

Türkiye çağ atladı

Başkan Uysal ve Bakan Çavuşuğlu
daha sonra Büyükçekmece Eser
Otel’de turizmci ve ihracatçı iş insan-
ları ile bir araya geldi. Yoğun katı-
lımla gerçekleştirilen toplantıda
konuşan Bakan Çavuşoğlu, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK
Parti Büyükçekmece Belediye Başkan
Adayı Mevlüt Uysal'ın İstanbul'a çok
güzel hizmetleri olduğunu ve kendi-
siyle gurur duyduğunu belirterek,
“Binali Beyi anlatmama gerek yok.
Ulaştırma Bakanlığı döneminde Tür-
kiye çağ atladı. Sizlerin desteğiyle
Mevlüt Uysal ve Binali Yıldırım el ele
verecekler hem Büyükçekmece hem
de tüm İstanbul'da çok güzel hizmet-
ler yapacaklar. Şehri çalışacak insan-

lara teslim etmek
lazım"

dedi.  

Ranta tevessül etmişler

Büyükçekmece’nin belediyecilik bakı-
mından şu anda İstanbul'un en geri
kalmış yerlerinden bir tanesi olduğu-
nun altını çizen Çavuşoğlu, "Bunun
sebebi ne biliyor musunuz? 'Nasıl
olsa beni seçecekler' anlayışı. 'Ben ça-
lışsam da çalışmasam da nasıl olsa
oy verecekler' anlayışıyla hiçbir şey
yapmayıp, sadece rant ve diğer yol-
lara tevessül edilmesidir. İstanbul'un
en güzel yerlerinden biri olan Büyük-
çekmece'ye fuar için gelenler, o kadar
trafiği göze alıp şehir merkezine gidi-
yor. Bunun nedeni ne? Bu sorunu gi-
derecek olan da Mevlüt Uysal ve
Binali Yıldırım'dır. İkisi ele ele verdik-
ten sonra Büyükçekmece, sadece tu-
rizm açısından değil her bakımdan
insanların yaşayacağı bir ilçe haline
gelir" ifadelerini kullandı. 

Turizm bölgesi olacak

Toplantıda konuşan Başkan Uysal
ise Büyükçekmece’nin İstanbul’un
herhangi bir ilçesi olmadığını belirte-
rek, "Büyükçekmece’ye geldikten
sonra memleketim olan Alanya’ya
benzetmeye başladım. İnşallah Bü-
yükçekmece de İstanbul’un turizm
bölgesi olacak” dedi.  Büyükçekme-
ce’nin ilçede oturanlar kadar İstanbul
ve Türkiye için de önemli olmasını
arzu ettiklerini ifade eden Başkan
Uysal, “Burası o zaman hem turizm-
ciler hem de iş insanları için önemli
hale gelir" diye konuştu. 

Mustafa HOLOĞLU

RüzgaRın OĞLU

mustafa-hologlu@hotmail.com

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na göl kenarındaki
yeşil alanları gezdirdiğinin bilgisini veren Uysal, “Büyükçekme-
ce’de gölün kenarında İSKİ’nin 300 metrelik koruma bandı var. 30
kilometrelik o göl kenarı eğer gerçekten doğal yeşil alan olarak doğru bir
şekilde planlanırsa İstanbul’un ve Türkiye’nin en güzel yeşil rekreasyon
alanı olur. Sayın Bakanımız orayı görünce, 'Buraların uygun yerlerine golf
sahaları kurarsanız turizm adına çok ciddi katkısı olur' dedi. Bunu hayli
hayli yapabiliriz. Çünkü oldukça geniş alan var" diye konuştu. Dünyanın
en güzel yerleşim yerlerinden birine sahip olan Büyükçekmece’ye hak et-
tiği hizmetleri getirmek için göreve talip olduklarını kaydeden Uysal,
“Gelin şu Büyükçekmece’nin kaderini değiştirelim” dedi.

Büyükçekmece’nin 
kaderini değiştirelim

SARMA DAĞITTILAR
Küçükçekmece Belediyesi Tokat Sarma Festivali  düzenledi. Festivale sadece
Küçükçekmeceliler değil, İstanbul’un dört bir yanından vatandaşlar akın etti.
Festivalde vatandaşlara 15 bin paket sarma dağıtıldı

Fevzi Çakmak Meydanı’nda
gerçekleşen Tokat Sarma Fes-
tivali’ne, AK Parti Genel Mer-

kez Teşkilat Başkan Yardımcısı,
Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti eski
Milletvekili Harun Karaca, Küçükçek-
mece İlçe Kaymakamı Harun Kaya, Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Temel
Karadeniz başta olmak üzere ilçenin ileri
gelenleri ve on binlerce vatandaş katıldı.
15 bin paket sarmanın dağıtıldığı festi-
valde, yöresel sanatçılar Ayşegül Pınar,
Murat Akkaya ve Necdet Kaya da şarkı-
larıyla vatandaşları coşturdu. Hem sarma
yiyen hem de yöresel ezgilerle eğlenen va-
tandaşlar unutulmaz bir Tokat günü
yaşadı. 

Her renk bir araya geliyor

Festivalde söz alan AK Parti Genel Mer-
kez Teşkilat Başkan Yardımcısı,  Milletve-
kili Halis Dalkılıç, “Güzel ve güneşli bir
Pazar gününde birlikteyiz. Bugün Tokatlı
hemşerilerimizin festivaline katıldım. To-
kat’ın yaprağı, adamı ve adamlığı meşhur.
Temel Başkanımız inşallah 31 Mart’ta
sizlerin desteğiyle yola devam diyecek.
Geçen gün de Kemalpaşa’daki Semt Ko-
nağı’nın açılışına katıldım. Gerçekten de 5
yıla kocaman kocaman eserler sığdırmış.
Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum.
Küçükçekmece’nin çehresini değiştirecek
projelere imza attı. Ancak çok daha
önemli olan Küçükçekmece’de her rengi
bir araya getiren projelere imza atması.
İşte bugün de bu programlardan bir ta-
nesi" diye konuştu. 

Mart ayı içinde iki açılış daha 

Festivalde elleriyle vatandaşlara sarma
dağıtan Küçükçekmece Belediye Başkanı
Temel Karadeniz İse, daha önce Fevzi
Çakmak Meydanı’nda pek çok festival
düzenlediklerini belirterek, “Bu meydanın
altı otopark ve Pazar yeri olarak kullanılı-
yor. 4 tane daha pazar kompleksi kazan-
dırdık. Mart ayının 13’ünde Tevfikbey
Pazar kompleksi hizmete girmiş olacak.
Ayın 6’sında Millet Kütüphanesi’nin açı-
lışı yapılacak. Yaptığımız Semt Konakları,
Sosyal Tesislerle Küçükçekmece’ye değer
katmaya çalıştık. Ancak en önemlisi
gönül belediyeciliği. Bundan sonra daha
yakın olacağız ve sizlerle daha fazla bir
araya geleceğiz" diye konuştu. 

Hayırseverlere hizmet madalyası
Büyükçekmece Beledi-
yesi 60. yıl kutlamalarının
son bölümünde ilçede ya-

tırım yapan iş insanları, ilçeye eği-
tim kurumu, ibadethane ve sağlık
tesisi kazandıran hayırseverler ile il-
çenin kültür, sanat ve spor alanında
ismini duyuran kişilere madalya ve-
rildi. Meclis kararı ile verilen 'Üstün
Hizmet Madalya'larını sahiplerine
takdim eden Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, "Eğer bugün Büyük-
çekmece, Türkiye'nin diğer ilçeleri
arasında farklı bir noktaya gelmiş

ise ulusal ve uluslararası onlarca
ödül almaya hak kazanmışsa bu
Büyükçekmece’nin gücüne güç
katan sizler sayesinde olmuştur"
diye konuştu.

Hepsine teşekkür etti

Belediye Başkanı Hasan Akgün be-
lediye meclis kararıyla Türkiye’de
yine bir ilke imza atarak ilçenin ge-
lişmesine katkı sunan, ilçenin adını
başarılarıyla duyurulanlara ve ilçeye
hizmet edenlerin madalya ile onur-
landırıldığını söyledi. Başkan Akgün

konuşmasının ardından Büyükçek-
mece’de yatırım yapan, istihdam
sağlayan iş insanları, ilçeye eğitim
kurumu, ibadethane ve sağlık tesisi
kazandıran hayırseverler ile kültür,
sanat ve spor alanında elde ettikleri
başarılarla ilçenin ismini duyuran
kişileri “Üstün Hizmet Madalyası”
ile onurlandırdı. Belediye Başkanı
Hasan Akgün, Büyükçekmece’yi
Avrupa çizgisine ulaştıran hayırse-
verleri bugün burada buluşturduk-
larını kendilerine şükran
duyduklarını belirtti.

Nurhan 
Hoca'dan
eşine büyük
destek
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Nurhan 
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eşine büyük
destek

çatalca Bele-
diye Başkanı ve
cumhuriyet

Halk Partisi Belediye Baş-
kan adayı cem Kara'nın eşi
Nurhan Kara, cHP çatalca
ilçe örgütünün tüm seçim
çalışmalarına aralıksız
devam ederek partinin
örgüt üyesi gibi her kade-
mede emek veriyor. Kendisi
gibi öğretmen eşi belediye
başkanı ve üçüncü dönem
aynı göreve talip olan Bele-
diye Başkan adayı cem Ka-
ra'ya büyük destek
verdiğini kaydeden partili-
ler, "Nurhan hoca bizi utan-
dırıyor. Sokakta broşür
dağıtıyor, kahvede sohbet
programlar düzenliyor, ev
ziyaretleri yapıyor, böyle
partililerimiz ve böyle eği-
timcilerimiz olduğu sürece
ülkemiz her engeli aşar
gider" diyerek Nurhan ho-
cayı alkışlıyorlar.

Her seçimde çalışıyor

Emekli öğretmen olan Nur-
han Kara'yı sokakta gören
çatalcalılar ise "Başkan'ın
en büyük güçlerinden birisi
de yıllardır Nurhan Hoca.
Sadece bu seçimlerde
değil, her seçimde, genel
seçimlerde, referandum-
larda bir parti mensubun-
dan daha fazla çalışarak
genç kuşaklara doğru
örnek oluyor" yorumunda
bulunuyor.

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal’ın gerçekleştirdiği seçim çalışmalarına, Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve çok sayıda partili isim de katılarak destek verdi.



İ stanbul Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Binali Yıldırım ile AK Parti Bü-
yükçekmece Belediye Başkan Adayı

Mevlüt Uysal Büyükçekmece’de birlikte
seçim çalışmasına katıldı. İlk program sabah
saatlerinde AK Parti Büyükçekmece İlçe Baş-
kanlığı önünde düzenlendi. Partililer tarafın-
dan karşılanan Yıldırım ve Uysal’a AK Parti
Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili
Mehmet Muş, AK Parti Büyükçekmece İlçe
Başkanı Murat Çelik ile MHP Büyükçek-
mece İlçe Başkanı Erdem Aydın da eşlik etti.

Durmak yok yola devam

Burada partililere seslenen Binali Yıldırım,
Büyükçekmece'nin İstanbul'un en kadim ilçe-
lerinden biri olduğunun altını çizerek, "Bü-
yükçekmece'nin tarihi milattan önce 8.
yüzyıla kadar gidiyor. Büyükçekmece'de
Mimar Sinan'ın en önemli süsü var. Büyük-
çekmece Köprüsü, Mimar Sinan'ın inşa ettiği
en uzun köprü. Büyükçekmece'nin potansi-
yeli büyük bir gölü ve bir dönem beyaz kum-
rularıyla meşhur bir sahili var. Güzel, üreten
bir ilçemiz" diye konuştu.  Büyükçekme-
ce’nin meşhur Albatros Parkı sorunu oldu-
ğunu hatırlatan Yıldırım, "Orayı yedirmeyiz.
Hiç heveslenmesinler. Burası Millet Parkı
olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Öyle yüksek
rantla yüksek emsalle binalar falan yok.
Gençlerimize kültür merkezi açacağız. Anne
ve babaların çocuklarını emin ellere bıraka-

cakları kreşler yapacağız. İşimiz çok. Dur-
mak yok yola devam. 26 gün var. Gece gün-
düz demeden gönüllere gireceğiz" ifadelerini
kullandı. 

Metro ve metrobüs hayırlı olsun

Binali Yıldırım, Büyükçekmece'ye metrobüs
ve metro sözü vererek, "İnşallah Mevlüt Baş-
kan, bunu da yapacak. TÜYAP'tan bu yana
uzatacak ve buraya metrobüsü getirecek.

Yetmez! Büyükçekmece'ye metro da gelecek.
Hayırlı uğurlu olsun. Büyükçekmece, güzel
yeşil bir ilçemiz ama iki tane de yeşil koridor
yapacağız. Kuzeydeki ormanlardan güney-
deki maviliğe. Yeşil ile maviyi buluşturacağız.
Sahil, pırıl pırıl olacak. Mavi bayraklı bir sa-
hile Büyükçekmece'yi kavuşturacağız. Yapa-
cağımız bu yeşil vadi ile beraber bir milyon
400 bin metrekare yeşil alanı ilave olarak Bü-
yükçekmece'ye kazandırmış olacağız" dedi. 
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B iz ülke olarak kuyruklarda beklemezsek ek-
siklik hissediyoruz galiba. Geçmiş yıllarda
yağ, şeker, tüp kuyruklarında çok beklemişli-

ğimiz vardı ama, patates, soğan, patlıcan kuyruğu
görmemiştik. Ahalide memnun bu işten sanırım.
Kar-kış, soğuk demeden kuyruğa girip, ellerinde po-
şetlerle zafer  kazanmış gibi evlerine gidiyorlar. Elin
adamı marsta patates yetiştirmeye çalışıyor, biz tar-
ladaki patatesimizden olduk!

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi nasıl, neyle 
ölçülür?

*** 
Yıllardır büyük bir çoğunluğun dilinden hep aynı

kelimeler dökülüyordu ya hani? “Hastanelerde saba-
hın köründe sıraya giriyorduk, artık özel hastanelere
gidebiliyoruz”,“yollar yapıldı”,“köprüler
şahane”gibi şeyler...İşte sona geldik ve dillerde bu
birkaç şeyden geriye sadece“duble yollar”kaldı.
Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz?”Eskiden devlet
hastanelerinde beklerdik ama muayene olup gelirdik.
Şimdi randevu da alamıyoruz. Emar, tomogrofi ver-
diler ama 6 ay sonraya...”

***
İnsanlar adalete inanmıyor. Bunun içinde her

yerde öfke, kavga gürültü. İş bulamıyorlar, iş bulabil-
mek için torpile ihtiyaçlarını olduğunu kabullenmiş-
ler. Umutsuz ne çok insan var... “Nitelikli elemana iş
çoook” diyorlar da, üniversite mezunları bitirdikleri
bölümle ilgili iş bulamıyor, ne iş olsa yaparım diyor.
Zaten nitelikli eleman yetişmesi için, sağlam bir eği-
tim sistemi gerekiyor ki, biz daha eğitimin nasıl ol-
ması gerektiği konusunda bile karar veremedik.
Kredili mi, 4+4 mü derken, 4 nesil geçti böyle! 

***
Eczanelerde en basit ilaçlar bile bulunamıyor. Üç

tane ilaç adı var elimde. Basit şeyler, öyle 
hayati önemi de yok üstelik. Hangisini sorduysam al-
dığım cevap,”o ilaç yok, yerine bunu verelim!”öner-
diği ilaca baktım dedim ki;“benim sorduğum ilaçla
bunun nasıl bir ilgisi var?”,”maalesef kurlardan do-
layı elimizde bazı ilaçlar yok, bakalım inşallah
mart’tan sonra gelecek, bekliyoruz.”cevabını aldım. 

Eh siz de alternatif tıbba yönelin artık. Ada kekiği
ile diş bakımı, bamya tohumu ile eklem tedavisi,
aloevera bitkisi her derde deva vs... Araştırıverin bir
zahmet!

***
Köprülere gelince, aklıma bir türkü geldi. Aslında

birçok türkü geldi. “Köprüden geçemiyom, az doldur
içemiyom.”Yaa, bu nakaratın olduğu ne çok şarkı
var! Dörtlüklerin arasına bişey bulamayınca, bunu
yazıyorsun oluyor. Demek ki ileriyi görmüş adamlar,
bu sözler boşa değil. Az da içiyor millet, bu doğru.
Bir şişe 200 lira olunca...

Bir cümle daha var böyle şarkılarda çokça geçen,
biraz düşününce hatırladım. “Arabaya taş koydum,
ben bu yola baş koydum, sol yanımı boş
koydum.”Konuyla ilgisi yok bunun ama, olsun.
Zaten birçok şeyde anlam aramaktan 
vazgeçmedik mi?

***
Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi nasıl, neyle ölçülür

dedik yazının başında. İşte onun cevabını vermek
için önce patates, soğan kaç lira oldu, hastanede te-
davim yapılabilecek mi, iş bulabilecekmiyim, kiramı
verebilecekmiyim diye düşünen insanların kalma-
ması lazım. Onu bu tanzim kuyruklarında beklet-
meye neyin sebep olduğunu düşünmesi ve
sorgulaması lazım. Enflasyonla topyekün mücadele
diye bas bas bağıranlara,”siz ne yapıyorsunuz bu
mücadele için, nereden kısıntıya gittiniz?”diye sora-
bilmek lazım.

Ne zaman ki; izleyemediği tiyatro ve sinema için,
okuyamadığı kitap için, gidemediği konser için hayıf-
lanacak insanlar çoğalırsa, bu sorunun cevabını belki
o zaman verebiliriz!

Sevgiyle kalın
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Sevim Y. GÜNEY

guneys13@hotmail.com
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büyükçekmece'de konuşan
aK Parti ibb adayı binali

Yıldırım, ilçenin en büyük
sorununun albatros

olduğunu belirterek, "Orayı
yedirmeyiz. Hiç heveslen-

mesinler. burası Millet Parkı
olacak. Hayırlı uğurlu olsun.

Öyle yüksek rantla yüksek
emsalle binalar falan yok"

ifadelerini kullandı

ALBATROS’U
YEDIRMEYIZ

İstanbul’da Yıldırım
büyükçekmece'de uysal
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK
Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı
Mevlüt Uysal da yaptığı konuşmada İBB Baş-
kanlığının 31 Mart’a kadar devam ettiğini belir-
terek, "İnşallah İstanbul’da mazbatayı Binali
Başkanımız alacak ve biz de hep beraber devir
teslim yapacağız" dedi.“Bir talebim var” diyerek
konuşmasına devam eden Uysal, “İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı’nı Binali Yıldırım’a
devir teslim yapıp inşallah Büyükçekmece’yi de
biz devir teslim alacağız. Büyükçekmece’nin, böl-
genin kaderini değiştirmeyi hep beraber, omuz
omuza çalışmayla yapacağız. 31 Mart akşamı
Büyükşehir’de Binali Yıldırım Büyükçekmece’de
ise Mevlüt Uysal diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım ve Mevlüt Uysal daha sonra esnaf
ziyareti ve MHP Büyükçekmece İlçe Başkanlığını
ziyaret etmek için AK Parti Büyükçekmece İlçe
Başkanlığı’ndan birlikte ayrıldı.
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beyoğlu Hasköy'de gecekonduların çoğunlukta olduğu
bir mahallede 1 ay içerisinde, birçok kişi sabah uyandı-
ğında ya da işe giderken kapılarından içeri atılmış
içinde bin tl bulunan bir zarfla karşılaştı. şimdi herkes
"Hızır" adını koydukları bu hayırseveri merak ediyor
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HASKÖY'DE çoğunluğu gece-
kondudan oluşan mahallede
hemen herkes 1 aydır gece ka-

pılarının arasından bırakılan para dolu
zarfları ve bunu kimin yaptığını konuşu-
yor. Bazı kişiler sabaha karşı mahalleye
giriyor ve önceden belirledikleri maddi
durumu kötü ailelerin kapıları arasından
içeriye zarf bırakıyor. Bazı eve tek, bazıla-
rına ise 2 ya da 3 zarf. Zarfların her birin-
den bin TL çıkıyor. Sabah kalktıklarında
zarfları görenler, içine açtıklarında da
büyük şaşkınlık yaşıyor. Her zarfta bin
TL bulunuyor. Aynı zarfların başka evlere
de bırakıldığını öğrenenler, daha sonra
bunun bir yardım zarfı olduğunu anlaya-
rak rahatlıyor. Şimdi herkesi 'Hızır" adını
verdikleri bu hayırseveri merak ediyor. 

Baktım bin TL var

DHA'ya konuşan mahalle sakinlerinden
Paşa Ali Bilgin, "Sabah namaz vakti kalk-
tım evde tespih çekiyorum. Abdest aldım.

Bir ses oldu dışarı çıktım. Baktım ba-
cımla konuşuyorlar. Ne oluyor, dedim.
'Amca bir zarf bıraktım pazar parası ya-
parsınız' dedi. Dedim ki 'Burada bir hane
yok. Bacım da var' dedim. Yukarılarda
ona da vermişler. Dağıtarak gelmişler.
Sonra gittiler. Zarfta ya 100  ya da 200
lira var sandım. Baktım bin TL var. 3 zarf
aldık. 'Nereden geldi bu para?' dedim.
'Amca karıştırma bu söylenmez. Patro-
numuz sağ olsun' dediler." diye konuştu.

Böyle insanlara ihtiyaç var

Bir başka mahalle sakini Mustafa Bilgin
de "Buradan geçerken ışığı görüyorlar.
Burada duruyorlar. Abimi görüyorlar.
Zarf veriyorlar 2-3 tane. Bin lira varmış
zarfta. Sonra da gidiyorlar." dedi.   Metin
Canbolat ise, "Gerçekten durumu iyi ol-
mayan evleri görerek kapı altlarından
zarfı attıklarını söylüyorlar. Alanlar da
'aldık' diyorlar. Ama kim olduğunu, ne
için yapıldığını bilmiyorum. 10- 15 kişi-

den duyduk para alan. Ama mahallede
çok fazla alan var.  Daha önce bir sefer
daha söylenmişti. Şimdi yakınımızdaki
insanlar alınca biliyoruz. Allah razı olsun
bu insandan. Bize gelen olmadı ama bu
kadar evi neşelendirdi, şenlendirdi. Böyle
insanlara ihtiyaç var." diye konuştu.

Böyle bir şey görmedim

Bir diğer mahalle sakini Yaşar Bilgin ise
"Geçen hafta ve ondan önceki hafta oldu.
2 defa oldu bu ay içerisinde. Birinde
sabah 06.30 da diğerini de gece
23.30'dan sonra dağıtmışlar. Bizde
babam almış. Sabah dağıtıldığında. 
Zarflardan bin lira çıktı. 40 senedir bu
mahalledeyim böyle bir şey görmedim.
Allah razı olsun. Diğer iş adamlarına da
örnek olsun. Herkes bir mutlu oldu.
Babam da ihtiyacı olan akrabalarına da
dağıttı. duyduğumuz 15, 20 ev var. Ama
daha fazlası var. Kimse söylemiyor" diye
konuştu. DHA

CHP İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan adayı
Ekrem İmamoğlu, CHP

Şişli Belediye Başkan adayı Muam-
mer Keskin'in proje tanıtım toplantı-
sına katıldı. Şişli'de bir otelde
gerçekleştirilen toplantıya CHP Şişli
Belediye Başkan adayı Muammer
Keskin, CHP milletvekilleri, Şişli
Belediye Başkanı Hayri İnönü ve sa-
natçı Müjde Ar'ın da aralarında bu-
lunduğu isimler katıldı. Toplantıda
konuşan İmamoğlu, "31 Mart'ta kol
kola yürümeliyiz. Aksi takdirde, bu
sadece bir siyasal süreç değil, top-
lumsal bir süreç olduğunu, halkın
süreci tüm vicdanıyla, ahlakıyla,
adaletiyle takip ettiğini görüyorum.
Bu duyurumu, bu ikazımı duyacak-

larını düşünüyorum. Eğer, bunu
dikkate alırlarsa mutlu olurum.
Ama dikkate almazlarsa, bizimle bir
hesapları yok ama halk hesabını
verir" diye konuştu. 

Bugün, başka bir gündür

Tanıtım toplantısında konuşan İma-
moğlu, "Tüm Türkiye'ye, İstan-
bul'dan, ilçelerinden ve birçok
kazanacağımız şehirden ispat etmek
ve kazandırmak zorundayız ki, Tür-
kiye, yeniden moralli, mutlu, bir
arada, özgür ve barış içinde bir ül-
keye dönüşsün. O anlamda bu yerel
yönetim seçimlerindeki sorumluluk,
hepimiz için derin bir sorumluluk-
tur. Hiç kimse, basit sebeplerle
burun kıvıramaz. Oturduğu yerden

ayağa kalkmalı, basit sebeplerle ken-
dini dışarı itmemeli, ayrışmamalı,
bütünleşmeli ve birleşmelidir. Bura-
dan çağrımdır. Bir an kızmış, öfke-
lenmiş, kendine başka bir yol seçmiş
arkadaşlarımız olabilir. Bugün,
başka bir gündür. Bu yerel seçim,
başka bir ihtiyaç seçimidir. Türki-
ye'nin moral seçimidir. Sadece İs-
tanbul ittifakı için değil, Türkiye'nin
ittifakı için, milletçe, farklı bir gö-
rüşe, farklı bir yönelişe yürümek için
başka bir yerel seçimdir. Arkadaşla-
rımızın bir kez daha düşünüp, yol
ayrımında değil, yol birliğinde bu-
luşmalılar" dedi.

Seferberlik ilan etmeliyiz

İmamoğlu "İstanbul'daki işsizlik,

özellikle genç işsizliği için seferberlik
ilan etmeliyiz. Çocukların hayata
yetişmesinden tutun, gençlerin gele-
ceğe umutla bakmasına kadar, bir-
likte hareket etmeliyiz. Bu anlamda
İstanbul'un saygın iş dünyasını bir
seferberliğe davet ediyorum. Yerel
yönetim, toplumdan bağımsız ve
topluma uzak bir kuruluş değildir.
Kuracağımız ortak masalarda, iş
dünyasının en ön saflarda olmasını
bekliyoruz. Bazı imar ve plan uygu-
lamalarından dolayı süreç gecikmiş,
insanlar derinden mağdur edilmiştir.
Aynı zamanda çoğu yerde, müteah-
hitlerle çoğu yerde baş başa bırakıl-
mış ve insanlar neredeyse
çantacıların eline düşürülmüştür"
diye konuştu. DHA

31 Mart’ta kol kola olmalıyız
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Hükümsüzdür. V.D.Büyükçekmece No:40195094552 

01.03.2019 Tarihinde nüfus cüzdanımı kaybettim.
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Kadın adaylar erkeklere

Karşı birleşti
Bakırköy'de 4 kadın muhtar adayı kendilerine
baskı yaptıkları, broşürlerini yırttıkları, afişlerinin
üzerine kendi afişlerini astıklarını iddia ettikleri
bazı erkek muhtar adaylarına karşı birleşti

31 MART yerel seçimler ön-
cesi, Bakırköy'de Kartaltepe
Mahallesi Muhtar Adayı

Didem Koryürek Armutlu, Zuhuratbaba
Mahallesi Kadın Muhtar Adayı Şakire
Seyda Ataş, Cevizlik Mahallesi Muhtar
Adayı Hülya Özdemir, Sakızağacı 
Mahallesİ Muhtar Adayı Aysun
Karagül,  kendilerine baskı yaptıkları, 
broşürlerini yırttıkları, afişlerinin üzerine
kendi afişlerini astıklarını iddia ettikleri
bazı muhtar adaylarına karşı birlikte ça-
lışma kararı aldı.

Özel hayatımıza dil uzatıldı

Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Muhtar
Adayı Didem Koryürek Armutlu, “25 yıl-
lık gazeteciyim ve Bakırköy Kartaltepe
Mahallesi muhtar adayıyım. Adaylık sü-
recinde mahalleliden hiçbir tepki görme-
dim, kadınlardan, çocuklardan,
gençlerden çok güzel geri dönüşler aldım.
Mahalleli bir kadın aday gördüğünde çok
güzel olumlu tepkiler geliyor. Karşımdaki
bazı adaylardan dertliyim açıkçası” dedi.

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret eden Yıldırım, partililerle buluştu.

İmamoğlu, Muammer Keskin ve Hayri İnönü ile birlikte fotoğraf verdi.

Binali
Yıldırım

Mevlüt
Uysal

Murat
Çelik

Köprüden geçemiyom, 
az doldur içemiyom...



Y
azın dönerken daha uçaktan
inmeden almıştım şubat bile-
timi. Fikstürün sezon başından

açıklanması büyük avantajdı. La-
hey'de (Den Haag) okulların kapan-
dığı hafta ADO Den Haag – Ajax
maçının oynanacak olması beni aşırı
heyecanlandırmıştı. Bu sebeple hem

aile bireylerini görmek hem karşılaşmayı izle-
mek hem de aktiviteleri yerinde gözlemlemek
istemiştim. 

Derya gibi bir ülke Hollanda. Yeşil alanla-
rından kanallarına, eğlence merkezlerinden
köylere kadar... Gezmek istediğiniz yerler
için önceden plan yapmadıysanız karar ver-
mek zor. Büyük şehirlerin haricinde de pek
çok görülmesi gereken yer var.
Bir haftalık tatilimi dopdolu ge-
çirmenin mutluluğu ile işimin ba-
şına döndüm. Yazın daha kapsamlı
bir şekilde olacak biçimde planla-
maya başladım.

Yine de öncelik benim
için her zaman futbol Hol-
landa'da. Her ne kadar Avru-
pa'nın önde gelen liglerinin
yanında sönük kalsa da PSV ve
Ajax'ın mücadelesi nefes kesiyor. Bu se-
beple tuttuğum takımın maçını izlemem
gerekiyordu. ADO Den Haag'ı da iki se-
nedir takip ediyordum. İlk hedefim Cars
Jeans Stadyumu'ydu. Maç bir sonraki
gündü. Geldiğim gün Pannen-
koekenboerderij De Hooiberg

ismindeki bir mekana gittik. Kasaba havası ve-
rilmiş, hayvanların otladığı ve tezek kokusunun
dahi eksik edilmediği bir yerdi. İnşası da ona
göre yapılmıştı. İnanılmaz bir ortam oluşturul-
muş. Ahşap ve dar şekilde dizayn edilmiş yapısı
ile de insanı çekiyor. Giriş yapabilmeniz için
sıra dahi beklemeniz gerekebiliyor. Menüsü
zengin, organik ürünlerle bezenmiş yemekle-
riyle damak tadınıza uygun. Yunan peyniri,
soğan ve domatesin bulunduğu bir pankek sipa-
riş ettim. Lezzet inanılmazdı. Bu arada me-
kanda internet
kullanımı
yok.
Ken-

diniz eğer bir hat sahibi değilseniz kablosuz
bağlantı imkanı vermiyorlar. O da orijinalliği
bozmamak adınaymış. Eğer yolunuz Den Ha-
ag'a düşerse kesinlikle tavsiye ederim.

Daha önce ayırttığım bilet için sabah saatle-
rinde ADO Den Haag'ın stadına gittim. Basın
mensubu olarak büyük maçlarda sadece takımı
düzenli takip eden kişilere akreditasyon veril-
diği için bu kez karşılaşmayı tribünde izleyecek-
tim. Benim için çok da iyi oldu. Uzun süre
sonra elime kağıt bilet alma ve arşivleme fırsatı
buldum. İnsanların kuyrukta beklerken takım
hakkındaki sohbetleri, rakip yorumları ve coş-
kularını görmek harikaydı. Dil bilmediğim için
görevlilerle konuşma konusunda tedirginlik ya-
şasamda İngilizcem yetti. Tribündeki yerimi
aldım. Biraz çaprazda da olsa mücadeleyi izle-
dim. Ajax ikinci yarıdaki oyunuyla 3 puanı aldı.
Barcelona'ya giden de Jong, büyük bir takıma
gitme potansiyeli bulunan de Ligt ve Ziyech'in
yanısıra çocukluğumdan bu yana desteklediğim
kulübü canlı takip etmek muhteşem bir tecrü-
beydi benim için. Her ne kadar şampiyonluk zor
olsa da kupayı alma şansı bulunursa 12 Ma-
yıs'ta Amsterdem Arena'da olmak istiyorum.

Pazartesi günü hedefimiz Rotterdam'dı. Dier-
gaarde Blijdorp olarak bilinen hayvanat bahçe-

sine gittik. Dünyadaki birçok hayvanın
bulunduğu muhteşem bir alan. Giriş ola-

rak 24.5 euro ödedik. Çocuklar için ise
20 euro. Otoparka da 9 euro ödüyor-

sunuz. İçerisi kıtalara ayrılmış. Af-
rika'dan Asya'ya hayvanlar
kategorilendirilmiş. Sabah 09.00
ile 17.00 arasında ziyaret edebi-
liyorsunuz. Herhangi bir taşkın-
lık yapmadan izliyor insanlar.
Buraya da mutlaka
gitmelisiniz.

Amsterdam günü gelmişti.
Burada yaşayan kuzenimin tek

tatil günü olduğu için salıyı karar-
laştırmıştık. Önce arabayla Amster-

dam'a geldik. Ardından da tramvayla
merkeze. Dam Meydanı, kanalların bu-

lunduğu caddeler, uzun ve dar sokaklar der-
ken Anne Frank Müzesi'ne girdik. Eğer
Amsterdam'da tatil planınız varsa kesin buraya
uğramalısınız. Ve bilet konusunda inanılmaz bir
rağbet var. Kasım ayında almıştık biz bileti.
Giriş 9.5 euro. İçeride o günlerden kalma bir-
çok dosya ve eşya mevcut. Bilgilendirici yazı-
larla da hayatına dair önemli detaylara yer
verilmiş. Ayrıca girişte montunuzdan çantanıza
kadar eşyalarınızı emanet alan kişiler mevcut.
İçerde yükle dolaşmak ve fotoğraf çekmek
yasak olduğundan dolayı bırakmak zorundası-

nız. Ufak çantalara
izin veriyorlar sa-
dece. Çıkışta müze
ile ilgili kitap, pos-
ter, dergi vb. şey-
leri satın
alabiliyorsunuz.
Amsterdam'da ge-
zerken kahvenizi ya
da biranızı içmek
süper oluyor. Sokak-
lara dökülen mekan ta-
burelerinde ya da
kaldırımlardan ayağınızı
sarkıtarak bunu yapıyorsa-
nız keyif katlanıyor. Hollanda-
lıların 'patat' dediği patateslerin
tadı ise tartışmasız. Günü tamam-
larken Perla Di Roma adındaki bir res-
torana gittik. Daha önce kuzenlerim gitmiş.
Tavsiye üzerine denemek istedim. Mekanın gi-
rişi sevimli. İçeri girdiğinizde montunuzu bıra-
kabileceğiniz bir askılık var. İçeride çok sayıda
masa yok ancak samimi bir ortam mevcut. Tev-
fik abi karşıladı bizi. Rezerve edilen masaya
oturduk. Gelen sarımsaklı tereyağ ve ekmek
beni benden aldı. Tüm yemekleri bırakıp bütün
akşam onu yiyebilirdim. Muazzam bir tat. Ye-
dikçe yiyesi geliyor insanın. İtalyan restoranına
uygun pizza, sos, makarna ve etleri de sipariş
ettikten sonra yemek başladı. Şarap, bira ve Li-
moncello da masaya renk kattı. Çok güzel bir
akşamdı. Tevfik abiye de teşekkür ederim. İlgisi
ve sohbeti harikuladeydi.

Den Haag'ın merkezini fazla gezememiştim
yazın. Bu kez akşam da olsa fırsatını buldum.
Perşembe günleri dükkanlar biraz daha geç ka-
panıyor. Birçok ülkeden insan mevcut şehirde.
Parlamentonun da bulunması sebebiyle Hollan-
da'nın en önemli şehirlerinden biri Lahey. Alış-
veriş merkezleri olmadan da gayet güzel bir
şekilde istediğinizi alabildiğiniz yerler var. Çin
Sokağı'nı da gördüm. Asya'dan oldukça fazla
insan yaşıyor burada. Japon bahçesine de git-
mek istedim ancak onun için baharın gelmesini
beklemek gerekiyormuş.

Cuma günü bir kez daha Rotterdam'ın yo-
lunu tuttuk. Bu kez Markthal, Küp Evler ve
Kütüphane ile marina için. Dev bir bina içeri-
sinde alışveriş yapabileceğiniz ve aynı zamanda
vatandaşların da oturabildiği bir pazar. Dünya-
nın birçok ülkesine ait mutfaklardan lezzetler
satılıyor. Türk tatları da mevcut. Rotterdam'da
çok sayıda Türk'ün yaşadığını da hatırlatayım.
En çok ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri
olan Küp Evler'de gittik. İçeri girmek 2-3 euro
gibi bir şey. Evlerin içinde her şey normal gibi

du-
ruyor. Çok
fazla bir esprisi yok ama mimarisi insanı çeki-
yor. Marinada soğuk bir hava eşliğinde yürü-
mek güzel ancak yazın tadı farklı olacaktır. De
Bibliotheek adı verilen kütüphanenin tasarımı
da çok çekici. Kuzenimin satranç oyuncusu oğlu
Kayra da İranlı bir gençle satranç oynadı. 10
yaşında olmasına rağmen performansı izleyen-
ler tarafından alkışlandı. Hırvat bir adam özel-
likle tebrik etti.

Hollanda'da ilk tren tecrübemi de döndüğüm
gün yaşadım. Den Haag'dan Schiphol Havali-
manı'na giden trene binmek için bir gün önce
bilet aldım. 9.5 euro ödedim. Kalktıktan 28 da-
kika sonra alanda oluyorsunuz. Bizdeki Atatürk
Havalimanı gibi bir üst kata çıkıyorsunuz.
Trende seyahat çok iyiydi. Bir Türk çocuk da
sağ olsun bana yardım etti durak konusunda.
Uçağa binip İstanbul'un yolunu tuttum.

Artık yaz için yeni yerler keşfetmek ve git-
mek gerekiyor. Şimdi iş zamanı.

Halama kuzenlerime, Atilla abime ve Ha-
kan'a çok teşekkür ederim. Ağırladılar, ilgilen-
diler, haberlerim ve köşe yazım için dolu dolu
bir içeriğin oluşmasında katkı sağladılar. 5
Mart da Yasemin'in doğum günü. 41 kez ma-
şallah deyip yeni yaşını kutlayayım.

Son olarak temmuz ayında gittiğim dö-
nemde yazın en sıcak yılın yaşandığı Hollan-
da'da geçen sene -15 dercenin görüldüğü tarihte
de benim bulunduğum hafta 17-18 derecenin
etkisini göstermesi ülke açısından pek hayra
alamet değil galiba. Birkaç kez daha gidersem
ülke kuruyacak :)

Görüşmek üzere.

İSTANBUL6 SALI 5 MART 2019

B ir otelde düzenlenen toplan-
tıda Kılıçdaroğlu yaptığı ko-
nuşmada, "Anadolu'yu nasıl

büyütmek istiyorsak, Sancaktepe'yi de
aynı felsefeyle büyüteceğiz. Buranın
sorunlarını da çözmek zorundayız. So-
runları çözmek önce belediye başkanı-
nın ve onun sahip olduğu felsefenin
görevidir" dedi. CHP Sancaktepe Bele-
diye Başkan Adayı Özgen Nama'ya
seslenen Kılıçdaroğlu, 'Belediyeyi ala-
caksın bu senin görevin' derken, "San-
caktepelileri Sancaktepe'ye hizmet
edecek bir belediye başkanı arıyorlar.
Geçmişinde herhangi bir lekesi olma-
yan çalışkan dürüst görev yapan kendi-
sini buraya adamış, buraya hizmet
etmek için kendisini vakfeden bir arka-
daşımız. Sancaktepelilerin de bu gerçe-
ğin farkında olduğunu biliyorum"
ifadelerini kullandı.

Sancaktepe küçük Anadolu

Sancaktepe bir anlamda Anadolu'dan
göçenlerin yerleştiği ve büyüttüğü bir
kent olduğunu söyleyen Kemal Kılıç-
daroğlu, "80 ilden insanlar Sancakte-
pe'ye gelmiş. Hatta bıraktık ili; her
ilçeden insanların olduğu bir yer. Do-
layısıyla burası küçük bir Anadolu.
Anadolu'yu nasıl büyütmek istiyorsak,
Sancaktepe'yi de aynı felsefeyle büyü-
teceğiz. Buranın sorunlarını da çöz-
mek zorundayız. Sorunları çözmek
önce belediye başkanının ve onun
sahip olduğu felsefenin görevidir. Se-
çildiğin an bu 'mahalle bana oy verdi,
bu mahalle vermedi. Oy veren yere
hizmet götüreyim, oy vermeyen yere

götürmeyim bunu sakın düşünmeye-
ceksin sayın başkan. Sancaktepe'nin
her metrekaresine hizmet götüreceksin.
Bu bizim kültürümüzün emrettiği bir
şeydir" dedi.

Para vatandaşın parası

Kılıçdaroğlu, Belediye başkanlarına
hizmeti eşit götürmeleri gerektiğini
söylediğini belirterek, "Para var efen-
dim. Yerinde ve zamanında kullanırsa-
nız para var. O nedenle belediye
başkanlarına söylediğim bir şey var.
Hizmeti eşit götüreceksiniz. Ama bir
şey daha var, belediye başkanı harcar.
Kimin parasını harcıyor? Vatandaşın
parasını harcıyor. Belediye gelir elde
ediyor, merkezden de geliyor. O da
bizim paramız. O zaman eğer kul
hakkı yeme geleneği yoksa, her bele-
diye başkanının yaptığı her harcama-
nın hesabını verecek. Bir mahalle ile
ilgili bir düzenleme yapacaksınız diye-
lim. O mahallenin muhtarını belediye
başkanı çağırıp dinlemek zorundadır.
Mahallenin muhtarını kim seçti? Ma-
halleli seçti, demokratik yollardan
seçti. 'Belediyeyi beraber yöneteceğiz'
ne demek beraber yöneteceğiz? Ma-
halle muhtarını dinlersen beraber yö-
netirsin. Muhtarlık kurumuna her
zaman önem verdim ve devam edece-
ğim. Yerel seçimler belediye başkanının
gücü olmakla beraber, muhtarlarla iş
yaptığında gücüne güç katmış olur"
diye konuştu.

Tapu sorunu niye çözülmüyor?

Kılıçdaroğlu, kentsel dönüşüm hak-

kında ise, "Tapu sorunu niye çözülmü-
yor? Bizim Kartal, Maltepe belediye-
miz çözüyor. Diğerleri çözemiyorlar.
Niye? El ele verecekler bütün tapu so-
rununu çözecekler. Kentleşme yapıyor-
lar, kentsel dönüşüm diyorlar adına.
Bakıyorsunuz yer gayet güzel, oradaki-
lerin arazilerini, arsalarını alıyorlar.
Onları şehrin varoşlarına sürüyorlar.
Efendim kentsel dönüşüm yaptık.
Rant. Kentsel dönüşüme karşı değiliz.
İnsanlar daha güzel yerde yaşamalı,
daha iyi evlerde yaşamalı" ifadelerini
kullandı.

Hiçbir işçiyi atmayız

Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelerde çalı-
şan işçilerin 2200 lira ücret alacaklarını
yineleyerek, "Bizim belediyelerde net
asgari ücret 2200 olacak dedim. Onlar
da oturdu 'Biz de 2020 lira yapalım'
dediler. Ama bizim belediyelerde, 1
Ocak 2019'dan bu yana asgari ücret
net 2200 lira. Özgen başkan seçilecek,
Sancaktepe Belediye Başkanı olacak,
asgari ücret net 2200 lira olacak 2020
lira değil. Nasıl bizim belediyelerde 1
Ocak'tan itibaren geçerliyse, Nisan ay-
dına kadar 2020-2200 lira arasındaki
farkı da ödeyecek. Ama bir şey daha
istiyorum. Hiçbir işçiyi işinden atma-
yacağız. 'Efendim bu işçi AK Partili,
MHP'li, bu işçi Saadet Partili bunları
atalım' Yok arkadaş, bizim kitabımızda
da felsefemizde de dünya görüşü-
müzde de hiç kimsenin aşıyla, işiyle,
ekmeğiyle oynamayız. Amaç ne? Bu
memlekette işsiz olmasın. 2200 liraya
fazla diyecekler. 2200 liraya beyler

otursunlar 1 ay idare etsinler bakalım.
2200 lira ile geçinsinler bakayım" dedi.

Pahalılık almış başını gidiyor

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının de-
vamında şu ifadeleri kullandı: Hayat
pahalılığı almış başını gidiyor ve kriz
de. Reel sektörü yeni vurmaya başladı
kriz, işsizlik daha da artacak göreceksi-
niz. Ne yapacaksınız patron? Dün bir
fabrikaya ziyaret ettim. Bana bir işve-
ren anlatmıştı. Biz işçilerle bir araya
geliyoruz, bir anlamda bir aile oluyor.
İşçinin çocuğu evleniyor yardım yapı-
yoruz. Veya askere gittiği zaman asker-
lik dönüşü tekrar işin hazır vesaire. Bir
aile gibiyiz. Dönüp bana şunu söyledi.
'Bir işveren için bir işçinin işine son
vermenin ne kadar zor olduğunu siz
biliyor musunuz?' Yani olay sadece işçi
penceresinden düşünülmesi gereken
bir olay değil. Bıçağın kemiğine dayan-
dığı yerde diyor ki 'kusura bakma kar-
deşim 50 işçinin işine son vereceğim,
yoksa ben ayakta kalamam' Peki san-
dığa giderken bunu düşünecek miyiz?
Düşüneceğiz. Bize yönelik suçlamalar
yapılır. Bunların hiçbir önemi yoktur.
İnsan kendisini bilmeli. Biz kendimizi
biliyorsak, ne söylerlerse söylesinler.
Lüks bir hayatımız yok bizim. Har
vurup harman savurmuyoruz. İsraf
haramdır diye anlayışımız var. Düşü-
nün Türkiye'de binlerce makam aracı
var, bütün Almanya'da 9 bin, bizde
100 bin var. Ne oluyor Allah aşkına?
Biz sandıkta ittifak yapmak zorunda-
yız. Demokrasi ittifakını sandıkta yap-
mak zorundayız.DHA

Hollanda'da
kış gezisi

BURAK
ZİHNİ

GEZİ
YAZISI

Hollanda’da
yer alan farklı

zenginlikleri
görme fırsatı

bulduğum gezi
boyunca birçok
ayrıntıyı sizlerle

paylaştım.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarını uyardı

HIZMETI ESIT
VERECEKSINIZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Sancaktepe'de iş insanları, sivil toplum
kuruluşları ve meslek odaları temsilcileriyle bir
araya geldi. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına
hizmeti eşit götürmeleri gerektiğini söylediğini
belirterek, "Para var efendim. Yerinde ve
zamanında kullanırsanız para var. O nedenle
hizmeti eşit vereceksiniz" dedi

Kemal Kılıçdaroğlu,
"Biz bir yola çıktık,
çıktığımız yol hak yo-
ludur. Hakkı sa-
vunma, adaleti
savunma yoludur. Bir-
likte yaşama yoludur.
Hiç kimseyi ötekileş-
tirmeme yoludur.
Ekonomik kriz var di-
yoruz, nasıl çözülece-
ğini de biliyoruz.
Çıkıp şunu diyebilir-
lerdi,13 madde açık-
ladın ama üç madde
eksik diyebilirlerdi.
Şunlar lüzumsuz diye-
bilirlerdi. Ama biz 13
madde açıkladık, vay
sen bunu nasıl açık-
larsın? Yahu niye
açıklamayayım? Bir
sorun varsa çare bul-
mak hepimizin gör-
evi. Siyasetçinin de
görevi. Ufkun bittiği
yerde durağanlık
başlar. Hedeflerin bit-
tiği yerde gerileme
başlar. Bizim ufkumuz
Mustafa Kemal Ata-
türk'ün gösterdiği
ufuktur, çağdaş uy-
garlık düzeyine bu ül-
keyi taşımaktır. Bizim
ülkemiz cennet gibi.
Her şeyimiz var ya.
Deniz deseniz en
güzel deniz, dağlar
deseniz en güzel
dağlar, yaylalar dese-
niz en güzel yaylalar.
Peki bu cennet gibi
ülkeyi niye cehen-
neme çevirdik? İn-
sanlar sokakta
birbirlerine selam ve-
remez hale geldi"
dedi.

Bizim
ülkemiz
cennet

CHP'den AK Parti'ye

geçtiler
Sarıyer Bahçeköy CHP Mahalle Başkanı
Ramiz Kara ve 45 kişilik yönetimi par-
tisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı. 

Sarıyer’in en büyük mahal-
lelerinden biri olan Bahçeköy
CHP Mahalle Başkanı Ramiz

Kara ve yönetimi, partilerinden istifa ede-
rek AK Parti’ye katıldı. Kara, CHP’nin
HDP ile ittifak kurmasından rahatsız ol-
duğu için istifa ettiğini söyledi. AK Parti
Sarıyer İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen
katılım programına AK Parti Sarıyer Be-
lediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, AK
Parti Sarıyer İlçe Başkanı Hüseyin Ceva-
hiroğlu, Bahçeköy CHP Mahalle Baş-
kanı Ramiz Kara ve yönetimi katıldı. AK
Parti Sarıyer İlçe Başkanı Hüseyin Ceva-
hiroğlu, Kara’nın CHP’ye hayır diyerek
AK Parti’ye gelmesini takdir etti ve
Kara’ya AK Parti rozetini taktı. CHP’den
istifa etme nedenini açıklayan Kara, "AK
Parti teşkilatına ve yönetimine canı gö-
nülden teşekkür ediyorum” dedi.

Adalar'a üniversite
sözü verdi
AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı
Özlem Öztekin Vural, k, "Adalar’a vakıf
üniversitesi kurmak istiyorum” dedi

Kınalıada halkı için çok ve-
rimli projeleri olduğunu açık-
layan AK Parti Adalar

Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin
Vural, kötü giden koşulları düzelteceğini
belirtti. Vural, “Kınalıada’daki mahalle
teşkilatımla istişarelerimiz sonucu ortaya
çıkarttığımız, halkın talebine istinaden
verdiğimiz bir futbol kampı projemiz var.
Sosyal tesis projemiz var. Futbol kampını
yaparken sahil güzelleştirme projemizi de
yapacağız. Patipark projemizi dört
Ada’ya yaptığımız gibi Kınalıada’da da
yapacağız. Çok güzel bir gençlik kampı
projemiz de var. Kınalıada’nın görünümü
olduğu gibi yenilenecek. Ulaşım ile ala-
kalı fayton olmadığı için de akülü araç-
larla ilgili bir projemiz var. Sanat eğitim
merkezi projemiz Kınalıada’da da olacak.
Müzik stüdyosu, seramik, resim atölye-
leri gibi etkinlikleri olacak. Benim şuan da
açıklamadığım bir projem daha var. Ada-
lar’a bir vakıf üniversitesi kurmak istiyo-
rum. Her adada birer kampüs olacak.
Öğrenci kitlesinin Ada’ya gelip gitmesi
çok iyi olur” diye konuştu.

Kemal
Kılıçdaroğlu
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YENIDEN 
DOGMUS 
GIBIYIM
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası'na iddialı
hazırlanıyor. Daha önce kendisini zorlayan sakatlığını
atlattığını belirten milli güreşçi, kapasitesinin tamamını
minderde sergileyebilecek derecede hazır duruma geldiğini
ifade etti. Kayaalp, "Yeniden doğmuş gibiyim" dedi

O limpiyat ikinciliği ile birlikte dünya ve
Avrupa şampiyonluğu bulunan milli
güreşçi Rıza Kayaalp, 8-14 Nisan

tarihleri arasında Romanya’da düzenlenecek
olan Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını
sürdürüyor. Bursa Olimpiyat Hazırlık Mer-
kezi’nde (TOHM) Büyükler Greko-Romen
Milli Güreş Takımı ile birlikte kampa giren
Kayaalp, bir kez daha şampiyonada kürsü-
nün zirvesini hedefliyor.

Sakatlık beni zorladı

Şampiyona hedeflerine ve sakatlığındaki son
durumuna ilişkin Demirören Haber Ajan-
sı’na (DHA) konuşan milli güreşçi Rıza Ka-
yaalp, hazırlıkların çok iyi gittiğini belirtti.
Bursa’daki kampın ardından Ankara’da da
son hazırlıklarını yapacaklarını aktaran milli
güreşçi, akabinde Avrupa Şampiyonası’na
gideceklerini söyleyerek, “Burada Kırkpınar
Yağlı Güreşleri’nde güreşen pehlivan ağabey-
lerimiz var, onlarda da antrenman yapıyo-
ruz. Uzun vadede güreşler yapıyoruz, 30-40
dakika gibi çünkü ciddi bir sakatlıktan çıktım,
yeniden formumu bulmak için uzun güreşler
yapıyorum. Vücudumu güreşe hazırlıyorum.
Bunun yanında da ağırlık antrenmanları ya-
parak güç topluyorum. Benim için bu sene
daha iyi geçecek. Çünkü çok ciddi bir sakat-
lıktan çıktım, 2-3 yıldır beni gerçekten çok
zorlayan bir sakatlıktı. Bunun o aralar far-
kında değildim ama maçlarımı zor alıyor-
dum. Şimdi artık 6 dakika saldırabilecek

pozisyona geldiğimi düşünüyorum” dedi.

Mindere rekor için çıkacak

Kariyerinde birçok başarı elde eden ve şu ana
dek 8 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza
Kayaalp, bu kez ise mindere rekor için çıkacak.
Şampiyonaya kısa bir zaman kaldığına işaret
eden milli güreşçi, altın madalya için iddiasını
da koruyarak, “Avrupa Şampiyonası’nda
9’uncu kez Avrupa şampiyonluğunu kazan-
mak istiyorum. Kazanırsam bu Türkiye’de de
ilk olacak. 8 Avrupa şampiyonluğuyla Hamza
Yerlikaya da var. O’nun rekorunu geçtiğimiz
Avrupa Şampiyonası’nda egale etmiştim.
Şimdi de Allah’ın izniyle rekoru kıracağız” diye
konuştu.

Kendimi çok iyi hissediyorum

Avrupa Şampiyonası’nın ardından Avrupa
Oyunları ve Dünya Şampiyonası’nın olacağını
belirten Kayaalp, özellikle Dünya Şampiyona-
sı’nın altını çizdi. İlk 5’in Olimpiyat vizesi ala-
cağı şampiyonanın kendileri için çok önemli
olduğunu dile getiren milli sporcu, “Benim he-
defim her zaman zirve. Orada da 4’üncü kez
dünya şampiyonluğu hedefim var. 2020’ye
kadar bu hedeflerimiz devam edecek. İnşallah
2020’de de olimpiyatlarda şampiyon olarak,
ikinciliğin, üçüncülüğün yanına olimpiyat
şampiyonluğunu da eklemek istiyorum.
Bunun için çok çalıştım ve her zaman aynı şe-
kilde daha çok çalışmaya devam edeceğim.
Kendimi çok iyi hissediyorum. Sakatlık olma-

dığı sürece son saniyeye kadar savaşabilecek
pozisyonda hissediyorum. Güreşte o mindere
çıkarken rakibin karşısında gerçekten büyük bir
cesaret, yürek olması lazım. Korkak olmama-
nız lazım. Allah’a şükür bende korkaklık yok,
yürek var, cesaret de var. Ay yıldızlı bayrağımızı
dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı okutmak
için tüm savaşımı, gayretimi 2020 Olimpiyat-
ları’na kadar vermek ve orada ülkemi başarıyla
temsil etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bomba gibiyim

Ciddi sakatlık sürecine ilişkin de bilgiler veren
Rıza Kayaalp, boyun fıtığının olduğunu ve son
2 yıllık süreçte bu durumun kendisini oldukça
fazla zorlandığını söyledi. Çekilen MR’ın ar-
dından sinir sıkışması olduğunu öğrendiğini
kaydeden Kayaalp, “O da kollarıma vuru-
yordu ve gücümü gerçekten çok etkiliyordu.
Performansıma yüzde 70 derecesinde yansı-
yordu. Kök hücre tedavisi yaptırdım. Şimdi
gayet iyi hissediyorum. Aralıksız yarım saat-40
dakika güreş yapabiliyorum. Bu benim için
inanılmaz bir çalışma. Boyun fıtığı olduğum
zamanlar bunu bilmiyordum kollarımı etkili-
yordu, bende kollarımda sıkıntı var sanıyor-
dum, Dünya Şampiyonası’na hazırlanırken
inanın 6 dakikayı bile zor çıkarıyordum. O za-
manlar iyice belli etmişti kendisini sakatlığım.
Ama şimdi tekrardan yeniden doğmuş gibi
oldum. Bomba gibi. Yeniden çalışmalarımızı
yoğun şekilde sürdürüyoruz” şeklinde ko-
nuştu. DHA

Tek hedefim
güreşçi olmaktı
KüçüK yaştan itibaren güreş spo-
runda kendisini gösteren ve bu
alanda elde ettiği başarılarla sporcu-
luğunu taçlandıran Rıza Kayaalp, ‘gü-
reşçi olmasaydın hangi branşta olmak
isterdin?’ sorusuna ise, şu yanıtı
verdi: “İlk ve tek hedefim güreşçi ol-
maktı. Kendimi bildim bileli, doğdum,
aklım yetti güreş sporuyla ilgilenmeye
başladım. Eğer güreşçi olmasaydım, o
zamanlar herhalde kısa mesafe koşu-
cusu olurdum. çünkü küçük yaşlar-
dayken kısa mesafe koşuları da cazip
gelirdi, herkesle yarışır, geçerdim de.
çok hızlı depar atabiliyorum 100 met-
rede, şu an bile hızlı olduğumu düşü-
nürüm. Ama başlasaydım kendimi bu
konuda çok geliştirseydim, belki iyi
bir hıza sahip olabilir-
dim ancak güreş-
çiyim ve bundan
dolayı da çok
mutluyum,
minderde de
her zaman en
iyisini yap-
maya çalışı-
yorum.”

Hiçbir zaman büyüklenmesinler
EldE ettiği başarılarıyla örnek sporculardan biri olan Rıza
Kayaalp, tecrübeleriyle birlikte genç sporculara da tavsiye-
lerde bulunarak, “Hiçbir zaman büyüklenmesinler. Ne
oldum değil, ne olacağım desinler. Nereden geldiklerini
unutmasınlar. Bazı sporcu kardeşlerimiz bir tur geçiyor ina-
nılmaz reklam yapıyorlar, kendilerini aşırı derecede büyük
iş başarmış hissediyorlar, bunlardan uzak dursunlar. Her
zaman her şampiyonluktan sonra sıfırlanıp yeni bir şampi-
yonluğa odaklanmamız gerekiyor. Bireysel düşünmememiz
lazım, ülke için düşünmemiz lazım. Yeteneğimizi, karakteri-

mizi nasıl başladıysak ne kadar şampiyon-
luklar kazanırsak kazanalım
aynı karakterle yolumuza
devam edip, bu işi kendimiz
için değil ülke için yapmalı-
yız. O yeteneğe sahipsek, ma-
dalyalar kazanıyorsak artık
kendimizi aşıp ülke için mücadele etmemiz gerekiyor.
İnşallah bizden sonra da başarılı sporcular yetişir, çok
yetenekli kardeşlerimiz var” dedi.

Güreşçi
Kayaalp, Avrupa
Şampiyonası’nda

rekor kırmak istediğini
belirterek, “Ülkem için

mücadele edecek
ve elimden geleni

yapacağım”
dedi.

Fenerbahçe’den penaltı açıklaması
FenerbahçeKulübü, Çaykur Rizespor
maçında kazanılan penaltı ile ilgili yapılan
yorumlar üzerine bir açıklama yayımladı.
Bazı çevrelerin 'Fenerbahçe'nin galibiye-
tinde hakemin payı var' algısı yaratmak
istediklerinin ifade edildiği açıklamada,
IFAB'ın kural kitapçığında yer alan
madde referans gösterilerek hakemin
doğru bir karar verdiği kaydedildi.

Rizespor'a başarılar dileriz

"Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükan-
donyadis Sezonu'nun 24.haftasında oy-
nadığımız Çaykur Rizespor
karşılaşmasında, tribünlerimizde takımı-
mızı son ana dek vazgeçmeden, bir an
olsun durmadan desteklemenin en güzel
örneğini bir kez daha yaşatan taraftarla-
rımıza teşekkür ederiz" denilen açıkla-
mada, "Maçlardan sonra enine boyuna
değerlendirmelerin ardından açıklama
yapma hassasiyetimize karşılık dünkü
maçta yaşanan bazı konulara açıklık ge-
tirmek kaçınılmaz olmuştur. Öncelikle
belirtmek isteriz ki açıklamalarımızın de-
ğerli rakibimiz Rizespor ile ilgisi yoktur;
kalan maçlarında Rizespor'a başarılar
dileriz. Dün akşamki maçta yaşanan
kritik pozisyonların, VAR'a gidilen gidil-
meyen anların, verilmeyen kartların yani
lehimize sonuçlanabilecek birçok pozis-
yonun tartışılması gerekirken 80. daki-
kada kurallar çerçevesinde açık bir
şekilde doğru verilen bir karara rağmen

'galibiyetimiz üzerinde hakem etkisi var-
mış gibi' bir algı yaratılmasını şaşkınlıkla
takip ettik. Birçok pozisyonda verdiği
hatalı kararlara rağmen bu hassas po-
zisyonda kuralları doğru uygulayan ha-
kemi tebrik ederiz" ifadeleri kullanıldı. 

Algı yapılıyor

Açıklamanın devamında hakem tarafın-
dan verilen doğru kararın, bazı futbol
otoriteleri tarafından sözbirliği yapılmış-
çasına bir algı sürecinin parçası haline
dönüştürüldüğü belirtilerek, "Resmi dille
bir kez daha paylaşmak istiyoruz ki; sor-
gulanan bu pozisyon 'futbolun oyun ku-
ralları hususunda evrensel karar alma
organı' olarak görev yapan Uluslararası
Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) kural-
lar kitapçığında açık ve net şekilde ifade
edilmektedir; kişisel veyahutta bilgiden
yoksun yorumlara, 'kurallara göre böyle
ama' ya da 'kural böyle ama içime sindi-
remiyorum' gibi değerlendirmelere ka-
palıdır. Bu noktada, IFAB kuralını
tarafsız, açık ve net bir şekilde izleyicile-
rine ulaştıran ve bu vesileyle anlaması
zor olan bir futbolu kuralı konusunda
kamuoyunu doğru bir şekilde aydınlata-
rak katma değer yaratan başta TRT
Spor Stadyum programının yorumcusu
Ersin Düzen olmak üzere sorumlu dav-
ranan diğer tüm medya mensuplarına
da teşekkür ederiz" açıklaması yapıldı.
DHA

Yaman’dan bir 
altın madalya daha

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Ame-
rika Açık Turnuvası'nın ikinci gününde 1'i
altın 4 madalya daha kazanmayı başardı.
Las Vegas kentinde 80'in üzerinde ülke-
den 2 bin 500 civarında sporcunun mü-
cadele ettiği ve 2020 Tokyo Olimpiyat
Oyunları'na 20 puan veren Amerika Açık
Tekvando turnuvasının ikinci ve son gü-
nünde Türkiye adına 5 sporcu mücadele
etti. Kadınlar 62 kiloda İrem Yaman altın
madalya kazanırken, erkekler 54 kiloda
Deniz Dağdelen gümüş madalyanın sa-
hibi oldu. Kadınlar 53 kiloda Zeliha
Ağrıs ve +73 kiloda Nafia Kuş bronz
madalya elde etti. 

Başarılı bir turnuva 

Turnuvanın ilk gününde kadınlar 57 ki-
loda Hatice Kübra İlgün, erkekler 63 ki-
loda Hakan Reçber, 87 kiloda Hasan
Can Lazoğlu ve +87 kiloda Emre Kutal-
mış Ateşli altın madalya kazanmıştı. Tür-
kiye, böylelikle organizasyonu 5 altın, 1
gümüş ve 2 bronz madalya ile tamam-
ladı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yo-
lunda başarılı bir turnuvayı geride
bırakan Türkiye Tekvando Milli Takı-
mı'nda teknik direktör Ali Şahin 'En İyi
Koç', milli tekvandocu Hakan Reçber ise
'En Teknik Sporcu' ödüllerinin sahibi
oldu. DHA

AKIN VAR
Vida’ya akın
Devre arasında İtalyan
devi Roma'nın yaptığı
teklife rağmen Beşiktaş'ta
kalmaya karar veren Do-
magoj Vida ile ilgili
olarak flaş bir transfer
iddiası ortaya atıldı. Sözü
edilen meblağ ise 10-12
milyon euro
Milli futbolcumuz Cengiz Ün-
der'in formasını giydiği Roma ku-
lübü, devre arasında Beşiktaş'tan
Domagoj Vida'yı transfer edebil-
mek için ciddi girişimlerde bulun-
muştu. Oyuncunun menajeri Uğur
Avadan da yaptığı açıklamada İtal-
yan devinin teklifini doğrulamış
ancak Hırvat stoperin Siyah Be-
yazlılar'da kalmak istediğini söyle-
mişti. İtalyan basını ise Kara
Kartal'ın 29 yaşındaki savunmacısı
hakkında gündeme bomba gibi
düşen bir transfer iddiası daha or-
taya attı.

Roma hedefte

Ülkede yayım yapan Calcio Mer-
cato News adlı internet sitesi, sa-
vunma hattında büyük bir
revizyona gitmeye hazırlanan Ro-
ma'da sportif direktör Monchi'nin
Vida'yı gelecek yaz takımda gör-
mek istediğini yazdı. Haberde Juan
Jesus ve Federico Fazio ile yollarını
ayıracağı öne sürülen Roma'nın bu
iki isim yerine belirlediği alternatif-
lerin Matheus Guedes, Armando
Izzo ve Vida olduğu ifade edildi.
Beşiktaş'la 2022 yılına dek sözleş-
mesi bulunan Vida için konuşulan
bonservis bedelinin ise 10-12 mil-
yon euro olduğu yazıldı.

TARTIŞMALI
POZİSYON 

İÇİN ÖNEMLİ
YORUM!
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Beylikdüzü Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı’nın 1. oturumu, Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır başkanlığında
gerçekleşti. 5 yıllık hizmet döneminin son meclisi olmasından ötürü veda niteliğinde gerçekleşen toplantıda konuşan Şatır; 
“İyisiyle kötüsüyle birlikte 5 yıl geçirdik. Meclis’te beraber çalıştığımız tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi

Iyisiyle kötüsüyle
5 YIL GELIP GECTI
B eylikdüzü Belediyesi Mart Ayı Meclis

Toplantısı’nın 1. oturumu Beylikdüzü
Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır

başkanlığında gerçekleşti. Mart Meclisi, 5 yıllık
hizmet döneminin son meclisi olmasından
ötürü veda niteliğindeydi. Ömer Şatır, toplan-
tının başında yaptığı konuşmada, Mart ayı
meclis toplantısının 5 yıllık dönemin son mec-
lis toplantısı olduğunu belirterek; “İyisiyle kö-
tüsüyle birlikte 5 yıl geçirdik. Meclis’te beraber
çalıştığımız tüm arkadaşlarıma teşekkür edi-
yorum. Yeniden aday olan arkadaşlarımıza
görevlerinde, aday olmayan arkadaşlarımıza
da hayatlarında başarılar diliyorum. 31 Mart
Yerel Seçimleri’nde, İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi'ne aday gösterilen Belediye Başkanımız
Ekrem İmamoğlu’na ve bütün adaylarımıza
başarılar diliyorum. Seçimlerin barış, kardeş-
lik, huzur içinde geçmesini temenni ediyo-
rum.” dedi. Toplantıda Mart ayı
içerisinde gerçekleşecek önemli gün ve
haftalara da değinen Şatır, “Tüm ka-
dınların 8 Mart Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü kutlu olsun. Ayrıca, 18
Mart Çanakkale Zaferi’nde hayatını
kaybeden bütün şehitlerimizi rah-
metle anıyorum, mekânları cennet
olsun.” şeklinde konuştu.   

Kadınlar Günü unutulmadı

Mecliste yaptığı konuşmasında, 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün ta-
rihçesine değinen Belediye Meclisi Top

lumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun kadın
üyelerinden Nazife Figen Karahan, emekçi ka-
dınlar gününün önemine vurgu yaparak; “Ka-
dınlar geçmişten günümüze pek çok
mücadelede var oldular. Tüm kadınları hiçbir
siyasi parti ayrımı yapmaksızın yanımızda gör-
mek istiyor ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kav-
ramında omuz omuza davet ediyorum.”
ifadelerini kullandı. Toplantıda Ahmet Bağbek-
leyen ise 21 Mart Dünya Down Sendromu
Farkındalık Günü’ne dikkat çekerek; “Down
sendromlu arkadaşlarımıza eşit vatandaşlık,
eşit yurttaşlık ve birey olma özelliği konusunda
biraz daha özen göstermeliyiz.” dedi. 

Mert Fırat komşuya gitti
KAdıKöy Belediyesi ve Kadıköy Tiyatrolar Platformu (KTP) işbirliği
ile gerçekleştirilen “Benim Komşum Tiyatro”projesi bu yıl üçüncü
yaşına girdi. Şubat ayında başlayan proje kapsamında düzenlenen
söyleşilerden biri oyuncu Mert Fırat’la yapıldı. Ataşehir das-
das’da yapılan söyleşiye “Benim Komşum Tiyatro” projesinde
yer alan Kadıköylüler, tiyatro oyuncuları, Kadıköy Belediye
Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve tiyatro severler katıldı.

ANIL BODUÇ

CHP Grup Sözcüsü Av. Doğan Subaşı ve AK Parti
Grup Sözcüsü Mücahit Birinci de yaptıkları konuşmalarda,
5 yıllık süreci değerlendirerek, herkese bundan sonraki siyasi
yaşamlarında başarılar dilediklerini belirtti. Toplantıda meclis

gündem maddelerinden 1. 2. 3. 4. ve 5. maddeler oy birliğiyle ilgili
komisyonlara havale edilirken, komisyondan gelen raporlardaki 6, 7,

8. maddeler oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca CHP Meclis Üyesi
Doğan Subaşı’nın gündem dışı önerge olarak meclise sunduğu CHP
ve AK Parti’nin ortak önergesi olan; geçtiğimiz günlerde vefat eden

Beylikdüzü Belediyesi personeli Yaşar Uçar’ın ailesine Beylikdü-
zünde konut sağlanması amacıyla yardım kampanyası başla-

tılması hakkındaki önergenin Hukuk Komisyonu’na
gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Ortak önerge oy
birliğiyle kabul edildi

beylikDüzü Sakinleri dijital medya he-
sapları üzerinden “Komşuluk Ölmesin”
sloganıyla yola çıktı. Kuğulu Park Ka-
fe'deki organizasyonun ev sahipliğini
Osman Tezemir, Kansu Erdan, Adminler
Tuncay Ören, Yasemin Tunçbacak, Taylan
Ateş, Melahat Eren ve Bilgen Öniz Kütü-
koğlu gerçekleştirdi. Kütükoğlu, “Biz Bey-
likdüzü'nde kocaman bir aileyiz.
Gördüğünüz gibi artık kafelere sığmıyo-
ruz” dedi. Etkinlikte konuşan Tezemir de,
Beylikdüzü’nde yaşayan bireyler olarak her
zaman ilçeye değer katacak çalışmalara
imza atmak istediklerini söyledi. Tezemir,
“Bugün burada güzel bir ortamın içinde-
yiz. İyi bir aile görüntüsü ve birlik, beraber-
lik fotoğrafı vermiş olduk. Bunu çok
anlamlı, önemli ve değerli buluyorum. Bu
nedenden ötürü de oldukça mutluyuz.
Tüm katılımcılara teşekkürü bir borç bili-
yoruz” ifadelerini kullandı.

Halka hizmet edeceğiz

Beylikdüzü Cumhur İttifakı Meclis üyesi
adayı Av. Tuncay Kaan da Beylikdüzü Sa-
kinleri'nin buluşmasına katılan isimler ara-
sında yer aldı. Burada konuşan Kaan,
“Beylikdüzü halkının güzel şeyler hak etti-
ğini biliyorum. Ben de bir Beylikdüzü saki-
niyim. Yalnızca insan değil, hiçbir canlıyı
ötekileştirmeden yapıcı çözüm önerileri-
mizle bize düşen görevi yerine getirme ni-
yetindeyiz. Şayet seçimlerde halkımız
bizlere, temsilcilik konusunda bir görev ve-
rirse, layık görülen bu görev ve yetkileri si-
yasi, mesleki ve yaşam tecrübelerimizle
harmanlayarak halka hizmet yolunda de-
ğerlendireceğimizden kimsenin şüphesi 
olmasın. Biz dün olduğu gibi bugün de
Beylikdüzü’nde iyi işler yapmak, Beylikdü-
zü’nün çehresine güzellikler katacak işlere
imza atabilmek için yola çıkmış bulunuyo-
ruz” dedi. BARIŞ KIŞ

Seçim ziyaretlerine Hisarbeyli Ma-
hallesi ile devam eden Çatalca AK
Parti Belediye Başkan adayı Mesut
Üner, "Önümüzdeki 5 yıl bu yap-
tıklarımızın daha da fazlasını ve
daha güzelini yapmaya sizlere söz
veriyorum. Çatalca Belediyesi
meclis üyeliği dahil tam 19 yıldır
belediyecilikle uğraşıyorum.Bu işin
mutfağından geldim. 2014 yılından

beri Çatalca ve İBB’de meclis üyeliği
yapıyorum. Çatalca’da bizimle ilgili

bize gelen bir ağabeyimizi, bir kardeşi-
mizi hiç geri çevirmedim. Elimizden ne

geliyorsa yaptım. Hiç de geri çevirmeye-
ceğiz. 2006-2009 yılları yaptığımız hizmet-

ler ortada” ifadelerini kullandı.

Borçlar ortada durum ortada

Mevcut Belediye’nin 2014 yılında sözünü
verdiği 40’a yakın projenin hiçbirini yap-
madığını belirten Üner, “Allah nasip
ederse 2019-2024 yıllarında bunların hep-
sini yapacağız, söz veriyoruz. Çatalca Be-
lediyesi’nin 10 yıllık bütçesi ve borçları
ortada. Çatalca’nın bize değil ama hiz-
mete ihtiyacı var. Ben sizlerden rica ediyo-
rum. Bütün CHP’li seçmenlerden, İYİ
partili seçmenlerden; bu bir yerel seçim,
ideolojik olarak bakmayalım. Bize ataca-
ğınız her oy sizlere hizmet olarak geri dö-
necek. Bunu bilmenizi isterim” dedi. DHA

Silivri girişimciliğe
müsait bir ilçe
Silivri Belediyesi ve Silivri Birleşik Esnaf ve
Sanatkârlar Odası’nın ortaklaşa sürdürdüğü
Uygulamalı Girişimcilik kursunun 65. Etap
eğitimlerini de başladı. Bugüne kadar yüz-
lerce kişiyi sertifika sahibi yaparak, KOS-
GEB’den hibe kredi almaları için fırsat
yaratan Silivri Belediyesi ve Silivri Esnaf
Odası’nın işbirliği çalışmalarını devam edi-
yor. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar,
CHP Silivri İlçe Başkanı Suna Göçengil, İYİ
Parti Silivri İlçe Başkanı Ozan Ersaraç, Oda
Başkanı Nuray Koçer ve yönetim kurulu üye-
leri ile birlikte Girişimcilik Kursunu ziyaret
ederek, kursiyerlere başarılar diledi.

Fırsatlara yaklaşıyorsunuz

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar gerçek-
leştirdiği konuşmada: “Bu kursa katılan sayı-
ları binlere ulaşan kursiyerimiz oldu. Oda
başkanımıza hocamıza da konseptini değişti-
relim dedik. Silivri’nin yeni, üniversitelerine,
turizm sektörlerine, hizmet sektörlerine uyar-
layalım. Girişimciliğin sonu yok, aklınızla,
sizin hayalinizle sınırlı. Silivrimiz buna mü-
sait. Odamızla beraber yaptığımız bu çalış-
malarda görüyoruz ki bir şeyler öğrenirseniz,
fırsatlara daha çok yaklaşıyorsunuz. Bizim il-
çemiz fırsatlara açık bir yer. Betonla demirle
yağmalatmazsak, alanlarımız, mekânlarımız
daha çoğalacak. Böylece bu anlamda Siliv-
ri’yi daha ileriye taşımış olacağız" diye ko-
nuştu. DHA

Hizmet için mazerete

gerek yok
DSP Silivri Belediye Başkan Adayı Selami
Değirmenci, ekibiyle birlikte Çayırdere,
Danamandıra ve Sayalar’da vatandaşlarla
bir araya geldi. CHP Adayı Özcan Işıklar’ı
eleştiren Değirmenci, “İktidar benim 4 yılımı
çaldı hizmet ettirmedi’ diyor. Ben 15 yıl mu-
halefette hizmet ettim, bir çok hizmeti de Si-
livri’ye getirdik, devlette bile ambulans yokken
biz bütün köylerin bu ihtiyacı karşıladık. Biz
hiç ağlamadık hiç kimsede ağlayarak mağdur
edebiyatı yapmasın. O bütçelerle hizmet
yapılır mazeret üretmeye gerek yok, her har-
camadan kendinize pay çıkarmaya
kalkarsanız hizmet yapamazsınız. Burada
top sahanız var, sulama yapılıyor nereden ge-
liyor sulama aracı? Burada yaşayan köy
halkından biriyle yapılamaz mıydı? Paranızın
doğru harcandığına inanmanız gerekiyor ve
buraya geldiğinde hesap sorun belediyenin
kaynaklarını hangi işlere hangi yatırımlara
harcadığını mut-
laka sorun”
dedi.

Belediyeciliğin mutfağından geldim
Meclisten 

oy birliği çıktı
Çatalca Belediyesi 2014 - 2019 çalışma döneminin

son meclis toplantısı Meclis Salonunda yapılan birleşim
ile gerçekleştirildi. Çatalca Belediyesi’nin 2014 - 2019 ça-

lışma döneminin son meclis toplantısı Çatalca Belediyesi Başkan
Vekili Ufuk Akın başkanlığında toplandı. Bir önceki meclis tutanak-
larının oylanması ile başlayan mecliste gündem maddesi olan “Mül-

kiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan ilçemiz Aydınlar Mahallesi
137 ada 8 parselin (eski 32), 4706 Sayılı Kanuna göre Belediyemize

devir protokolü için Belediye Başkanına yetki verilmesi” ile ilgili Emlak
ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi oy birliği ile kabul edildi. 

Mücahit
BirinciÖmer

Şatır
Doğan
Subaşı

Meclis oturumunun sonunda meclis üyelerine plaket takdimi yapıldı.

Mesut
Üner

Beylikdüzü güzel
seyler hak ediyor

Beylikdüzü Sakinleri, Kuğulu Park
Kafe'de bir araya geldi. “Komşuluk

Ölmesin” etkinliği çerçevesinde
buluşan isimlere eşlik eden Cumhur

İttifakı Meclis üyesi adayı Av.
Tuncay Kaan, “Beylikdüzü halkı her

zaman güzel şeyler hak ediyor” dedi

Özcan
Işıklar

Beylikdüzü Sakinleri’nin buluşmasına, Meclis üyesi adayı Av. Tuncay Kaan da katıldı.

Tuncay
Kaan


