
BaHÇeLİevLer'De hırsız oldukları düşünülen
kişi ya da kişiler, girdikleri evde anne kezban

ercan (82) ile kızı ayşe Solmaz'ı (52) öldürdü. 
korkunç cinayet saatler sonra fark edilirken, 
evin önünde toplananlar tepki gösterdi. I SAYFA 3

SaaDet partisi Batman Belediye Başkan adayı İl-
hami Işık, kamuoyunda tartışılan yeni parti konu-

sunda her şeyin 31 Mart seçimlerinin sonucuna bağlı
olduğunu söyledi. Yeni parti konusunda iki görüş olduğunu
ileri süren Işık, birinci görüş sahiplerinin 31 Mart'ta kötü bir
sonuç alınması durumunda parti içinde tekrar söz sahibi 
olmayı düşündüklerini dile getirdi. Işık'a göre ikinci görüş
sahipleri ise ak parti ile bağlarını tümüyle kopar-
mış ve çareyi geniş yelpazeli yepyeni

parti ile yürümek 
istiyorlar. 

CHP İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkan Adayı Ekrem İma-

moğlu, Kağıthane'de seçim çalışmaları
sırasında seçimlere az bir süre kaldığını be-
lirterek, "1 Nisan İstanbul'un bayramı olacak"
dedi. İmamoğlu, "Çocuklar, gençler, her parti-
den insan kazanacak. Çünkü biz herkese hizmet
edeceğiz. 1 Nisan'da hak, hukuk ve adalet başlaya-
cak, adil bir belediyecilik başlayacak. Az günümüz
kaldı, lütfen çok çalışalım" ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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1 nisan
BayraM
olacaK

QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

İstanbul'da son gün-
lerde aslından ayırt

edilmeyen altınlar kuyum-
cuları bile şaşırttı. İçi metal
olan altın kaplama bilezik,
künyenin getirildiğini belir-
ten kuyumcular, kurdukları

whatsapp grupları ile bir-
birlerini sürekli uyardıkla-
rını ifade etti. Esenyurt'ta
hizmet veren bir kuyumcu,
“Darphane altınlarının bile
sahtesini yapıyorlar” diye
konuştu. I SAYFA 3
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DARPHANE ALTINLARININ BİLE SAHTESİ VAR

Avcılar'da düzenlenen
kahvaltılı toplantıyla bir-

likte basın mensuplarıyla buluşan
AK Parti Avcılar Belediye Başkan
adayı Dr. İbrahim Ulusoy, ulvi bir
yola çıktıklarını ve bu yolda başa-
rıya ulaşacaklarını belirtti. Av-
cılar'ın 20 yıldır CHP
tarafından yönetildiğini ve
büyük bir belediyecilik felaketi
yaşadığını dile getiren Ulusoy,
bu durumu ancak kendileri-
nin tersine çevirebileceğini

söyledi. Avcılar'ın zor zamanlar-
dan geçtiğini kaydeden Ulusoy,
“Avcılar şu an bitkisel hayatta
yaşam sürmeye çalışıyor. Sanki
yoğun bakımda bir hasta olur ya
makineye bağlı yaşam sürmeye

çalışır. Ne kadar daha devam
eder? Yakında hasta enfeksi-
yondan yaşamını yitirir. Avcı-
lar hasta. Avcılar artık tedavi
olmalı kanserden kurtulmalı
bu hezimetten kurtulmalı”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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AVCILAR ŞU ANDA BİTKİSEL HAYATTA

ç
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20 yıllık felaket 

YAKUP
TEZCAN

HABER

yeni
adiMlar
atacağiz

yeni parti  31 Mart’a bağlı

Seçim çalışmalarını Tuzla'da sürdüren AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İs-

tanbul'da gerçekleştirmeyi planladığı proje kapsamında Tuz-
la'da biyoteknoloji vadisi kurulacağı bildirildi. Yıldırım,

''Burada ortalama 10 bin doları yakalayacağız. Türki-
ye'nin ithal etmek zorunda kaldığı ürünleri bulacak.

Ayrıca ihracatla gelirimizi arttıracağız. Geliri-
miz emekliye, işçiye daha çok kaynak

anlamına gelecek" dedi.
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İlhamİ IşIk köşe yazIsI sayfa 5'te 

yuksek
fıyat

uyarısı
AK Parti Avcılar

Belediye Başkan
adayı Dr. İbrahim
Ulusoy, Avcılar'ın 

20 yıldır büyük bir
belediyecilik felaketi

yaşadığını ve bu
felaketin 31 Mart

akşamı sona
ereceğini söyledi

sona erecek

Büyükçekmece’de
söz halkın olacak

DSP Büyükçekmece Belediye Baş-
kan Adayı Ümit Şahbaz, “Hak et-

tiği hizmetleri almamış bir ilçede değişimi
başlatmaya geliyoruz" diyerek, "Büyük-

çekmece'de tek adam-
lık dönemine son
vereceğiz. Belediyede
adamı olanın değil
hakkı olanın işi yapıla-
cak. Söz ilçe halkının
olacak. Emeğinin hak-
kını alamayanların sesi
olacağız” açıklamasını
yaptı. I SAYFA 8
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Basın toplantısı düzenleyen AK Parti Adayı Dr. İbrahim Ulusoy’a AK Parti İlçe Başkanı
Yaşar Karaarslan (solda) ve MHP İlçe Başkanı Muhammet Nur Kutun (sağda) eşlik etti. 

çalık: yakuplu da 
hedef büyütecek

Seçim çalışmalarını Yakuplu Mahalle-
si'nde sürdüren CHP Beylikdüzü Be-

lediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık,
“Her hanesinde kendimi evimde hissettiğim

Yakuplu Mahallemizde
başladığımız günü, yine
mahalle komşularımızın ve
esnafımızın ev sahipliği ile
tamamladık. Beylikdüzü
hedef büyütüyor, Yakuplu
da hedef büyütecek” dedi. 
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iftira üzerine 
siyaset olmaz

cHp Genel Başkanı
kemal kılıçdaroğlu

Mersin’de iş dünyası temsilci-
leriyle buluştu. "kavga siyase-

tinin ülkeye getirdiği bir yarar
var mı?" diye soran cHp Lideri,

"Bir allah’ın kulu çıksın desin ki, ‘siz
kavga ettiğiniz zaman türkiye kazanç

elde ediyor.’ Yok öyle bir şey. Hizmet 
yarışına eyvallah diyoruz. Hizmet yarışı 

yapalım. Siyasetin de bir ahlaki kuralı
olmalı. İftira üzerine siyaset olmaz. 

Siyaset bir hizmet yarışıdır" dedi. 
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ak parti Beylikdüzü Belediye 
Başkan adayı Mustafa necati Işık,

"31 Mart itibari ile Beylikdüzü’nde zaman,
değişim zamanı olacak" dedi. "Bizimle bir-
likte çöpler artık yerin altına alınacak" diyen

Işık, "Çöplerin görüntüsü ve ko-
kusu kimseyi rahatsız etmeye-
cek tertemiz bir Beylikdüzü için
buradayım" ifadelerini kullandı. 

ç
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Kuyumcular 
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Kuyumcular 
isyan etti!

Bahçelievler’de
KorKunç cinayet

GezMek, yeni yerler
görüp yeni kültürler 

tanımak keyifli olduğu kadar
beslenme kısmı düşünülünce
daha tatile çıkmadan stres yara-

tabiliyor. Diyetistyen Melis ece
Sabri “Özellikle çocuklu aileler
daha önce gitmedikleri ülkelere
giderken soru işaretleri ile yola
çıkıyorlar” dedi. I SAYFA 2
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Diyetisyen 
Melis Ece Sabri 

Damga’ya konuştu:

göl manzarasında 

Çay 1 liraSA
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beka sorunu 
31 Mart’ta yerel seçimler var. Cumhurbaşkanı
Erdoğan sürekli bir beka sorunundan bahsedip

duruyor. Ülkenin bir beka sorunu
varsa, bunun yerel seçimlerle ne
ilgisi var? Bu bir genel seçim
değil ki, meclis değişsin, 
başkanlık değişsin vs. En fazla
kimi belediyeler el değiştirecek. 

Hüseyin Şengül’ün köşesi sayfa 4’TE

Ekrem
İmamoğlu

Binali 
Yıldırım
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beslenme tüyoları

Ümit Şahbaz

Kuyumcular 
isyan etti!
İstanbul’da kuyumcular son günlerde ayırt 
etmekte zorlandıkları sahte altınların kendilerine
getirildiğini belirterek uyarıda bulundu

Çöpler yerin 
altına alınacak

Mustafa 
Necati Işık

Kemal
Kılıçdaroğlu
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Recep Tayyip Erdoğan

Biyoteknoloji vadisi kurulacak

NE OLUR BİZE YARDIMCI OLUN
Sancaktepe, eyüpsultan, kasımpaşa ve esenyurt'ta
halka hitap eden cumhurbaşkanı erdoğan, önemli me-

sajlar verdi. Sancaktepe'de kentsel dönüşüme vurgu yapan ve
vatandaşlara çağrıda bulunan erdoğan, “ne olur bize yardımcı
olun. Yeter ki bu evler boşalsın, biz de orayı yıkalım” ifadelerini
kullandı. kasımpaşa'da ise tOkİ Sosyal konutları tanıtım töre-
ninde konuşan erdoğan, vatandaşların kira öder gibi ev sahibi
olacakları konutlar için taleplerin bugünden itibaren toplanmaya
başlanacağını, taksitlerin 388 tL'den başlayıp vadenin ise 20 yıl
olacağını belirtti. İstanbul'da son mitingini esenyurt'ta yapan 
erdoğan tanzim satışlar konusunda büyük marketleri eleştirdi.
“31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi girdi. Girmedi yeni adımları
atacağız. Benim vatandaşım mahallesine kadar bu satışlarla
ucuz gıdaya ulaşacak” diyen erdoğan, “Ya yola gelecekler ya
yola gelecekler. Çünkü biz vatandaşımızı tefecilere sömürtme-
yeceğiz” uyarısını yaptı. I SaYFa 5
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Esenyurt’ta konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan market zincirlerini eleştirerek 
“Ya yola gelecekler ya yola gelecekler. 

Çünkü biz vatandaşımızı tefecilere 
sömürtmeyeceğiz” tepkisini gösterdi
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Mucize bebek
hayata tutundu

Muhammet Eren Karaduman,
tıpta “diyafram hernisi” adı
verilen, göğüs boşluğu ile

karın boşluğunu birbirinden ayıran diyaf-
ram kasındaki yırtık ile dünyaya geldi. Yal-
nızca yüzde 50 yaşama şansı bulunan Eren
Bebek, bu anomali nedeniyle doğduğu
gün ameliyat edildi ve yenidoğan yoğun
bakımdaki 24 günlük yaşam mücadelesini
kazanarak sağlığına kavuştu. Zorlu geçen
günlerin so-
nunda mutlu-
lukla
bebeklerine ka-
vuşan Mehmet
Emin ve Esma
Karaduman
çifti, “O, hayatı-
mızın en büyük
mucizesi oldu”
sözleriyle mut-
luluklarını dile
getirdi.

Yüzde 50 şansı vardı

Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Emin ve
Esma Karaduman Çifti, ikinci kez anne-
baba olma heyecanı ile dünyaya gelecek
çocuklarının hayalini kuruyordu. Ancak
bu umut dolu bekleyiş, doğum sonra-
sında bebeğin solunum sıkıntı yaşaması
ile birlikte endişeye dönüştü. Bebek, Me-
morial Dicle Hastanesi’ne sevk edildi ve
burada yapılan tetkikler sonucu, solu-
num sıkıntısının nedeninin doğumsal bir
anomali olan diyafram hernisini nede-
niyle oluştuğu belirlendi. Bebeğin ameli-
yat olması gerekiyordu ve Muhammed
Eren’in göğüs ile karın boşluğunu birbi-
rinden ayıran diyafram kasındaki yırtık,
yüzde 50 yaşam şansı veriyordu.

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 
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Ispanak, karnabahar, kereviz, bamya ve
daha niceleri… Sebzeler içerdikleri vita-
min, mineral ve liflerle çocukların sağ-

lıklı büyüme ile gelişimlerinde anahtar rol
üstleniyorlar. Öyle ki hücrelerin yenilenmesi,
doku onarımı ve sağlıklı gözler, kemikler, diş-
ler ile saçlar için düzenli olarak sebze yemek
şart! Ayrıca vitamin ve mineralden zengin
sebzeleri tüketmek vücudun bağışıklığını artı-
rarak hastalıklardan korunmaya da yardımcı
oluyor. Ancak çocukların çoğu tabakta o çok
sevdikleri köfteler, makarnalar, patates kızart-
maları veya çeşitli abur cuburlar yerine seb-
zeleri gördüklerinde, inatla direniyorlar.
Elinde tabakla bir lokma daha sebze yesin
diye çocuğunun ardından koşturan, sebzeleri
çorbanın veya makarna sosunun içine ekle-
yerek gizlice yedirmeye çalışan ebeveynlerin
sayısı azımsanmayacak kadar çok. Ancak
dikkat! Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme
ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz sebze-
leri kamufle ederek yedirmeye çalışmanın ço-
cuğun o sebzeyi tek başına tanımamasına,
tadını bilmemesine ve ilerleyen zamanlarda
sebzeyi tek başına yemeyi reddetmesine
neden olabileceği uyarısında bulunuyor. As-
lında çocuğunuza sebze yedirmenin yolları
düşündüğünüz kadar zor olmayabiliyor!
AcıbademFulya Hastanesi Beslenme ve
Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz çocuk-
lara sebzeyi sevdirmenin 8 püf noktasını an-
lattı, önemli uyarılarda bulundu.

İnatlaşmayın, sabırlı olun

Çocuklara sebzeleri sevdirmenin yolu önce-

likle kararlı ve sabırlı bir tutum içerisinde ol-
manızdan geçiyor. “Ancak bu, ısrarlı davran-
mak ve onunla inatlaşmak anlamına
gelmiyor” uyarısında bulunan Beslenme ve
Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz sözlerine
şöyle devam ediyor: “Çocuğunuza sebze ye-
mesi veya sebze yemeğini bitirmesi konu-
sunda ısrarcı davranırsanız, onun gerginlik
dolu yemek deneyimi sebzeleri her zaman
reddetmesine neden olabiliyor. Çocuğu zor-
layarak zıt bir tepkiyle karşılaşmaktansa ye-
meğin bir ihtiyaç olmasından yola çıkmalı ve
ona ‘Bu yemekten yemek ister misin?’ gibi
sorular sorarak söz hakkı tanımalısınız. Eğer
istemediğini belirtirse sebzelerin faydalarını
anlatabilir, bir sonraki sebze alışverişine bir-
likte çıkarak onun istediği, ilgisini çeken seb-
zeleri alabilirsiniz.

Sebzeleri tanımasına fırsat verin

Genellikle çocuğumuza 2-3 kez sebze ye-
dirmeye çalışıyor, sonra da ''Bu sebzeyi
sevmiyor, aç kalmasın, sevdiği yiyecek-
leri hazırlayayım.'' şeklinde hatalı bir dü-
şünceye kapılıyoruz. Aslında,
çocuğunuzun bir besini sevebilmesi için
onu en az 8-9 kez sofrada görmesine ve
tanımasına fırsat vermeniz gerekiyor.
Her gün sofrada gördüğü bir ye-
meği merak edip, tadına bakmak
isteyebilir ve o yemeği sevebilir.

Sofraya hep birlikte oturun

Çocuklara sebzeyi sevdirmenin
en önemli yollarından biri de, sof-
raya hep birlikte oturmanız ve
yemek yemeye zaman ayırmak gerekti-

ğini ona aşılamanız. Oyun oynarken, televiz-
yon izlerken, elinde tablet varken yemeğe
zorlanan çocuklar için yemek yemek eziyete
dönüşüyor. Bu nedenle, bebeklikten başlaya-
rak sizinle birlikte sofraya oturmalı. Her gün
düzenli saatlerde sofrada birlikte olarak sağ-
lıklı ve düzenli yeme alışkanlığını çocuğu-
nuza kazandırmanız gerekiyor.

Sebzeler üzerine sohbet edin

Sofrada birlikte otururken, çocuğunuzun ya-
nında eşiniz veya yakınlarınızla sebzelerin
lezzeti ve yararla-
rına yöne-
lik

sohbet edin. Böylelikle sebzelere özenmesini
sağlayabilirsiniz.

Örnek rol model olun

Hareketlerimiz her zaman söylediklerimizden
çok daha etkili oluyor. Beslenme ve Diyet
Uzmanı Melike Şeyma Deniz bu nedenle ço-
cukların yanında herkesin mutlaka sebze ye-
mesi gerektiğini hatırlatarak, “Örneğin baba
sebze yemeği istemeyerek tabağını bulgur pi-
lavıyla doldurduğunda çocuk hem sebzenin
kötü olduğunu düşünüyor, hem de başka se-
çenekleri olduğunu bilerek ona göre davra-
nabiliyor.” diyor.

Sebzeleri çekici hale getirin

Çocuklar için yemeklerin sunumunun
da çok önemli olduğunu atlama-

mak gerekiyor. Çocuğunuz karışık
bir yemek yerine daha sade ve
tek renk yemekleri seviyor ola-
bilir ya da renkli bulduğu ye-
mekler daha çok ilgisini
çekebilir.

Yemeği birlikte
hazırlayın

Yemeği birlikte hazırlamanız
çocuğunuzun sebzenin her

aşamasını görmesini sağladığı
gibi, kendisi de emek harcadığı

için yerken reddetmek istemeye-
cektir. Yemek hazırlık süreci onun

için bir oyun haline dönüşerek keyifli
zaman geçirdiği bir aktivite gibi oldu-

ğunda yaptığı yemeğin tadını merak 
edecektir.

GENELDE atıştırma-
lıklarla geçen yurt dışı
seyahatlerinden kilo

alarak dönmek istemiyorsanız
haberimize kulak verin. Diyetis-
yen Melis Ece Sabri sizler için
önemli noktaları sizler için der-
ledi. Alışkanlıklarınızın dışına çok
çıkmama ve güvenilir olduğuna
inandıklarınızı bırakamama isteği
genelde sizi yurtdışında fastfood
restoranlarına yönlendirebilir.
Özellikle dünya genelinde bulu-
nan marka ve firmalar sizin için
doğru tercih gibi gözükse de sağ-
lıklı ve lezzetli seçimler olmadık-
ları bir gerçek. Gittiğiniz bölgenin
kültürünü tanımak sadece gez-
mek, tarihi yerleri görmek  değil,
o bölgenin insanları gibi yemek,
içmek, beslenmek demektir. Belki
hiç tatmadığınız veya  ülkemizde
olanlardan çok daha lezzetli
meyveleri, sebzeleri denemek,
farklı pişirme yöntemleri ile hazır-
lanmış yemekleri deneyimlemek
tahmininizden daha güzel bir tatil
geçirmenizi sağlayabilir. Geçmiş
seyahatlerinizi düşünürseniz gez-
diğiniz ülkelerdeki müzelerin, ta-
rihi yapıların  detaylarını değil de

o yapıların manzarasında eşli-
ğinde içtiğiniz kahvenin, yediğiniz
tatlının tadı aklınızda kalmakta-
dır. Dolayısıyla yiyecek içecek se-
çimi konusunda yeniliklere açık
olmak gittiğiniz bölgelerden size
kalıcı anılar bırakacaktır. 

Doğru tercih nasıl yapılır?

Gidilen her bölgenin kendine
özgü ünlü bir yemeği vardır, mut-
laka deneyin. Mümkünse bu ter-
cihinizi çok turistik restoranlarda
değil de yerel halkın tercih ettiği
yerlerde yapın.  Yerel restoran-
larda günlük, taze , bölgesel
ürünler kullanılacağı için daha
lezzetli ve sağlıklı olacaktır.Ko-
nakladığınız otele yakın bölge
marketlerine göz atmayı unutma-
yın. Özellikle süt, yoğurt, kefir,
badem sütü gibi süt grupların-
daki çeşitlilik geziniz sırasında
kahvaltı veya ara öğünleriniz için
seçenekler bulmanızı sağlayacak-
tır. Yine bazı ülkelerde bulunan
bize oranla çok daha çeşitli tam
tahıl grubu ekmekleri ile farklı ve
sağlıklı tatlar deneyecek  belki de
dönüşte yanınızda bile getirmek
isteyeceksiniz.

Küçük öğünler önemli

Her yerde her aradığımızı bulsak
da mutlaka çantanızda taşıması
kolay, kuru meyve, leblebi gibi
atıştırmalıklar götürmeli, gezer-
ken yemek yemeyi unuttuğunuz
sıralarda küçük ara öğünler ya-
parak kan şekeri dalgalanmalarını
önleyebilirsiniz. Vücudumuzun
en önemli ihtiyacı olan suyu özel-
likle uçak yolculuklarında bol tü-
ketip basınç değişimi kaynaklı
susuzlukları önlemelisiniz. Gezi-
niz sırasında gün içinde doğal
kaynak suyuna ulaşamasanız
gazsız mineralli suları deneyebilir,
bizim damak tadımıza yakın ol-
duğu için daha rahat tüketebilirsi-
niz. 

Fazla kaçırmayın

Formumu korumaya devam
edip, lezzetlerden de kendimi
yoksun bırakmamalıyım derse-
niz; öğün sayınızı azaltıp gün
arasına tok tutacak güzel bir
kahve - sütlü kahve öğünü ekle-
mek, sıkı bir kahvaltı ve akşam
yemeği harici öğün yapmadan
günü kapatmak yeterli olacaktır.
BURAK ZİHNİ

Yurt dısında doğru beslenin
Gezmek, yeni yerler görüp yeni kültürler tanımak keyifli olduğu kadar beslenme kısmı düşünülünce daha tatile çıkmadan stres yarata-
biliyor. Diyetistyen Melis Ece Sabri 'Özellikle çocuklu aileler daha önce gitmedikleri ülkelere giderken soru işaretleri ile yola çıkıyorlar' dedi.
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sebzeyı sevdırın

“Çocuğunuzla birlikte alışverişe çıkmak, yiyecekleri ona
tanıtarak alışveriş yapmak ilgisini çekecektir.” diyen Bes-

lenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz şu
önerilerde bulunuyor: “Özellikle sebze ve
meyve reyonları rengarenk halleriyle dikkat

çekici olacaktır. Akşam yemeğini onun
seçeceği sebzelerle hazırlayacağınızı
söyleyerek seçimi çocuğunuza bıra-
kın. Hangi sebzelerden nasıl ye-

mekler yapabileceğinizi anlatın,
menüyü birlikte oluşturun.”

Birlikte 
alışveriş yapın

Melis Ece Sabri

cocuklara

Diyetisyen Sabri,
yurt dışında 

sağlıklı beslenmenin
yollarını anlattı.



Gaziosmanpaşa'da kağıt toplayarak ge-
çimini sağlayan bir kadının sokaktan bul-
duğu salça kovasının içerisine gizlenen el

yapımı patlayıcı patladı. Patlamada kağıt toplayan
kadın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay
saat 07.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Yıldıztabya
Mahallesi Kaynar Sokakta bulunan Selma Altan'ın
evinin önünde meydana geldi. Çöpten kağıt toplaya-
rak geçimini sağlayan anne Selma Altan, topladıkları
atıkları evinin önüne getirdiği esnada çuvalda bulunan
salça kutusunun içerisine gizlenen el yapımı patlayıcı
patladı. Patlama sonrası Selma Altan (57) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk
edildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından Okmey-
danı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken,
polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek patlamanın ger-
çekleştiği alanda çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar
sonrası patlamanın salça kovasına gizlenen el yapımı
patlayıcının patladığı belirlendi.

Her yeri kan oldu

Annesinin patlamada yaralandığını ifade eden Turgut
Altan, “Dışarıdan bir ses geldi. Bir baktım annem
komple kanlar içerisinde kalmış. Her yeri kan olmuştu.
Anne ne oldu dedim. 'Oğlum bomba patladı' dedi. 'Ne
bombası anne, bombanın ne işi var burada' dedim.
Kendi ağzıyla bomba patladığını söyledi” dedi.

ÇARŞAMBA 6 MART 2019

GÜNCEL

B ahçelievler, Zafer Mahallesi,
Canan Sokak üzerinde bulu-
nan bir apartmanın birinci ka-

tına dün akşam saatlerinde hırsızlık
yapmak için girdiklerinden şüpheleni-
len kişi ya da kişiler, o esnada evde bu-
lunan anne Keziban Ercan (82) ve
Ayşe Solmaz'la (52) karşılaştı. Kimliği
henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler,
anne ve kızını öldürdü. Öğle saatle-
rinde namaza gitmek için evden çıktığı
öğrenilen ve kayınvalidesi Keziban
Ercan ile eşi Ayşe Solmaz'dan uzun
süre haber alamayan İsmail Soymaz,
saatler sonra eve geldiğinde komşuları-
nın yardımıyla kapıyı açtı. İçeri girdikle-
rinde karşılaştıkları korkunç manzara

üzerine komşular, sağlık ve polis ekiple-
rine ihbarda bulundu. 

Boğularak öldürülmüş olabilirler

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekip-
leri, yaptığı inceleme sonucunda, anne
ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.
Sağlık ekipleri anne kızının vücudunda
herhangi bir bıçak yada silahla yara-
lanma izine rastlamadı. 
Asayiş ekipleri cinayet mahallinde gü-
venlik önlemi alırken, eve gelen Olay
Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne
bağlı ekipler de delil toplama çalışması
yaptı. Polis ekipleri anne kızın boğula-
rak öldürüldüğü şüphesi üzerinde 
duruyor. DHA
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Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip Pearl of
Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok olarak kurulmuştur.
5000 m2 yeşil ve sosyal alan içine yerleştirilmiş 100 daire ve
ticari dükkân siz değerli dostlarımızın beğenisine sunulmuştur. 

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

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

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

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

Güne kuş sesleriyle eşsiz deniz manzarasıyla uyanmak...
Şehre ve olanaklara yakın ancak kargaşadan uzak, tam size ve
aileniz göre bir “yuva” projesi; Pearl of Silivri...

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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Bahçelievler'de hırsız oldukları düşünülen kişi ya da kişiler, girdikleri evde anne
Kezban Ercan (82) ile kızı Ayşe Solmaz'ı(52) öldürdü. Korkunç cinayet saatler sonra
fark edilirken, evin önünde toplanan yüzlerce kişi cinayetlere tepki gösterdi

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

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

Salça
kovası
değil
bomba!

anne Ve kızını
oldurduler!

Kuyumcular isyan etti!
istanbul'da son günlerde as-
lından ayırt edilmeyen altınlar
kuyumcuları bile şaşırttı. "Düğün

takımız, nişan takımız " gibi yalanlarla içi
metal olan altın kaplama bilezik, künyenin
getirildiğini belirten kuyumcular, kurdukları
whatsapp grupları ile birbirlerini sürekli
uyardıklarını ifade ettiler. Esenyurt'taki bir
kuyumcu, "Son zamanlarda ayarı düşük,

sahte altın, sahte para oldukça fazla gel-
meye başladı. Özellikle son 1 yıldır fazla-
laştı. Darphane altınlarının bile sahtesini
yapıyorlar. Yakalıyoruz polise teslim ediyo-
ruz ama en geç bir hafta sonra başka ku-
yumcuda çıkıyorlar. Bizler resmen
suratlarını ezberledik. Kendi aramızda bu
kişilerin görüntülerini ve fotoğraflarını pay-
laşıyoruz" dedi.  DHA

KayınvaliDesi ile eşini kaybeden ismail soymaz ve
haberi alarak eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
sinoplu ailenin yakını ve hemşehrileri olan yüzlerce
kişinin, gecenin ilerleyen saatlerine dek sokaktaki
bekleyişi sürdü. Cinayete kurban giden anne ile kızın
cesetlerinin cenaze aracına taşınmasının ardından
gazetecilere bir açıklama da yapan öfkeli kalabalık,
bu ve benzeri olayların sorumluların bulunması için
emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer yetkililere çağ-
rıda bulundu. Onlarca kişi, idamın getirilmesi için
slogan attı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Acılı eş sinir krizi geçirdi

Vicdansızlık!
Ataşehir'de köpeğin

havlama sesinden
rahatsız olan bir kişi

cebinden çıkardığı
silahla köpeği

başından vurdu. Ağır
yaralanan köpek 

tedavi altına alındı
olay saat 19:30 sıralarında Ataşehir
Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre; Mor Menekşe Sokak üze-

rinde yürüyen bir kişi köpeğin havlama sesinden ra-
hatsız olduğu için cebinden çıkardığı silahla köpeğin
başına ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Köpeği
kanlar içinde gören çevredeki vatandaşlar durumu
mahallede bulunan bir hayvan kliniğine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine giden Veteriner Hekim Eren
Aydın Çilingir olay yerindeki ilk müdahalesinin ar-
dından köpeği kliniğe götürdü.

Gerekli müdahaleler yapılıyor

Veteriner Hekim Çilingir, "Akşam saatlerinde bir ar-
kadaşımızın minik dostumuzun silahla vuruldu-
ğunu söylemesi üzerine, klinikteki çalışma
arkadaşlarıyla minik dostumuzu almaya gittik. İlk
olarak kafa tasında kanama olduğunu gördük. Yara
bakım ve kanama durdurucu ilaçlarını yaptık. Daha
sonra kanaması durup, durumu stabil olduktan
sonra kafatası röntgeni çektik. Kafa tasında her-
hangi bir kurşuna rastlamadık. Şu an genel durumu
kritik hayati risk devam ediyor. Çok fazla kan kay-
betmiş. Gerekli müdahaleler yapılıyor" dedi.

Esenler'de
sürücüsünün 

direksiyon
hakimiyetinden
çıkan otomobil,

beton bariyerleri
aşıp savrulduktan
sonra karşı yönde
ilerleyen iki araca

çarparak 
durabildi. 

Otomobilin hurda
yığınına döndüğü

kazada, 4 kişi
yaralandı

Kaza, Mahmutbey
Yolunda saat 18.30
sıralarından mey-

dana geldi. Ederine istikame-
tinde seyir halinde olan 55 SJ
393 plakalı otomobil sürücüsü-
nün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesiyle, beton bariyerleri
aşıp savrulduktan sonra karşı
yönde ilerleyen 34 PG 0828 pla-
kalı minibüs ile 34 BbN 350
plakalı kamyonete çarparak du-
rabildi. Otomobilin hurda yığı-
nına döndüğü kazada, 15
yaşındaki M.D., Enes Karasun-
gur, Emre Karasungur ve Yusuf
Dereli yaralandı. Bildirilmesi
üzerine olay yerine polis, itfaiye
ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri-
nin ardından yaralıları Bağcılar
ve Kanuni Sultan Süleyman
Eğitim ve Araştırma Hastanele-

rine kaldırdı. Polis ekipleri çevre
güvenliğini alarak incelemelerde
bulundu. Polisin olaya ilişkin
soruşturması sürüyor.

Sürücüler tartıştı

Seyir halindeyken kazayı izleyen
iki araç sürücüsü de kaza yaptı.

Maddi hasarın oluştuğu bu
kaza sonrası iki sürücü, birbirle-
riyle tartıştı. Öte yandan; bazı
vatandaşların, kazanın ardın-
dan ekiplerin çalışmalarını cep
telefonu kamerasına kaydederek
sosyal medyadan canlı yayınla-
dıkları görüldü.  DHA

Yolun ortasında can pazarı!

Verilmiş sadakası

Varmış
BeyKOZ'Da Komodor remzi Bey yalı-
sı'nda restorasyon çalışmaları yapılır-
ken iş kazası meydana geldi. yaralı işçi,

çatıdan itfaiye ekiplerine ait merdivenle indirilerek
hastaneye kaldırıldı. Olay dün saat 15.00 sırala-
rında anadolu Hisarı Toplarönü sokak’ta bulunan
"Komodor remzi Bey yalısı"nda meydana geldi. yalı
yeni sahibi tarafından restore ediliyordu. Bir işçi ça-
tıda çivi çakma tabancasıyla çalışırken, çivileri sağ
ayağına batırdı. yaralı işçi Mustafa yüksel (45), çatı-
dan indirilemeyince olay yerine hemen ambulans
ve itfaiye ekipleri istendi. yaralı yüksel’e ilk müda-
haleyi 112 ekipleri, çatıda
yaptı. Daha sonra işçi,
sedye ile itfaiyenin
sepetine bağla-
narak aşağıya
indirildi. Mus-
tafa yüksel,
ambulansla
Ümraniye
Devlet Hasta-
nesi’ne kaldırıldı.

Anne ve kızının ölümü sonrası ailenin yakınları binanın önüne akın etti. Adalet
istediklerini söyleyen anne ve kızın akrabaları, polislerden yardım talep etti.

Gaziosmanpaşa’da kağıt toplayarak
geçimini sağlayan bir kadının sokaktan
bulduğu salça kovasının içerisine 
gizlenen el yapımı patlayıcı patladı

Az daha canından

olacaktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde
kamyonetle çarpışan motosikle-
tin kasksız sürücüsü Bayram ali

Dereli yaralandı. Kaza, saat 16.00 sırala-
rında Orhangazi-Bursa yolu, Zeytinciler Çar-
şısı girişinde meydana geldi. Kasksız Bayram
ali Dereli (71) yönetimindeki 16 raF 47 pla-
kalı motosiklet, göl yolundan ana yola çıkış
yaptıktan sonra aynı yöndeki Temel usta
(27) yönetimindeki 16 KOP 82 plakalı kam-
yonetle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savru-
lan motosiklet sürücüsü Bayram ali Dereli
yere yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üze-
rine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tara-
fından yapılan ilk müdahalesinin ardından
Dereli, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldı-
rılarak tedaviye alındı. 

TIR alev alev yandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kağıt
yüklü TIR, alev alev yandı. İtfaiye
ekipleri yangını söndürürken,

TEM'in İstanbul yönünde yaklaşık 6 kilometre-
lik araç kuyruğu oluştu. Olay, öğle saatlerinde,
TEM yolu Dilovası
Rampası mevkiinde
meydana geldi. İstan-
bul yönüne giden Mu-
harrem Güney
yönetimindeki 74 BU
970 plakalı TIR'ın kağıt
yüklü dorsesinden du-
manlar yükselmeye
başladı. Dumanları
fark eden Muharrem

Güney, aracını hemen yolun sağ şeridine çekti.
Muharrem Güney çekiciyi dorseden ayırıp itfai-
yeyi aradı. Olay yerine gelen ekipler yangına
müdahale etti. Çalışmalar sırasında trafik kısa
süreliğine kesildikten sonra kontrollü olarak ve-

rildi. Kağıt ve kar-
ton yüklü dorsenin
yanması nedeniyle
TEM yolu İstan-
bul yönünde yak-
laşık 6 kilometrelik
araç kuyruğu
oluştu. Araç yol-
dan kaldırıldıktan
sonra trafik yeni-
den ulaşıma açıldı. 
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3 1 Mart’ta yerel seçimler var. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan sürekli bir beka
sorunundan bahsedip duruyor. Ülke-

nin bir beka sorunu varsa, bunun yerel seçim-
lerle ne ilgisi var? Bu bir genel seçim değil
ki, meclis değişsin, başkanlık değişsin vs. En
fazla kimi belediyeler el değiştirecek. O halde
Erdoğan’ın sürekli vurguladığı bu beka so-
runu nedir?

***
Beka sorunu yaşıyoruz diyenler, iktidar ile

ülkeyi aynı kaba koyarak bir aynılaştırma,
bir eşitleme yapıyorlar. Bu yolla iktidarlarına
bir ihtiyaç gerekçesi üretiyorlar. Örneğin her
darbede darbeciler ülkenin bekası için ikti-
dara el koyduklarını söylüyorlardı. Peki, ne
değişti? Vesayet karşıtlığı üzerine siyaset
vaaz eden Erdoğan, çoktandır vesayetin dilini
kullanıyor! Şaşırtıcı mı? Hayır! 

***
Aslında bu cılkı çıkmış konuyu yazmaya

değer bulmuyordum. Fakat Cumhurbaşkan-
lığı (başkanlık) Danışmanı eski TKP’li solcu-
lardan Mehmet Uçum’un Fatih Altaylı’ya
gönderdiği mesaj üzerine yazma 
gereği duydum.

***
Öncelikle beni Uçum’un eski solculuğunu

belirtmeye iten neden, bizatihi Uçum’un
‘Havuz Medyası’ çevrelerine göre sofistike

‘görünümlü’ mesajında bulunuyor. Şöyle
demiş Uçum: “Beka; Cumhuriyetle birlikte
emperyalizme karşı devamlılığı olan varoluş
mücadelemizdir.  Bugün ise Beka küresel
emperyalizme karşı insanlık ve Türkiye adına
Ülke Liderimizin yaptığı itirazla herkesin
sahip çıkması gereken, bağımsızlığımız ve
bütünlüğümüz için temel değer olmuştur.”
Buna sol gösterişli söylemlerle iktidarın de-
ğirmenine su taşıma denir.

***
Bu ülkede emperyalizm üzerine ne yazıl-

mışsa, hangi eylemler yapılmışsa bütün bun-
lar sola aittir! Bugün iktidar çevrelerinde dış
düşman üretimi için yarım ağızla emperya-
lizm kavramından bahsedenler, gerçeği sap-
tırmaya yönelik olarak taklit yapmaktalar!
16 Şubat 1969 tarihinde İstanbul Taksim
Meydanı'nda ABD'nin 6. Filo'sunu protesto
etmek için toplanan kitleye saldıran Türk-
İslam sentezci kuşak, bugünkü iktidarın se-
lefleriydi. Ve o gün, tarihe “Kanlı Pazar”
olarak geçti! Bu saldırıyı Tarihçi Feroz
Ahmad "organize bir faşist şiddet örneği" ola-
rak niteler.

***
Buna benzer yakın tarihi örnekleri bir ta-

rafa bırakalım. Şimdi iktidar keyfiyetiyle iliş-
kilendirilmiş çarpık kapitalizmin acımasız
uygulayıcısı olanların emperyalizme karşıyız
demelerinin ne tutarlı ne de inandırıcı bir
yanı var. Bunların emperyalizme muhaliflik-
leri tamamen kelime oyunu bazında olup iç

politikaya yönelik bir söylem-
dir. Bu söylem o denli içerikten
yoksundur ki, sokaktaki karşılığı geçmişte de
görüldüğü üzere Hollanda’yı protesto için
portakala bıçak saplama, ABD’yi protesto
için balyozla İPhon telefonları kırma, dolar
yakma ilkelliğinden öte gitmiyor.

***
Bir parantez açarak belirtelim ki, 20. yüz-

yılın emperyalizm olgusundan hareketle bu-
güne dair politika üretmek, daha baştan
büyük bir yanlışın içine düşmek demektir. Bu
başlı başına ayrı bir siyasal konu.

***
Mehmet Uçum’un mesajındaki iki temel

sorun var. Uçum “Beka; Cumhuriyetle bir-
likte emperyalizme karşı devamlılığı olan va-
roluş mücadelemizdir.” diyor. İkinci sorunlu
cümlesini ise “Bugün ise Beka küresel em-
peryalizme karşı insanlık ve Türkiye adına
Ülke Liderimizin yaptığı itirazla herkesin
sahip çıkması gereken, bağımsızlığımız ve
bütünlüğümüz için temel değer olmuştur.” id-
diası oluşturuyor.

***
Şimdi bu iki sorunlu cümleyi bir arada ele

alalım. Uçum’un birinci cümledeki ifadesine

göre, emperyalizm var olduğu sürece bizim
de bir beka sorunumuz olacaktır. Böylece
Uçum, ülkemizin boynuna beka halkasını ta-
rihsel bir gerekçelendirme iddiasıyla, geleceği
de ipotekli olan bir sürece bağlı olarak takı-
yor!  Ne olacak şimdi? Buna göre bizim beka
sorunumuzun bitmesi, emperyalizmin yok ol-
masına bağlı! Uçum hızını alamıyor ve eski
sol birikimini Erdoğan’ın küresel emperya-
lizme karşı duruşunu desteklemeliyiz diyerek
iktidarın emrine veriyor. Ve toplumu da ba-
ğımsızlık ve birlik adına bu desteğe sahip çık-
maya davet ediyor. Desin, bu da önemli değil!
Zaten görevi bu! Fakat sorun şurada: Erdo-
ğan’ın küresel emperyalizm karşıtlığı ne-
rede? Hatta AKP iktidarı, Cumhuriyet
dönemi boyunca en fazla küresel sermaye ile
içli dışlı olan, çarpık kapitalizmin imkanla-
rını sonuna kadar kullanan bir iktidar keyfi-
yetine sahip! Emperyalist dedikleri
çevrelerden milyarlarca dolar kredi alırken
iyiydi, değil mi? O zaman emperyalizm, beka
sorunu falan yoktu! Emperyalist dedikleri ül-
kelerle birlikte Libya, Mısır, Suriye’ye müda-
hale ederken bir beka sorunu yoktu, 
değil mi?  

İktidar çevrelerinin ve Uçum’un söyledik-
lerinin hepsi laf-ı güzaf!

***
Bütün bunların sonucu olarak görülüyor

ki, iktidarın beka sorunu var demesi, tama-
men bir seçim propagandasından ibaret! Tür-
kiye’nin temel sorunlarını çözemeyen

Erdoğan beka sorunu vs. diyerek bir yandan
gerçeklerin üzerini örterek kitlelerde bir ya-
nılsama yaratmaya bir yandan da kitlelere
korku salarak kendi iktidarına bağımlılık ve
ihtiyaç yaratmaya çalışıyor.  

***
Siyasetin çok denklemli ilişkiler ağı içer-

mesi nedeniyle beka sorununa bunların dı-
şında bir başka açıdan da bakabiliriz. Evet,
bir beka sorunumuz var! İktidarı şahsında
somutlayan Erdoğan’ın toplumu bölen, mu-
halefeti terörist ve terörist işbirlikçisi diye
suçlayan, toplumun yarısını düşman gören,
muhalif kesimleri sürekli aşağılayan söylem-
leri bu ülke için bir beka sorunu yaratıyor.
Daha 6 sene önce Kürdistan adının birçok
resmi kayıtlarda ve üstelik M. Kemal’in mec-
lis tutanaklarında bile yer aldığını söyleyen
Erdoğan, bugün Kürdistan diyenleri ülkeden
kovuyor! Dildeki tehlikeye ve keyfiliğe bakar
mısınız? Seçimi kazanmak için bütün bu ge-
rilimli ve çatışmacı politikaları gündemde tu-
tarak bu toplumda derin yaralar açan iktidar
politikaları, toplumsal barışın, moralitenin,
bir arada yaşama kültürünün altına dinamit
koyarak bu ülke için bir beka sorunu 
yaratmakta. Asıl tehlikeli olan da budur!

***
Sonuç olarak iktidarın beka sorunu dediği,

kendisini baki kılmak çabasından ve çıkarın-
dan başka bir şey değildir! 

Baki olmak…
Heyhat!

Beka sorunu

ANIL BODUÇ

Halkalı'da vatandaşlarla bir araya gelen Küçükçekmece
Belediye Başkanı Temel Karadeniz, ilçedeki 
sakinlerini sosyal tesislere davet etti. Karadeniz, “Göl
manzarasında çay içmek 1 lira, kahvaltı ise 15 lira. Bu
bizim sosyal tesislerimizdeki mevcut imkanlar” dedi

K üçükçekmece Belediye Başkanı
Temel Karadeniz, seçim çalış-
maları kapsamında Küçükçek-

mecelilere projelerini anlatmaya devam
ediyor.  Halkalı Davet Salonu’nda Hal-
kalı Mahallesi sakinleriyle kahvaltıda
bir araya gelen Temel Karadeniz, görev
süresi boyunca gerçekleştirdiği ve yeni
dönemde gerçekleştireceği projeleri ta-
nıttı.  Küçükçekmecelerin büyük ilgiyle
karşıladığı Temel Karadeniz’e birim
müdürleri de eşlik etti. 

17 Mart'ta açılış yapacağız

Yüzlerce Küçükçekmeceliye seslenen
Temel Karadeniz, Küçükçekmece’deki
kapalı Pazar yerlerini, “Fevzi Çakmak
Meydanımızın altı kapalı Pazar yeri ve
otopark. Burada kültürlerimizi yaşat-
mak için çeşitli festivaller de yapıyoruz.
Kestane, balık festivalimiz oldu.  Bu
hafta sonu ise sarma festivali yapaca-
ğız. Tüm halkımızı bekliyorum. Bu-
rada mezarlığın arka tarafında Pazar
kuruyorduk ve çok trafik oluyordu.
Şimdi o pazarı Fatih Caddesi’ne taşı-

dık. Hem kapalı Pazar yeri hem sağlık
ocağı hem de gençlik merkezi var. Alt
kısmında da otoparkı var. Dördüncü
pazarımızı da CKSM’nin arka tara-
fında kuruyoruz. Tevfikbey Pazar Yeri-
mizi de Mart’ın 17’sinde açacağız
inşallah. Küçükçekmece’ye 5 tane Ka-
palı Pazar Yeri kazandırmış olacağız”
diyerek anlattı.

Kahvaltı 15 lira

“Zahide Nine Semt Konağı’nda 8
branşta kadınlarımıza ders veriliyor. Bi-
nanın alt kısmında kapalı spor salonu
var. İstasyon Mahallesi Semt Konağı
yapılıyor. Kemalpaşa Semt Konağı ve
Sağlık Ocağı’nı ise bugün Cuma na-
mazından sonra açacağız. Hepinizi
bekliyoruz” diyen Temel Karadeniz,
ayrıca bu dönemde 6 sosyal tesis yap-
tıklarını belirterek, Sosyal Tesisleri de
vatandaşlara tanıttı. Sosyal tesislerde
çok uygun fiyatlara göl manzarasında
yemek yenebileceğini belirten Karade-
niz, “Göl manzarasında çay içmek 1 tl,
kahvaltı ise 15 tl. çok uygun fiyatlara
gidip sosyal tesislerimizden faydalana-
bilirsiniz” diye konuştu. 

Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

Cay 1 lıra
gOl manzaraSında 

Program sonunda ise Küçükçekmece
Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Kü-
çükçekmeceli vatandaşların sorularını

yanıtladı. Büyük sevgiyle karşılanan
Temel Karadeniz Küçükçekmecelilerle
birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Sevgiyle karşılandı

Büyükçekmece ihanete uğramadı
CHP İstanbul Milletvekili ve 3. Bölge Seçim Koordinatörü Özgür Karabat,  Binali
Yıldırım’ın Büyükçekmece Belediyesi'ni hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. Karabat,
“Sayın Yıldırım çalışma yoğunluğundan olacak Büyükçekmece hakkında yeterince
bilgilendirilmemiş. Büyükçekmece, İstanbul'da ihanete uğramamış bir ilçedir” dedi

Binali Yıldırım’ın partisinin İlçe Başkanlığı ziyareti
sırasında metrobüs ve metronun Büyükçekmece’ye
kadar uzanacağı vaadinde bulunduğunu hatırlatan

Özgür Karabat: “Sayın Yıldırım 17 yıldır tek başına iktidar olan
ve 25 yıldır İstanbul’u yöneten partinin adayı. Bugüne kadar
neden bu hizmeti gerçekleştirmediklerini açıklamalıdır. Sayın
Yıldırım Ulaştırma Bakanlığı da yaptı, Bakan iken yapmadığı
hizmeti belediye başkanıyken nasıl yapacak?” diye sordu.

Büyükçekmece örnek bir belediye

Büyükçekmece seçim gezisini AK Parti’nin Büyükçekmece Bele-
diye Başkan adayı Mevlüt Uysal ile gerçekleştiren Yıldırım’ın
CHP’li ilçe Belediyesi hakkında haksız ithamlarda bulunduğunu
söyleyen Karabat: “Sayın Yıldırım çalışma yoğunluğundan ola-
cak ziyaret ettiği ilçe hakkında yeterince bilgilendirilmemiş. Ön-
celikle belirtmek gerekir ki Büyükçekmece Belediye Başkan
adayımız Sayın Hasan Akgün İlçemize büyük hizmetlerde bu-
lundu. Bu yüzden de yıllardır bu görevi başarıyla sürdürüyor.
Büyükçekmece, İstanbul’un ‘ihanete uğramamış’ nadir ilçelerin-
den biri, öyle ki bu ilçe kişi başına en çok yeşil alan düşen ilçesi.
Bina kat yoğunluğu en az olan ilçesi. Mavi bayrak ödüllü beledi-
yemiz, uluslararası festivallere ev sahipliği yapmasıyla da öne çı-

kıyor. Binali Yıldırım, Büyükçekmece için dile getirdiği iddiaları
kendisine eşlik eden Mevlüt Uysal’ın yıllarca yönettiği Başakşe-
hir için söyleseydi doğru olurdu” dedi.

Yolsuzluklar belgelendi

Başakşehir’de yaşanan çevre skandallarını ve Esen-
yurt’ta yaşanan konut mağduriyetlerini de hatır-
latan Karabat; “AKP’nin adayları İstanbul’u
daha yaşanılır bir kent haline getireceklerini
vaat edip duruyorlar. Oysa yıllardır tam
aksini yapıyorlar. Esenyurt’ta binlerce
konut mağduru var. Burada kişi başına
düşen yeşil alan miktarı 0,7 M². Kişi ba-
şına bir metre bile düşmüyor. Mevlüt
Uysal’ın yıllarca yönettiği Başakşehir’in
en gözde yeşil alanı olan gölet dahi
imara açıldı. AKP’li belediyelerde yaşa-
nan yolsuzluklar ise herkesin malumu. Bu
yolsuzluklar da Sayıştay raporlarında bir
bir belgelendi. Hal böyleyken vaatlerini inan-
dırıcı bulmak mümkün değil” diye konuştu.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

ARDAFeD’den
Bozkurt’a

DeStek
ardahan Dernekler Federasyonu
(ARDAFED) yöneticileri, CHP Esen-
yurt Belediye Başkan Adayı Kemal

Deniz Bozkurt’u ziyaret ederek tam destek verdik-
lerini açıkladılar. Ziyaret sonrası Federasyon adına
yazılı bir açıklama yapan ARDAFED Genel Sekre-
teri Cem Aynalı “Esenyurt’ta Ardahan’ın ve Arda-
hanlıların tek adayı var o da sayın Kemal Deniz
Bozkurt’tur. Yönetilen değil yöneten olmak istiyo-
ruz. ARDAFED’in yegane amacı budur. Bunu İs-
tanbul’un 39 ilçesinde Ardahan’ı görmezden gelen
sözde bekacılar sandıkta görecekler Ardahanlının
ferasetini. Mart in sonu bahar. Adayımız ve de des-
teğimiz Millet İttifakının adayı sayın Kemal Deniz
Bozkurt iledir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”
dedi.

Sandık için

engel yok
KadıKöy Belediyesi, 31 Mart Pazar
günü yapılacak 2019 Türkiye Yerel Se-
çimleri’nde ulaşım engeli bulunan yaşlı,

hasta ve engelli vatandaşların kolaylıkla oy kulla-
nabilmesi için ‘engelsiz ulaşım’ hizmetini devreye
soktu. Seçim günü 09.00-17.00 saatleri arasında
verilecek olan servis hizmeti için 28 Mart Perşembe
saat 23:30’a kadar Kadıköy Belediyesi’nin web si-
tesinden online ya da 444 55 22 nolu telefonundan
kayıt yaptırmak gerekiyor. Kadıköy Belediyesi am-
bulans ve özel araçlarla, eğitimli sağlık personeli
eşliğinde engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinden
alıp oy kullanacakları sandıklara götürecek. Vatan-
daşlar oylarını kullanmalarının ardından yeniden
evlerine bırakılacak.

Özgür
Karabat

Temel
Karadeniz



C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, İstanbul'da bir dizi miting dü-
zenledi. İlk olarak Sancaktepe'de

konuşan Erdoğan, kentsel dönüşümle ilgili
yaptığı açıklamada, "Tedbirimizi almamız
lazım. Riskli konut ve iş yerinin yıkımını
yaptık. Ben buradan Sancaktepeli kardeşle-
rime sesleniyorum. Ne olur bize yardımcı
olun. Kiranızı, her şeyinizi veriyoruz, vere-
ceğiz. Hak sahiplerine 1 milyar 440 milyon
liralık kira yardımı yaptık. Yeter ki bu evler
boşalsın, biz de orayı yıkalım. Ve gönüllü-
lük esasına dayalı olarak sağlam konutlara
halkımızı taşıyalım" açıklamasını yaptı. 

Çöp dağları var mıydı?

"Hep söylüyorum. CHP demek; 94'te söy-
ledim, çöp çukur çamur demektir" ifadele-
rini kullanan Erdoğan, "Şimdi İzmir
adayımız adayımız bir şey daha eklemiş,
çarpık yapılaşma. Yani 4Ç. Bu kararlılıkla
İstanbulumuzda çöp dağları var mıydı? İs-
tanbul çukurlarla dolu muydu hele hele bu-
ralar... Her taraf çamur deryası mıydı? Peki
biz bu çöp dağlarını, çukurları, çamurları
yok ettik mi? Su yoktu su. Buralara suyu
getirdik mi? Bak buraya yani şu anda bu-
lunduğumuz yere bizler 180 kilometreden
su getirdik Melen'den. Aynı şekilde Avrupa
Yakası'na da 140 kilometreden getirdik.
Ondan sonra da bu yakayı boğazın altın-
dan, içinden Renault aracı geçecek büyük-
lükte bir tünel açtık ki suyu deplase edelim.

Hatırlayın o İSKİ'nin tankerleriyle su kuy-
ruklarını hatırlayın. Şimdi böyle bir durum
var mı? Temizledik mi? Şimdi soruyorum
anneler doğal gazınız var mı? Peki 8 - 10
sene önce, hatta ben görevi devraldığımda
94'te 50 bin eve doğal gaz gidiyordu. Ceza-
evine girerken bu kardeşiniz 1 milyon 250
bin eve doğal gazı getirmiştik. Bitmedi
şimdi 6 milyon 500 bin eve doğal gaz gidi-
yor İstanbul'da" ifadelerini kullandı. 

Tanımaz İstanbul'u bilmez

"Bu Bay Kemal'in aklı bunları alır mı?" diye
soran Erdoğan, "Almaz. Bu biliyorsunuz
meşhurdur. Kağıthane'ye Kağıttepe diyen
bir adamdır. Tanımaz İstanbul'u bilmez.
Yahu dün de buraya gelmiş, burada salon
toplantısı mı yaptı? Meydana çıkamaz ki...
Neymiş adayı burayı çok iyi tanıyormuş.
Yahu tanısa ne yazar? Tanımak değil iş
yapmak iş. Benim adayım da bu beledi-
yede bir yıl belediye başkan yardımcılığı
yaptı. Ve şimdi de inşallah İstanbul'da İl
Kadın Kollarımızın başkanlığını yapan,
şimdi de burada bu göreve işte kadın eli
diyoruz ve Şeyma kardeşimi buraya gös-
teriyoruz. Burada hanım kardeşlerimin
çok çalışması lazım" dedi. 

50 bin sosyal konut

Sancaktedpe'nin ardınzdan Eyüpsultan'a,
oradan da Kasımpaşa'ya geçen Erdoğan,
burada TOKİ Sosyal Konutları tanıtım tö-

reninde 50 bin sosyal konutun müjdesini
verdi. "Yarın (bugün) Ziraat Bankası ve
Halk Bankası aracılığı ile talep toplamaya
başlıyoruz. Bu konutların diğer özelliği de
yatay mimari ile inşa edilecek olmasıdır"
diyen Erdoğan, "Vatandaşlarımız kira öder
gibi ev sahibi olacaklar. Bu proje ile kentsel
dönüşüm çalışmalarını
birleştiriyoruz.
Hak sahiple-
rini mağ-
dur
et-

meyeceğiz ama kamu menfaatlerini de gö-
zeteceğiz. Düşük ve orta gelir sahibi vatan-
daşlarımız için yapacağımız bu konutların
hayırlı olmasını diliyorum. Dar gelirlere yö-
nelik grupta taksitler 388 liradan başlaya-
cak ödeme süresi 20 yıl olacak. Kira bile
ödemiyorsun. Orta gelirde taksitler 759 li-

radan başlayacak ve vade 15 yıl
olacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Kasımpa-

şa'nın
ardından

Esen-
yurt'a

geçti. 
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N eredeyse yerel seçim kadar konuşulan yazı-
lan ve merak edilen yeni parti veya partiler
ile ilgili birkaç söz de ben söylemek istiyo-

rum. Genelde bir konunun muhatabı görünmediği
zaman o konu ile alakalı gizemli açıklamalar 
hep dikkat çeker. 

Kimi kafasından uydurarak senaryolar yazıp bunu
gerçekmiş gibi sunmaya çalışır. Bu davranış en yay-
gın davranış biçimi olarak karşımıza çıkıyor ve ne
yazık ki alıcısı da bir hayli fazla. Kimi umduğu için
senaryolar yazar ve aksi ispatı çok zor olduğunda
isim vermeden görüşmeler yaptığını söyleyerek
bunun üzerinden kendine pay çıkarmaya çalışır. 

Ünlü olmanın yollarından biri de bu galiba. Onun
için böylesine bir girişimin gerçekliği ancak muha-
tapları tarafından açıklandığında sahici bir şekle 
bürünebilir.  Bizde muhatapları evet ya da hayır de-
medikleri için ancak verili tablodan analiz ile bir 
yerlere ulaşmaya çalışacağız.Temel sosyolojik 
kuraldır: Güç etrafında güç toplar. 

Güçsüzlük etrafındaki gücü dağıtır. 
Yaşadığımız bu yerel seçimde Genel kanı Ak 

Partinin güç kaybedeceğine yönelik bir tablonun 
ortaya çıkacağıdır. 

Özelikle de 2018 ağustos ayı itibari ile ekonomi-
nin mutfağa yansıması Ak Partiyi geçmişe dönük bir
sorgulama sürecine götürdüğunden ötürü, Bunun
yeni bir siyasi oluşuma veya oluşumlara götüreceği
kanısı yaygın hale geldiğinden ve Türkiye'nin siyasi
haritası ancak muhafazakâr bir alternatif ile bunun
aşılabileceğini emrettiğinden gözler muhafazakâr
kesimdeki insanlara ve aktörlere çevrilmiş durumda. 

Benim şahsi gözlemim birden fazla partiden 
ziyade iki farkı görüşün olduğuna yöneliktir. 

1/ Birinci görüşte olan aktörler yeni bir siyasi
parti kurmaktan ziyade 31 mart seçimlerinde Ak
Partinin olası yenilgisinin bir faturası olması ve ken-
dileri ne bir "iadeyi itibar"gibi bir durumun sağlan-
masını istiyorlar yani kendilerini tasfiye eden ve
başarısız olan ekibin tasfiye edilerek parti yönetimin
de tekrar söz sahibi olmak istiyorlar.

2/ İkinci görüşün sahipleri ise Ak Parti ile 
bağlarını tümüyle koparmış ve çareyi geniş yelpazeli
yepyeni parti ile yürümek istiyorlar. 

Eğer 31 mart seçimleri düşündükleri gibi sonuç-
lanırsa parti kurmayı yaz ayına kadar sonuçlandır-
mak istiyorlar. 

Ama ikisinin de ortak özelikleri 31 mart seçim
sonuçlarını beklemek ve  Ak Partinin 2002 yılındaki
duruşunu benimsemiş olmalarıdır.

Bakalım bir aydan az bir zaman kaldı. Yaşayıp
göreceğiz. 

Ama şurası kesin ki 31 mart sonrası siyasi arena
ve siyasi tablo bugün den çok farklı olacaktır.

5

Yeni parti beklentisinde 
her şey 31 Mart'a bağlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
Kasımpaşa'da TOKİ Sosyal Konutları

tanıtım töreninde 50 bin sosyal 
konutun müjdesini verdi. 

Vatandaşların kira öder gibi ev 
sahibi olacakları konutlar için talep-
lerin bugünden itibaren toplanmaya
başlanacağını da kaydeden Erdoğan,

taksitlerin 388 TL'den başlayıp 
vadenin ise 20 yıl olacağını belirtti

388 LIRA TAKSITLE 388 LIRA TAKSITLE 388 LIRA TAKSITLE 388 LIRA TAKSITLE 388 LIRA TAKSITLE 388 LIRA TAKSITLE 
KONUT ALINACAK

Eminönü ve Kabataş arasında metro hattını hizmete aldıklarını dile getiren
Erdoğan, "Atatürk Kültür Merkezi'nin temelini attık. Yıllardır yapılamayan
Taksim Cami'ni de yapıyoruz. Artık Taksim Meydanı'nda araç görmeye-
ceksiniz. Taksim artık bir meydan olacak. Tersane İstanbul'u yapıyoruz.
Orası varya orası İstanbul'a bir başka hava getirecek. Hepimizin iftihar
edeceği bir proje. Hepsinden öte Haliç Tersanemiz de bir bilim sanat
merkezi olacak. Beyoğlu değişiyor, Kasımpaşa değişiyor. Bir çekim

merkezi haline geliyor. Haliç sahiline özel temalı konsept hazırladık.
Şimdi Kabataş'a muhteşem bir liman yapıyoruz. Deniz
taşımacılığında yeni bir dönemi başlatıyoruz" dedi.

‘HEPİMİZİN 
İFTİHAR EDECEĞİ

BİR PROJE’

31 Mart'ta 20 yıllık
felaket son bulacak

AK Parti Avcılar
Belediye Başkan
adayı Dr. İbrahim

Ulusoy, basın
mensuplarıyla 
bir araya geldi.

Avcılar'ın 20 yıldır
büyük bir 

belediyecilik felaketi
yaşadığını söyleyen

Ulusoy, “Biz 31 
Mart günü bu

felakete son 
verecek. Avcılar'ı 

hasta bir yer 
olmaktan kurtarıp,

iyileştireceğiz” dedi
avcılar'dadüzenlenen
kahvaltılı toplantıyla birlikte
basın mensuplarıyla bulu-

şan AK Parti Avcılar Belediye Başkan
adayı Dr. İbrahim Ulusoy, seçim çalış-
malarına ilişkin önemli açıklamalar
yaptı. AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Ka-
raarslan ve MHP İlçe Başkanı Mu-
hammet Nur Kutun'un da yer aldığı
toplantıda konuşan Ulusoy, Avcılar için
ulvi bir yola çıktıklarını ve bu yolda ba-
şarıya ulaşacaklarına inandıklarını söy-
ledi. Avcılar'ın 20 yıldır CHP tarafından
yönetildiğine ve büyük bir belediyecilik
felaketiyle karşı karşıya olduğuna da
değinen Ulusoy, bu durumu ancak ken-
dilerinin tersine çevirebileceğini söyledi. 

Avcılar bitkisel hayatta

Avcılar'ın zor zamanlardan geçtiğini
kaydeden Ulusoy, “Avcılar şu an bitkisel
hayatta yaşam sürmeye çalışıyor. Sanki
yoğun bakımda bir hasta olur ya maki-
neye bağlı yaşam sürmeye çalışır. Ne
kadar daha devam eder? Yakında hasta
enfeksiyondan yaşamını yitirir. Avcılar
hasta... Avcılar artık tedavi olmalı kan-
serden kurtulmalı bu hezimetten 

kurtulmalı” dedi.

Vatandaş şafak sayıyor

Seçime 25 gün kaldığını da anımsatan
Ulusoy, “Umuyorum 25 gün sonra Av-
cılar hizmetle tanışacak. Şu an şafak 25.
İnsanlar şafak sayıyor. Her karşılaştığı-
mız insan dolma noktasına gelmiş.
Öyle bir öğretilmiş çaresizlik içine so-
kulmuşuz ki belediye nedir; çöp toplar,
su akıtır. Zaten çöpler bir gün toplanıp
bir gün toplanmıyor. İşçi kardeşlerimi-
zin maaşı ödenmiyor. Geçenlerde de-
javu yaşıyorum sandım. Doksanlarda
mıyız dedim? 20 yıldır geldiğimiz nokta
bu. Ama 31 Mart'ta geniş bir mutaba-
katla birlikte geleceğimizin teminatı
olan genç kardeşlerimizle, çocukları-
mızla, hanımefendilerimizle sizlerle bir-
likte 31 Mart'ta bu hezimeti bitreceğiz. 1
Nisan'da Avcılar için yeni hizmetler ola-
cak. Yeni mutluluklar umutlar olacak.
Marka kent olmamızın başlangıcı ola-
cak” diye konuştu.

20 yıldır kara kış yaşanıyor

CHP'nin, 'Mart'ın sonu bahardır' sloga-
nını da eleştiren Ulusoy şöyle konuştu;

“39 ilçe içinde en geri kalmış ilçeyiz.
Borçları hiç söylemiyorum. Onlar zaten
felaket. Borçları sizler benden daha iyi
biliyorsunuz. İller Bankası'ndan gelip
buharlaşan paralardan bahsetmiyo-
rum. 4 dönemde 20 yılda gelen parayı
hesaplattım. Of, of dedim. O parayla
Avcılar'ı baştan yaratırsınız. Ama taş
üstünde taş yok. Yani belediyenin borcu
olur mu olur. Ama belediye de kültür
merkezi yapar oyun alanı yapar din-
lenme alanı yapar park alanı yapar tesis
yapar borçlandım der. Sizin için yaptım
der. Borç da yiğidin kamçısı
derim. Ama şimdi ba-
kıyorum. Borç var
ama hizmet
yok. Bu ger-
çeği herkes
biliyor.
Mart'ın
sonu bahar
diyorlar.
Yahu Avcı-
lar'a 20 yıl
kara kış 
yaşattınız.”
YAKUP TEZCAN

Kendisinden de söz eden Ulusoy
sözlerini şu şekilde noktaladı; “16 ya-
şında fakülte birdeydim. 22 yaşında
Türkiye'nin en genç doktoruydum. 27
yaşında genel cerrahi ve kanser cer-
rahisinde eğitimlerimi tamamladım.
30 yaşında baş hekim oldum. 10
yılda dünyanın en kadim milletine hiz-
met etmekle şereflendim. Şimdi de
aynı duygularla yaşıyorum. Fakülte
bitirdiğimde eczacı babama diplo-

mamı götürdüğümde hasta ve
hasta yakınlarının duasını al

demişti. Şimdi aynı şekilde
niyet hayır akıbet hayır
dedik, dualar almak için
hizmet sözü verdik. Av-
cılar'a 20 yıldır gelmeyen
hizmet, bu hizmet gele-
cek dedik. Bu hizmet

herkese gelecek. Birliği-
mizi daim edip bizi birbiri-

mize bağlayacak. Avcılar'da
yaşayan herkes mutlu olacak.”

Hizmeti biz
getireceğiz

1 Nisan bayram olacak
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'de seçim çalışmaları
sırasında seçimlere az bir süre kaldığını belirterek,
"1 Nisan İstanbul'un bayramı olacak" dedi

Kağıthane'de sabah
saatlerinde kanaat ön-
derleri ile buluşan İma-

moğlu, öğleyin de Hamidiye
Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları
ziyaret etti. Ziyaret sırasında Hanife
Bozkuş adlı bir kadın, evinin balko-
nundan İmamoğlu'na, "Seçimden
sonra da gelin, bizi unutmayın"
diye seslenerek evine çay içmeye
davet etti. Daveti kabul eden İma-
moğlu, Bozkuş'a önce üzerinde cep
telefonunun olduğu kartviziti vere-
rek, "Söylediğinde haklısın vatan-
daşlar bu durumu çok yaşıyor.
Ama Allah şahittir, biz kimseyi
unutmayacağız. Öyle olmayacağız"
ifadelerini kullandı. Bir taksici ile de
kısa süre sohbet eden İmamoğlu,
sorunları tespit ettiklerini ve göreve
geldiklerinde çözümler için çalışa-
caklarını ifade etti.

Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Ziyaretlerin bir bölümünde gazete-
cilerin sorularını yanıtlayan Ekrem
İmamoğlu, "Ama kreş konusunda,
özellikle İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi'nin bu konuda sınıfta kaldı-
ğını söyleyebiliriz. Bırakın benim
söylememi, sayın Binali Yıldırım

bile 'her mahalleye kreş açacağız'
dedi. Madem varsa neden bu
vaadi veriyorlar. Ama biz açacağız.
25 yıldır açamadıysanız, şimdi aça-
cağız, demekle açamazsınız. Kreş
bizim önceliğimiz. Haliç Kongre
Merkezi'nde aday tanıtım toplan-
tısı yaptık. Son 20 yılda güzel bir
merkez yapmışlar teşekkür ederiz.
Ama biz daha iyisini yapacağız.
Biz daha iyisini yaptığımızda onları
kongrelerini yapmaya bekleriz
oraya. Kim gelirse gelsin hizmetler
yapılıyor" şeklinde cevap verdi.

Herkese hizmet edeceğiz

İstanbullu vatandaşları, 'İstanbul
Gönüllüsü' olmaya davet eden
İmamoğlu, "1 Nisan'da İstanbul'un
kaybedeni olmayacak. Çocuklar,
gençler, her partiden insan kazana-
cak. Çünkü biz herkese hizmet
edeceğiz. 1 Nisan'da hak, hukuk ve
adalet başlayacak, adil bir beledi-
yecilik başlayacak. Az günümüz
kaldı, lütfen çok çalışalım. Hem
seçim gününe hazırlık yapalım,
hem de her saat programlarımızı
yapalım. 1 Nisan İstanbul'un bay-
ram olacak göreceksiniz" diye ko-
nuştu. DHA

Ulusoy’a, AK Parti İlçe Başkanı Karaarslan ve MHP İlçe Başkanı Kutun eşlik etti.

Yaşar
Karaarslan

İbrahim
Ulusoy Muhammet

Nur Kutun
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TURAN 
TAŞKIN ÖZER 
CHP beylİKdüZü İlçe başKanı 

DİLAVER SARgIN
aK Partİ beylİKdüZü İlçe başKanı

RECEP EROL
aK Partİ İbb ve 
büyüKçeKmeCe meClİs üyesİ

MURAT KÜRKLÜ  
murat eleKtrİK İnşaat

SERKAN KÜÇÜK
aK Partİ beylİKdüZü meClİs üyesİ

HALİL İBRAHİM
TÜRKgENÇ
beylİKdüZü KaradenİZlİler 
derneK başKanı

DURMUŞ ŞAHİN
CHP beylİKdüZü meClİs üyesİ 

METİN AYDIN
beylKdüZü sPOr 
Kulübü başKanı

TARIK 
ERDOĞAN
CHP büyüKçeKmeCe meClİs
üyesİ ve İbb meClİs üyesİ

CENgİZ ATASEVEN
beylİKdüZü esnaF ve 
sanatKarlar derneğı başKanı

ERKAN ERDOĞAN
CHP beylİKdüZü ve İbb meClİs üyesİ

İLYAS YILMAZ
CHP beylİKdüZü meClİs üyesİ

FUAT BEYAZIT
aK Partİ beylİKdüZü 
beledİyesİ meClİs üyesİ

SERDAR MUMCU
CHP beylİKdüZü 
meClİs üyesİ adayı 

MUAMMER
ÖMEROĞLU 
İstanbul sanayİCİ ve İş
İnsanları derneKlerİ 
FedarasyOn başKanı (İsİFed)

UĞUR DAĞ

HASAN ÇERMAN
CHP beylİKdüZü beledİye 
meClİs üyesİ adayı

KEMAL SIR
aK Partİ beylİKdüZü  İlçe başKan
yardımCısı beylİKdüZü türK
KıZılayı yÖnetİm Kurulu üyesİ

CEVDET EROĞLU
Cemrem maKİna İnşaat yÖnetİm
Kurulu başKanı ve aK Partİ 
büyüKçeKmeCe İlçe yÖnetİCİ

FİKRET ŞAHİN
İstanbul Kayserİ İlİ ve İlçelerİ 
yardımlaşma ve dayanışma 
derneğİ (İstKayder) başKanı 
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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki,
artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda be-
lirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri veril-
diği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı
dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 01/02/2019

1.İhale Tarihi : 12/04/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 15/05/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : TRAKYA YEDİEMİN OTOPARKI-Ambarlı mah.Lojman sok.no.24/1 AVCILAR/
İSTANBUL - null null / null
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1          27.119,00 1         %18         34RS4583 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , 

34 RS 4583 plaka sayılı, Motor numarası Tespit 
edilemedi, şase numarası VF1MAFESC53645943 
olan, 2015 model, RENAULT MASTER PANELVAN 
L2H2 2.3 marka, araç, MOTOR NO Tespit 
edilemedi,RENK BEYAZ, YAKIT TİPİ DİZEL, MOTOR 
HACMİ 2300, VİTES TİPİ M/T (Düz), KİLOMETRE  
Tespit edilemedi, Keşif günü aracın başında yapılan 
incelemede aracın ruhsatının olmadığı, ön plakasının 
yerinde olmadığı, aracın kapılarının açık olduğu, aracın
birçok parçasının sökülmüş olduğu için çalışır durumda
olmadığı, aracın anahtarının olduğu, motor ve 
şanzıman yerinde olmadığı, yürür vaziyette olmadığı 
tespit edilmiştir. Aracın ön panelinin, sağ ve sol ön 
farlarının, ön tamponun, soğutma ısıtma radyatörlerinin,
ön panjurun ve bu parçalara ait çevre ekipmanlarının 
yerinde olmadığı, Araç üzerinde değişen parçaya kont
rolünün yapılamadığı, bazı parçaların boyanmış 
olduğu, aracın kupa boyasının muhtelif yerlerinde 
eziklerin ve çiziklerinin olduğu, genel olarak kötü 
durumunun olduğu görüldü.Araç üzerinde yapılan 
genel incelemede, kapı ve kontak anahtarlarının 
olmadığı, sağ sol yan camlarının sağlam, ön camın 
sağlam olduğu, sağ ve sol dış aynaların sağlam 
olduğu, Sağ sol farlarının yerinde olmadığı, sağ sol 
arka stop lambasının sağlam olduğu, jant ve lastikleri
nin iyi olduğu görüldü.Aracın anahtarı olmadığı için 
kilometresi Tespit edilememiştir.Genel olarak koltuk 
döşemelerinin iyi olduğu, torpidosunun, gösterge 
panelinin ısıtma ve soğutma kontrol panelinin, teybinin,
araç kontrol ünitesinin ( Araç beyni), bu parçalara ait 
çevre ekipman ve parçaların yerinde olmadığı Bagaj 
açılamadığından stepne lastiğinin görülemediği, araç 
çalıştırılamadığı için beyninde ve Sensörlerinde sorun 
olup olmadığı tespit edilemedi.

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C. kÜÇÜkÇekMeCe 2. İCrA DAİreSİ
2018/2526 TLMT.

Örnek no: 25*

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:957608)

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki,
artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunma-
dığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gü-
nünden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden
aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği;
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yuka-
rıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 22/02/2019 

1.İhale Tarihi : 10/04/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 25/04/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : MEHMET AKİF MAH, YAVUZ SELİM CAD. DARENDE SK. NO:3 SULTANBEYLİ/ 
İST - null null / null
No   Takdir Edilen Değeri TL.   Adedi    KDV      Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1           5.696,00                             1          %1        34ZF0789 Plakalı , 2001 Model , FIAT Marka , SIENA Tipli , 

Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Aracın ön tamponun sol 
kısmının kaza nedeniyle hasarlı olduğu ve tamponun 
değişmesi gerektiği, Aracın ön kaputunda göçük, çizik, 
paslanma ve vernik atmalarının mevcut olduğu,  Aracın sol 
ve sağ ayna camlarının bulunmadığı, Aracın sol ve sağ 
ön/arka kapısında çizik ve göçükler ile boya atmalarının 
bulunduğu, Aracın tüm lastiklerinin hasarlı olduğu,Aracın mo
torunun hasarlı olduğu ve çalışmaz vaziyette bulunduğu, 
aracın sol arka ak-sının kırık olduğu, Aracın diğer tüm 
parçalarında muhtelif çiziklerin mevcut olduğu,Araç içi 
malzemelerde ağır hasarların bulunduğu ve kullanılamaz 
halde olduğu tespit edilmiştir. 
Not:Aracın anahtarı bulunmadığından araç içi aksesuar ve 
ekipmanların mevcut durumu sadece dışarıdan bakılmak
suretiyle incelenmiştir

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C. İSTAnBUL AnADoLU
17. İCrA DAİreSİ 2017/29546 eSAS

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:957615)

Örnek no: 25*

S por Toto Süper Lig'in geride kalan
24 hafta sonunda 54 puanla lider-
liğini sürdüren Medipol Başakşe-

hir, geçen sezonun 24'üncü haftasında
Galatasaray ile 50'şer puanla haftayı ta-
mamlayıp, 25'inci haftada ise rakibinin 3
puan gerisinde yarışa devam etmişti.
Süper Lig'de yer aldığı sezonlar baz alın-
dığında 24'üncü haftalar itibari ile bu
sezon 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 2
mağlubiyetle 54 puanı hanesine yazdıra-
rak en iyi lig istatistiğini elde eden tu-
runcu lacivertli takım, sezonun son 10
haftasına 8 puanlık farkla girdi.

Deplasmanda bir başka

Dış sahada çıktığı 13 karşılaşmanın
9'undan 3 puan çıkaran teknik direktör
Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 3 bera-
berlik ve 1 mağlubiyetle 30 puan top-
ladı. Deplasmanda sadece 6 gole engel
olamayan Başakşehir rakip filelere 19
gol bıraktı. Deplasman karnesine bakıl-
dığında Başakşehir'e en yakın rakip 20 
puan kazanan Beşiktaş oldu. 

Haftanın adamı Visca

Süper Lig'in geride kalan 24 haftasında

2 bin 149 dakika sahada kalan, 4'üncü
haftada oynanan Büyükşehir Belediye
Erzurumspor mücadelesinde 79 dakika
mücadele eden ve diğer tüm karşılaşma-
larda görev alan Edin Visca takımını
sırtlamaya devam ediyor. Ligde 10'uncu
golünü de zorlu Evkur Yeni Malatyas-
por karşısında atan ve 12 asistle ligin en
çok asist yapan oyuncusu olan Bosna
Hersekli futbolcu takımının ve ligin en
formda ismi durumunda.

Kale yine kapalı
Süper Lig'in geride kalan 24 karşılaşma-
sında 15 maçta kalesinde gol görmeyen
Mert Günok, ligin 2'nci yarısında da oy-
nanan 7 mücadelenin sadece 2'sinde ka-
lesini gole kapatamadı. Trabzonspor'a
karşı 2, Büyükşehir Belediye Erzurums-
por mücadelesinde de kalesinde 1 gol
gören turuncu lacivertliler toplamda ise
24 maçta 11 golü kalesinde gördü.
DHA

Denizli: Herkes rahat olsun

BASAKSEHIR
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Kasımpaşa'nın Trabzonspor
ile oynadığı müsabakanın
devre arasında hastaneye

kaldırılan Kasımpaşa
Teknik Direktörü Mustafa

Denizli, hastanenin önünde
basın mensuplarına

açıklamalarda bulundu.
Denizli, “İyiyim herkes

rahat olsun” dedi

KulüPdoktoru Cem Ergenç ile birlikte basın
mensuplarının karşısına çıkan Denizli, "Bu
akşam yaşadığımız hadise her hafta yaşadık-
larımızın bir parçası. Son derece hassas bir
doktor kardeşimizle çalıştığımız için, bana
olan yoğun sevgisi biraz fazla titiz davranma-
mıza neden oldu. Onu hiçbir şekilde dinle-
mememiz mümkün değil. Her maçta
yaşadığım gerilim bu maçta da yaşandı.
Gayet doğaldır. Birtakım şeyleri ortaya koyar-

sınız, futbolcularınızı, taraftarları izlersiniz.
Oynanan futbol her şeyiyle iyi giderken bazı
şeyler ters gidince sinirleniyorsunuz" dedi.

Haftalardır aynı sıkıntı

Hayatındaki ilk kez böyle bir şey yaşadığını
söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Hayatımda ilk
defa devre arasında doktorumuz tansiyo-
nuna bakalım dedi. Her hafta baksa her hafta
aynı çıkabilecek tansiyon çıktı ama kontrol

amaçlı hastaneye geldik ve tüm kontrolleri
yaptırdık. Şu anda da karşınızdayız. Cem
kardeşim başta olmak üzere herkese teşekkür
ederim. İnsanlar ne olduğunu bilmeden, ha-
berlerde çıkınca, Türkiye'de biriyle ilgili has-
tane haberi çıkınca yaklaşımlar farklı oluyor.
Şu anda ben bunları söylemekle rahatlıyo-
rum. Herkesin de rahat olmasını istiyorum.
Haftalardır, hep beraber yaşadığımız bu sı-
kıntıyı yaşıyorduk” dedi.

Pilates fiziksel kuvveti, esnekliği ve
koordinasyonu artıran, stresi azaltan,
iyilik hali hissini ve mental odaklan-
mayı geliştiren egzersizlerin başında
geliyor. Son dönemlerde popüler
olan pilates için hem ulusal hem de
uluslararası birçok eğitmenlik sertifi-
kası programı bulunuyor.  Pilatesin
fiziksel ve zihinsel bir eğitim oldu-
ğunu belirten İstanbul Gelişim Üni-
versitesi Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Gö-
revlisi Gülşah Konakoğlu, yapılan

yanlış uygulamaların da kas iskelet
sistemi sakatlanmalarına neden ola-
bileceğini ifade etti.

Kişiye uygun olmalı

Pilates için kişiye uygun programın
belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan
Öğr. Gör. Konakoğlu, “Pilates, stan-
dart bir program düzenlenip, herkese
aynı programın uygulanabileceği bir
egzersiz değildir. Grup egzersizleri
için aynı seviyede olan kişilerin bir
araya getirilip grup oluşturulması son

derece önemlidir. Bununla birlikte pi-
lates, her seans ezbere, aynı şekilde
yinelenen bir programın uygulanabi-
leceği bir eğitim de değildir” dedi.
DHA

Herkes pilates yapamaz

Bu sezon lige flaş bir giriş yapan 
ve her geçen hafta ilerleyişini
sürdüren Medipol Başakşehir,
şampiyonluğunda en büyuk adayı
olarak yoluna devam ediyor
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D emokratik Sol Parti (DSP) Bü-
yükçekmece Belediye Başkan
Adayı Ümit Şahbaz, Ada Ka-

fe'de basın toplantısı düzenledi. Şahbaz'a
DSP Genel Başkan Danışmanı Banu Da-
laman, 1. sıra meclis üyesi adayı Murat
Lehimler ve partililer eşlik etti. "Biz 25 yıl-
dır artık yeter diyoruz. Hak ettiği hizmet-
leri almamış bir ilçede değişimi
başlatmaya geliyoruz" diyerek sözlerine
başlayan Şahbaz, "Gözün aydın Büyük-
çekmece diyoruz. Büyükçekmece'yi Cum-
huriyet Türkiye'sinin gururu yapmaya
geliyoruz. Sessiz çoğunluğun sesi olmaya
geliyoruz. Herkesi kucaklayan inançlara
saygılı bir anlayışal geliyoruz" ifadelerini
kullandı. 

Kapılar 24 saat açık olacak

Seçilmesi durumunda halkın yararına ol-
mayacak hiçbir projeye imza atmayaca-
ğını belirten Ümit Şahbaz, "Belediye
Başknalığı rozetini aldığımızda 23 Ni-
san'da Büyükçekmecelilerle birlikte Ata-
mıza gideceğiz. DSP'nin yönettiği bir
ilçede bakın neler olacak;? Büyükçekme-
ce'de tek adamlık dönemine son vermek

için Atatürk'ün yolunda, müteahhitlerin
değil halkın çıkarlarını gözetecek bir bele-
diye için DSP'ye gelin diyorum. Çağrı
merkezlerimizden gelen şikayetler en kısa
sürede çözülecek. Görevi devraldığımızda
Belediyenin kapıları 24 saat açık olacak.
Halkın yararına olmayan hiçbir projeye
imza atmayacağız. Belediyede adamı ola-
nın değil hakkı olanın işi yapılacak. Söz
ilçe halkının olacak. Emeğinin hakkını ala-
mayanların sesi olacağız. İşçilerimizn hak-
larının yenilmesine müsaade etmeyeceğiz.
Kimse ezilmeyecek, kimseyi ezdirmeyece-
ğiz. İnsanca yaşanacak bir hayatı hep bir-
likte kuracağız. Emeklelilerimizin hak ettiği
mutlu yaşama çok az kaldı. Kuracağımız
kooperatiflerle öğretmenlerimizi ev sahibi
yapacağız" vaatlerinde bulundu. 

Çalışa çalışa kazanacağız

"Sağlık, eğitim ve spor için çok çalışacağız"
diye konuşan Şahbaz, "Öğrencilerimiz
okul kayıtlarında ücret ödemeyecek.
Bütün masrafları belediye karşılayacak.
Sosyal güvencesi olmayan kadınlarımıza
kadın doğum hastanesi yapacağız. Doğayı
koruma DSP olarak ilk önce bizim görevi-

miz. Tertemiz bir ilçemiz olacak. Doğada
yaşayan her canlıya duyarlı bir belediye
olacağız. Türkiye’nin temelinde Atatürk
devrimleri vardır. Bu devrimlere elbirliği ile
sahip çıkacağız. Laik demokratik Türkiye
için Atamızın izinde bir hayat için çalışa-
cağız. Büyükçekmecelilerle birlikte çalışa
çalışa kazanacağız" dedi. 

Bizim ittifakımız halkla

Büyükçekmece'de güzel bir yaşamı vatan-
daşla birlikte kuracaklarını ifade eden Şah-
baz, "Sosyal demokrat, güçlünün değil
haklının yanındadır. Halkçı Ecevit umu-
duyla halktan yana olacağız. Ezilenlerin
emeği sömürülenlerin belediyesi olacağız.
Barışın, umudun ve özgürlüğün yanında
olacağız. DSP her zaman birleştirici bir
parti olmuştur. Biz buraya seçimi almak
için geldik. Bizim ittifaklarla işimiz olmadı.
Bizim ittifakımız halkımızladır" açıklama-
sını yaptı. 

Kadın adaylar neden yok?

DSP Büyükçekmece Belediye Başkan
Adayı ÜmitŞahbaz'ın ardından açıklama-
larda bulunan Genel Başkan Danışmanı

Banu Dalaman, “Cumartesi günü kadın-
lara yönelik bir aktivite yapacağız. Bura-
dan DSP'nin kurucusu olan Rahşan
Ecevit'i de saygı ile anıyorum. Adaylar
açıklandığı zaman çok sinirlendim. Özel-
likle Türkiye'de solu temsil ettiğini iddia
eden CHP'nin, kadın adaylara yer verme-
mesi bizi çok sinirlendirdi. Biz de DSP
olarak kadın adayları desteklemeye çalışı-
yoruz. Birçok ülkede konferanslar veriyo-
rum. Kadının elinin değmediği bir yerde
belediyecilik olmaz" diye konuştu.  

Burada olmaktan mutluyum

DSP 1. sıra Meclis Üyesi Adayı Av. Murat
Lehimler de Büyükçekmece’de yıllardan
beri kent konseyinin kurulması için müca-
dele verdiğini belirterek, “Maalesef bir
arpa boyu yol alamadık. Mevcut yönetim
bunu istemedi” dedi. 15 gün öncesine
kadar siyasetin aklının ucundan geçmedi-
ğini ifade eden Lehimler, “DSP ve mer-
hum Genel Başkanı Bülent Ecevit, her
yönüyle bana uyan bir siyasetin temsilcisi.
Burada olmaktan mutluyum. İlçemiz için
bir şeyler yapmak zorundayız” diye ko-
nuştu.  

Dünya
Kadınlar
Günü
Kutlu
Olsun

VOLKAN YILMAZ
MHP Silivri Belediye Başkan Adayı

DR. BaRBaRos Bahçeli
Vatan Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı

Büyükcekmece’de
söz halkın olacak

DSP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Ümit Şahbaz, "Hak ettiği hizmetleri almamış bir ilçede değişimi başlatmaya
geliyoruz" diyerek, "Büyükçekmece'de tek adamlık dönemine son vereceğiz. Belediyede adamı olanın değil hakkı
olanın işi yapılacak. Söz ilçe halkının olacak. Emeğinin hakkını alamayanların sesi olacağız" açıklamasını yaptı

Önce muhalefeti değiştireceğiz

27 yıldır hiçbir 
proje yapılmaz mı?

Gazetecilerin, "Metrobüs yapmayacak mısınız?"
ve "Ulaşım sorununu nasıl çözeceksiniz?" sorularını
cevaplandıran Şahbaz, "Metrobüs konusunda ben
25 yıl Büyükşehir'de çalışmış birisi olarak bu böl-
gede metrobüs çalışması daha önceden yapıla-
caktı. Zeminde kayma olduğu için metrobüsün
geçmesi tehlike arz ediyor. Bunu tünel yöntemiyle
yapmak mümkün ama maliyetleri çok yüksek. O
bölgenin metrobüs hattını geçmesinden ziyade
Kağıthane'de Sanayi Mahallesi'nde olduğu

gibi havaray sistemiyle aktarmalı şekilde Büyükçek-
mece düzlüğüne inip oradan devam etmesi ekonomik
açıdan da en uygunu olacaktır"  diye konuştu. Muha-
lefet partilerinin görevlerini yerine getirmediğini de
söyleyen DSP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı
Ümit Şahbaz, "Muhalefet görevini yapmadığından
dolayı bizler de eğitimli bir ekip olarak bu yerel seçim-
lerde önce muhalefeti değiştireceğiz. İnşallah 2023'te
de iktidarı değiştirmeyi hedefliyoruz. Önce muhalefeti
değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü sert
sözlerle eleştiren Banu Dalaman, "27 yıldır belediye Başkanı
olan sayın Başkan'ın ilk aday olduğu parti kapanmış. Ben
üniversiteye yeni başlamışım sayın Akgün başkan iken. 27
yılda bir koltuk bırakılmaz mı? Sayın Akgün acaba neden
korkuyor? Hiç mi yetiştirdiği bir kişi yok. CHP'de siyaset ya-
pıyor ama solun hiçbir geleneğine uymuyor. Sadece kendini
düşünüyor. 27 yıldır hiçbir proje yapılmaz mı? 27 yılda
insan neler yapmaz. Özellikle sokak hayvanlarıyla alakalı
çok şikayetler var. Büyükçekme-
ce'de bir tane festival yapılıyor.
Her şey bu mudur? Kültür
sanat dediğin bu mudur?
Muhteşem bir göl var, et-
rafı hiç mi değerlendiril-
mez. Genel Başkan bana
bir görev verdi. Burada
yapılacak çok şey var. Bü-
yükçekmece'yi kalkındırmak
için canla başla çalışacağız"
ifadelerini kullandı. 

Banu Dalaman

DSP adayı Şahbaz,
“Bizim ittifakımız
halkla yapılmıştır”
diye konuştu.

Bağımlılığı tuş ettiler
Bahçelievler Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi tarafından Yeşilay
haftası kapsamında organize edilen
"Bağımlılığı Tuş Et" temalı afiş ve
müzik yarışması sonuçlandı. Ya-
rışma için saat 14.00'te okulun
konferans salonunda ödül töreni
düzenledi. Törene, AK Parti

Bahçelievler Belediye Başkanı Adayı
ve Bahçelievler Yeşilay Şube Başkanı
Hakan Bahadır, Bahçelievler İlçe Milli
Eğitim Müdürü Emin Çıkıkçı, Bahçe-
lievler Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi Müdürü Hasan Baştürk'ün yanı
sıra okul öğretmenleri ve öğrenciler
katıldı. 


