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AK Parti İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkan Adayı

Binali Yıldırım, Güngören’de Doğu
ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin
kanaat önderleri ile bir araya geldi.
Birlik ve beraberlikl vurgusu yapan
Yıldırım, “Etnik kimliğinizle gurur
duyun. Etnik kimlikler sizin fıtratı-
nızdan gelen özelliğinizdir. Bundan
dolayı hiçbir zaman aşağılık duygu-
suna kapılmayın. O kimlik sizin 
şerefinizdir” dedi.  I SAYFA 5
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Kimliğinizle 
gurur duyun 

TBMM Başkanı Mustafa
Şentop ile birlikte Büyük-

çekmece'de vatandaşlara seslenen
AK Parti Adayı Mevlüt Uysal,
Halkalı-Gebze eski banliyö hattı-
nın metrobüsü rahatlatacağını 
belirterek, “Bu şekilde Metrobüs
hattını Büyükçekmece’ye, Kum-
burgaz'a kadar uzatacağız. Dola-
yısıyla 2017 yılında söylediklerimle
şimdi söylediklerim arasında bir
çelişki yok” diye konuştu. I SAYFA 4
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Sözlerimde 
çelişki yok

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İs-

tanbul’da yoksullukla mücadele çözümlerini
anlatan bir basın toplantısı gerçekleş-

tirdi. İmamoğlu, "Kimsenin bize gelmesini
beklemeyeceğiz. Biz ihtiyacı olanın ayağına
gideceğiz. İstanbullunun parasını, İstanbul'un
yoksuluna dağıtacağım" dedi. I SAYFA 5
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YOKSULLARA 
MADDI DESTEK

Birleşik Taşımacılık Çalı-
şanları Sendikası (BTS)

iki gün ertelemeyle bugün açılışı
yapılacak olan Gebze- Halkalı
Marmaray hattı için uyarılarda
bulundu. Sendikanın iddiasına
göre hattın açılmasına engel teşkil
eden çok önemli eksiklikler var ve
bunlar giderilmeden erkenden hiz-

mete girmesi büyük kazalara
sebep olabilir. BTS 1 nolu Şube
Sekreteri Veysel Akbayer, “Mesela
10002 numaralı tren ekrandan
kayboluyor ve kumanda merkezi
bunu göremiyor. Bu trenin kaybol-
ması kazaya sebebiyet vermesi de-
mektir. Ayrıca makinistlerin
tecrübesi yetersiz” diye konuştu.

MAKİNİSTLERİN TECRÜBESİ YETERSİZ

ç CHP Milletvekili Dr. Ali
Şeker ise gerekli test sü-

rüşleri tamamlanmadan kulla-
nıma açılacağı söylenen banliyö
hattının taşıdığı risklere ilişkin
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit Turhan’a bir soru
önergesi verdi. CHP’li Şeker,
“Geçmişten ders almıyorlar. Yüz-

binlerce İstanbulluyu taşıyacak
olan bu hattın gerekli tedbirler
alınmadan kullanıma açılması
kazalara davetiye çıkarmak de-
mektir” dedi. Açılışın seçim önce-
sine denk getirilmeye çalışıldığını
belirten Şeker, “Bu açılış ciddi
tehlikeleri de beraberinde getire-
cek” ifadelerini kullandı. 

GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARMIYORLAR

ç

BTS 1 nolu Şube Sekreteri Veysel Akbayer bugün açılacak olan Gebze- Halkalı Marmaray hattının aceleye
getirildiğini savundu. Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Milletvekili Ali Şeker ise geçmişten ders
çıkarılmadığını, hattın gerekli tedbirler alınmadan açılmasının kazalara davetiye çıkaracağını söyledi

ACELE EDEN 
ECELE GIDER

HATTIN HİÇBİR EKSİĞİ YOK
İddialar hakkında açıklama yapan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Alt-
yapı Yatırımları Genel Müdürü Nec-
det Sümbül, “Gebze-Halkalı hattıyla
ilgili iddiaların doğru olmadığını, bu
hattın çalışmasını etkileyecek hiçbir
eksikliğin olmadığını belirtmek isti-
yoruz. Her zaman olduğu gibi açılış
öncesinde doğru olmayan, asılsız
haberler gündeme taşınarak ka-
muoyunda rahatsızlık, güvensizlik,
endişe verici bir algı oluşturulmak
istenmektedir” ifadelerini kullandı. 

Silivri Belediyesi
tarafından yapılan

19 Mayıs Meydanı’nın
açılışında konuşan Bele-
diye Başkanı Özcan Işık-
lar, “Biz Silivri’de eskiye

dönüş yapıyoruz. Bu 
açtığımız 8’inci meyda-
nımız. Silivri’yi kamulaş-
tırıyoruz, meydanlaştırı-
yoruz” açıklamasını
yaptı. I SAYFA 5
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8’inci meydan

ÇATALCA’DA 
SEÇİMİ ALACAĞIZ

Çatalca Belediye Başkanı ve CHP Baş-
kan Adayı Cem Kara ile bir araya gelen

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
“Senin sağlığın daha önemli. Sen iyi ol yeter.
Biz Çatalca'da seçimleri alacağız” açıklamasını
yaptı. Bu görüşmenin ardından Kılıçdaroğ-
lu'nun 3. Bölge milletvekilerinin tamamını Cem
Kara'nın seçim çalışmalarına destek vermeleri
için Çatalca'da görevlendirdiği öğrenildi. CHP'li
milletvekillerinin, İlçe Başkanlığı'nın mahalle
toplantılarının tamamına katılacağı belirtildi.
Cem Kara'nın ise önümüzdeki günlerde seçim
çalışmalarına katılacağı ifade edildi. 

ç
Kılıçdaroğlu, Cem Kara ile bir araya geldi.

Açtığımız 

Binali Yıldırım

Mevlüt Uysal

MHP Silivri Belediye Baş-
kan Adayı Volkan Yılmaz

mahalle muhtarlarına kahvaltı
verdi. “Yerel yönetimlerin temel un-
suru olan mahalle muhtarlarımız ile
sabah kahvaltısında buluştuk”
diyen Yılmaz, “Muhtarlık makam-
ları bizim en önemli iletişim ağımız.
Birlikte tüm mahallelerimizin güzel-
leşmesini sağlayacağız” şeklinde
konuştu. Kahvaltıya çok sayıda
muhtar katıldı. 
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Muhtarlara
kahvaltı verdi

Necdet Sümbül

Mehmet MERT Fakir YILMAZ Ali TARAKCI Taylan DAŞDÖĞEN

CHP İBB Adayı Ekrem İmamoğlu

Bu coşkuya
ortak olun

AK Parti Beylikdüzü Belediye
Başkan Adayı Mustafa Necati

Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın bugün saat 15:00'te Beylikdüzü Et-
kinlik Alanı'nda halka hitap edeceğini
belirterek, “Kentimize değer katacak, ula-
şımdan eğitime, spordan teknolojiye çağ
atlatan projelerle geliyoruz. Tüm komşu-
larımızı bu muhteşem coşkuya ortak ol-
maya davet ediyorum” çağrısını yaptı. 
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Seferberlik 
başlatacağız

CHP Avcılar Belediye Başkan
Adayı Turan Hançerli, CHP

Grup Başkanvekili Engin Altay ile ilçe
genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Altay ve Hançerli, Şehit Eyüp Çolakoğlu
İlkokulu ve Şehit Hacı Mehmet Sırma
İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.
“Avcılar’da eğitim seferberliği başlataca-
ğız” diyen Hançerli, “2’li eğitim sistemi
yerine tam gün eğitim sistemine geçiş
yapacağız” açıklamasını yaptı. 
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Beykoz Kanlıca’daki yalıda
kanuna aykırı tadilat yaptığı

iddiasıyla yargılanan Ebru
Gündeş Sarraf hakkında 

beraat kararı verildi. Projeyi
çizen mühendis ise 1 yıl 8 ay

hapis cezasına çarptırıldı

Beykoz 1. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde görülen

davaya sanık Ebru Gündeş'in avu-
katı Begüm Gürel katıldı. Ebru
Gündeş'in Avukatı Begüm Gürel,
müvekkiline ilişkin ekte sundukları
çalışma programından da anlaşıla-
cağı üzere müvekkilimin tadilat dö-

neminde il dışında olduğunu belir-
terek, "Tadilat ve tamiratlarla ilgili
müvekkilimin hiçbir emir ve tali-
matı olmamıştır" dedi. Diğer sanık
mühendis Hakkı Süha Gökdemir
ise imara aykırı tadilat suçundan 1
yıl 8 ay hapis ve 80 TL adli para
cezasına çarptırıldı. I SAYFA 3
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EMİR VE TALİMAT VERMEMİŞ

Gündeş’e beraat
mühendise ceza!

Beylikdüzü
Belediyesi

daha yeşil alanları
arttırmak amacı ile
2 yeni, 1 revize par-
kın açılışını yaptı.
Açılışta konuşan
CHP Beylikdüzü
Belediye Başkan
Adayı Mehmet
Murat Çalık,
“Umuyorum siya-
setin dili de değişecek. Beylikdüzü’nde
değişen bu siyasi dil İstanbul’a da yayı-
lacak. Beylikdüzü’nde çıtayı biraz daha
yükseğe koyacağız” ifadelerini kullandı. 
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Böbrekler hata kaldırmaz!
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Prof. Dr. Ülkem Çakır, “Böbrek sağlığı hata kaldırmaz.
Böbrek hastalıklarına neden olan unsurlardan uzak

durmalı ve hata yapmamalıyız” dedi. 
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B u hafta da mutluluk arttırma stra-
tejilerine devam edelim. Modern
dünyada neler oluyor bir bakalım,

çok da olumlu gelişmeler göstermiyor as-
lında öncelikle bireylerin mutluluğunu art-
tırmak yerine daha da olumsuzlaştırıyor.
Çünkü çağın gereği hızlı değişimler ve geliş-
meler olması insanın süreçleriyle zıtlıklar
oluşturmakta. Ve bu yeni durum bireylerin
uyumunu bozarak yaşam kalitesini 
düşürüyor.  

Peki ne gibi sorunlar ortaya çıkarıyor
dersek biraz da bunlardan bahsedelim. Mo-
dern çağ beraberinde; yalnızlık, anlamsız-
lık, özgürlük ve fazla uyarılma gibi pek çok

konuda sorun ortaya çıkmasına sebep ol-
makta. Ve bunun sonucu olarak da yeni
stres kaynakları ile karşılaşması yaşam ka-
litesinde düşürmektedir. 

Diğer bir olumsuzluk ise bireylerin birbi-
riyle yarışma halinde olması. Bunun da ha-
yatlarında bir amaç haline gelmesi en
büyük tehlikeyi beraberinde getirmektedir.
İnsan yarışma içinde olursa ne gibi sonuçlar
ortaya çıkar peki? Öncelikle kıskaçlık ve be-
raberinde de işbirliği yapmamak. Yarışma-
nın sonucunda ya kazanmak ya da
kaybetmek var. İnsanlar kaybettiğinde
doğal olarak mutlulukları azalmakta. 

Şimdi bunlardan dolayı oluşan mutsuzlu-
ğumuzu, mutluluğa çevirme ve arttırma
stratejilerimize gelelim. Yaşam koşulları-
mızda oluşan boşlukları kapatmak gerekli.

Akraba ve dostlarla yakınlığı
geliştirmekle başlayabilirsiniz. Derin arka-
daşlıklar geliştirmek de denenebilir. Yarış-
macı yapıda kişiler var ise etrafımızda o
kişileri işbirliğine yönelterek yönetmek işi-
mize yarayabilir. Çünkü amaç mutlu olmak.
Modern çağ mutsuzluklarının son olarak
bahsetmek istediğim çözümü ise istekleri-
mizi ertelememek ve doyumunu sağlamak. 

Mutluluğu arttırma stratejilerine devam
edecek olursak. Toplumsal ilişkiler içeri-
sinde olma bunun dışında aktif ve pasif ola-

rak faaliyetlerde bulunma önemli. Amaçlar
belirleyip bu amaçları gerçekleştirmek ve
doğrudan mutlu olmaya ilişkin davranış-
larda bulunma. Bunları yapabilmek için
kendimizi tanımamız çok önemli. 

Son olarak da mental kontrolden bahset-
mek istiyorum. Mental olarak dayanıklı
olmak ile başlayalım; zorluklar en üst sevi-
yedeyken bile yüksek performans göstere-
bilme yeteneğidir. Bu durum herhangi bir
durumda odaklanma ve kararlılık sağlar.
Şimdi mental kontrol için yapacaklarımıza
gelelim. Ne yapabileceğinizi, o sizi kontrol
altına almadan önce kontrol edin. Hayatı-
mızda bir çok şeyi kontrol edemediğimiz
gerçeğini de atlamayalım. Geriye kontrol
edebildiğimiz düşüncelerimiz kaldı. Bu dü-
şünceleri kontrol altında tutmayı öğrenmek

son derece önemli. Olumsuz düşünceler ve
endişe yaratıcı çözüm üretmemizin en
büyük engeli. Olumsuzlukları ortadan kal-
dırmak sihirli kelime. Bunu nasıl mı yapa-
cağız? Olumsuz düşünceleri, üretken
düşüncelerle yer değiştirerek. Bunun içinde
farkındalık alışkanlığı kazanmaya çalışın ve
kendinize söylediklerinizi iyice dinleyin.
Olumsuz bir şey duyduğunuzda hemen ona
karşı olumlu bir düşünce bulun. Bunu sü-
rekli tekrarlayın ve kararlılıkla devam edin,
artık negatifliğin kalmadığını göreceksiniz.

Haftaya mental açıdan yapabilecekleri-
mize devam edeceğim. Freud’ un bir sözüyle
bitirmek istiyorum yazımı “ Mutsuzluğu
tatmadan hep mutlu olmak istersin. Oysa
nelerin seni mutsuz ettiğini bilmeden, ne-
lerle mutlu olacağını nasıl bilebilirsin?”

Mutluluk üzerine(3)
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Haber Müdürü
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S on yıllarda böbrek hastalarının sayısı
hızla artıyor. Günümüzde dünya gene-
linde 850 milyon kişinin çeşitli nedenler-

den dolayı böbrek hastalığına sahip olduğu
tahmin ediliyor. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı ve Acıba-
dem International Hastanesi Organ Nakli
Merkezi Nefroloji Sorumlusu Prof. Dr. Ülkem
Çakır, genellikle yavaş ilerleyen kronik böbrek
hastalığının geri dönüşünün mümkün olmadı-
ğını belirterek, yılda en az 2,4 milyon kişinin bu
nedenle hayatını kaybettiğini söylüyor. Prof. Dr.
Ülkem Çakır 14 Mart Dünya Böbrek Günü
kapsamında böbrekleri vuran 7 hatayı anlattı,
çok önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Böbrek sağlığında tehlike çanları çalıyor! Gidi-
şat endişe verici ama buna rağmen böbrekleri-
mizi bırakın korumak için önlem almayı, onları
hiç umursamıyoruz ve çoğu zaman vaktinden
önce yaşlanmalarına neden oluyoruz. 

Uzak durmak lazım

Böbrek sağlığına toplumsal farkındalık yarat-
mak amacıyla dünyada ve ülkemizde her yıl
Mart ayının ikinci perşembe günü Dünya Böb-
rek Günü olarak kutlanıyor. Bu yıl 14 Mart Tıp
Bayramı’na denk gelen Dünya Böbrek Günü
kapsamında açıklamalarda bulunan Acıbadem
Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
Başkanı ve Acıbadem International Hastanesi
Organ Nakli Merkezi Nefroloji Sorumlusu
Prof. Dr. Ülkem Çakır, “Böbrek sağlığı hata
kaldırmaz. Böbrek hastalıklarına neden olan
unsurlardan uzak durmalı ve hata yapmamalı-
yız” diyor.

Ölüme sebep oluyor

Dünya Böbrek Günü’nün bu yılki teması “Her
yerde herkes için böbrek sağlığı” olarak belir-
lendi. Zira günümüzde dünya genelinde 850
milyon kişinin çeşitli nedenlerden dolayı böbrek
hastalığına sahip olduğu tahmin ediliyor. Epi-
demiyolojik çalışmalar, genellikle yavaş ilerle-
yen ve geri dönüşü mümkün olmayan kronik
böbrek hastalığının, yılda en az 2,4 milyon kişi-
nin ölümüne neden olduğunu, hatta en hızlı
ölüme yol açan nedenler arasında altıncı sıraya

yükseldiğini gösteriyor.
Ani gelişen ve kısa sü-
rede yaşamı tehdit
eden böbrek fonksi-
yonlarındaki bozulma
‘akut böbrek hasarı’
olarak adlandırılırken,
Prof. Dr. Ülkem Çakır
“Akut böbrek hasarı
ivedilikle tedavi edil-
mediğinde, hasar
organ yetmezliği evre-
sine ilerleyerek ölüm
oranlarını ciddi
oranda arttırır. Akut
böbrek hasarı dünya
genelinde 13 milyon-
dan fazla kişiyi etkile-
mektedir. Bu olguların
yüzde 85 'i düşük ve
orta gelirli ülkelerdedir
ve yılda 1,7 milyon ki-
şinin bu sebeple ya-
şamlarını yitirdiği
öngörülmektedir”
diyor. Kronik böbrek
yetmezliğinin en ileri
evresi ise ‘son dönem
böbrek yetmezliği’ ola-
rak adlandırılıyor. Bu dönemdeki hastalara di-
yaliz ve böbrek nakli gibi tedaviler uygulanması
gerekiyor.

Hastalıkları tetikliyor

Hem akut hem de kronik gelişen böbrek fonksi-
yon kaybı; diyabet, hipertansiyon, obezite ve
kalp damar hastalıklarının seyrini kötüleştirme-
sinin yanı sıra, hepatit, tüberküloz, sıtma varlı-
ğında, ölüm riskinin artmasına önemli ölçüde
zemin hazırlıyor. Böbrek naklinin diyalize göre
daha uzun ve kaliteli yaşam sunduğunu vurgu-
layan Prof. Dr. Ülkem Çakır, buna karşın gerek
fiziksel ve yasal altyapı gerekliliklerini sağlama-
daki yetersizlikler, gerekse organ bağışına karşı
kültürel önyargıların çoğu zaman birçok ülkede
organ nakillerinin yapılmasına engel oluşturdu-
ğunu söylüyor.

BöBrekler hata 
kaldırmaz!

Acıbadem
Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Nefroloji 
Bilim Dalı
Başkanı 
Prof. Dr.
Ülkem 
Çakır, 

“Böbrek
sağlığı 
hata

kaldırmaz.
Böbrek

hastalıklarına
neden olan
unsurlardan

uzak 
durmalı ve

hata
yapmamalıyız

” diyor

Özlem ÖZEL

oozelb@gmail.com
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Göz tansiyonu olur mu deme
Glokomun toplumda görülme
sıklığı günbegün artış gösteri-
yor. Göz tansiyonu olarak da bi-

linen glokomun, özellikle 35-40 yaş
sonrasında iyi takip edilmesi
gerekiyor. Göz tansiyo-
nunun yüksekliğiyle
seyreden, zaman
içerisinde göz
siniri harabi-
yeti yaparak
görme ala-
nında da-
ralma ve
görme fonk-
siyonu kay-

bına yol açan glokom tanısı konulur konul-
maz tedaviye başlanması gerekiyor. memo-
rial Şişli Hastanesi Göz merkezi’nden Doç.

Dr. Abdullah Özkaya, “12 mart Dünya
Glokom Günü” kapsamında

glokom ve tedavisi hak-
kında bilinmesi gere-

kenleri anlattı.

Düzenli 
kontrol şart

Glokom, yeni
doğan bir be-
bekte bile gö-
rülebilmekle
birlikte temel

olarak 40 yaş ve üzeri grupta ortaya çıkar.
Genellikle belirti vermeden ilerleyen hasta-
lıkta görme alanı kaybını hastanın anlaması
oldukça güç olur. Asimetrik şekilde gelişen
hastalık öncelikle tek bir gözün görme ala-
nını etkiler. Diğer göz görevini yapmaya
devam edeceği için hastanın glokomu
erken aşamada yakalaması oldukça güçtür.
Bu nedenle 40 yaş üzeri yılda bir kez mut-
laka göz muayenesi yaptırmalıdır. Çocuk
yaş grubunda da görülen glokomun çok
tipik bulguları olur. Bunlar; göz yaşarması,
kızarıklık ve gözün biraz büyümesidir. Erken
dönemde görülen bulgular çok belirgin ol-
duğu için göz tansiyonunu çocuklarda erken
saptamak daha kolaydır.

Az tuz çok sağlık demek
Yemeklerdeki tuz miktarının 1 gram azaltılması; felç vakalarını yüzde 5, kalp krizlerini ise yüzde 3 oranında
düşürürken, günde 9 gram az tuz kullanılması felci yüzde 34, kalp krizini yüzde 24 azaltabiliyor

Sağlıklı bir yaşam sürebil-
mek için gerekli olan tuzun
fazla tüketilmesi hayati risklere

neden olan hastalıkları da tetikleyebiliyor.
Türkiye’de 4 kişiden birinin hayatını kay-
betmesine neden olan hipertansiyon dahil
bir çok rahatsızlık, gün içinde tüketilen tuz
miktarının azaltılmasıyla önlenebiliyor.
Yemeklerdeki tuz miktarının 1 gram azal-
tılması; felç vakalarını %5, kalp krizlerini
ise %3 oranında düşürürken, günde 9
gram az tuz kullanılması felci %34, kalp
krizini %24 azaltabiliyor. Memorial Ataşe-
hir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabo-
lizma Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr.
Ferit Kerim Küçükler, “12-18 Mart

Dünya Tuza Dikkat Haftası” öncesi tuz
tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler
hakkında bilgi verdi.

İhtiyacımızın 3 katı tuz tüketiyoruz

Tuz, vücuttaki su ve kan basıncını sağla-
masının yanında yaşam için son derece
önemli ve hassas olan asit baz dengesini
düzenlemektedir. Sinir kas sistemindeki
uyarıların iletilmesini de sağlayan tuz sağ-
lıklı yaşam için son derece önemlidir. Bir
çay kaşığında yaklaşık 6 gram tuz bulunur
ve günlük ihtiyacı karşılamak için bu oran
yeterlidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
günlük en fazla iki bin mg sodyum yani 5
gr tuz alımı önermektedir. Türkiye’de son

yıllarda tuz tüketimindeki hassasiyet
artmasına rağmen günlük tuz tüke-

timi hala 15 gram yani tavsiye edile-
nin 3 katıdır.

1 gram olsa bile azaltın

Günlük tuz ihtiyacının çoğun-
luğu, işlenmiş besinlerdeki

tuz ve doğal olarak tuz içe-
ren besinlerden karşılan-

maktadır. Türkiye’de
tuzun yarısından faz-

lası yemeklere eklenen
tuzdan, üçte biri

ekmek tuzundan,
%10’unu ise

sofra tuzundan
alınmaktadır.

Sorun ye-
mekler pişi-

rilirken

eklenen tuzdan kaynaklanmaktadır.

Hipertansiyon sebebi oluyor

Türkiye’de her dört ölümden birinin ne-
deni hipertansiyondur. Dünyada hiper-
tansiyon nedeniyle her yıl 7,5 milyon kişi
hayatını kaybetmektedir. Gereğinden fazla
tuz tüketmenin yarattığı en büyük prob-
lem de hipertansiyondur. Türkiye’de 18
yaş üzerindeki her 3 kişiden birinde hiper-
tansiyon vardır. Yüksek kan basıncının
neden olduğu en önemli sağlık problem-
leri ise, kalp krizi gibi kalp damar hastalık-
ları, böbrek rahatsızlıkları ve felçtir.
Dünyada ölümler için en önemli risk fak-
törü hipertansiyondur ve inmelerin
%62’sinden, kalp hastalıklarının
%49’undan sorumludur. Bunun yanı sıra
idrar ile protein ve kalsiyum kaçağı, kemik
erimesi, böbrek taşı ve astım atakları ile
ilişkilidir. Yüksek oranda tuz tüketimi asitli
içeceklerin kullanımını arttırarak obeziteye
de neden olabilmektedir. Ayrıca mide-ba-
ğırsak ülserleri ve mide kanserlerine neden
olan Helicobacter pylori enfeksiyonu tuz
alımı ile ilişkilidir. Vücut sodyum değeri
normalin üzerine çıkarsa; huzursuzluk,
baş ağrısı, uyku hali, bilinç bulanıklığı, kas
seyirmeleri ve nöbet geçirme görülebil-
mektedir. Genellikle hastanede yatan
ciddi hastalığı olan hastalarda görülür.
Vücut sodyum değerinin normalin altına
düştüğü durumlarda ise; baş ağrısı,
kusma, bilinç bulanıklığı, kas yorgunluğu,
ağrılar ve solunum yeter % 64, zeytindeki
tuz oranı %50 azaltılmıştır.
AYDIN DEMİR

Uzmanlar
böbreklerdeki
rahatsızlıkların

ölümcül
hastalıklara

yol açabileceği
konusunda
uyarılarda
bulundu.
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31 Mart'a şunun şurasında ne kaldı?
Üç haftadan az bir süre sonra
sandıklar sayılacak ve nerede

kimlerin kazanıp kimlerin kaybedeceğini 
öğrenmiş olacağız.

Ve bu seçim sonrasında şayet erken seçim
yaşanmaz ise bir daha en az dört sene seçim
meçim sesi duymayacağız.

Cumhurbaşkanı sisteminin ikinci genel se-
çimlerini 2024 Haziran ayında, yerel seçim-
leri de 2024 Mart ayında gerçekleştireceğiz.

***
Bu seçimde sadece belediye başkanlığı se-

çimleri yaşamayacağız aslında.
Bir anlamda Cumhurbaşkanlığı seçimleri

sonrası AK Parti için güven oylaması, CHP
için umut oylaması, MHP için ispat oylaması,
İYİ Parti için varoluş oylaması, HDP için ise
karekter oylaması yapacağız.

Cumhur İttifakı oyları %50'yi rahat geçer
ise cumhurbaşkanlığı sisteminde bir sorun yok
veya ciddi sorun var diyeceğiz.

İYİ Parti oyları 24 Haziran oylarına yakın
oy alır ise tamamdır bu partimiz de kendisini
ispatlamış veya parçalanmış diyeceğiz.

CHP'nin kazandığı belediyelere bakarak bu
partimiz ileride iktidar olabilir veya CHP'den
bir şey olmaz diyeceğiz.

HDP'nin aldığı oy oranından ziyade kazanı-
lan belediyelerde aldığı tavra bakarak, kara-
rını iktidardan yana mı yoksa muhalefetten
yana mı koyduğuna bakacağız.

En heyecansız seçim

1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 ve
2019 olmak üzere yedinci yerel seçim olacak
sandığa gideceğim.

Ve bu seçimlerin son altı tanesinde aktif 
gazeteci olarak görev aldım.

Üstelik altı seçimi de aynı bölgede 
yaşıyorum.

Ne yazık ki bu kadar heyecansız, bu kadar
seçmenin ilgisini çekmeyen, bu kadar basının
ilgisini çekmeyen bir yerel seçim görmedim.

Peki bu seçimin bu kadar sönük geçme ne-
denleri ne olabilir.

Birinci neden olarak son yıllarda çok sık
seçim yaşadığımızı söyleyebiliriz.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği özel-
liklerden kaynaklı olduğunu düşünebiliriz.

Daha önceki yerel seçimlerde her bölgede
veya her ilçede en az 5-6 iddialı aday olurken
bu seçimlerde -istisnalar dışında- iki rakipli bir
yarış yaşandığından kaynaklı düşünebiliriz.

Sosyal medyanın getirdiği rahatlık ile otu-
rarak söylem geliştirmekten, şaşalı afiş v.s ye-
rine videolar paylaşmak, etkinlikler
paylaşmaktan kaynaklı olduğunu
düşünebiliriz.

Son olarak da ülkemizin yaşadığı mevcut
ekonomik durgunluğun yerel seçimlere damga
vurduğunu dile getirebiliriz.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Büyükçekmece'de

Bakın mesela AK Parti Genel Başkanı ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12
Mart Salı günü, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu ise 13 Mart Çarşamda günü Bü-
yükçekmece'ye geliyor.

Anlayacağınız Büyükçekmece'nin iki bele-
diye başkan adayı Mevlüt Uysal ve Hasan
Akgün birer gün ara ile aynı mekanda genel

başkanlarını ağırlıyorlar.
Bu ağırlama bir anlamda seçim sonuçları

hakkında bize ipucu verebilir mi dersiniz?
Bence verir.
Ama bir şartla.
Bir ağırlamanın çok görkemli, geniş katı-

lımlı, onbinlerce kişinin coşku içerisinde katıl-
dığı bir etkinlik olması gerekirken.

Diğer ağırlamanın ise son derece sönük,
300-500 kişilik katılım olması gerekiyor.

Aksi halde her iki etkinlik de bir birine
yakın oranda gerçekleşirde oradan yola çıka-
rak seçim sonuçları hakkında hüküm sürmek
doğru olmaz.

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan
Adayı Mevlüt Uysal için Büyükçekmece'ye,
İBB adayı Binali Yıldırım geldi, bakanlar
geldi ve gelecek, milletvekilleri zaten hergün
burada.

CHP Büyükçekmece Belediye Başkan
Adayı Hasan Akgün için Büyükçekmece'ye,
İBB adayı Ekrem İmamoğlu geldi, birçok
genel başkan yardımcısı, milletvekili geldi ve
gelecek.

Son olarak da genel başkanları her iki
adaya da destek için ilçeye geliyor.

Bu ziyaretlerin peş peşe olmasını ise iki si-
yasi parti program yapanların, bir birinden
habersiz ama aynı mantıkla program yaptık-
ları için kaynaklandığını, tamamen tesadüf ol-
duğunu söyleyebiliriz.

Aslında CHP Lideri Kılıçdaroğlu İstan-
bul'da, 4, 11, 19, 22, 23, 26, 29 ve 30
Mart'ta büyük mitingler yapacak.

Kılıçdaroğlu rutin program dışı olarak Bü-
yükçekmece Belediyesi'nin yeni belediye binası
açılışına gelmiş oluyor

Erdoğan ise planlanan bir program ile Bü-
yükçekmece'ye gelerek bu ilçe seçimlerini ne
kadar çok önemsediğini göstermeye çalışıyor.

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Adaylar rüyalarda,
seçmen hülyalarda!
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Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip
Pearl of Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok
olarak kurulmu�tur. 5000 m2 ye�il ve sosyal alan içine
yerle�tirilmi� 100 daire ve ticari dükkân siz de�erli
dostlar�m�z�n be�enisine sunulmu�tur. 

Ak�ll� ev, yeti�kin ve çocuk yüzme havuzu, çocuk
oyun alanlar�, yürüyü� yollar� ve kamelyalar, ortak alan-
lar için jeneratör,  peyzaj düzenlemesi, kapal�
otopark, 

7/24 güvenli�iyle hayallerinizdeki olanaklar� bir
arada bulundurur. 

Pearl of Silivri, titizlikle tasarlanm�� 2+1 ve 3+1
daire seçenekleriyle hayalinize en uygun seçene�i
sunar. 

Deireler ak�ll� sistem donat�lm�� olup, ankeastre,
klima ve %100 beslemeli jeneratör standart kon-
for donat�lar�d�r. 

Güne ku� sesleriyle e�siz deniz manzaras�yla uyan-
mak... �ehre ve olanaklara yak�n ancak karga�adan
uzak, tam size ve aileniz göre bir �yuva� projesi; Pearl

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...

bayburtlu İnşaat / Pearl of silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

bayburtlu İnşaat / Pearl of silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

bayburtlu İnşaat / Pearl of silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

bayburtlu İnşaat / Pearl of silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

bayburtlu İnşaat / Pearl of silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

bayburtlu İnşaat / Pearl of silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

bayburtlu İnşaat / Pearl of silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

bayburtlu İnşaat / Pearl of silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

bayburtlu İnşaat / Pearl of silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

bayburtlu İnşaat / Pearl of silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

bayburtlu İnşaat / Pearl of silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

bayburtlu İnşaat / Pearl of silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Mail adresi: www.bayburtluinsaat.net – www.bayburtluinsaat.com.tr – info@bayburtluinsaat.net 

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

Ev sahıbınE bEraat
muhEndısE cEza
Beykoz Kanlıca’daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptığı
iddiasıyla yargılanan Ebru Gündeş Sarraf hakkında beraat kararı verildi. Diğer sanık İnşaat Mühendisi
Hakkı Süha Gökdemir ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gökdemir'in cezası 5 yıl süre ile ertelendi

Çocuklar alevlerin içinde kaldı
Pendik'te çıkan yangında bir kadın, iki küçük çocuğuyla alevlerin ortasında kaldı. Önce
alevleri söndürmeye çalışan kadın, başarılı olamayınca 2 çocuğunu alıp dışarı çıktı. 
Dumandan etkilenen kadın ve çocuklara olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi

yanGın saat 11.30
sıralarında Orta
Mahalle Alibaba

Caddesi Tuğra Sokak'taki 3
katlı bir binanın giriş katında
meydana geldi. Anne ve ço-
cuklarının evde bulunduğu sı-
rada evin elektrik tesisatında
yangın çıktı. Anne Sultan
Özek yangına müdahale
etmek istedi. Alevlere müda-
hale etmekte başarısız olunca,
2 çocuğunu alıp dışarı çıktı.
Bu sırada vatandaşlar itfaiye

ekiplerine ihbarda bulundu.
Kısa sürede olay yerine gelen
itfaiye ekipleri yangına müda-
hale ederek kontrol altına
aldı. Dumandan etkilenen
Sultan Özek ve çocukları
Asiye ve Efe Özek'e ilk müda-
haleleri olay yerine gelen am-
bulansta yapıldı. Anne ve
çocuklarının durumlarının iyi
olduğu öğrenildi. Yangın ne-
deniyle evde maddi hasar
meydana gelirken, polis
olayla ilgili inceleme başlattı. 

Talihsiz
çocuklar
anneleri
ve itfaiye
ekiplerinin
yardımıyla
evden
çıkarıldı.
Hastaneye
kaldırılan
çocukların
sağlık
durumu
ise iyi.

Ebru Gündeş imara aykırı tadilattan yargılandı beraat etti

B eykoz 1. Asliye Ceza Mahkeme-
si'nde görülen davaya sanık Ebru
Gündeş'in avukatı Begüm Gürel

katıldı. Diğer sanık Hakkı Süha Gökde-
mir ve avukatı Yusuf Takcı da duruşmada
hazır bulundu. Duruşmada, sanık Ebru
Gündeş Sarraf'ın mazeretine istinaden
re'sen celse açılarak suç vasfının değiş-
mesi ihtimaline karşı ek savunmasının
alındığı tutanağa geçti. Suç vasfının de-
ğişme ihtimaline karşı ek savunması soru-
lan sanık Hakkı Süha Gökdemir, sadece
yapıyla ilgili basit tadilat işlerinin izinlerini
aldığını belirterek, "Bunun dışında yapılan
işlerle ilgili bilgim yoktur" dedi.

Tadilatla ilgili emri olmadı

Ebru Gündeş'in Avukatı Begüm Gürel,
müvekkiline ilişkin ekte sundukları ça-
lışma programından da anlaşılacağı üzere
müvekkilimin tadilat döneminde il dı-
şında olduğunu belirterek, "Yoğun bir
konser programı vardı. Bir dönemde ise
hamilelik sürecini geçirdi. Hamileliği sı-
kıntılı geçti. Bundan sonra yoğun prog-
ramı devam etti. Hem bu iş
programından hem de tanık beyanların-
dan anlaşılacağı üzere yapılardaki tadilat
ve tamiratlarla ilgili müvekkilimin hiçbir
emir ve talimatı olmamıştır" dedi. Avukat
Gürel, "Parsellerden birinin müvekkilim

adına kayıtlı olmasının tek nedeni o dö-
nemde eşi Rıza Sarraf adına iki kredi çık-
mamasıydı. Bu nedenle kredilerden biri
müvekkilim adına çekildi. Kredinin bitme-
sinin hemen ardından parsel Rıza Sarraf
adına devredilmiştir. Müvekkilim sadece
satın alındığı gün ve taşındığı gün bu yeri
görmüştür. Yine ekte sunduğumuz tüm

bu gerekçelerle müvekkilimin öncelikle
beraatine karar verilmesini istiyoruz, aksi
halde Hükmün Açıklanmasının Geriye
Bırakılması (HAGB) dahil lehine olan
hükümlerin uygulanmasını talep ediyo-
ruz" dedi.  Sanık Hakkı Süha Gökdemir,
"Benim suçum yok, beraatimi istiyorum"
dedi. DHA

Dördüncü kattan düşüp öldü
Beşiktaş'ta 4. kattan düşen 80 yaşındaki Vedat S. hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri Vedat S.'nin cesedini
incelerken yüksek katlardaki vatandaşların cesedi görmemesi için inceleme yaptıkları alanın üzerini branda ile kapattı

Olay, Muradiye Mahallesi Göknar
Sokak'ta saat 19:30 sıralarında mey-
dana geldi. 4. kattan bir kişinin düş-

tüğünü gören vatandaşlar durumu polis ve
sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen
sağlık ekipleri 80 yaşındaki Vedat S.'nin hayatını
kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Vedat S.'nin
ilk olarak bir otomobilin üzerine düştüğünü ar-
dından da kaldırıma düştüğünü belirledi. 5 katlı
binanın 4. katında tek başına yaşadığı öğrenilen
Vedat S.'nin cenazesi yapılan incelemelerin ar-
dından Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi
morguna kaldırıldı.

Olay yerinde önlem

Olay Yeri İnceleme ekipleri, Vedat S.'nin cese-
dini incelemek için önce cesedin etrafına perde
çekti. Ardından da, çevredeki binalarda bulu-

nanların cesedi görmesini engellemek için ince-
leme yaptıkları alanın üzerine branda çekti.
Vedat S.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak ince-
lemelerin ardından belli olacak. DHA

Galata Köprüsü'nde balık
tutan vatandaşlar sabah 06.00
sıralarında deniz yüzeyinde ha-

reketsiz bir kişi olduğunu gördü. Vatan-
daşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine
haber verdi. Olay yerine gelen deniz polisi
deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde duran
kişiyi çıkartıp bota  alarak Karaköy-Üs-
küdar iskelesine yanaştı. Sağlık ekipleri
yapılan incelemede kıyıya çıkartılan kişi-
nin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerin-
den kimlik çıkmayan ve bir erkeğe ait
olduğu öğrenilen ceset, ambulansla Adli
Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Haliç'te hareketsiz duran bir kişiyi deniz polisi kıyıya çıkarttı. Sağlık ekipleri kıyıya çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi

Haliç’te erkek cesedi bulundu

Islık protestosu
türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri
Sendikası (Diyanet- Sen) İstanbul şu-
besi üyesi bir grup, 8 Mart Dünya Ka-

dınlar günü nedeniyle İstiklal Caddesi'nde
düzenlenen yürüyüşte ezanın protesto edildiğini
öne sürerek eylem yaptı. Grup Taksim Odakule'de
önünde toplantı. Basın açıklaması öncesi Laleli
Camii İmamı Emrullah Akbaş tarafından ezan
okundu. 

Özür dilemeliler

Ezanın ardından İstanbul'daki 4 şube adına Diya-
net-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Sezai Kay-
nar basın açıklaması yaptı. Kaynar, "Halkı
provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştiren-
ler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Tür-
kiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından
özür dilemeli haklarında halkı kin ve düşmanlığa
sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalı-
dır" dedi. Açıklamanın ardından tekbir getiren
grup dua okuyarak alandan ayrıldı. DHA

Facianın kıyısından

döndüler
Zeytinburnu'nda sürücü-
sünün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği araç, akaryakıt is-

tasyonuna girerek pompaya çarptı. Bir
anda alev alan pompadaki alevler çalı-
şanlar tarafından söndürüldü Zeytin-
burnu sahil yolu Kennedy Caddesi'ndeki
kaza 14 Şubat'ta meydana geldi. Akarya-
kıt istasyonunda sürücüler yakıt almayı
beklediği sırada sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybettiği araç hızla gelerek
pompaya çarptı.  Çarpma sonucu devri-
len pompa alev aldı. araçtakiler çakarken
çalışanlar alevlere müdahale etti. Bir çalı-
şan yangın söndürme tüpü ile alevleri
söndürdü. Olay anı güvenlik kamerasına
saniye saniye yansıdı. DHA

Ünlü yıldızın avukatı Begüm Gürel, Ebru Gündeş’in masum olduğunu ifade etti.

Bildiğiniz üzere CHP Çatalca Belediye
Başkan Adayı Cem Kara bir süredir te-
davi görmekteydi.

Ve seçim starı ile birlikte tedavisini ak-
sattığı için rahatsızlığı nüksedince yeniden
tedavi altına alındı.

Geride bıraktığımız Pazar akşamı ise
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
kendisini hastanede ziyaret ederek; 'Senin
sağlığın seçimlerden daha önemli. Sen iyi
ol yeter. Çatalca'da bir sorun yok, biz se-
çimleri alırız' diyerek Cem Kara'ya moral
verdi.

Öte yandan AK Parti Çatalca Belediye
Başkan Adayı Mesut Üner de proje tanı-
tım programında rakibi Cem Kara'ya geç-
miş olsun mesajları göndererek ''onun
sağlığı seçimlerden daha önemlidir, inşal-
lah en kısa sürede aramızda olur' açıkla-
ması ile alkış almıştır.

Ve bu iki moral ile birlikte durumu
iyiye giden Cem Kara'nın bu hafta saha-
larda olarak seçim çalışmalarını sürdüre-
ceğini hatırlatıyor bir defa da biz buradan
kendisine acil şifalar diliyoruz...

Cem Kara bu hafta sahalarda
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte Büyükçekmece'de vatandaşlara seslenen AK Parti
Adayı Mevlüt Uysal, bugün açılışı yapılacak Halkalı-Gebze eski banliyö hattının metrobüsü 
rahatlatacağını belirterek, "Metrobüs hattını Büyükçekmece’ye, Kumburgaz'a kadar uzatacağız.
Dolayısıyla 2017 yılında söylediklerimle şimdi söylediklerim arasında bir çelişki yok" dedi

SOZLERIMDE 
CELISKI YOK

31 Mart Mahalli Seçimlerine kısa
bir süre kalırken Başkan Erdo-
ğan Adana'da ve yine sert bir o

kadar da geren bir dil ile konuşuyor.
Ve; 3-5 oy için deyip, partisine oy vermeyi

düşünenleri adeta kaçırıp, bir iki oy demeye
getiriyor gibi..

İşte gerçeği ortaya koyan anketleri bile
hain ilan eden Başkan Erdoğan'ın en son
Adana'da yaptığı konuşmasının satır arala-
rında ki konuşması;

'Millet, bayrak, ezan, vatan düşmanı kim
varsa karşısında olmak namus borcumuz.
Bu mesele onur meselesidir. 3-5 oy için on-
lara göz yumarsak evlatlarımızın yüzüne ba-
kamayız. 31 Mart'ta milletimiz bunlara hak
ettikleri dersi verecektir. Milletimizle bir-
likte, ister PKK olsun ister FETÖ isterse şu
veya bu güç hiç fark etmez, özgürlüğümü-
zün sembolü bayrağımıza göz dikenlere

karşı kanımızın son damlasına kadar müca-
dele etmeyi sürdüreceğiz." diyor.

Ve aynı konuşmanın içinde sanki seçime
değil, savaşa gidiyormuşuz gibi, 'Bizim der-
dimiz 3-4 oy değil, kanımızın son damlasına
kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz' diyor..

Başkan Erdoğan'ın bu konuşması öncesi
bana göre Başkan Erdoğan'ı da geren ve ge-
reksiz ve gergin bir dil dil kullanmasına
neden olan İçişleri Bakanı Soylu'nun Türki-
ye'yi yeniden geren açıklamalarıyla şok 
oluyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3
Mart'ta Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaptığı
konuşmada şu ifadelere yer vermişti: "Avru-
pa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün top-
lantılarına katılıp da ondan sonra gelip
Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil ya-
panlar var ya, onlar için de tedbir aldık
şimdi. Hadi gelsinler bakalım hava limanla-

rından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah,
öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içe-
ride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bun-
dan sonra kolay değil."

Ve Almanya'da bir açıklama yapıyor..
Alman Dişişlerinin İnternet sitesinde ya-

yımlanan uyarıda, "Türkiye hükumetinin
Alman medya ve sivil toplum kuruluşlarının
temsilcilerine karşı daha fazla adım atacağı
gözardı edilemez. Alman hukuk anlayışında
ifade özgürlüğü olarak değerlendirilen ifade-
ler, Türkiye'de mesleki anlamda kısıtlama-
lara ve cezai kovuşturmalara yol açabilir"
denildi. Yeni uyarıda, aralarında Alman va-
tandaşlarının da bulunduğu bazı Avrupalı
gazetecilerin Türkiye'deki çalışma izinlerinin

açıklama yapılmaksızın yenilenmediği ve
'son iki yılda giderek daha fazla Alman va-
tandaşının keyfi biçimde gözaltına alındığı'
belirtildi.

Yani Son Başbakan, Meclis Başkanı ve
bugünün AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Binali Yıldırım'ın bile
onaylamadığı ve 'Ya ne oluyor kardeşim,
altı, üstü bir yerel seçim' diyerek tansiyonu
düşürmeye çalıştığı bir süreçte kendisine oy
vermeyi düşünenleri bile geren bir atmos-
ferle alanlarda oy isteyen Başkan Erdoğan
ve ona yaranma yarışı içinde olanlar 
3-4 oyu da 

2-3 oy yapmaya çalışıyorlar gibi.
Çünkü daha önceki gibi bu kezde ezan yu-

haladılar dediği feminist kadınların normal
bir yürüyüşlü eylemeni bile seçim atmosferi
içine alıp neredeyse orada olanların hepsinin
din düşmanı olduğunu ima eden aynı Baş-
kan Erdoğan daha bir kaç gün önce yani 8
Mart Dünya Kadınları için güzel ve anlamlı
şeyler demişti..

Binali Yıldırım'ın dediği gibi benim de,
'Ya kardeşim yapmayın, altı, üstü bir ma-
halli seçim var. Ama bu seçimler öncesi lüt-
fen bu milleti bir iki oy için gerip, karşı,
karşıya getirmeyin' derken başta Başkan Er-
doğan olmak üzere AK Partililerin bu lüt-
fenleri kulak ardı ederek yaklaşan yerel
seçimlere gideceği alenen açık ve belli.

Ama Ardahanlı adayı olan partisi AK
Parti'nin başta Dilovası, İzmit ve Gölcük'te
hatta Ardahan'da bir hayli zorlandığını Baş-
kan'ın da bakanı ve partilileri de artık
görüp, anlamalı ve oy götüren bir dilin değil,
barış ve kardeşiliği işaret edecek bir dilin oy
aldığını da anamak ve görmek gerekir.

Bunu ilk gören de AK Parti ile ittifak
içinde olan MHP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli ve MHP'liler olup, sessizleştikleri şu
günlerde birileri de Başkan'a ve AK Parti'nin
kulağına, 'Dilimiz biraz yumuşatsak mı?'
diye fısıldamalı.

Aksine mi bu gidişler 3-4 değil, 2-3 oyu
alamayacak hale gelecekler gibi.

3-5 oy 2-3 oy olursa ne olacak?
Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

İ stanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı ve AK Parti Büyük-
çekmece Belediye Başkan

Adayı Mevlüt Uysal ile TBMM
Başkanı Mustafa Şentop Büyük-
çekmece’deki Güzelkent Hukukçu-
lar Sitesi’nde vatandaşlar ile
kahvaltı programında buluştu. Site
sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği
programa AK Parti Büyükçekmece
İlçe Başkanı Murat Çelik ve MHP
Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem
Aydın da katıldı. Yaptığı konuş-
mada Büyükçekmece'nin coğrafi
olarak İstanbul'un en güzel ilçesi
olduğunu ifade eden Uysal, ilçenin
bir tarafında göl ve koy, bir tara-
fında da Türkiye’nin en uzun sahil-
lerinden birine sahip deniz
olduğunu söyledi.

Pendik gibi olabilir

İstanbul 15 milyonluk bir şehir ol-
duğunu ve bundan dolayı da bir-

den fazla merkezden oluşması ge-
rektiğini vurgulayan Uysal, "Ana-
dolu Yakası'nda 30-40 sene önce
buralardan daha az değere sahip
olan Pendik bölgesi, altyapı ulaşım
hizmetlerini tamamlayarak Ana-
dolu Yakası'nın önemli bir merkezi
oldu. Pendik’in bugün 600-700 bin
nüfusu var ama 2-3 milyon nüfusa
hitap eden bir merkez haline dön-
üştü. Avrupa Yakası'nda ise böyle
bir merkez yok tam oluşamadı. Ba-
şakşehir'de geçmişte bir şeyler yap-
tık ama en kuzeyde yer aldığı için
kendi çevresinde kalıyor. İstan-
bul'un Avrupa Yakası'nda hem de-
nize hem de sahile sıfır yakın olan
yer Büyükçekmece" ifadelerini 
kullandı. 

Halkalı-Gebze hattı açılıyor

Büyükçekmece'nin Avrupa Yaka-
sı'nın merkezi olabilmesi için ula-
şım akslarının ve altyapı

çalışmalarının tamamlanması ge-
rektiğini belirten Başkan Uysal ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü:
“2017’de İBB Başkanı olduktan
sonra teknik olarak metrobüs hattı-
nın Silivri’ye kadar uzatılamayaca-
ğını söylemiştim. Metrobüs günlük
500-600 bin yolcu taşıma kapasite-
sine göre yapılmıştı. Şu anda 900
bin civarında yolcu taşıyor. Biz Si-
livri'ye uzatıp 400 bin yolcu daha
ilave edersek hem eski yolcular hem
de yeni yolcular zorluk çekecekti.
Şimdi yeni bir raylı sistem entegre
oluyor. Halkalı-Gebze eski banliyö
hattının açılışını bugün yapacağız
inşallah. O hattın açılışıyla birlikte
metrobüsten 100-150 bin yolcunun
bu hatta kayma durumu var. Böyle
olduğundan metrobüs hattını Bü-
yükçekmece’ye, Kumburgaz'a
kadar uzatacağız. Dolayısıyla 2017
yılında söylediklerimle şimdi söyle-
diklerim arasında bir çelişki yok."

BÜYÜKÇEKMECE MERKEZ OLACAK Şentop’la birlikte Güzelkent
Hukukçular Sitesi’ndeki vatandaşlarla bir araya gelen Mevlüt Uysal, 
“Büyükçekmece, İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki merkezi olacak” dedi.

Öğrencilik 
yıllarından 
beri Uysal ile 
arkadaşız
PROGRAMDA konuşan Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) Başkanı Mustafa
Şentop da Başkan Uysal ile
öğrencilik yıllarından beri ar-
kadaş olduklarını ve üniver-
site de "Teklif" adında bir
hukuk dergisi çıkardıklarını
anlattı. Mevlüt Uysal’ın
hukuk dergisi Teklif’te yazı iş-
leri müdürü olduğunu belir-
ten Şentop, "Aylık ve önemli
bir dergiydi. Fatih'te ilk ofisi
olan dergi ve 10 bin civarında
satış yapıyordu. Ben de yayın
yönetmeniydim. Çatı katında
bir masamız vardı. Orada ça-
lışmalarımızı yürütüyorduk. 3
yıl boyunca dergi çıktı. Bugü-
nün tartışılan konuları o dö-
nemde dergide kapak
yapılmıştı. Nisan 1988 yılın-
daki kapak konusu başkanlık
sistemiydi. Cumhurbaşkanı-
mız da o zaman il başka-
nıydı, dergide başkanlık
sistemiyle ilgili görüşü vardı.
O dönemde başkanlık siste-
minin Türkiye için daha iyi ve
daha uygun olduğuyla ilgili
Cumhurbaşkanımızın görüş-
leri yer almıştı" diye konuştu.
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BAKIRKÖYBeledi-
yesi Basın-Yayın ve
Halkla İlişkiler Mü-

dürlüğü’nün organizasyo-
nuyla Bakırköylüler,
Çanakkale’ye gitti. "104. Yı-
lında Çanakkale’ye Şehitleri-
mizi Anmaya Gidiyoruz"
etkinliğine binlerce Bakırköylü
katılarak, Çanakkale'de bir
dizi ziyaret gerçekleştirdi. 

Gezilere devam edilecek

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin
yazılmasında Çanakkale Za-
ferlerinin çok büyük önemi ol-
duğunu belirten Bakırköy
Belediye Başkanı Dr. Bülent
Kerimoğlu, "Bakırköy Beledi-
yesi olarak amacımız geziye
katılanlara sadece Çanak-
kale’yi göstermek değil, bu
yerin önemini ve yaşananları
anlamalarını sağlamaktır"
dedi. Çanakkale Savaşı'nın
yalnız Türklerin tarihini değil
yakın dünya tarihini de etkile-
diğini dile getiren Kerimoğlu,
"Çanakkale Kara Savaşının
unutulmaz kahramanı, Ana-
fartalar Grup Komutanı
Mustafa Kemal’in, 'Sizi; va-
tanı için, milleti için, namusu
için canını ortaya koyan böyle
insanları bu kadar mı tanıyor-
sunuz? Eğer siz onları tanı-
mazsanız, geleceğinizi
göremezsiniz. Hedefleri bile-
mezseniz' sözünden yola çıka-
rak, yaklaşık 253 bin
şehidimiz, Mehmetçik’imizin
anısına; ziyaretlerimize önü-
müzdeki yıllarda da devam
edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Zaman zaman gözyaşları 
içerisinde tur rehberlerini 
anlatımlarını dinleyen 
Bakırköylüler, geziyi 
düzenlediği için Bakırköy 
Belediyesi’ne ve Başkan 
Dr. Bülent Kerimoğlu’na 
teşekkür etti. 

Küçükçekmece’de 
Gençlik Festivali

KÜÇÜKÇEKMECE Bele-
diyesi’nin Yahya Kemal
Beyatlı Gösteri Merke-

zi’nde düzenlediği 'Gençlik Festi-
vali' eğlence ve coşkuya sahne
oldu. Binlerce gencin büyük ilgi-
siyle gerçekleşen festivalde, Kolpa,
Bahadır Tatlıöz, Resul Aydemir ve
Aydilge şarkılarıyla ve sahne per-
formanslarıyla gençlere adeta
müzik ziyafeti yaşattı. 

Yatırımları anlattılar

Programa AK Parti İstanbul Mil-
letvekili Halis Dalkılıç, Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Temel
Karadeniz ve AK Parti Gençlik
Kolları Başkanı Ahmet Büyükgü-
müş de katıldı. Küçükçekmece Be-

lediye Başkanı Temel Karadeniz,
ilçede 5 yılda yapılan projeleri
gençlerle paylaşarak, onlara ilçede
yapımı devam eden ve çok ya-
kında hizmete açılacak olan
Gençlik Merkezi’nin müjdesini
verdi. 

Genç sanatçılara büyük ilgi

Festivalde ilk olarak Resul Ayde-
mir sahne alırken, binlerce katı-
lımcı ‘O Ses Türkiye’ yarışmasıyla
tanınan sanatçının rap tarzındaki
şarkılarına hep bir ağızdan eşlik
etti. Ardından sahneye çıkan
Kolpa ve Aydilge sahne perfor-
manslarıyla gençlerden tam not
alırken, Bahadır Tatlıöz de hay-
ranlarından büyük ilgi gördü.

150 dönüm alana Millet Bahçesi
Bağcılar Belediye Başkanı lokman Ça-
ğırıcı, ilçenin can damarları haline gelen
Nostalji Bahçeleri’nin yanı sıra ilçeye Mil-

let Bahçesi yapacaklarını söyledi. İstanbul Havali-
manı ve çevre bağlantı yollarının ortasında bulunan
150 bin metrekare alana yapılacak Millet Bahçe-
si’nde; bisiklet yolu, tırmanma duvarı, ekolojik etkin-
lik alanları, su-doğal yaşam alanları, köprüler, oyun
alanları, meydan, sosyal tesisler, millet kıraathanesi,
spor alanları ve yürüyüş parkurları yer alacak. Sa-
dece ilçenin değil bölge halkının da buradan yararla-
nacağını söyleyen Çağırıcı, “Nostalji bahçeleriyle
başlattığımız serüvenimiz tüm hızıyla devam ediyor.
Tamamlandığında Bağcılar, çok güzel bir mekana ka-
vuşmuş olacak. Millet bahçesiyle Bağcılar’ın cazibesi
daha da artacak. Bağcılar bu güzel sosyal donatı
alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlayacak" dedi.

Çağırıcı,
“Bağcılar’ın
çehresini
değiştirmek
ve ilçemize
yeni yeni
güzellikler
katmak
adına
çalışmayı
sürdürüyo-
ruz, bugün
olduğu gibi
yarın da 
çalışacağız”
dedi.

Temel Karadeniz, Küçükçekmece’nin gençlerle
birlikte gelişime açık bir ilçe olduğunu söyledi.

Mevlüt
Uysal

Mustafa
Şentop

Temel
Karadeniz

Bahadır
Tatlıöz

Lokman
Çağırıcı

BakırkOylUler
şehitlere gitti
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B eylikdüzü'nde AK Parti Adayı 
Mustafa Necati Işık'ın proje tanıtı-
mında kendisine operasyon mu 

çekildi? İhanet mi edildi?
Önce şunun altını çizeyim ortada ne ihanet

var ne de operasyon var.
Sadece iş bilmemezlik var.
Nedenini aşağıda anlatacağım.

Bir toplantıya iki saat gecikilir mi?

Bizim Beylikdüzü Vakfı'nın 4. kuruluş yıldö-
nümü nedeniyle gerçekleştirdiği kahvaltıya AK
Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Binali Yıldırım saat 10.30'da 
katılacaktı.

Sabah 10.30 olmadan üç salonda ağzına
kadar dolmuş. 3 bin kişinin geleceği düşünelen
kahvaltıya 5 bine yakın insan katılmış. 

İnsanlar yer bulamadığı için salonu terk et-
mişlerdi. Hem de kızgınlıkla...

Beklenenden fazla insanın katılımından ve
işletmenin yetersiz personelinden dolayı ak-
sama yaşandı.

Yıldırım kahvaltılı toplantıya, 2 saat 15 da-
kika geç katıldı ve salona 12.45'de geldi.

****
Bir kahvaltılı toplantıda, insanları bir saat-

ten fazla salonda tutmanın oldukça zor olduğu
bir organizasyonda 2 saati geçen bir gecik-
meyle toplantı başlayabilmiş.

Ve salona giren Yıldırım'ın vatandaşlarla
buluşması ise güvenlik çemberinden dolayı ger-
çekleştirilemiyor.

Resmen vatandaş, Yıldırım'ın etrafından
sertlikle uzaklaştırılıyor.

İnanın 1. derecede ki güvenlik koruması du-
varı Yıldırım'a zarar veriyor. 

****
Aynı şeyi saat 16.30'da katılması gereken

proje toplantısına da iki saatlik bir gecikmeyle
katılmışsınız.

Yıldırım salona gelmeden önce milletvekil-
lerine söz hakkı vermişsiniz.

Salona gelir gelmez Yıldırım'ı kürseye çı-
karmışsınız.

İşte zurnanın zırt dediği yer burasıdır.
Kardeşim bu toplantı, Yıldırım'ın projelerini

sunacağı, anlatacağı bir toplantı değil ki.
Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa

Necati Işık, projelerini anlatacak.
Doğal olarak sahneye Yıldırım en son 

çıkacak.

Siz, Yıldırım'a ilk sözü verirseniz.
İki saat boyunca da projeleri ekranlardan

katılanlara izletirseniz.
Yıldırım konuşmasını bitirince de salon

boşalır.
Zaten saatlerce bekleyenleri o salonda 

2 saatten fazla tutamazsınız.
Buna rağmen insanlar gitmemişler, 

beklemişler.
Bir de Yıldırım konuşmasını tamamlayınca,

programın bittiğini düşünen ve sıkılan insanlar
salonu boşaltmışlar.

Bu her yerde böyle olur.

Provakosyon ve ihanet yok, 
iş bilmemezlik var

Yıldırım, zamanında gelse belki de salon-
dan ayrılmayacak ve Işık'ı dinleyecekti. Ki, ge-
cikmeden dolayı da, progman akışı
değiştirilebilirdi. 

Anlayacağınız, salonu terk eden katılımcılar
değil, programı kim organize etmişse, konuş-
macı sırasını hazırlamışsa salonun boşalma-
sına da neden olan oydu. Sonuç olarak ortada,
AK Partili olup da; "Işık, toplantıda boş salona
konuşsun" diye aklı başında olan hiç kimse dü-
şünmemiştir.

Tüm beceriksizlik, o salonda organizasyon-
dan sorumlu olan kişi(ler)dir.

O da bir ihanet ve provakosyon değil iş bil-
memezliktir. 

Yapılması gereken gayet basitti. Önce Yıldı-
rım değil, Işık konuşacaktı. 

Işık yalnız mücadele ediyor!

Beylikdüzü AK Parti teşkilatı sahada Mus-
tafa Necati Işık'ı yeterince destekliyor mu? Ya-
nıtım hayırdır. 

Seçimleri kazanırsa da bu inanın Işık'ın
büyük özverisi ile olacaktır. Ayrıca konjektürel
durumda Işık'ın işini zora sokmaktadır. 

Ülke genelinde yürütülen siyaset anlayışı
AK Partili belediye başkan adaylarının işini
zorlaştırmaktadır. 

Oy kullanacak vatandaşlar; ne Cumhurbaş-
kanını, ne TBMM üyelerini seçecekler, kentle-
rimizi 5 yıllığına yönetecek belediye
başkanlarını ve meclis üyelerini seçecekler.

AK Parti'nin yürüttüğü yanlış seçim starate-
jisi Cumhur İttifakının adaylarına zarar verir-
ken, muhalefet adaylarının işine yaramaktadır.
Bizden hatırlatması. 

Erdoğan, kendi seçmen kitlesini konsolide
etmeye çalışırken, karşı tarafı bütünleştiriyor
ve AK Parti'ye oy vermiş bir seçmen gurubu-
nun ise uzaklaşmasına neden oluyor.

2018'in ortasından itibaren vatandaşın mut-
fakta hissetmeye başladığı enflasyon ve hayat
pahallığı ise AK Parti'ye oy vermiş seçmen-
lerde; itiraz etmeye ve yerel seçimler üzerinden
iktidarı cezalandırmaya yönelik bir bilinci-
tavrı ortaya çıkarıyor.

24 Haziran seçimlerinde AK Parti ve
MHP'ye oy vermiş yaklaşık 26 milyon seçme-
nin en az yüzde 5 civarında muhalefete oy ver-
meye, en az yüzde 5 civarında bir seçmende
ise sandığa gitmeme ve boş oy kullanmaya yö-
neltiyor.

24 Haziran seçimlerinde 59 milyon 367 bin
seçmenin 51 milyon 190 bini oy kullandı. Se-
çime katılım oranı yurt içinde yüzde 88, yurt
dışı yüzde 50 gerçekleşti. Geçersiz oylar yüzde
2 civarında olurken, 1 milyon oy geçersiz
sayıldı. 

Cumhur İttifakı 27 milyon muhalefet ise 23
milyon civarında oy aldı. 

31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın

Türkiye genelinde ki oyu 23 milyon, geçersiz
oy sayısı ise yüzde 4 çıkarsa yaklaşık 2-2.5
milyon civarıda, muhalefetin de toplam oyu-
nun 25-26 milyon olursa şaşırmayacağımı
ifade etmek isterim.

Tüm olumsuzluklara rağmen AK Parti yine
1. parti olacak.

Cumhur İttifakı'nın Türkiye oyu yüzde 43 ile
45'den aşağı düşmeyecek. 

Bunun dışında iktidarın ciddi oranda bir
düşüş yaşaması da bir süpriz olmayacaktır.

****
Cumhur İttifakı İstanbul'da CHP'nin elinde

olan en az üç ilçeyi kazanırsa benim için süpriz
olmayacak.

Ancak konjektürel durum da kazanma ihti-
malini zor kılıyor.

Şayet ülkede ekonomik kriz olmasaydı,
Cumhur İttifakı bu seçimleri çok büyük farkla
kazanırdı. Ve İstanbul'da CHP'nin elinde olan
14 ilçeden en az 5'ini kaybederdi. 

Bunun da altını çizmek gerekiyor.
Cumhur İttifakı'nın, (AK Parti ve MHP'nin)

birçok ili ve ilçeyi kaybetme ihtimalini öne çı-
karırken ortaya çıkan gerçek ise şu.

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 
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Işık'ın, proje 

toplantısına birileri
ihanet etti mi?YOKSULLARA 
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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da yoksullukla mücadele 
çözümlerini anlatan bir basın toplantısı gerçekleştirdi. İmamoğlu, "Kimsenin bize gelmesini beklemeyeceğiz.
Biz ihtiyacı olanın ayağına gideceğiz. İstanbullu’nun parasını, İstanbul'un yoksuluna dağıtacağım" dedi

C HP İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31
Mart yerel seçimleri kapsamında ça-

lışmalarını sürdürüyor. İmamoğlu bu kap-
samda, Taksim The Marmara Hotel'de
düzenlediği basın toplantısında "Kent Yok-
sulluğu" konusunda görüşlerini açıkladı.
İmamoğlu, "İstanbul için büyük hedeflerimiz
var. Yepyeni bir başlangıç yapacak ve İstan-
bul'un kronik sorunlarını tek tek çözeceğiz.
Ama her şeyden önce, bütün sorunların ke-
siştiği, her sorunun altında yatan o büyük
beladan kurtulmak, İstanbul'u açlık - yoksul-
luk - işsizlik sarmalından çıkarmak zorunda-
yız. İstanbullu İstanbul'da yaşamak için
bugün ağır bedeller ödemek zorunda bırakı-
lıyor. Bu durumu çözmek zorundayız. Kom-
şusu açken tok yatmayı kendisine
yakıştıramayan, bunu insanlığına, inancına,
vicdanına sığdıramayan, çok güzel bir kültü-
rümüz var bizim ve her sabah açlığa, yoksul-
luğa, işsizliğe uyanan onbinlerce
İstanbullunun derdine çözüm bulmayı, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı olarak öncelikli
görevim, sorumluluğum, borcum kabul edi-
yorum" ifadelerini kullandı.

Yatağa aç girmeyecek

İmamoğlu, Sofra Destek Paketi içeriği ile il-
gili bilgiler verdi. İmamoğlu, “Sofra destek
paketi sayesinde İstanbul'da hiç kimse ya-
tağa aç girmeyecek. Açlık sınırının altındaki
aileler ekmeğe, süte ve damacana suya para
ödemeyecek, bu temel gıdaları dert etmeye-
cek. Hiç geliri olmayan ya da açlık sınırı al-
tında gelirle yaşamaya mahkum edilen her
aile Halk-Ekmek ve Halk-Süt satış noktala-
rından ihtiyacına göre ücretsiz ekmek, süt
alabilecek. Ücretsiz damacana suyu alacak.
Sofra Destek Paketi'nin yıllık maliyeti yakla-
şık 52,5 milyon Türk Lirasıdır. Bu paranın,
İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesi içeri-
sindeki payı yalnızca binde 2'dir. İBB Bütçe-
sinin binde 2'sini alacağım ve açlık sınırının
altındaki ailelere vereceğim. Kimsenin baba-
sının parasını dağıtmıyorum. Sosyal adaleti

sağlamak için İstanbullunun parasını, İstan-
bul'un yoksuluna dağıtıyorum" şeklinde ko-
nuştu.

Yoksul ailelere destek 

"Geçim Destek Paketi"yle, İstanbul'da geçim
sıkıntısı olan her aileye 200 liradan 2020 li-
raya kadar aylık destek sağlayacağız" diyen
İmamoğlu, "Hiçbir geliri olmayan, asgari üc-
retle geçinmeye mahkum edilen veya İstan-
bul koşullarında geçinemeyen yoksul aileler
bu destekten faydalanacak. Bunun için aile-
lerin bir yere başvurmasına da gerek olmaya-
cak. İstanbul genelinde ihtiyaç
araştırması yapacağız. Bu aileleri biz
tespit edeceğiz. Ardından kuraca-
ğımız Mahalle Çözüm Merkezle-
ri'ndeki sosyal hizmet uzmanları
tarafından süreci takip edece-
ğiz" dedi. İstanbul'da Yoksul-
lukla Mücadele Kapsamı
Programı'nda Eğitim Destek
Paketi'nin içeriğini de basın
mensupları ile paylaşan İma-
moğlu, “Özellikle gelir seviyesi
düşük ailelere katkı sağlayarak, bu ai-
lelerin çocuklarının okurken sağlıklı ve ni-
telikli bir şekilde beslenmelerini ve temel
ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacağız.
Önce, 10 pilot ilçede uygulama acilen başla-
tılacak, sonrasında tüm İstanbul'da yaygın-
laştırılacak" dedi.

Evlenenlere 2 bin TL hediye

Yuva kurmak isteyen gençlere dair geliştirilen
projelerden de bahseden İmamoğlu, "Bu
temel destek paketleri ile birlikte, şu kriz gün-
lerinde yuva kurmaya aday gençlerimizin de
yanında olmak istedik. Biliyorum, gençler
bugünlerde evlenebilmek için türlü sıkıntılar
içine giriyorlar. Evlilik Destek Paketiyle yeni
evlenecek, geliri yoksulluk sınırı altındaki çift-
lere 2 bin TL düğün hediyesi vereceğiz. Ku-
racağımız Beyaz Eşya-Mobilya Çarşısı'ndan
uygun fiyata eşya sağlayacak, taşınma mas-
raflarını karşılayacağız. İBB Sosyal Tesisle-

ri'nde haftanın 1 akşamı çiftlerimizin düğü-
nünü ücretsiz hep birlikte yapacağız. 'Kimin
parasını kime veriyorsun' diye soranlara söy-
lüyorum, bilsinler. Evlilik Destek Paketinin
yıllık maliyeti yaklaşık 40,5 milyon Türk lira-
sıdır. Bu paranın İstanbul Büyükşehir Bele-
diye bütçesi içerisindeki payı da binde 2'dir.
Ben, işte bu parayı yoksulluk sınırı altında
gelire sahip yeni evli çiftlere vereceğim" ifade-
lerini kullandı. DHA
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ORGANİK TARIMI 
TEŞVİK EDECEĞİZ
OrgAnİK tarımı teşvik edeceklerini belir-
ten İmamoğlu, "İstanbul çeperlerinde
150'yi aşkın kırsal nitelikli mahallemizi
analiz ettik. Buralarda organik tarımı teşvik
edeceğiz. Köy pazarları ile üreticiden tüke-
ticiye doğrudan satış sağlayacağız. Kimi
mahallelerde arıcılık, kimi mahallelerde

süt üretimi ve daha birçok po-
tansiyel var. Hem tarımsal

üretimi artıracağız.
Hem de doğayı koru-
yarak, turizmin ge-
lişmesini
sağlayacağız. So-
ruyorum sizlere;
hanginiz evinizden
çıkıp yarım saat

sonra bir köy paza-
rından yeni dalından

koparılmış bir meyveyi
yemek istemez? Bunu kentin

içerisinde de yapacağız. Kent tarımını
destekleyecek, kentsel açık alanlarda bos-
tan ve bahçe üretiminin teşvik edeceğiz.
Uzun vadede üretim planlanması, iyi tarım
uygulamaları gerçekleştireceğiz. İstanbullu
toprakla buluşacak. İstanbullu sağlıklı, kay-
nağı belli meyve ve sebzeyi, ucuza tükete-
bilecek" şeklinde konuştu.

Eskiye dönüş yapıyoruz
Silivri Belediyesi tarafından yapılan 19 Mayıs Meydanı’nın açılışında konuşan Belediye Başkanı Özcan Işıklar, "Biz
Silivri’de eskiye dönüş yapıyoruz. Bu açtığımız 8’inci meydanımız. Silivri’yi kamulaştırıyoruz, meydanlaştırıyoruz" dedi

Silivri Belediyesi, 19
Mayıs Meydanı’nın
açılışı coşkulu bir tö-

renle gerçekleştirildi. Meydanın
açılışını Silivri Belediye Başkanı
Özcan Işıklar yaptı. Açılışta ünlü
heykeltıraş Kemal Tufan’ın yap-
tığı Silivri yöresi halk oyunlarının
temsil edildiği heykeller de vatan-
daşların beğenisine sunuldu.
Heykeltıraş Kemal Tufan’ın,
Halk Oyunları gösteri grubu
heykelini yaptığı ekipte açılışa ka-
tıldı ve izleyenlerden tam not
aldı. Atatürk’ün Samsun’a ayak
basışının 100’üncü yıldönümü
sebebiyle meydana 19 Mayıs
Meydanı adı verildi.

Silivri 7 bin yıllık bir şehir

Açılışta konuşan Silivri Belediye Başkanı
Özcan Işıklar, “Çarşı meydanımız tarihi
bir meydandır. Silivri 7 bin yıllık bir şehir.
Silivri’de amforalar Bizans’tan kalma bir
şehir. İstanbul’la boy ölçüşen bir şehir.
1600’lerde çok gelişmiş bir şehir. Bizans

kültürü ile birleşmiş. 1340’larda Os-
manlı’nın geçtiği bir yer. Rum, Bizans, Er-
menistan bu üç milletin bir arada yaşadığı
bir şehir. O zaman meydan kültürü çok
gelişmiş. İpek Yolu üzerinde bir şehir.
Fakat birçok nedenden dolayı o kültür
kaybolmaya yüz tutmuş. Biz Silivri’de es-
kiye dönüş yapıyoruz. Bu açtığımız 8’inci

meydanımız. Silivri’yi kamulaş-
tırıyoruz, meydanlaştırıyoruz”
dedi.

Silivri'nin sembolü oldu

Halk Oyunları heykellerini
yapan ünlü heykeltıraş Kemal
Tufan ise “Yıllardır yapmayı dü-
şündüğüm bir heykeldi. Ben de
Silivriliyim. Ve halk oyunlarının
içinden yetiştim. Daha sonra
heykeltıraş oldum. Silivri’nin
sembolü haline gelmiş halk
oyunlarının çok önemli bir kare-
sini 3 boyutlu hale dönüştürme-
nin gururunu yaşıyorum. Ben
çok uzun yıllardır heykel yapıyo-
rum. Özcan Işıklar’ın beni davet
etmesi beni kendi topraklarımda

işler yapmaya ön ayak oldu. Silivri’ye önce
Nazım Hikmet, Balıkçı heykeli daha sonra
da Yoğurtçu Heykeli yaptım. Şimdi de
sembol haline gelmiş halk oyunları heyke-
lini yaptım. Bütün bu heykellerin yapı-
mında belediyenin büyük bir katkısı var”
ifadelerini kullandı. DHA

ZAYİ 
İLANLARI

Geçici koruma kimlik 
belgemi kaybettim. 
MHD ESSA ALWA

99527240534

Geçici koruma kimlik 
belgemi kaybettim.
AHMED IKSEYİM

99017484620 

Ekrem 
İmamoğlu

Seçimlere 19 gün kaldı.
Türkiye tarihinin en sessiz ve en kritik

seçimine iki hafta kalmasına rağmen, 
hala yüzde 15 civarında kararsız bir 
seçmen var.

Bu seçmen sonucu belirleyecek.
En önemlisi Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu'nun tüm demeçleri muhalefet adayla-
rına yarıyor.

CHP Adaylarına oy vermemeyi düşünen
Kürt seçmenler, birkaç haftadır tercihlerini
(örnek İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na oy
vermeye karar vermiş durumdalar) CHP
adaylarına yöneltmiş durumdalar.

Seçimin kaderini İstanbul başta olmak
üzere HDP'nin seçime katılmadığı yerlerde
HDP'ye oy veren seçmen belirleyecek.

Buna en son dün iki Kürt kökenli seç-
menle konuşurken şahit oldum.

HDP'den Kars'dan başlayarak, Güney-
doğu'da en az 140 belediyeyi kazanma ih-
timali olacak. Güneydoğu'da HDP'nin oyu
yüzde 65'in üstünde gerçekleşecek. 

Saadet Partisi Şanlı Urfa ve Adıya-

man'ı kazanma ihtimali çok yüksek. 
Kars ve Iğdır'ı HDP kazanırsa 
şaşırmayacağım.

Güney Doğu ve Doğu Anadolu'da AK
Parti iktidarı olduğu yerleri kaybedecek. 

Son söz: Tüm olumsuzluklara rağmen AK
Parti'nin halen 1. parti olacağı gerçeğini en iyi
yorumlaması gereken muhalefettir. Tüm olum-
suzluklara rağmen hala bir muhalefet partisi-
nin öne çıkamaması, 1. parti olamaması ise
muhalefetin beceriksizliği ile ilgili olduğu-
nunda altını çizmek gerekiyor. 

Not: AK Parti'nin yüzde 7 ile 10 civarında
bir oy kaybı yaşaması ise seçimler sonrasında
başlayacak olan tartışmaların bir parti içi ikti-
dar değişikliğine yol açacağını da hatırlatmak
gerekiyor. AK Parti'nin oy kaybı ise yeni kurul-
ması düşünülen parti ile ilgili umutları yüksel-
tecektir. 

Hala kararsız yüzde 15 seçmen var!

Cumhur İttifakı'nın oyu 22 milyon civarında kalabilir!

HDP Güneydoğu'da iki üç ilin dışında tamamını alabilir!

AK Parti İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Binali

Yıldırım, "Etnik kimliğinizle gurur
duyun. Etnik kimlikler sizin

fıtratınızdan gelen özelliğinizdir.
Bundan dolayı hiçbir zaman

aşağılık duygusuna kapılmayın.
O kimlik sizin şerefinizdir" dedi

Binali Yıldırım, Gün-
gören’de Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu

bölgesinin kanaat önderleri ile bir
araya geldi. Yıldırım toplantıda
yaptığı konuşmada, terör örgütle-
riyle, bu ülkeyi bölmek parçalamak
isteyenlerle, kardeşleri birbirine dü-

şürmek isteyenlerin bir kenara ko-
nulması gerektiğinin altını çizdi. Te-
röristlerle bölge insanının
karıştırılmaması gerektiğini ifade
eden Yıldırım, "Siz PKK'nın Kürtler
diye bir derdi olduğunu zannediyor
musunuz? Kürtlerin de Türklerin
de en büyük baş belası PKK'dır.

Bunu biliyoruz. Kalkınmamızı ge-
ciktirdiler. Oralara hizmet gitmesini
önlediler. Terör olayları dolayısıyla
o bölgelerde güvenlik sorunu oluş-
turdular. Bunlarla işlerin yapılma-
sını geciktirdiler. Bu ülke, millet ve
bu devletin geleceği için canla başla
çalışan kim olursa olsun başımızın
üstünde yeri var. Kardeşliğimiz, bir-
liğimizi, dirliğimizi bozmaya çalı-
şanlara fırsat vermeyelim" diye

konuştu. 

O kimlik sizin şerefinizdir

"Kürt’seniz Kürtlüğünüzle, Türk’se-
niz Türklüğünüzle, Laz’sanız Lazlı-
ğınızla, Çerkezliğinizle, Arap’sanız
Araplığınızla gurur duyun" diyen
Yıldırım, "O kimlik sizin şerefinizdir.
Hangi etnik gruba sahip olursak
olalım bizi birleştiren ay yıldızlı bay-
rağımızdır” dedi. DHA

Kimliğinizle gurur duyun 

Binali Yıldırım



Ö ncelikle dini açıdan bakarsak; “Her
canlı nefis mutlaka ölümü tadacak-
tır!” (Ankebut suresi:57) ayetinden

de anladığımız gibi her canlı eninde sonunda
ölecektir. Bu ayette veya Kur’an’ın hiç bir ye-
rinde hangi canlının kaç yıl yaşayacağına
dair hiçbir ayet yoktur. Tam tersine bizim
ölümsüzlük anlayışımıza bağlı olarak pek
çok neslin çok uzun yıllar yaşadığı beyan
edilmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere çok
uzun yaşamak mümkündür, fakat ölüm bir
gerçektir!

Yaşam arzusu insanoğlunun en büyük iç
güdülerinden biridir. Bu arzunun doğurduğu
en büyük sonuç ise, tüm insanların ölümsüz-
lüğü arzulamasıdır. Bu arzu ne kadar büyük

olursa olsun ölüm kaçınılmaz bir sondur. Se-
mavi dinler bu konu hakkında “Ölümün bir
son olmadığını, tam aksine yaşamın ölümsüz-
lüğe verilen bir mola olduğunu” beyan et-
mektedirler.

Bilimsel açıdan bakıldığında ise tüm canlı-
ların, “ölmek için programlanan meka-
nizma” olduğu  fikri genel kabul
görmektedir. Bunun nedeni “telomer” adlı
kromozomun sürekli olarak kısalmasından
kaynaklanmaktadır. Telomer, kromozomların
en uç kısmına verilen addır. Bu kısım hücre
her kendini kopyaladığında kısalarak hücre-
nin yeniden bölünmesini imkansız hale getir-
mektedir. “Yaşlılık kromozomu” olarak da
bilinir. Aslında bir hücrenin kaç kez bölünebi-

leceğini bu kromozom ucu belir-
ler. Telomer, kısaldıkça hücre bölünmeleri ya-
vaşladığından ve eski hücrelerin yerlerine
yenileri “geç” geldiğinden yaşlılık gerçekleş-
mektedir. Bu süreç anne karnındaki ilk hüc-
reden başlayıp, ölünceye kadar devam ettiği
için “İnsanoğlu ölmeye programlanan bir
mekanizmadır.” diyebiliriz.

Ölümsüzlük hakkında pek çok araştırma
yapılmaktadır. Bu araştırmalar hem gele-
cekte, hemde yaşadığımız dönemde insan ha-
yatını uzatmaya yönelik çalışmalardır. Daha
iki yüz yıl öncesine kadar ortalama insan

ömrü 55-60 yıl iken, günümüzde bu rakam
65-70 yıla kadar uzamıştır. Yaşam süresinin
bu kadar uzamasının başlıca nedeni tıp ve
buna bağlı olarak gelişen teknoloji sayesinde-
dir. Gelişen teknoloji insan hayatını ortalama
20-25 yıl daha uzatacak kapasitededir.
Fakat yaşlılık, insanoğlunun önündeki en
büyük engeldir.

Aslında yeni keşfedilen bir çok canlı yaşlı-
lıktan dolayı ölmemektedir. Bu canlılardan
biri de “Turritopsis Nutricula” adlı deniz
canlısıdır. Deniz anası ailesinden olup,
“Ölümsüz Deniz Anası” olarak da bilinmek-
tedir. herhangi bir tehlike veya yaşlılıktan öl-
meye yakın bir evrede kendini yeniden
çocukluğuna döndürerek yeniden, en baştan
yaşamaya başlamaktadır. Bunu yaparken
oluşmaya başladığı ilk hücreden tüm süreci
adeta “yeniden yazarak” kendine yeni bir

hayat var etmektedir. İşte bu canlının gen ya-
pısı insan genomlarına uyarlanabilir ise, gele-
cekte ölümsüzlük yakalanabilir. Fakat
teknoloji hiç bir bir zaman bu genleri insan
genlerine aktarmayı başaramayabilir. Bunun
nedini insan bedeninin çok daha kompleks bir
yapıda olmasından kaynaklanmaktadır. Ay-
rıca yeniden bebekliğe dönebilirsek hafıza-
mızdaki bilgilere ne olacak gibi bir soru da
aklımıza gelmiyor değil?

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, insan
ömrü en fazla 120 yılla sınırlıdır. Fakat bu
sürenin yarısından fazlası “yaşlılık” sendro-
muyla geçtiğinden aslında 70 den sonrası
“yaşamak” olarak sayılmamalıdır. Eğer
daha öncede söylediğim gibi telomer uçlarını
yeniden programlayabilir isek insan 
ömrünün 5-6 bin yıl uzatılabileceği iddaa 
edilmektedir...

Ölümsüz olabilir miyiz?

TRAFİK MALZEMELERİ MAL ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/111038
1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAH. CUMHURİYET MEYDANI 20 

GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124535364 - 2124535353
c) Elektronik Posta Adresi : ulasimhizmetleri@gaziosmanpasa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 25 KALEM TRAFİK MALZEMELERİ MAL ALIMI İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLARI
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN SONRA DOKSAN 

GÜN İÇİNDE İDARENİN BELİRLEDİĞİ ZAMANLARDA 
PEYDERPEY TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MERKEZ MAH. ORDU CAD. NO:20 

GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 03.04.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel ki-
şiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamı-
nın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tama-
mında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gaziosmanpaşa
Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kulla-
narak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BÜROSU adre-
sine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyat-
ların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi-
nat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

TRAFİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (959594) 

219 KALEM ATÖLYE SARF MALZEME TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/95382
1-İdarenin
a) Adresi :İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı 

Satınalma Müdürlüğü 34094 Çapa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0212 414 20 00 - 0212 414 21 38 - 0212 414 20 25 - 0212 635 11 93
c) Elektronik Posta Adresi : itfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 219 KALEM ATÖLYE SARF MALZEMESİ Ayrıntılı bilgiye 

EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI \ HASTANE 
MÜDÜRLÜĞÜ \ TEKNİK HİZMETLER AMİRLİĞİ DEPOSUNA

c) Teslim tarihi : Tüm malzemeler sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 
30 takvim günü içerisinde tek seferde İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Dekanlığı Teknik Hizmetler Amirliği Deposuna teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık 

Binası Giriş Kat İhale Salonu Fatih / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 03.04.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruh-
sat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda\borsa tarafından düzenlenen
Yerli Malı Belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimin-
deki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on
beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Üniversitesi İstanbul
Tıp Fakültesi Dekanlık Satın alma Müdürlüğü Çapa/Fatih/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Giriş Kat İhale
Salonu Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale ya-
pılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan top-
lam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bı-
rakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

ATÖLYE SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
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E yüpsultan'da konuşan CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, yerel seçime ilişkin

önemli açıklamalarda bulundu.
Belediyeciliği en doğru uygulayan
partinin CHP olduğunu belirten
Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde
mutluluk ve özgürlük olduğunu
kaydederek herkesin alınterinin
karşılığını rahatça alabildiğini ifade
etti. Kılıçdaroğlu, “Bizim belediye-
lerimizde asgari ücret 2 bin 200
TL. Bu ne demek? Esnafa biraz
daha fazla para gidecek. 2200 lira
büyük bir para mı değil. Ben bunu
söylediğimde daha kriz patlama-
mıştı. Zamlar bu kadar artmamıştı.
İşsizlik 7 milyonu aştı” dedi.

Yoksul olana özel olun

Partisinin belediye başkanlarına ve
belediye başkan adaylarına da ses-
lenen Kılıçdaroğlu, “Herkesin bele-
diye başkanı olacaksınız.
Harcadığınız her kuruşun hesabını
millete vereceksiniz. Bu şerefli ve
onurlu bir görevdir. Bunu herkes

yapamaz. Gittiğim her yerde bele-
diye başkanlarımdan eşit hizmet
götürmesini istiyorum. Bir tek yok-
sul olan mahalleler için pozitif ay-
rımcılık yapacak. Bütün
adaylarımıza aynı şeyi söylüyorum
kazandığınız andan itibaren siz
bütün beldenin belediye başkanısı-
nız. Burada bir ayrıcalık yapılması
gerekiyor, yoksulların olduğu ma-
halleye daha fazla hizmet götürül-
meli” diye konuştu.

Tarihi betona gömdüler

İstanbul'da yeşile dair hiçbir zen-
ginlik bırakmadıklarını belirten Kı-
lıçdaroğlu, “İstanbul bir Anadolu
aslında. İstanbul'da neyi yapmalı-
yız? Tarihi camiler, kent silueti
beton ormanlarının arasında kaldı.
Neden bunu yaptılar rant için!
Kentleşme varsa rant vardır. İstan-
bul'da kentleşme adı altında şehri
ranta kurban ettiler. Yoksul vatan-
daşı kent dışına sürüp, yerlerine
villa yapıyorsunuz. Üsküdar'da
yaptılar bunu” dedi. DHA

Kılıçdaroğlu,
İstanbul’daki birçok
tarihi eserin ve doğal
varlığın betona
gömüldüğünü 
söyledi.

ISTANBUL RANTA
KURBAN GITTI

ISTANBUL RANTA
KURBAN GITTI

ISTANBUL RANTA
KURBAN GITTI

ISTANBUL RANTA
KURBAN GITTI

ISTANBUL RANTA
KURBAN GITTI

ISTANBUL RANTA
KURBAN GITTI

AK Partililere
seslendi
AK Partililer'e de çağrı yapan 
Kılıçdaroğlu, “AK Parti'ye oy veren
seçmenlere seslenmek istiyorum.
17 yıl oy verdin, iktidara getirdin
17 yılın sonunda eğer seni soğan
kuyruğuna mahkum ediyorsa ha-
fiften 'Ne yapıyorsunuz' deyin.
Soğan ekecek insan mı yoktu,
tarla mı yoktu? Bu soruyu sorma
zamanı geldi. Dünyanın hiçbir ül-
kesi kendi silah fabrikasını bir
başka ülkenin ordusuna vermez.
Bunu özellikle ülkücü kardeşlerim
için söylüyorum. Özellikle AK Par-
ti'ye oy veren kardeşlerim için söy-
lüyorum. Milliyetçilik dediğimiz
şey vatanseverliktir. Eğer birisi kal-
kıp silah fabrikasını yabancılara
satıyorsa milliyetçiliği su götürür”
ifadelerini kullandı.

Partisinin 
Eyüpsultan'daki

toplantısında
konuşan CHP Lideri
Kemal Kılıçdaroğlu,

“İstanbul'u
kentleşme adı

altında ranta kurban
ettiler. Yoksul

vatandaşı kent dışına
sürüp, o insanların
oturdukları evlerin
yerine bugün gidip
villa yapıyorsunuz.
Üsküdar'da yaptılar

bunu” dedi



77SPOR
SALI 12 MART 2019

KARTAL’I
UCURUYOR
KARTAL’I
UCURUYOR
KARTAL’I
UCURUYOR
KARTAL’I
UCURUYOR
KARTAL’I
UCURUYOR
KARTAL’I
UCURUYOR

BURAK 

Devre arası transfer döneminde takıma dahil olan Burak Yılmaz, ikinci yarıda
Beşiktaş'ı sırtlıyor. Siyah-beyazlı ekipte çıktığı 7 maçta 5 gol atıp, 1 de asistlik
katkı sağlayan tecrübeli golcü, iç sahadaki performansıyla dikkatleri üstüne çekti
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S por Toto Süper Lig'in 25'inci hafta-
sında sahasında Atiker Konyaspor'u
3-2 mağlup eden Beşiktaş, iki hafta

aradan sonra galibiyet aldı. Siyah-beyazlı-
lar, Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı 8
maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve kay-
betmeme serisini 8 maça çıkarttı. Attığı 50
golle ligin en çok gol atan takımı, maç ba-
şına 2 gol ortalaması yakalayan siyah-be-
yazlı ekip, savunmada ise sınıfta kaldı.
Beşiktaş bu sezon ligde oynadığı 25 maçta
kalesinde 34 gol gördü.

İkinci yarıda oyundan düşüyor

Siyah-beyazlı ekip, ligin ikinci devresinde
özellikle ikinci yarıda yediği gollerle dikkat
çekiyor. İkinci yarıda 8 maça çıkan Beşiktaş,
bu maçlarda kalesinde 11 gol gördü. Daha
önce ilk yarısını önde kapattığı Fenerbahçe
ve Kayserispor karşılaşmalarında puan
kaybeden Beşiktaş, bu iki maç dahil kale-

sinde gördüğü 11 golün, 10'unu ikinci yarı-
larda yedi. Siyah-beyazlılar ilk yarısı önde
kapattığı 2 karşılaşmada 4 puan bırakarak
şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

İlaç gibi transfer

Devre arası transfer döneminde takıma
dahil olan Burak Yılmaz, ikinci yarıda Be-
şiktaş'ı sırtlıyor. Siyah-beyazlı ekipte çıktığı
7 maçta 5 gol atıp, 1 de asistlik katkı sağla-
yan tecrübeli golcü, iç sahadaki performan-
sıyla dikkatleri üstüne çekti. Taraftarların
transfer olmasına karşı çıktığı Burak Yıl-
maz, iç sahada oynanan maçlarda Bursas-
por'a iki, Fenebahçe'ye iki ve Konyaspor'a
bir gol atma başarısı gösterdi. Burak, ayrıca
Konyaspor maçında Ljajic'in attığı golde
de asisti yapan isim oldu. Attığı gollerin 
ardından siyah-beyazlı taraftarlarla 
arasındaki buzları eritmeyi başaran 
Burak Yılmaz, dış sahalarda oynanan 

maçlarda ise skor üretemedi.

Tartışılan adam Karius

Siyahlı ekipte sezon başında kadroya dahil
edilen Alman file bekçisi Loris Karius ise
tartışılmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı
forma altında bu sezon 27 maça çıkan Loris
Karius, kalesinde 37 gol gördü. Ligde 21
maçta sahaya çıkan Alman kaleci, sadece 5
karşılaşmada kalesini gole kapattı. Ligde 21
maçta kalesinde 27 gol gören Karius, Atiker
Konyaspor karşısında yediği ikinci golün ar-
dından taraftarlar tarafından ıslıklarla pro-
testo edildi. Yapılan protestoların ardından bazı
taraftarlarda Alman file bekçisine alkışlarla des-
tek oldu.

Savunmada tehlike var

Siyah-beyazlı ekip bu sezon 25 haftası geride
kalan ligde kalesinde 34 gol gördü. Savunmanın
göbeğinde bu sezon Pepe, Vida, Mirin, Necip,

Medel ve Roco
gibi oyuncuları
deneyen Şenol
Güneş, takımın gol
yemesine engel olmadı. 6
farklı oyuncuyu bu bölgede deneyen tecrübeli
teknik adam zaman zaman yaşanan sakatlık-
larda sağ ve sol bek mevkilerinde de zorunlu de-
ğişikliklere gitti. Süper Lig'de yer alan 18 takımın
sadece 7'sinden az gol yiyen siyah-beyazlılar,
geçen sezon ligde 34 hafta sonunda kalesinde 30
gol görmüştü. Ligin bitimine 9 hafta kalan
siyah-beyazlılar geçen seneki gol yeme sayısını
çoktan geride bırakmış oldu. Öte yandan siyah-
beyazlılar ligin en çok gol atan takımı duru-
munda. 25 haftada atıığı 50 golle maç başına 2
gol ortalaması yakalayan Beşiktaş, ligin en çok
gol atan takımı oldu. Ligin ikinci yarısında 8
maçta 21 gol atan Beşiktaş, bu gollerin 
11'ini karşılaşmaların ilk yarılarında kay-
detti. DHA

Şenol Güneş
HEDEFTE
Atiker Konyaspor karşı-
laşmasında Beşiktaş Yö-
netimi ve Şenol Güneş
istifaya davet edildi. A
Milli takım ile sözleşme
imzalamasının ardından
sosyal medyada büyük
tepkiler alan Şenol
Güneş, dün oynanan
karşılaşmada da pro-
testo edildi. Karşılaşma
başlamadan önce Şenol
Güneş'in isminin anons
edilmesinin ardından
siyah-beyazlı taraftarlar
tecrübeli teknik adamı
ıslıkladı. Karşılaşmanın
ikinci yarısında Atiker
Konyaspor'un ikinci golü
atmasının ardında 'Şenol
Güneş Beşiktaş nerede'
diye tempo tuttu. Siyah-
beyazlılar taraftarlar
Şenol Güneş'i istifaya
davet ederken, yardımcı
teknik direktör Guti Her-
nandez'e de 'I Love You
Guti' tezahüratlarıyla
sevgi gösterisinde bu-
lundu. Beşiktaş tarafta-
rının hedefindeki diğer
isim ise Başkan Fikret
Orman ve yönetim ku-
rulu oldu. 

Ya Abdullah Avcı
Ya Sergen Yalcın
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Siyah-beyazlılar, bu hafta yapılacak
olan yönetim kurulu toplantısında takımın başına getirilmesi planlanan isimler
üzerinde yoğunlaşacak. Adaylar arasında Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı var
BeşİKtaş'ta gündem tek-
nik direktör. Şenol Gü-
neş'in 1 Haziran itibariyle
A Milli Takım'ın başına ge-
çecek olması nedeniyle
hoca arayışlarına başlayan
siyah-beyazlılar, bu hafta
yapılacak olan yönetim
kurulu toplantısının ardın-
dan ilk temaslara başlaya-
cak. Siyah-beyazlılarda
liste başı, Alanyaspor'la ol-
dukça iyi bir grafik çizen
Sergen Yalçın bulunuyor.
Siyah-beyazlı takımın ef-
sane yıldızlarından olan
Yalçın, taraftarın da iste-
diği bir isim. Listede bulu-
nan bir diğer isim ise lider
Başakşehir'i adım adım
şampiyonluğa götüren Ab-
dullah Avcı. Avcı ismi yö-
netimin gündeminde olsa

da tecrübeli çalıştırıcı için
sezon sonu beklenecek.

Tribünler 'Guti' diyor

Beşiktaşlı taraftarlar, Ati-
ker Konyaspor karşılaş-
ması sırasında
siyah-beyazlıların yardımcı
hocası Guti için sevgi gös-
terisinde bulunurken, bu
duruma yöneticiler de ka-
yıtsız kalmadı. Daha önce
yapılan toplantılarda ta-
kımı Guti'ye emanet etme
önerisi de taraftarın
olumlu tepkisiyle pekişti.
Yönetimin yarısına yakını,
takımı tanıyan ve sezon
boyunda futbolcularla di-
yaloğunu çok iyi noktaya
getiren Guti'nin bu işin al-
tından kalkacağı yönünde
görüş bildirdi.

Ersun Yanal nesteri vuracak
Ersun Yanal, 

“Bazıları bu atmos-
feri kaldıramıyor.

F.Bahçe büyük 
bir kulüp. Büyük

kulüp atmosferini
kaldırmak kolay
değil” sözleriyle 

fitili ateşledi. 
Sezon sonunda 

birçok isimle 
yollar ayrılacak

2-1’LİK Başakşehir yenilgisi
sonrasında Fenerbahçe Tek-
nik Direktörü Ersun Yanal,
“Bazıları bu atmosferi kaldı-
ramıyor. F. Bahçe büyük bir
takım. Büyük takımın at-
mosferini kaldırmak kolay
değil” demişti. Bu sözlerin
ardından Sarı-Lacivertli ta-
kımda sezon sonunda yapı-
lacak büyük operasyonun
düğmesine basıldı. Öncelikli
olarak mukavelesi bitecek
hiçbir isimle sözleşme yeni-
lenmeyecek. 1.5 yıllığına ki-
ralanan Moses dışında
kiralıklara da yol verilecek.
Volkan Demirel’e sezon so-

nunda teşekkür edilerek yol-
lar ayrılacak. Kameni, Alper
Potuk ve Michael Frey’e
talip olacak bütün kulüplere
gerekli kolaylık gösterilecek.
Fenerbahçe Başkanı Ali
Koç, scout ekibine talimat
vererek dünya genelinde
genç, kaliteli ve uygun mali-
yetli isimler bulunmasını is-
tedi. Ersun Yanal sonrası
yedeğe düşen Sportif Direk-
tör Comolli’nin de yeni se-
zonda kalması beklenmiyor.
Kalsa bile yetkileri mini-
muma indirilecek Transferde
son kararları Teknik Direktör
Ersun Yanal verecek.

Fenerbahçe ateş çemberinde
Ligde Cuma günü Sivasspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe,
üç haftalık aranın ardından A.Gücü (D), G.Saray, Alanya (D) ve
Trabzon’la kümede kalma yolunda kritik maçlara çıkacak
Süper Lig’de tarihinin en kötü sezonunu
yaşamakta olan Fenerbahçe’de yüzler bir
türlü gülmüyor... Sezona Phillip Cocu ile
başlayıp Erwin Koeman’la devam ettikten
sonra Ersun Yanal’ı göreve getiren Sarı-
Lacivertliler, bir türlü istediği sonuçları
alamadı. Son olarak Başakşehir’e yenilen
Fener, kalan 9 haftalık dönemde adeta
ateş çemberine girdi.

Sivas dönüm noktası

Kanarya, 26. haftada Demir Grup Si-
vasspor’la 15 Mart Cuma günü çok kritik
bir mücadeleye çıkacak. Bu maçta alına-
cak sonuç Fenerbahçe’nin milli maç ve
yerel seçimler nedeniyle verilecek 3 hafta
aranın ardından oynanacak karşılaşma-

ları da doğrudan etkileyecek. Zira Fener,
ara sonrası önce Ankaragücü deplasma-
nına gidecek, ardından da şampiyonluk
adaylarından Galatasaray’ı konuk edecek.

OHAL ilan edildi

Kritik iki müsabaka sonrası Alanya ile
deplasmanda, Trabzonspor’la Kadı-
köy’de karşılaşacak olan Sarı-Lacivertli-
ler’in son 5 haftaya küme düşme korkusu
ile girme tehlikesi bulunuyor. Antalya ma-
çıyla göreve başlayıp, geride kalan 9 haf-
tada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi
elde eden Teknik Direktör Ersun Yanal’ın
özellikle Sivas maçı için Can Bartu Tesis-
leri’nde olağanüstü hal ilan ettiği 
öğrenildi.

Spor Toto 1. Lig’de futbol
oynadığı dönemde yaşadığı
sakatlığın ardından futbolu bı-
rakma noktasına gelerek ama-
tör küme ekiplerine transfer
olan Patrick Etoga Atchom,
sezon başında sözleşme imza-
ladığı İstanbulspor’da göster-
diği başarılı performansla
formayı kaptı. Spor Toto 1.
Lig’de Fethiyespor’da 2013-
2014 sezonunda oynadığı dö-
nemde yaşadığı sakatlığın
ardından 1 yıl sahalardan
uzak kalan 25 yaşındaki Ka-
merunlu futbolcu, daha sonra
Bölgesel Amatör Lig (BAL)
ekiplerinden sırasıyla Muğlas-

por, Ergene Velimeşespor ve
Çerkezköy 1911 Doğanspor’a
transfer oldu. BAL’da Çerkez-
köy 1911 Doğanspor’da oy-
nadığı dönemde İstanbulspor
teknik ekibinin dikkatini çeken
Atchom, sarı-siyahlı ekibin 21
yaş altı takımıyla deneme an-
trenmanlarına çıktı. 

Göze girdi

İdmanda gösterdiği perfor-
mansla teknik ekibin onayını
alan Kamerunlu oyuncu, üç
lig birden atlayarak 4 sezon
sonra yeniden 1. Lig ekibine
transfer oldu ve sarı-siyahlı-
larla 5 sezonluk sözleşme im-
zaladı. Sezonun ilk yarısında
fazla forma şansı bulamayan
Atchom, sezonun ikinci yarı-
sında takımın vazgeçilmezle-
rinden oldu ve kısa sürede
herkesin gözüne girerek, for-
mayı kaptı.
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FAtih Mahallesi'ne hizmet için yola
çıktığını anlatan İrfan Bahçekapılı,
yaşadığı mahalleye değer katmak için
muhtarlığa talip olduğunu belirtti.
Bahçekapılı, “32 yıl polis mesleğini
sürdürdüm yaklaşık 1 senedir de
emekli oldum. Bu süre içerisinde dev-
let dairesinde kazanmış olduğum tec-
rübelerle mahalleme geri dönüşüm
hizmet olarak yapmayı istiyorum.

Son 6 yıl da Büyükçekmece Kayma-
kamlık özel korumalığı yaptım. Bu
alanda Büyükçekmece idaresi ve yerel
idaresinde olan ilişkilerde bilgi sahibi-
yim. Kazandığım takdirde bu bilgi ve
birikimi mahallem için kullanmayı is-
tiyorum” ifadelerini kullandı.

17 tahaaütümüz var

Muhtarlığın cesaret, üretmek ve emek

istediğini kaydeden Bahçekapılı, “Ben
de bunların hepsine sahibim. Fatih
Mahallesi için cesaretliyim, emek ver-
meye ve üretmeye hazırım. Mahalle-
miz için şimdiye kadar hazırladığımız
17 adet tahaaütümüz var. Alo Muh-
tarlık hattı kuracağız, hukuki danış-
manlık hizmeti vereceğiz,
uyuşturucuya karşı gençlerimizi bilin-
çlendirecek, çocuklarımız için yeni

oyun alanları ve parkların
yapılması için çalışacağız.
İŞKUR aracılığıyla genç-
lerimizi iş sahibi yap-
maya çalışacak, kentsel
dönüşüm mağdurlarına
destek vereceğiz. Bunun
gibi çok önemli vaatleri-
mizle göreve talibiz” diye 
konuştu. Anıl BoDUÇ

B eyoğlu Hasköy'de geçen ay çoğunluğu gecekon-
duların bulunduğu evlerin kapılarının altından
içerisinde bin TL bulunan zarflar bırakan kişiler

bu kez Regaip Kandili gecesi Başakşehir'e bağlı Şahinte-
pe'de ortaya çıktı. Mahallelilerin “Hızır” adını verdiği
hayırsever adına çok sayıda eve para dolu zarf bırakan
kişiler DHA kameraları tarafından görüntülendi. Zarf-
ları alanlar hayırsever için “Allah razı olsun” derken,
içinde bin TL bulunan zarfın üzerindeki notta, “Paylaş-
manın asaletini, bencilliğinin çirkinliğine değişmeyen bir
kardeşiniz olarak, sizden dua edecek kimsesi olmayan-

ları duanıza katmanızı ve bu gece kapınıza gelmeme
vesile olanlara dualarınızda yer vermenizi tüm kal-

bimle isterim. Hayırlı kandiller” yazdığı öğrenildi.

sorulara cevap vermediler

Hasköy'de geçtiğimiz ay geceleri 3 kez gidip para dağıt-
tıran kişiye
mahalleli,
“Hızır” adını
vermişti. O
işadamının
halen kim ol-
duğu bilin-
miyor. Para
dağıtanların
bu kez adresi
ise Başakşe-
hir'e bağlı

Şahintepe Mahallesi oldu. Gece lüks araçlarla mahal-
leye gelenler daha sonra ikişerli halde dağılıp sokak-
larda daha önceden belirledikleri evlere içerisinde bin
TL olan zarfları dağıttı. Regaip kandili gecesi dağıtılan
parayı sabah uyandıklarında gören vatandaşlar ise şaş-
kınlıklarını gizleyemedi. Kimisi okur yazarlığı olmadığı
için paraya dokunmazken kimisi ise zarfı alarak, gön-
deren kişi için dualar etti. Zarfları dağıtanlar ise, bir
anda karşılarında gördükleri DHA muhabirinin "Kim
bu hayırsever. Herkes merak ediyor" sorusuna yanıt
vermeyerek, başka sokaklara girdiler.

Zarftaki notta, dua istedi

Çok sayıda eve dağıtılan zarfların üzerinde ise, “Pay-
laşmanın asaletini, bencilliğinin çirkinliğine değişmeyen
bir kardeşiniz olarak, sizden dua edecek kimsesi olma-
yanları duanıza katmanızı ve bu gece kapınıza gel-
meme vesile olanlara dualarınızda yer vermenizi tüm
kalbimle isterim. Hayırlı kandiller” yazdığı öğrenildi.
Bazı mahalle sakinleri o gece yaşananları anlattı. 75
yaşındaki Parlak Kalaycı, gözyaşları arasında dualar
ederken, “Ben önce kimseyi görmedim. Kapıyı açacak-
tım. Kapının arasına sıkıştırmışlardı. İçerisinden bin
TL çıktı. Allah ayaklarına aracı vermesin, evlerine şen-
lik versin. Allah bin defa razı olsun. Okumuşluğum yok
paraya dokunmadım. Bir yere koyup bekledim. Bir gün
sonra üzerindeki yazıyı okuttum. Yardım olduğunu
gördüm. Allah razı olsun. Allah bol kısmet versin” diye
konuştu.  DHA
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İran'da geçen yıl Mart ayında meydana
gelen 11 kişinin yaşamını yitirdiği iş jeti 
kazasının bugün birinci yılı doldu. uçak
kazasında hayatını kaybeden Mina 
Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'in 

gazetelere verdiği ilan duygulandırdı.
İlanda Gezer, "Mina'm... Minik Kalpli

Meleğim...Bugün sen gideli birinci
senemiz. Sen yerine birini 

koyamadığım gururum, bir 
tanecik meleğimsin. Bana

yaşattığın tüm güzellikler
ve anılar için sana

minnettarım...
Murty'n"

yazdı.

MiNA iÇiN 
DUYGUSAL

iLAN
“HIZIR” YINE 
ORTAYA CIKTI

Beyoğlu’nda çok sayıda eve para dolu 
zarf bırakan hayırsever bu kez Başakşehir’de
ortaya çıktı. Yine evlerin kapısının altından 
içinde bin lira bulunan zarflar atıldı. “Hızır” 
adı verilen hayırseverin para dolu zarflarından alan
ihtiyaç sahiplerinden bazıları gözyaşlarını tutamadı

Kadir Çeçen isimli mahalle
sakini de "lüks araçlarla gel-
diler. Saat bayağı ilerlemişti.
abiler geldi. Bir miktar zarf-
larda para bıraktılar. İhtiyaç
sahibi olanları sordular. Ben
de bildiklerimi söyledim.
Onlar da bölge bölge dağıt-
maya başladılar. Bu yardımı
dağıtandan da dağıttırandan
da allah razı olsun" dedi.
Şener Durmuş ise "Bana
gelen olmadı. Gelseler bana
da verseler alırdım. Çok mağ-
dur insanlar var. allah razı
olsun bu kişilerden" diye ko-
nuştu. Bir başka mahalle sa-
kini Şahin Eren de "Bize
uğrayan olmadı. Komşular-
dan duydum. lüks araçlarla
zarf dağıtmışlar. Bu mahal-
lede kirasını veremeyenler
var. allah adamın işini rast
getirsin. allah razı olsun. Öyle
adamın elini ayağını öpüp ba-
şımızın üstüne koysak azdır"
dedi. 

Lüks araçlarla 
zarf dağıttılar

Deprem olurken ameliyat yapılacak
İSTanBul'un önemli sağlık mer-
kezlerinden biri olan Okmeydanı
Eğitim ve araştırma Hastanesi'nin
depreme dayanıklı hale getirilmesi
için başlatılan yenileme çalışmala-
rında sona yaklaşıldı. Modern bir
şekilde inşa edilen hastane, yeni
haliyle 1 milyon 500 bin ayakta, 50
bin yatan hastaya hizmet vermesi
planlanıyor. 10 bin metrekarelik acil

servisi bulunan yeni hastane bina-
sının bu yıl içinde hizmete alınması
bekleniyor. Yenilerek modern bir
yapıya kavuşacak olan bina ta-
mamlandığında ise sismik izolatör
teknolojisi sayesinde deprem sıra-
sında bile ameliyatları devam ettiri-
lebilecek. Çevre dostu niteliklerle
donatılan hastane, aynı zamanda
Türkiye’nin çevre dostu binaları

simgeleyen lEED Gold sertifikasına
aday ilk kamu hastanesi olma özel-
liği de taşıyor.

iKB'Den DesteK AlınDı

1971 yılında Beyoğlu Hastanesi adı
altında açılan 1983 yılında da ismi
Okmeydanı Eğitim ve araştırma
Hastanesi olarak değiştirilen hasta-
nenin yenileme çalışmaları için

İslam Kalkınma Bankası’ndan 158
milyon 930 bin Euro fon desteği
alınmıştı. Olası bir İstanbul depre-
mine hazır hale gelmesi için yapı-
lan çalışmalar sağlık hizmetlerinin
aksamaması için iki aşamada yapı-
lıyor. Hastane yeni yapılan binalara
taşındığında, projenin ikinci aşama-
sına geçilerek diğer bölümlerde in-
şaat çalışmaları başlanacak. DHa

Muhtarlık cesaret ister
Bir milyon dolara 
109 metrekare mülk
Yapılan bir araştırmaya göre 1 milyon dolar ile
Monaco'da sadece 16 metrekarelik bir mülk
alanı alınabilirken, İstanbul’dan 109 metrekarelik
bir mülk alımı yapılabileceği ortaya konuldu.
lüks bir mülk alacak kadar parası olan kişiler
için, akıllara gelen ilk soru mülkün nereden alı-
nacağı sorusudur. Bu anlamda lokasyon her şey-
dir. ancak lokasyona göre alınabilecek mülk
alanının genişliği de değişmekte. Merkezi lon-
dra’da bulunan satılık ve kiralık uluslar arası
mülkleri bulan Knight Frank, dünyanın belirli şe-
hirlerinde 1 milyon doları ile ne kadar büyük bir
mülk alabilineceğini araştırdı.

Birinci MonAco

araştırmada Monaco'ya taşınmak isteyen kişile-
rin muhtemelen isteklerinden taviz vermek duru-
munda kalacağı ortaya konuldu. Çünkü 1 milyon
dolar ile Monaco'da sadece 16 metrekarelik bir
mülk alanı alınabiliyor. Öte yandan listede 1 mil-
yon dolar ile Dubai'den 143 metrekarelik, Cape
Town'dan 177 metrekarelik, Sao paulo'dan 200
metrekarelik geniş mülk alanı satın alınabileceği
belirtiliyor. listede Türkiye’den sadece İstanbul
yer alırken, Megakent’ten 1 milyon dolara 109
metrekarelik mülk satın alınabileceği ortaya 
konuldu. DHa

Büyükçekmece Fatih Mahallesi Muhtar adayı İrfan Bahçekapılı muhtarlığın; cesaret, üretmek ve emek istediğini belirterek,
“Ben de bunların hepsine sahibim. Fatih Mahallesi için cesaretliyim, emek vermeye ve üretmeye hazırım” dedi

Okuma yazması olmadığını söyleyen mahalle sakini kadın, 
“Zarfı görünce içeri aldım, paraya dokunmadım. Ertesi gün 
notu okutunca yardım olduğunu öğrendim, dua ettim” dedi.

AK PArti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, Reşitpaşa
Mahallesi’nde bulunan Şehit Üsteğmen Ali Büyükdicle Özel Eği-
tim Uygulama Okulu’nu ziyaret etti. Bayraktar, burada öğrenci
aileleri ve öğretmenlerle de okulda eğitim gören öğrencilere iliş-
kin fikir alış verişinde bulundu. AK Parti’nin son 17 yıllık sü-
reçte özel eğitim görmesi gereken çocukların ailelerine
yönelik pek çok desteği sağladığını hatırlatan Bayraktar,
dezavantajlı çocuklarla ilgili asıl görevin yerel yönetim-
lere düştüğünü kaydetti. Bayraktar, dezavantajlı bireyle-
rin imkân sağlanması halinde pek çok imkansızı
başardığını ifade ederek sanat ve meslek eğitiminin
yanı sıra spora kazandırma konusunda önemli ça-
lışmalar yapacaklarını dile getirdi. DHA

Özel Öğrencilere Özel ziyaret

Muhtar adayı İrfan Bahçekapılı, Fatih Mahallesi’nde yaşayan
vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için şimdiye kadar 17 tane

vaatleri olduğunu belirterek, “Hizmet için göreve talibim” dedi.


