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CHP kazanırsa ne
değişecek?
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İmamoğlu,
Yıldırım’ı etkiledi...

Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün,

Büyükçekmece'nin olası bir dep-
reme hazır olduğunu ifade ederek,
“Biz deprem gerçiğini her zaman en
önemli konuların başında gören bir
yönetim anlayışına sahibiz. Büyük-
çekmece'de depreme karşı kentsel
dönüşüm çalışmalarını hızlandır-
dık. Önlemlerimizi aldık, almaya da
devam edeceğiz” dedi. I SAYFA 6
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Büyükçekmece
önlemini aldı

AK Parti Esenyurt Belediye
Başkan adayı Azmi Ekinci,

Esenyurt'un kültür, sanat alanında
marka bir şehir olacağını söyledi.
Ekinci, “Esenyurt'un nasıl bir dona-
nıma nasıl bir potansiyele sahip ol-
duğunu çok iyi biliyoruz. Bunu
gerek kültür sanatta gerek teknoloji
de gerekse de ticarette artıya çevire-
ceğiz. Esenyurt'u her anlamda İs-
tanbul'un marka bir şehri haline
getireceğiz” dedi. I SAYFA 8
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Esenyurt marka
şehir olacak

Başakşehir Belediye Baş-
kanı Yasin Kartoğlu, aday

tanıtım toplantısında projelerini
açıkladı. Kartoğlu, “Başakşehir'de
öyle güzel işlere imza atacağız ki
Türkiye'ye örnek olacağız. Herkes
Başakşehir'in başarısını ve gelişi-
mini konuşacak. Bunun için bu-
güne kadar nasıl inançla
çalışmayı sürdürdüysek bundan
sonra da aynı kararlılıkla çalışaca-
ğız” dedi. I SAYFA 6
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Kartoğlu: Örnek
şehir olacağız

CHP'nin İBB
Başkan adayı

Ekrem İmamoğlu, yerel
seçim turu kapsamında
Kapalıçarşı'da esnaf ve
vatandaşlarla bir araya
geldi. Siyasetin kirli di-
linden uzak durmaya
çalıştığını anlatan İma-
moğlu, “Hiçbir zaman

nefret dili kullanmadım.
Ötekileştiren anlayışa
sahip çıkmadım. Her
zaman sevgiden, iyilik-
ten yana oldum. Öyle
de olacağım. Biz İstan-
bul'u sevgiyle kazanaca-
ğız, gülümseyerek
kazanacağız” diye ko-
nuştu. I SAYFA 5
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Mehmet MERT Fakir YILMAZ SAYFA 5

Farklılığın 
farkına var

Bahattin DEMİR SAYFA 6

Görelim felek
ne gösterir...

Barış KIŞ

koltuğu hak
etmek gerek

CHP Beylikdüzü Belediye Başkan
adayı Mehmet Murat Çalık, Ma-

latya Atalar Köyü Haçovalılar Derne-
ği'nin düzenlediği etkinliğe katıldı. Burada
konuşan Çalık, “Bugüne kadar belediye-
mizde hep mutfak tarafındayım. Şimdi
başkan adayı olarak çalışıyoruz. Öncelikle
başkanlığı hak edeceğiz. Hak etmediğimiz
hiçbir koltuğa oturmayız, bunun için çalı-
şacağız” dedi. I SAYFA 8
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Silivri’ye değer
katacağız

MHP Silivri Belediye Başkan
adayı Volkan Yılmaz, Yeni Ma-

halle sakinlerinin evine misafir oldu. Siliv-
rili herkesin sorunlarını çözmek ve dertlere
derman olmak için gayretli bir şekilde ça-
lıştıklarını anlatan Yılmaz, “İnanıyoruz ki
Silivri için hizmet bize nasip olacaktır. İlçe-
mize değer katmak ve ileriye taşımak için
bu göreve talibiz. Silivri’nin çehresini de-
ğiştirecek, ilçemizi İstanbul’un gözde nok-
talarından birisi haline getireceğiz” dedi.
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İmamoğlu, Kapalıçarşı’da alışveriş yapan vatandaşlarla selfie yaptı.
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AK Parti İBB Başkan
Adayı Binali Yıldırım,

Sabiha Gökçen Havalimanı
Camisi'nin temel atma töre-
nin katıldı. Yıldırım, “İstan-
bul gibi burası da artık
kabuğuna sığmıyor. Biz de
ihtiyaçları görüyor ve tedbir-
leri alıyoruz. Ulaşım ile ilgili
metro inşaatımız burada
devam ediyor. Metro önü-
müzde ki yıl inşallah gele-
cek” dedi. I SAYFA 4
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Sabiha Gökçen
METROYA
kavuşacak

Gizemli
organ
beyin

Sayfa 2’de

Çatalca'da Gökçeali Ma-
hallesi sakinleriyle bir araya

gelen Karabat, Çatalca Belediye
Başkanı Cem Kara için destek is-
tedi. Karabat, “Hepinizin bildiği
gibi Çatalca’nın bir belediye baş-

kanı var.  Çatalca’nın öyle bir baş-
kanı var ki yeşili korur, doğayı
korur. Çatalca Belediye Başkanı
Cem Kara Çatalca’ya sahip çıkar-
ken aynı zamanda İstanbul’a da
sahip çıkıyor” dedi. I SAYFA 5
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CEM KARA'YA ÖVGÜ YAĞDIRDI

CATALCALI SIZI
TRENE BINDIRIR!
AK Parti’nin 'Çatalca'ya hızlı tren gelecek' söylemini eleştiren CHP İstanbul
Milletvekili Özgür Karabat, “Durağı bile olmayan hızlı treni Çatalca’ya
getiririz diyorlar. Çatalcalı o trene sizi bindirir evlerinize gönderir” dedi

57. Alay Yürüyüşü

bASlADI
Çanakkale Savaşı’nın baş-
langıcı sayılan Anzak Çı-

kartması’nı durdurmak için
canlarını ortaya koyarak düşmanın
üzerine yürüyen ve kahramanlıkla-
rıyla adını tarihe altın harflerle yaz-
dıran 19. Tümen’e bağlı 57. Piyade
Alayı’nın anısını yaşatmak için dü-
zenlenen vefa yürüyüşünün baş-
langıcı bu yıl dördüncü kez
Beylikdüzü’nde verildi.
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Başakşehir Avrupa’nın
zİRvESİNDE
Devamı sayfa 7’de

Turan
Hançerli
Turan
Hançerli
Turan
Hançerli
Turan
Hançerli
Turan
Hançerli
Turan
Hançerli
Turan
Hançerli

Binali
Yıldırım

Mehmet
Murat
Çalık

Volkan
Yılmaz

Azmi
Ekinci

Hasan
Akgün

Faciadan döndüler
Küçükçekmece Basın Ekspres
yolu havalimanı istikametinde ya-

ğışla birlikte kayganlaşan yolda İETT
otobüsü ve bir midibüsün karıştığı ka-
zada 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine
gelen sağlık ekiple hafif yaralı 2 kişiyi
ayakta tedavi etti. Kaza nedeniyle
Basın Ekspres yolu havalimanı istika-
metinde trafik yoğunluğu oluştu. Ka-
zaya karışan araçların yoldan
kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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Özgür Karabat

İBB Başkan adayı Binali Yıl-
dırım ve Beylikdüzü Belediye

Başkan adayı Mustafa Necati Işık'la
birlikte Beylikdüzü'nde halka hitap
Erdoğan, CHP yönetiminde yer alan
Beylikdüzü'nün 5 yıldır büyük çileler

çektiğini söyledi. Erdoğan, “Maale-
sef son 5 senede ilçemiz her ne kadar
kamu yatırımları, büyükşehir nokta-
sında gereken hizmeti alsa da ilçe be-
lediyesinde sınıfta kaldı. 31 Mart bu
açıdan ilçemiz için fırsattır” dedi.

BEYLİKDÜZÜ ÇİLE ÇEKİYOR
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ERDOĞAN; KÜÇÜKÇEKMECE, AVCILAR, BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE'DEN SESLENDİ

Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de
düzenlediği mitinglerle halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, CHP'nin yönetiminde olan Avcılar, Beylikdüzü ve
Büyükçekmece'de fetret devri yaşandığını söyledi. Erdoğan,
“Şimdi sandığa gideceksiniz oyunuzu verecek bu fetret devrini
bitireceksiniz, sıkıntıları bitirecek, huzura kavuşacaksınız” dedi

OYUNUZU VERIN
SIKINTIYI BITIRIN

AVCILAR'I 4Ç'DEN KURTARIN
Avcılar ve Büyükçekmece'de
de CHP'yi hedef alan Erdo-

ğan, “CHP demek çöp, çukur,
çamur, çarpık yapılaşma demektir.
Artık Avcılar bunlardan çok çekti.
Büyükçekmece bunlardan çok çekti.
31 Mart'ta bunlardan kurtulmaya

var mıyız? Hanım kardeşlerim kapı
kapı dolaşmaya var mıyız? Artık
gelin Avcılar'da da bu 4Ç'den kurtu-
lalım, Büyükçekmece'yi de kurtara-
lım. 31 Mart günü sandığa
gittiğinizde ilçenizi esir alan bu fetret
devrini bitirin” diye konuştu.
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BAŞKAN ADAYLARINA DESTEK İSTEDİ
Katıldığı mitinglerde belediye başkan
adaylarıyla birlikte sahneye çıkan Erdo-
ğan, Küçükçekmece Belediye Başkan
adayı Temel Karadeniz, Avcılar Bele-
diye Başkanı adayı Dr. İbrahim Ulusoy,
Beylikdüzü Belediye Başkan adayı

Mustafa Necati Işık ve Büyükçekmece
Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal
için destek istedi. Erdoğan, “Belediye
başkan adaylarımızı sizlere emanet edi-
yorum. İnşallah 1 Nisan günü onları
belediye başkanı yapacaksınız” dedi.

Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de 
çok kötü bir yönetim sergilendiğini 
anlatan Erdoğan, “Çektiğiniz çilelerin
bitmesi için tek çare AK Parti’dir” dedi.

FETRET
DÖNEMİNİ

SONA
ERDİRİN

Seçim çalışmalarına ilişkin
konuşan CHP Avcılar Be-

lediye Başkan adayı Turan Han-
çerli, “Sadece birlik ve beraberliğin
olduğu yerde huzurdan, mutlu-

luktan, eşitlikten ve ayrımsızlıktan
bahsedilebilir, bunu biliyor ve parti
ayırmaksızın, 435 bin Avcılarlı
hemşehrilerimize eşit hizmet et-
meye geliyoruz” dedi. I SAYFA 8
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S oruyor; hangi okuldan mezunsun?
Cevap veriyorum; hala okuyorum
mezun olmadım…

A nasıl okul, resmi mi özel okul mu, 
neden bitmedi?

Yok, Gayri resmi okul, diyorum şaşırıyor…
Gayri resmi okul mu varmış hiç duyma-

dım diye mırıldanıyor dudak bükerek…
E ne zaman bitecek, diyor hala merakla?

Aslında akıllı bir insansın da neden bitmedi
ki diyor kendince sorduğu sorunun saçma ol-
duğunu fark ettiği halde…

İnsanlığı öğreten, doğru insan olmanın
okulu bu!

Tembel bir öğrenci miyim neyim demenin
bir anlamı yok, çalışkan olmak içinde çabala-
rımın yanı sıra yavaşlıyorum bazı isteyerek.
Yanlış insan olmamak, doğru sandığım yan-
lışları yapmamak için…

Elimden geldiğince çalışıyorum diyorum.
İçimde hala yenilenip bitmeyen bir enerji var…

Okulum çok sınıflı bir okul! Bitme süresi
belli değil. Derslerim de çok…

Öğrendiklerimi uyguladığımda üst sınıfa
geçebiliyorum. Bazı sınıflarda takılıp kalabi-
liyorum o kadar çalışıp çabaladığım halde,
beni zorlayan çetin konular oluyor tek ba-
şıma başaramadıklarım oluyor… Bu okulda
her öğrencinin kendi yapması gereken görevi
var. Bana düşen görevleri olabildiğince yap-
maya çalışıyorum.

Dediğim gibi bazılarından geçebiliyorum
bazılarından da bütünlemeye kalıyorum.
Başka öğrencilerin etkileri de oluyor tabi bu
kalmalarda. Aklımızı kullanmak işe yaramı-
yor bazı konularda ben yine de yılmıyor çok
çalışıyorum kimsenin etkisinde kalmadan.

Sınavlara daha çok çalışıyorum ve herke-
sin de kendi sınavına çok çalışması gerekti-
ğini düşünüyorum.

E madem geldik dünyaya ne lüzum var
kimyaya demiyorsun yani diyor…

E tabi ki, herhâlde bu benim sınavım her-
kesin okulu da olsa benim derslerimden ben
sorumluyum.

Sınıfta çakmalarım ya da bütünlemeye
kalmalarından dışarısını sorumlu tuttuğum
oluyor bazı. Sonra vazgeçiyorum. Kendimle
baş başa kaldığımda asıl gerçekler önüme se-
riliyor bir bir…

İşte o zaman okulun nasıl bir öğrencisi ol-
duğumu ve bu yolda devam etmem gerekti-
ğini anlıyorum.

Kazancıma önce ben puan vermem gerek-
tiğinin çok farkındayım. Çünkü içimde bana
ait olan nefsim, vicdanımın ne olduğu ve ön-
celikle görevlerinin yerine getirilmesinin ge-
rekliliğinin farkındayım. Vicdanıma ve
nefsime vereceğim puanı nerde alacağım ko-
nusu çok önemli.

İşte bu gayri resmi okulum yaşam boyu
sürdüğünde benim nasıl bir insan olduğumu

önce bana hatırlatıyor.
Bazı akılla gönlümü bir ederken, seçici

davranırken, gönül köprüsü olurken başkala-
rına, terbiyem kullandığım kelimeler, sağdu-
yulu oluşlar, hala dürüstlüğe önem
vermelerim, karşılık beklemeden başkaları-
nın hakları için çabalamalarım o kadar uğ-
raşmama rağmen eksik kalsa da Sevgi ve
Vicdan derslerinden geçebiliyorum…

Önüme sınıf atlamamda set vurulanlarda
var, ya kendi menfaatlerinden ya da başar-
dıklarına benimde desteğim büyük olduğu
halde meyvesini paylaşmak istemeyenlerden
kendimi uzak tuttuklarım ve tutulduklarım
da olmuyor değil…

Daha sayayım mı?
Yok saymayayım ara vereyim, kısa tatiller

önemli. Sömestri tatili yaptık da birde hafta
sonları adı altında geriye yaslanma tatili var.
Hani nefesini alır biraz beklersin, yavaş
yavaş uzun uzun verirsin sonra acele etmeden
biraz bekleyip sakin nefesini alırsın ya…İşte
o beklemedeki kısa zaman da en kaliteli oksi-
jene sahip olursun. Onun gibi her okulun ka-

çırmaması gereken dinlenme zamanı var. Ne-
fesin ve insanlığın gideceği yolu sağlamlaştır-
mak için…

Yorulmaya gelmez yoksa Gayrı resmi oku-
lun hiç mi hiç tadı kalmaz. Kalmayınca da
hep yanlışın içinde debelenip dururken dü-
zeltmen zorlaşır artık elinden bir şey gel-
mez…Okulun sonudur!

Aniden beklemediğin zamanda tüm sınıf-
ları atlayıp bitirirsin. Diplomanı alırsın uzun
dönülmez tatilin başlar.

Diplomanı da sana değil geride kalanların
eline verirler.

Buna “vakitsiz de…” deniyor erken veda
ediş kaçıncı sınıfta olursan ol!

Hadi biraz sahip olduğumuz Nefesimizden
güç alalım dinlenelim ki kuvvet toplayalım
değil mi? Özümüzün farkına varıp nasıl bir
insan olduğumuzu egosuz inceleyelim…

Kendimize ve diğerlerine verilen değerin
ne olduğunu ara tatillerde tekrar gözden ge-
çirelim…

İnsanca yaşamak için, Gerçek Sevgiden
şaşmadan!

Bu okul gayrı resmi

YAŞAM
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B ilim dünyasının yıllardır sırla-
rını çözmekle bitiremediği, her
gün yeni özelliklerini keşfettiği

beynimiz, buna karşın hala bilinmeyen-
lerle dolu, en gizemli, en komplike or-
ganımız. AcıbademFulya Hastanesi
Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Geysu Kar-
lıkaya, beynimizin, kafatasından çıkarı-
lıp girinti ve çıkıntıları düzleştirildiğinde
dört tane A4 kağıdı kadar yer kapladı-
ğını belirtirken, ‘beynimizin sadece
yüzde 10’unu kullandığımız’ bilgisinin
gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Prof.
Dr. Geysu Karlıkaya, 11-17 Mart Beyin
Farkındalık Haftası kapsamında beynin
9 gizemini anlattı, önemli uyarılar ve
önerilerde bulundu.

Vücut ağırlığında etkin

Vücut ağırlığımızın sadece yüzde 2’sini
oluşturan, yaklaşık 1300-1400 gram
olan beynin yüzde 69-85’ini su oluştu-
ruyor. Beynimiz vücudumuzda kapla-
dığı yerin aksine tüm enerjimizin yüzde
20’sini harcıyor. Ancak beynin büyüklü-
ğünün zeka ile direkt orantısı yok gibi
görünüyor. (Albert Einstein’ın beyni
1230 gramdı). İnsan beyninde yaklaşık
86 milyar sinir hücresi ve bu hücreler
arasında yüzlerce trilyon bağlantı bulu-
nuyor. Bu hücrelerin yoğunluğu, bağ-
lantıları ve beyindeki kıvrımların miktarı
daha önemli. Kıvrımlar ne kadar fazla
ise o kadar iyi. (Maymun ve yunusların
kıvrımları çok belirginken farelerin
beyin yüzeyi düz)

Anne karnında gelişiyor

Beynimizin gelişiminin en hızlı ol-
duğu dönem bebeklik dönemi! Gebe-
lik sırasında annede depresyon ve
aşırı stres bebeğin beyin fonksiyonla-
rını olumsuz etkiliyor, tam tersi iyi
beslenme ve meditasyon olumlu etki
yapıyor. Beynin ana bağlantıları do-
ğumda hazır oluyor, ilk 1-2 yılda sinir
kılıflarının gelişmesinin ardından yü-
rüme, konuşma vb fonksiyonlar da
gerçekleşiyor. Beyin kapasitesi 20’li
yaşlarda pik ya-
pıyor, 25 yaşın-
dan itibaren
beynin bazı bö-
lümleri küçül-
meye başlıyor
ancak hayat
boyu beyin de-
ğişmeye devam
ediyor, yeni hüc-
reler ekleniyor.
Kelime hazinesi

70’li yaşlara kadar korunabiliyor.

Cinsiyete göre farklılık 
gösteriyor

Bu farklılık doğum öncesi başlıyor ve
yaşlılık dönemine dek bu gerçek değiş-
miyor. Kadın beyni ile erkek beyni bir-
birinden farklı. Erkeklerde beyin ağırlığı
kadınlara göre yaklaşık 100 gram daha
fazla. Ağırlığın yanı sıra fonksiyonel
olarak da fark var. Örneğin kadınlarda
hafıza ve sosyal tanıma becerileri, dil
yetenekleri daha üstünken, erkeklerde
motor (hareket) ve uzaysal algılama
özellikleri daha gelişmiş.

Beynimiz yaptığımız işe
göre çalışıyor

Beynimizin farklı bölgelerinin farklı gö-
revleri var, yaptığımız işe göre beynimi-
zin farklı bölgeleri çalışıyor. Örneğin;
fiziksel bir aktivite sırasında beynimizin
hareket merkezleri ağırlıklı olarak çalı-
şırken; konuşurken konuşma merkezi,
bir şey okurken görme merkezi daha
aktif oluyor. Ancak farklı merkezlerin
birbiri ile iletişimi hemen hemen sü-
rekli olarak devam ediyor. Yeni görün-

tüleme teknikleri sayesinde bir iş ya-
parken beynin hangi bölgelerinin aktif
olduğunu gözlemlemek mümkün ve
tek bir iş için bile beyindeki farklı mer-
kezlerin aktifleşerek birbiri ile iletişim
kurabildiğini gözlemleyebiliyoruz.
Herhangi bir problem olduğunda bu iş
bölümü değişebiliyor ve beyin yeniden
organize olarak fonksiyonunu devam
ettirebiliyor.

Ağrıyı, acıyı hissetmiyor

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Geysu Kar-
lıkaya “Beyin dokumuz ağrıyı hisset-
mez. Baş ağrısı beyinden
kaynaklanıyor gibi hissedilse de ağrı
aslında beyin etrafındaki damar ve
sinir benzeri ağrıya duyarlı yapılardan
kaynaklanır” diyor.

Düzenli egzersiz
hafızayı güçlendiriyor

Fiziksel egzersiz sadece kalp ve vücut
kasları için faydalı değil, beyni de geliş-
tiriyor. Beynin hafıza merkezi düzenli
egzersiz ile birkaç ay içerisinde büyüye-
biliyor, benzer bir durum düzenli zihin-
sel aktivite sırasında da görülebiliyor.
Yeni bir dil öğrenmek, bir müzik aleti
çalmayı öğrenmek gibi. Bu olumlu et-
kinin oluşması için dilin öğrenilmesi de
muhtemelen gerekmiyor, çalışmak ye-
terli. Çalışma bırakıldığında ise her şey
eski haline dönüyor.

Sağlıklı beslenme 
olumlu etkiliyor

Bol meyve, sebze içeren ve ağırlıklı zey-
tinyağı kullanılan diyetler hafıza dahil
pek çok beyin fonksiyonu üzerine
olumlu etki yapıyor. Şekerin az tüketil-
mesi de önemli ancak probiyotik bak-
terilerin bilişsel fonksiyonlar üzerine
etkisi hala tartışmalı.

Kaliteli uyku hafızayı
kuvvetlendiriyor

Sağlıklı bir uyku, güçlü bir hafıza
için gereken faktörlerden bir tanesi.
Az uyuyan veya kalitesiz uyuyan 
kişilerde öğrenme güçlükleri ve ha-

fıza problemleri
görülebiliyor.
Uyku aynı za-
manda beyinde
temizlik görevi
üstleniyor. Alz-
hemier hastala-
rında beyinde
biriken amiloid
proteini uyku sı-
rasında beyinden
uzaklaştırılıyor.

maide_yogi@hotmail.com

KEŞİF

Maide ÖREN

GIzemlI orGan
beyIn

Prof. Dr. Geysu Karlıkaya, 
11-17 Mart Beyin Farkındalık
Haftası kapsamında beynin 
9 gizemini anlattı, önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr.
Geysu Karlıkaya “Londra taksi
sürücülerinde yapılan çalışma-
larda; beynin hafıza merkezi
olarak kabul edilen hipokampu-
sun belli bölgelerinin başka
meslek sahiplerine kıyasla daha
fazla geliştiği gözlenmiş. (Lon-
dra’da taksi sürücüsü olmak
için 25 bin caddenin öğrenilmesi
gerekiyor.) GPS kullanımı ile de
aynı bölgelerde küçülme olma-
ması için yeni bir yere ilk gidişte
GPS kullanılsa bile dönüşte kul-
lanmamak daha doğru” diyor.

GPS kullanımı
beyni olumsuz
ETKiLiYOR
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Memorial Şişli Hastanesi Nefroloji Bölümü’nden Doç.
Dr. Abdullah Özkök, “14 Mart Dünya Böbrek Günü”

öncesinde böbrek sağlığını korumak için dikkat
edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi

SON yıllarda giderek artış gösteren böb-
rek rahatsızlıkları, genel sağlığı da olum-
suz etkiliyor. Böbrek rahatsızlıkların en

önemli nedenleri arasında bulunan diyabet, hiper-
tansiyon ve obeziteyle ilgili alınacak önlemler, böb-
rek hastalıklarını engelleyebiliyor. Memorial Şişli
Hastanesi Nefroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Abdul-
lah Özkök, “14 Mart Dünya Böbrek Günü” önce-
sinde böbrek sağlığını korumak için dikkat edilmesi
gerekenler hakkında bilgi verdi.

1 - Kilonuzu kontrol altında tutun

Kronik böbrek rahatsızlığının en sık nedeni, halk
arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabettir.
Yüksek kan şekeri seviyelerinin böbrek hastalığına
yol açtığı ve mevcut böbrek hastalıklarını hızlandır-
dığı bilinmektedir. Bu yüzden kan şekeri kontrolü
böbrek sağlığı için çok önemlidir. Obezite son yılla-
rın en çok artış gösteren ve en önemli sağlık prob-
lemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Obezitenin tek
başına böbrekleri olumsuz etkilediği bilinmektedir.
Bununla birlikte obezite diyabete de neden olabildiği
için böbrekler için iki kat risk teşkil etmektedir. Kilo
kontrolü ile birlikte karbonhidratlı ve hazır gıdalar-
dan uzak beslenilmesi böbrek sağlığı için çok 
önemlidir.

2-Hipertansiyon önemli

Türkiye’de tuz tüketimi tavsiye edilen maksimum se-
viye olan günde 5 gramın çok üzerindedir. Özellikle
tuz tüketiminin fazla olması hipertansiyona zemin
hazırlamaktadır. Hipertansiyon sadece kalp ve
damar hastalıklarına değil kronik böbrek rahatsızlık-
larına da yol açmaktadır. Tuz tüketiminin normal se-
viyelere çekilmesi tansiyon, kalp ve böbrek
rahatsızlıklarını önemli oranda düşürmektedir. Yapı-
lan araştırmalarda dünyada tuz tüketiminin %15 az-
altılmasının 10 sene içinde 8,5 milyon insanın
hayatını kurtarabileceğini göstermektedir.

3 - Rutin kontrollerinizi ihmal etmeyin

Kronik böbrek rahatsızlıklarında hipertansiyon, di-
yabet, obezite gibi önlenebilir etkenlerin yanında ki-
şinin yaşam şeklinin neden olmadığı nefrit ve
polikistik böbrek hastalığında önemli yer tutar.

Kalça kırılmasına dikkat!
Dünya nüfusu yaşlandıkça, sağlıktaki
gelişmelere paralel olarak insan ömrü de
uzuyor. yaşlılıkta ileri yaş kanserlerinin

yanı sıra travmalara bağlı gelişen kalça kırıkları da
sıkça görülüyor. Kalça kırıklarının kadınlarda meno-
poz sonrası, erkeklerde ise daha çok düşmeye bağlı
görüldüğünü ifade ede yeditepe üniversitesi Kozya-
tağı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.
Dr. Turhan Özler, kalça kırıkları, alınması gereken ön-
lemler ve tedavi yolları hakkında önemli açıklama-
larda bulundu.

Oturduğunuz yerde kırılabilir

Bu kırıkların kemiklerin zayıflamasına paralel olarak
kişi oturduğu yerden kalkarken bile görülebileceğini
hatırlatan Doç. Dr. Turhan Özler, "Bunun en önemli
sebebi yaşlılığa bağlı görülen kemik erimeleri. D vi-
tamini eksiklikleri, böbrek yetmezlikleri gibi hastalık-
lar nedeniyle ise bu kırıklar yaşamı tehdit edebilir.

Böbrekler için
altın öneriler
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GÜNCEL

İ yi şeyler de oluyor ülkemizde.
Enseyi karartmamak gerek.
Bakın mesela dün AK Parti İBB adayı Bi-

nali Yıldırım'dan alkışlanacak bir 'beka' açık-
laması geldi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
ve hükümet yetkilileri ile MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli tarafından 31 Mart seçimini
"Türkiye'nin bekası" ile ilişkilendirmesine dair
değerlendirmede bulundarak şöyle dedi:

"Bu beka tartışmasının yerelde gündemde
olmaması lazım. İstanbul’u ve İstanbulluların
sorunlarını tartışmamız gerekir. Benim gön-
lüm razı değil buna. Başından beri ittifaklar
arası tartışmalar, seçimi yerelden genele çeki-
yor. Bunu doğru bulmuyorum. Bu yüzden ıs-
rarla İstanbul’da yerelde kalmaya özen
gösteriyorum. Biz devlet başkanı seçmiyoruz,
şehri yönetecek kişiyi seçiyoruz. İstanbul’da
genel siyasetin, kutuplaşma siyasetinin gölge-
sinde kalırsak yazık olur, İstanbul adına üzülü-
rüm. Böyle olmaması için de azami gayret
gösteriyorum...''

***
Buyurun burdan şimdi.
Alkışlanacak bir açıklama değil mi?
Gerçi Binali Yıldırım da ılımlı siyasilerimiz-

den birisi olarak bilinir ama şunu belirtmeliyiz
ki; CHP İBB Adyı Ekrem İmamoğlu'nun, ba-
rışçıl, ılımlı, sevecen, kucaklayıcı, iyi niyetli
seçim söylemlerinin etkisi vardır bu 
açıklamada.

Hiç şüphe yok.
Bakın Ekrem İmamoğlu yaklaşık bir aydan

fazladır sahalarda.
Meydanlarda.
Alanlarda.
Ağızından bir tane dahi rakiplerini incitici,

kırıcı, üzücü açıklaması oldu mu?
Olmadı.
Yani siz elştiri yapabilirsiniz.
Rakibinizin projelerini, hizmetlerini, söy-

lemlerini eleştirerek doğru bulmadığınız yönle-
rini üsluplu bir dil ile ifade edebilirsiniz.

İlliada aşağılayıcı, kırıcı, itici, üzücü dil
kullanmanız gerekmiyor.

Analarını belleyeceğiz!

Dün bir haber de Adana'dan düştü 
gündemimize.

Adana Kozan Ak Parti adayı beyefendi
açmış ağzını yunmuş gözünü ve benim bura-
dan yazmaya imtina ettiğim; 'Onların hepsinin
analarını belleyeceğiz' açıklamasını yaparak
güya rakiplerine göz dağı vermiş.

Yine bir ezan tartışması atıldı ortaya.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8

Mart’ta İstiklal Caddesi’nde düzenlenen Femi-
nist Gece Yürüyüşü sırasında ezanın ıslıklandı-
ğına ilişkin iddiaya karşı; “Ezana ıslıklarla,
sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Bunların tek
ittifakı ezan, bayrak düşmanlığıdır” diye 
konuşmuştu.

8 Mart Feminist Yürüyüş ise şu açıklamayı
yaptı:

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul
Taksim’de 17. Feminist Gece Yürüyüşü’ne ka-
tılan/katılmaya çalışan onbinlerce kadına uy-
gulanan polis şiddetinin üzeri
ayrıştırıcı-kutuplaştırıcı dille, seçim malzemesi
de yapılarak, yalan haberle ve nefretle örtüle-

mez. Başka kılıflara bürünmeye
çalışılsa da bunun adı, kadın düşmanlığı. 16
yıldır bağımsız feministler tarafından sorun
yaşanmadan yapılan bu yürüyüş, bu sene en-
gellenmeye çalışıldı. Polis kadınların yolunu
keserken, bir araya getirmezken, gaz sıkar-
ken, arama yaparken ezan dinlemedi. 8
Mart’ta sesini yükseltmeye gelen kadınların
kalabalığı polis barikatları arasına sıkıştırıl-
maya çalışıldı. Sığmadık. 16 yıldır yürüdüğü-
müz güzergahta, yürümemizi engelleyip bizi
caminin yanında tutanlar şimdi de kalkmış
ezana karşısınız diyor. Kimse çarpıtmasın:
Bizim isyanımız polis barikatına, kadınların
yürüyüşünü, 8 Mart’ı engellemek isteyenlere.”

***
Buyurun buradan yakın.
Bu ülke insanının, İstiklal Marşı, Bayrak ve

Atatürk kadar İslam/Ezan hassasiyetini de
şeye karşı hassasiyetini söylememize gerek

yok.
Nerede görülmüş ezanın ıslıklandığı.
Hani o etkinliğin videoları her platformda

yayınlandı.
Başından sonuna kadar polis dayatması ile

karşı karşıya kalan eylemciler ıslıkla, bağırma
çığıltı ile polisin engellemesine tepki 
gösteriyor.

Bu gerçeğe rağmen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'ın danışmanlarının olayı farklı aktarma-
ları çok manidar olsa gerek.

Hadi ezanın ıslıklanması tabi ki kabul 
edilemez.

Peki; 'ezana uzanan eller kırılsın' sloganıyla
şiddet dili kullananlara ne demeli.

Ne gerek var bu ülkütücü söylemlere ve slo-
ganlara.

Bu konuda da bakın aynı siyasi parti Millet-
vekili ve MKYK Üyesi Mustafa Yeneroğlu ne
diyor?

Ona kulak verelim: “Ezanın ıslıklandığı ola-
sılığı ne kadar rahatsız ediciyse, ‘ezana uza-
nan eller kırılsın’ sloganıyla şiddet dili
kullananlar çok daha ürkütücü. Ezanın bu şe-
kilde korunmaya, hele insanları incitmeye ve
kaba kuvvetle korkutmaya ihtiyacı yok. Biraz
sükûnet ve sağduyu lütfen” çağrısı yaptı.

Gazetecilik ve siyaset!

Bu arada bu günlerde tıpkı ezan olayında
olduğu gibi gazetecilik ile bültenciliği bir bi-
rine karıştıranlar üzerine de bir kaç sözümüz
olacak.

''Gazetelere karşı kişide bir tiksinti uyandı
mı güzel sevgisi başlamış demektır.''

Demiş Fransız edebiyatçı ve yazar Gustave
Flaubert.

Hani gazetecinin yazdıkları birilerinin ho-
şuna gitmeyebilir.

Birileri de durumdan vazife çıkararak ga-
zetciyi yanlış anlayabilir.

Ama iyi bir gazeteci okurların veya siyasile-
rin isteğine göre değil, hakikati, doğru olanı,
etik olanı ve adil olanı söylemek yazmak duru-
mundadır.

Bu yorumlara rağmen, o yazılanları veya
söylenenleri beğenmeyen birileri şayet o gaze-
teciyi gördüğünde bir tiksinti, bir rahatsızlık
duyuyorsa.

Hah işte aslında o gazetecinin işini ne
kadar doğru yaptığının bir göstergesidir.

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1İmamoğlu’nun dili, Binali Yıldırım’ı da etkiledi...

“Analarını belleyeceğiz''
diyene de bakın İmamoğlu

ile Yıldırım'a da...
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HEM olDuRDu
HEM SuStu!
Bahçelievler'de yengesi Ayşe Soymaz’ı ve Soymaz'ın annesi 82 yaşındaki Keziban Ercan’ı öldüren
Mesut S. adliyeye sevk edildi. Gözaltında bulunan diğer 5 şüphelinin ise savcılık talimatıyla serbest
kaldığı öğrenildi Mesut S'nin emniyette ifade vermeyerek "Susma" hakkını kullandığı öğrenildi

Otomobilin motoru fırladı
Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken,
çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yola fırladı

KAzA Piyalepaşa Bulva-
rı'nda saat 11.30 sırala-
rında meydana geldi.

İddiaya göre Çağlayan'dan Kasım-
paşa istikametine seyir halindeki
Kadir Sayın'ın kullandığı 34 JN 5993
plakalı otomobil, sürücüsünün di-
reksiyon hâkimiyetini kaybetmesi
sonucu bariyerlere çarptı. Çarpma-
nın etkisiyle savrulan otomobilin
motoru yola fırladı. Kazada otomo-
bilde bulunan iki kişi yaralanırken
otomobil sürücüsü Kadir Sayın ka-
zayı hafif sıyrıklarla atlattı. Haber

verilmesi üzerine kaza yerine sağlık
ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2
kişi ambulansla hastaneye kaldırılır-
ken, kaza nedeniyle Kasımpaşa isti-
kametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Ciddi bir durum yokKaza anında
büyük bir ses duyduğunu anlatan
Uğur Haytaoğlu, "Ben TIR şoförü-
yüm. Karşıdan büyük bir ses geldi.
Araç bariyerlere vurdu araç bir ta-
rafa motoru diğer tarafa savruldu.
İki kişi hafif yaralandı. Herhangi
ciddi durumları yok yaralıların" dedi.
DHA

Adliyeye sevk edildi
Poliste yapılan sorgusunun ardından ifade vermeyerek "susma" hakkını
kullandığı öğrenilen Mesut S. adliyeye sevk edildi. Onunla birlikte gözaltına
alınan 5 kişi ise savcılık talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

B ahçelievler Zafer
Mahallesi, Canan
Sokak üzerinde bu-

lunan bir apartmanın birinci
katında yaşayan Keziban
Ercan ve kızı Ayşe Soymaz'ın
cesedi, eşi İsmail Soymaz ta-
rafından bulunmuştu.
Olayla ilgili soruşturma baş-
latan polis anne ve kızın
ağızlarına çorap tıkanıldık-
tan sonra atkıyla boğularak
öldürüldüğü belirlemişti.
Asayiş Şube Müdürlüğü ta-
rafından yapılan tahkikat so-
nucu kapıda zorlama
olmaması nedeniyle katilin,
ölenlerin tanıdığı bir kişi ol-
duğu üzerinde durulmuştu.

Hırsızlık süsü verdi

Yapılan soruşturma sonucu
polis, cinayetin Ayşe Soy-
maz'ın yeğeni Mesut S. tara-
fından işylendiğini tespit etti.
Şüpheli Mesut S.(27) polis
tarafından gözaltına alındı.
Polis soruşturma kapsa-
mında 5 kişiyi daha yakaladı.
Cinayet Büro Amirliği tara-
fından yapılan tahkikat so-
nucu dönercilik yapan Mesut
S.'nin yengesi Ayşe Soymaz
ile onun annesi Keziban Er-
can'ı para yüzünden öldür-
düğü tespit edildi. Şüphelinin
cinayetin ardından evde bu-
lunan ziynet eşyalarını alarak
kaçtığı öğrenildi. DHA

Kaçak akaryakıta
darbe

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen
10 numara yağ olarak bilinen

kaçak akaryakıt operasyonunda, 
33 bin litre kaçak akaryakıt, 

1 tabanca ele geçirildi. Operasyon
kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

İstAnBul Kaçak-
çılık Suçlarıyla Mü-
cadele Şube

Müdürlüğü ekipleri, 2018 yı-
lında bir şebekenin, atık yağ-
ları kimyasal maddelerle
karıştırarak akaryakıta dönüş-
türdüğü ve bu akaryakıtı
kaçak yollarla İstanbul başta
olmak üzere 7 ilde piyasaya
sürdüğünü tespit etti. Polis
ekipleri yaptığı teknik ve fiziki
çalışmaların ardından 6
Mart'ta İstanbul, Ankara, Ak-
saray, Osmaniye, Kocaeli,
Mersin ve Çorum'da eş za-
manlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ev işyeri ve depo-
larında düzenlenen baskın-
larda 21 kişi gözaltına alındı.

4 kişi tutuklandı

Şüphelilerin adreslerinde yapı

lan aramalarda, 33 bin litre
kaçak akaryakıt, 1 ruhsatsız
tabanca ve 7 mermi ele geçi-
rildi. Vatan Caddesi'nde bulu-
nan Kaçakçılık Suçlarıyla
Mücadele Şube Müdürlü-
ğü'nde sorguları tamamlanan
şüpheliler Gaziosmanpaşa
Adliyesi'ne sevk edildi. 4 şüp-
heli çıkartıldığı mahkeme tara-
fından tutuklanırken, 12 kişi
adli kontrol şartı, 5 kişi ise tu-
tuksuz yargılanmak üzere ser-
best bırakıldı. İstanbul
Kaçakçılık Suçlarıyla Müca-
dele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından 2018 yılından itiba-
ren operasyonlarında toplam
655 bin 209 litre kaçak akarya-
kıt ele geçirildi. Polis ekipleri
10 numara yağın yolcu oto-
büsleri, halk otobüsleri ve haf-
riyat kamyonlarında yoğun

olarak kullanıldığı bu akarya-
kıtı kullanan araçların motor-
larında başlayan alevlenmenin
kontrol edilemeyerek bir anda
araçları kaplayarak araç yan-
gınlarına sebep olduğunu öne
sürdü. DHA

Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip Pearl of
Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok olarak kurulmuştur.
5000 m2 yeşil ve sosyal alan içine yerleştirilmiş 100 daire ve
ticari dükkân siz değerli dostlarımızın beğenisine sunulmuştur. 

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

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

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

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

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

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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Restoranda kalp
krizi geçirdi

Beyoğlu'ndA bir
restoranda yemek
yedikten sonra kalp

krizi geçiren kişi hayatını kay-
betti. Olay saat 02:00 sırala-
rında Piyalepaşa Mahallesi Alt
Baruthane Caddesi'nde bulu-
nan bir restoranda meydana
geldi. Taksi ile restorana gelen
ve ismi henüz belirlenemeyen
bir kişi yemek sipariş etti. Ye-
meğini yedikten sonra kişinin
uyur vaziyette hareketsiz dur-
ması çalışanların dikkatini çekti.
Saatin geç olmasından dolayı
kişinin uyuduğunu zanneden
çalışanlar bir süre uyandırmak
için yoğun çaba sarfetti. Uyan-
dıramayınca çalışanlar, durum-
dan şüphelenerek hemen polis
ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kalp masajı yapıldı ama

Olay yerine gelen sağlık ekipleri
kalp krizi geçirdiğini belirledi.
Ambulansa alınan kişiye bir
saat boyunca kalp masajı ya-
pıldı ancak sağlık ekiplerinin
tüm çabalarına rağmen kişi ha-
yatını kaybetti. DHA

KArtAl'dA
aracına binmek
üzereyken si-

lahlı saldırıya uğrayan kişi
yaralandı. Kartal Tecirdağı
Caddesi'ndeki saldırı saat
11.00 sıralarında gerçek-
leşti. Evinden çıkan 45 ya-
şındaki Efendi Doğan
aracına doğru yürürken si-
lahlı saldırıya uğradı. Ya-
ralanan Doğan cadde
üzerindeki bir kahveha-
neye sığındı. Saldırgan,
Efendi Doğan'ın peşinden
ateş etmeye devam etti.
Kurşunların hedefi olan
Doğan kanlar içinde yere
yığıldı. Bu sırada kahveha-

nedekiler büyük panik 
yaşadı. 

Hastaneye sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine
çok sayıda polis ekibi ve
ambulans sevk edildi. Ya-
ralı, olay yerine gelen am-
bulansla hastaneye
kaldırıldı. Olay yerinde 7
boş kovan bulundu. Kur-
şunlardan birinin park ha-
lindeki araca isabet ettiği
öğrenildi. Bacağından ya-
ralanan Efendi Doğan'ın
hayati tehlikesinin olma-
dığı öğrenilirken polis,
kaçan saldırganı arıyor.
DHA

Kurşunların hedefi oldu

AvcılAr'dA sürücü-
sünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybetmesi

sonucu kontrolden çıkan otomo-
bil direğe çarptı kazada otomo-

bildeki 6 kişi yaralandı. Yaralılar-
dan biri sıkıştığı otomobilden it-
faiye ekiplerince çıkarılırken,
durumunun ağır olduğu 
öğrenildi. 

Ok gibi direğe saplandı!

İFADE
VERMEDİ
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B aşta bir çok yatırma ihtiyaç duyan
ve bu beklediği yatırımların bir
türlü gerçekleşmemesi dolaysıyla

sürekli göçün yaşandığı Ardahan'da olmak
üzere yurdun 81 vilayetinde devam eden
seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İktidarın, 'ülkeyi bölecek' bir seçim konu-
muna getirdiği 31 Mart Yerel Seçimlerin
nasıl bir sonuç vereceğini merakla bekle-
yenlerin bir bölümü mahalli seçimlerin
mevcut 17 yıllık iktidarın geleceği için
önemli bir seçim olduğunu, diğer bir bölü-

münün de genelde iktidar imkanı vermediği
muhalefetin aracılığı ,le mevcut iktidara
ders verme peşinde olduğunu gözlemlediği-
miz yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP'nin
geleceğinin de masaya yatırılacağı da 
konuşulmakta.

Çünkü 6 Milyon oyu olan HDP dahil bu
kadar bir gücü ittifak adıyla arkasına alan
CHP'nin iktidara karşı olan hemen herkes-
ten oy aldığı halde seçimlerin kazanan ta-
rafı olmaması halinde başta genel başkanı
olmak üzere CHP'nin bir çok kurmayının

masaya yatırılacak olan bir seçim olduğu
da belirtilmekte 31 Mart 2019 Mahalli
İdareler Seçimleri.

Ama ben CHP'nin geleceğini seçimlerden
sonraya bırakıp, bir soru sorup yazıma
devam edeceğim.

Sorum ve sorularım şöyle;
'CHP ve CHP'ki olan Belediye Başkan

Adayları Kazanırsa Ne Değişecek?'
Ardahan'da olduğu gibi gümrük kapıları

olan onca sınır ilin de ithalat, ihracat mı ar-
tacak? Bir türlü bitmeyen bölünmüş yollar
mı bitecek? Diz boyu olan işsizlik mi çözü-
lecek? Çeşitli adlar altında yapılan yardım-
lar mı artacak?, ve bunların en önemli
nedenlerinden olan Kürt sorununa bir
çözüm mü bulunacak?

Yani iktidarın terör dediği ama tüm dün-
yanın adına Kürt Sorunu dediği soruna yine
Barış Süreci adıyla yeni bir yol mu
bulunacak?

Yoksa seçilen CHP'li Belediye Başkanları
al maaşı, sala başı yöntemi ile kendilerin de

beklenen hizmetleri yapamamanın nedenini
iktidarın olduğunu analatan hikayelerini mi
dinleyeceğiz?

Bilmem ama CHP'nin ve onu destekleyen
diğer muhalefet partilerin kazanması ha-
linde Ardahan'ın da içinde bulunduğu bir
çok kentin duraklama dönemi moduna
girip, 17 yıllık iktidar gücünün şımarıklığı
ile hareket eden iktidarın kesintileri ile mü-
cadele edeceği, çöpler dahil yapışması gere-
ken bir çok hizmetin aksayacağını
düşünmekte olan ve hala kararsız bir seç-
men kitlesinin yaklaşan seçimlerin nasıl bir
sonuçla sonuçlanacağına karar verecek
olan bir sayıda olduğunu da görmekteyiz.

chP kazanırsa ne değişecek?
Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

S abiha Gökçen Havalimanı'nda, artan
yolcu sayısını dikkate alarak hayata
geçirdiği ve yaklaşık 2 Bin 800 kişinin

aynı anda ibadet etmesine imkân veren Sa-
biha Gökçen Havalimanı Cami'nin temel atma
töreni düzenlendi. Selçuklu mimarisinin izle-
rini taşıyacak caminin temel atma törenine AK
Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Vali Yardımcısı
Necib Çakmak, Pendik Belediye Başkanı
Kenan Şahin, Pendik İlçe Müftüsü Hüseyin
Baş'ın yanı sıra iş, siyaset ve bürokrasi dünya-
sından önemli isimler katıldı. 

Gece gündüz çalışıyoruz

Binali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada,
"Bugün burada Sabiha Gökçen Havalima-
nı'nda çok güzel ve hayırlı bir hizmetin başlan-
gıcı için beraberiz. Yıllardır yaptığımız
çalışmaların verdiğimiz mücadelenin böyle
güzel sonuçlar ile görülmesi bizi çok mutlu

ediyor. Bildiğiniz gibi 2018'de Cumhurbaşkanı-
mızın katılımlarıyla Dünya'nın en büyük havali-
manı İstanbul Havalimanı'nı açtık.
Havalimanı'nın bütün etapları tamamlanınca
200 milyon yolcuya hizmet verecek. Bu hepi-
mizin onuru. Türkiye için İstanbul için gece de-
meden gündüz demeden yaptığımız
çalışmaların meyvelerini bir bir topluyoruz. İs-
tanbul büyüdükçe Türkiye büyüyecek” dedi.

Artık kabuğuna sığmıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun önü-
müzdeki yıl tamamlanacağını belirten Yıldırım,
“İstanbul gibi burası da artık kabuğuna sığmı-
yor. Sürekli büyüyor. Bir de bu büyümeye pa-
ralel olarak ihtiyaçlarını görüyor ve gerekli
tedbirleri alıyoruz. Havalimanları için en büyük
konu ulaşımdır. Ulaşım ile ilgili metro inşaatı-
mız hemen burada devam ediyor. Metro in-
şaatı önümüzde ki yıl inşallah tamamlanmış
olacak. Böylece havalimanının sadece özel

araçlar ile değil, servis ve otobüsler ile değil
aynı zamanda raylı sistem ile şehirle enteg-
rasyonunu sağlamış olacağız. İleri ki yıllarda
sadece güney aksı değil, kuzey aksında da
metro hattı ile bu havalimanını besleyeceği”
dedi.

Anadolu Yakası da önemli

İstanbul'da Anadolu Yakasına'da önemli yatı-
rımlar yapılacağını kaydeden Yıldırım, “Sa-
dece Avrupa Yakasını cazibe merkezi haline
getirmek yetmez. Aynı zaman da Anadolu Ya-
kasını da yeni iş alanları, yeni cazibe merkez-
leri kurmak suretiyle bu hem karşıdan karşıya
geçen trafiği rahatlatmış olacağız aynı za-
manda da İstanbul Anadolu Yakası'nın Avrupa
Yakası ile olan farkını da ortadan kaldırmış
olacağız. O yüzden buraya havalimanının
hemen yakınına çok büyük kongre ve fuar
merkezi planlaması da yaptık” diye konuştu.
DHA

İstanbul'un ekonomisine
ve marka şehir olmasına
destek sağlayacak ulus-
lararası yatırımcılara ka-
pılarının açık olacağını
belirten Binali
Yıldırım, "Tür-
kiye, İstan-
bul sizi
hiçbir
zaman yatı-
rımınızdan
dolayı mahcup
etmeyecek. İşinizi
aşınızı büyütmeye bu
dünya şehri İstanbul'da
devam edeceksiniz. Bun-
dan emin olabilirsiniz.
İleride inşallah bu şehrin
yönetiminde de söz sa-
hibi olduğumuzda her
zaman uluslararası yatı-
rımcılara İstanbul'un
ekonomine katkı sağla-
yacak, İstanbul marka
şehir olmasına yardımcı
olacak her türlü girişime
ve yatırıma tamamen
kapılarımız açık olacak.
Destekçisi olacağız” ifa-
delreini kullandı.

İstanbul
mahcup
etmez HAVALIMANI METROYA

KAVUSACAK

Selcuk: eGitim
Sahlanacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Küçükcekmece PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezinin
temelini attı. Selçuk, “Biz milli eğitim bakanlığı olarak göreve geldikten sonra mesleki,
teknik alanı ve eğitimi şahlandırmak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi

Halkalı'da bulunan PAGEV Mesleki Teknik
Lisesi'nin yanında gerçekleşen temel atma tö-
renine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kü-

çükçekmece İlçe Kaymakamı Harun Kaya,
Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet
Besim Müftüoğlu, Recep Şencan, PAGEV Yönetim
Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, plastik sektörünün ve
ilçenin ileri gelenleri katıldı.

Çok mesafe aldık

Açılışta söz alan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
programda emeği geçenlere teşekkür ederek,
"Herhangi bir üretimde tüm disiplinlerin bir
araya gelmesine transdisipliner anlayış diyoruz
biz. Bunun burada ziyadesiyle yapıldığını farke-
diyoruz. Inşallah diğer sektörlere de örnek ola-
cak. Olgunlaşmış demek, kemale ermiş demek
oluyor. Paydaşlarla velilerle, öğretmenlerle
böyle bir ekosistem kurması Türkiye'nin belli
noktalarda belli mesafeler alabildiğinin gös-
tergesi. Bu beni çok memnun etti. Burada
teknik olarak herşey söylendi. Bu binaların
temelinin atıldığını görmek bizi ziyadesiyle

mutlu etti, inşallah tamamlandığına da şahitlik edeceğiz
hep beraber. Biz milli eğitim bakanlığı olarak göreve gel-
dikten sonra mesleki, teknik alanı şahlandırmak için
yasal, mevzuat, finansal, teknik, egitim altyapısı olarak
ne gerekiyorsa yapacağız. Ve bunları gerçek hayata ba-
karak yapacağız. Gerçek hayat, sektör bizim yönetme-
liklere uymak zorunda değil. Aksi takdirde dış ticaret
açığımız, ithalatımız böyle devam eder. Biz de hedef-
lerimizden geri kalırız" diye konuştu. Selçuk,
PAGEV Mesleki Teknik Lisesini de ziyaret ederek
öğretmenlerle sohbet etti.

KOBİ'lere çözüm

Konuşmaların ardından protokol üyeleri buton-
lara basarak temel atmayı başlattı. Temeli atılan
merkezde üniversite araştırmacıları, sanayiciler,
dışardan mentörler, danışmanlar olacak, mer-
kezde makina gibi plastik sektörüyle alakalı
pek çok bölüm yer alacak. Merkez KOBİ'
lerin AR-GE sorununu çözecek. Dünya ile
akredite olan merkez sertifika da verecek.
Merkezde model üretim de yapılacak.
ZEYNEP VURAL

Çözümün
adresi
biziz
CHP Bahçelievler
Belediye Başkan adayı
Mehmet Ali Özkan, 
Kastamonulularla bir
araya geldi.. Özkan,
“Bahçelievler'de
çözümün adresi biz
olacağız” dedi

CumHuriyet
Halk Parti-
si'nden Bahçe-

lievler Belediye Başkan
Adayı Mehmet Ali Öz-
kan'a Kastamonu hemşe-
rilerinden tam destek
geldi. KASDER Genel
Başkanı Remzi Şen'in
başkanlığında tüm Kasta-
monu derneklerinin orga-
nize ettiği Kastamonu
doğumlu Millet İttifakı
Adayı Mehmet Ali Öz-
kan'a destek toplantısına
katılımcılar salona sığ-
madı. CHP Grup Başkan
Vekili Engin Altay'ında
katıldığı toplantıya, KAS-
DER'e bağlı Bahçeliev-
ler'deki Taşköprü Çevre
Köyleri Derneği, Hanönü
Çaybaşı Köyü Derneği,
Hanönü, Hocavakif
Köyü Derneği, Yeşil Küre
Derneği, Bozkurt Derneği,
Cide Soğuksu Derneği,
Kas-Der B.evler
Şubesi,Tosya Derneği Yö-
netim Kurulu ve üyeleri 
katıldı.

Herkese eşit hizmet

Kastamonu Derneklerinin
bağlı olduğu KASDER Genel
Başkanı Remzi Şen toplantıda
hiçbir siyasi parti gözetmemeden
hemşerileri Mehmet Ali Özkan'ın
Bahçelievler Belediye Başkanlığını
kazanması için destek vereceklerini
belirtti.  Kendisi için toplana kala-
balığa seslenen Özkan ise heyeca-
nını saklayamadı. Hemşerilerinin
coşkulu desteklerinden çok etkiledi-
ğini söyleyen Özkan Bahçelievler'in
sorunlarını dile getirerek çözümlerini
anlattı.   Kentsel dönüşümün ada
bazda olacağını, yeşil alanların çoğaltı-
lacağını, tüm parkların meyve ağaçla-
rıyla donatılacağı, güveli ve hijyenik bir
ortamda hizmet verecek sabit pazar yer-
leri yapılacağını, otopark sorununun çö-
züleceğini belirten Özkan, kısa zamanda
ilçenin her sorununu çözerek ilçenin her
köşesine eşit hizmet götüreceklerini belirtti. 

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’ın ma-
halle ziyaretleri sürüyor. Karaköy’de esnaf ziyareti sıra-
sında Perşembe Pazarı’nda bulunan bir vatandaş Alper

Taş’a, “60 yıldır buradayım ve ilk defa bir belediye başkan adayını
burada görüyorum. Emekleriniz karşılıksız kalmayacak” dedi.
Gezi iddianamesine ilişkin Taksim Dayanışması’nın İstanbul Mi-
marlar Odası’nda düzenlediği basın toplantısına katılan Alper Taş, ar-
dından Karaköy’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Karaköy’de mevcut
belediye başkanının ilgisizliğinden yakınan esnaflar yapılan hizmetlerin
de oldukça sınırlı olduğunu ifade etti.

Daima sokaktayız

Perşembe Pazarı’nda hırdavatçılık yapan 80 yaşındaki bir esnaf ise 60 yıl-
dır bölgede yaşadığını ve ilk defa bir belediye başkan adayını burada gör-
düğünü ifade ederek Alper Taş’a teşekkürlerini iletti. Bir başka esnafın ise
Alper Taş’ın reklam panolarında çok az göründüğünden yakınmasına Alper
Taş, “Reklam işi para işi. Biz tabana kuvvet dedik ve sokak sokak geziyoruz”
cevabını verdi.
Karaköy’ün ardından Galata’da esnaf ziyaretinde bulunan Alper Taş’a bura-
daki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Müeyyizade, Tomtom, Bereketzade ve
Şahkulu muhtalarıyla da bir görüşme gerçekleştirildi.

60 yıl sonra
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Camisi'nin temel
atma törenin 

katıldı. Yıldırım, 
“İstanbul gibi burası

da artık kabuğuna
sığmıyor. Biz de

ihtiyaçları görüyor
ve tedbirleri 

alıyoruz. Ulaşım 
ile ilgili metro 

inşaatımız burada
devam ediyor. 

Metro önümüzde ki
yıl inşallah gelecek”

dedi
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Ş imdi sizlere çok bilinen ama hep göz ardı
edilen bir şeyden bahsedeceğim. Toplumun
arasına sıkışmış kalmış engelli çocukları-

mız. Hepimiz biliyoruz ama farkında değiliz gibi
davranıyoruz. Onların bu yaşamda bir yeri yok-
muş gibi davranıyoruz. Topluma engelli kabul et-
tirmek nerde ise imkansız bir hal almış durumda.
“Hani gözleri çekik çocuklar var ya onlar otizm
değil mi?”. “Dış görünüşe bakınca anlaşılır ya
ben bakınca anlıyorum hemen otizmli mi diye.”
“Otizm akraba evliliğinden oluyor.” Bunlar gibi
bir sürü yanlış bilgi var ortalıkta. Hepsi kulaktan
kulağa yayılan yanlışlar. Toplum olarak gerçekten
engellerin farkında değiliz. Görmezden gelmeyi,
kulaktan dolma bilgilerle yetinmeyi tercih ediyo-
ruz. Başında böyle bir durum olmayan asla ilgi-
lenmiyor, asla merak etmiyor. Genelde acıyan
gözlerle bakmak daha kolayımıza geliyor toplum
olarak veya abartılı bir şekilde sevmek... Ne acı-
maya gerek var ne de abartmaya. Kimisinin beyni
farklı işliyor, kimisinin kromozomu fazla, kimisi-
nin zihni biraz geriden geliyor. Dolayısıyla yap-
mamız gereken şey; acaba görmezden
gelindikleri bu toplumda özel gereksinimli birey-
lerin toplumsallaşması, ötekileştirilmemesi için
ben ne yapabilirim diye düşünmek olmalı. Her bi-
reyin mutlaka yapabileceği bir şeyler vardır. Kimi
eğitir kimi öğretir, kim gelişimine katkı sağlamak
için gerekli koşulları oluşturur.

Şahit olduğum bir olay anlatım size bizim yan
bina da Ahmet abinin otizmli bir özel evladı var,
kendisi evladının üzerine titrer adeta. Otizmli ev-
ladı Murat’ın tansıdan dolayı biraz hareketli ol-
ması normaldir. Alttaki komşusu da evde oluşan
gürültü seslerden epeyce bir rahatsız olmuş ki eve
giderken kapıda tartışmalarına şahit oldum. İste-
yerek bende müdahil oldum alt komşuyu göster-
miş olduğu davranışının yanlış olduğu bir kaç kez
anlatmama rağmen anlamadı belki de anlamak
istemedi. Baktım olacak gibi değil istemeden de
olsa gerildim, saygısız bir insan olduğunuyüzüne
saydım ama kusur tek onda değil elbet toplumda
benzeri birçok vaka benzer durumlar söz konusu
bununla ilgili bence ilgili Bakanlıklar STK’lar
tedbir almalı. Özel evladı olan anne babalar ciddi
sıkıntılar yaşamakta bilinçsiz toplum yüzünden
topyekûn bir kamu spotu bile olsa yapılabilir as-
lında… Ama lafa gelince mangalda kül bırakma-
yanlar icraata gelince sesleri bile çıkmıyor. Fakat
olan özel çocuklara, anne ve babalara oluyor ön-
lemler alınmasa eğer toplumda en büyük acıları
çeken anne babalar arasında büyük sıkıntılar
içinden çıkmaz hal almaya devam edecektir.

Sizden ricam özel çocukların bilinirliği ve so-
runların çözümü için gönüllü destek verin ki, ço-
cuklarımız hep beraber büyüsün. Çünkü her
çocuk farklılıkları ile yaşamda yer almayı hak 
etmektedir.

Haydi, kalın sağlıcakla.

5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı
Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'ne katıldı. Burada
konuşan Erdoğan, “Bizim hem Cumhurbaşkanlığı ve 
bakanlıklarımız olarak, hem büyükşehir olarak İstanbul
için çok büyük hayallerimiz, hedeflerimiz, projelerimiz
var. Biz İstanbul'a aşığız. İstanbul'a sevdalıyız” dedi

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren
Hatlarının Açılış Töreni'ne katıldı.

Açılış töreninde Erdoğan'a Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile
mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan
adayı Mevlüt Uysal eşlik etti.

Trafik rahatlayacak

Açılış programında konuşan Erdoğan, sözle-
rine "İstanbul'un bir ucundan Marmaray'la
Boğaz'ın altından geçip, diğer ucuna giden bu
banliyö tren hattının ülkemize şehrimize ve il-
çelerimize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek
başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gebze-
Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 daki-
kada kat edilebilen bir mesafeyken şimdi 115
dakikaya inerek, İstanbullulara net 1 saat 10
dakika kazandıracak. Hizmet başka bir şey.
Laf başka bir şey. CHP'lilerin böyle bir derdi
var mı? Bizim derdimiz hizmet. İstanbul'un en
işlek ve dolayısıyla trafik yoğunluğu en çok
olan bu hat saatte tek yönde 75 bin günde ise
1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Bir başka

ifadeyle normalde ancak 100 bin
araçla taşınabilecek yolcuyu bu
banliyö tren hattımız tek başına
gidecekleri yerlere ulaştıracak. İs-
tanbul'un tam 10 ilçesi bu hattı
doğrudan kullanma imkanına
sahip olacak. Toplamda Marma-

ray'la birlikte 43 istasyondan
oluşan bu hat diğer metro,

tramvay ve deniz hatlarına olan
entegrasyonuyla da İstanbul trafi-

ğinde çok önemli bir rahatlamaya yol
açacak. Hem E-5'in hem köprülerin

hem de tarihi yarımadanın yükünde ciddi
bir azalma bekliyoruz. Bu hatta çalışacak 440
araçtan 300'ünün, vagonları kastediyorum.

Ülkemizde üretilmiş olmasıyla da iftihar edi-
yoruz. Tabi Marmaray bu projenin iki kıta ara-
sında bağlantısını sağlayan en stratejik
bölümü" diye konuştu.

Altyapıda ciddi işler yapıldı

Erdoğan, "Eskiden tren hatları Anadolu Yaka-
sı'ndan Haydarpaşa'ya kadar gidiyordu. Av-
rupa Yakası'nda Sirkeci'ye kadar. Biz
Marmaray'ı inşa ederek bu iki tren hattını bir-
leştirdik. Bir diğer önemli raylı sistem bağlantı-
sını da Yavuz Sultan Selim Köprüsü
bünyesinde kuruyoruz. Oraya da bunu yapa-
cağız. Her iki tarafta metro hatları tamamlan-
dığında orayı da devreye alacağız. Buradaki
Devlet Demiryolları'nın eski banliyö hattı gü-
nümüz İstanbul'unun ihtiyaçlarına ve stan-
dartlarına cevap vermekten çok uzaktı. Bunun
için adeta sıfırdan yapmışçasına bu hattı yeni-
ledik. Geliştirip, yepyeni bir çehreye büründür-
dük. İstanbul'u bir uçtan diğer uca böyle bir
sistemle kat etmek gerçekten zorlu bir işti.
Hem altyapıda hem üstyapıda çok ciddi çalış-
malar yürütüldü. Bugüne kadar 1,4 milyar
Euro yani yaklaşık 8 buçuk milyar lira harca-
nan Gebze-Halkalı banliyö tren hattının şehri-
mize kazandırılmasında emeği geçen herkesi
tebrik ediyorum" dedi.

Raylı sistem 223 kilometre

"Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 km olan raylı
sistem uzunluğunu 63 km ilaveyle 233 kilo-
metreye çıkartmış oluyoruz" diyen Erdoğan
şöyle devam etti: İBB'yi kazandığımız 1994 yı-
lında şehrimizin ulaşım sorununun çözümü-
nün raylı sistemlerden geçtiğini görmüştük.
Esasen Osmanlı döneminde Karaköy-Be-
yoğlu arasında yapılan tünel dünyanın en eski
ikinci metrosudur. Ancak daha sonra şehri yö-
netenler Osmanlı'nın bu vizyonunu takip ede-
memişler, İstanbul'u her alanda olduğu gibi
ulaşımda da bir batağa saplamışlardır. Biz kol-
ları sıvadık. Diğer pek çok çalışmanın yanı sıra

Taksim-4. Levent arasındaki metro hattıyla
raylı sistemleri kurmaya başladık. İlk metro
hattımızı 2000 yılında hizmete aldık. Ardından
bu ağı genişlettik ve bugün 233 kilometreye
kadar çıkarttık. Hedefimiz ilk etapta 500 kilo-
metreye ardından da 1100 kilometreye ulaş-
maktır. Kartal'dan İstanbul'a ve Türkiye'ye
sesleniyorum. Bu kardeşiniz 4,5 yıl ülkenin
cumhurbaşkanı mı? Diyorum ki burada şimdi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali
Yıldırım bey ve belediye başkanı arkadaşla-
rımla el ele vereceğiz. İstanbul'umuzu çok
daha farklı şekilde ayağa kaldıracağız. Yani bir
tarafta iktidar, bir tarafta yerel el ele vererek bu
kalkınma hamlesini yürüteceğiz.

Siyasette dürüstlük önemli

Erdoğan, "Her yerde CHP'nin belediyeciliği
bu. Çöp, çukur, çamur. Kartal'da da buydu.
Sonra biz ele aldık, önce çöpten ilçelerimizi
kurtardık. Hatırlayın ben İstanbul'u CHP bele-
diyesinden aldım. Ve Ümraniye'deki patlamayı
biliyorsunuz değil mi? O patlamada 39 vatan-
daşımız öldü. Hesabını verdi mi CHP? Yok.
Veremez mümkün değil. Çünkü bunların ha-
yatları hep bunların üzerine kurulu. Yalan-if-
tira. Bana da bir iftira yine attı. Tutturdu Man
Adası diye bir şey. Tabi dava açıldı, ilk derece
mahkemeyi kazandık. 2 buçuk milyon şimdi
yargıda bunu onayladığı anda gelen parayı ne-
reye vereceğim? Mehmetçik Vakfı'na. Bundan
sonra yolculuğumuz böyle gidecek. Bay
Kemal sen yalan söyledikçe biz de paraları
alacağız. Şimdi zaten bir sandık kurmuşlar,
CHP'li milletvekilleri garibime 5'er bin lira her
ay maaşlarından veriyorlarmış. Niye? Bu öde-
meleri yapmaları için. Yahu yalan söyleme de
böyle bir duruma düşme işte. Siyasette dürüst-
lük önemli. Ve değerli kardeşlerim bugün hiz-
mete açtığımız bu hattın bir diğer özelliği ne
biliyor musunuz? Londra'dan Pekin'e kadar
ulaşacak demir ipek yolunun İstanbul etabını
burası oluşturuyor" diye konuştu. DHA

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

Farklılığın farkına var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul için çok büyük hayalleri olduğunu söyledi

Konuşmasının devamında kentsel dönü-
şüme değinen Erdoğan, "Kartal'da yaşa-
nan olayı bir kenara koymak mümkün
mü? 21 kardeşimiz orada rahmetli oldu,
14 kardeşimiz yaralandı. Peki, şimdi bura-
dan biz nasihat almayacak mıyız? Ben di-
yorum ki işte buradan hareketle kentsel
dönüşüm değişim projelerimizi hayata
geçirelim. Biz sizin gönüllülük esasına
göre kira bedellerinizi ödeyeceğiz. Ve bir
taraftan da inşaatlarımızı yine yatay mi-
mariyle yapacağız. İster onları yaptığımız
yere, ister farklı yere gelin oturun. Nereyi
arzu ederseniz. Çünkü biz kaçak yapılan
bu çarpık yapılaşmayla insanımızı de-
vamlı deprem tehdidinin de olduğu şu İs-
tanbul'da sıkıntı içinde yaşamasını
istemiyoruz. Biz sizden para istemiyoruz.
Ama diyoruz ki bize yardımcı olun. Bizim

hem Cumhurbaşkanlığı ve
bakanlıklarımız olarak,

hem büyükşehir olarak
İstanbul için çok büyük
hayallerimiz, hedefle-
rimiz, projelerimiz var.
Biz İstanbul'a aşığız. İs-

tanbul'a sevdalı-
yız”

dedi.

Neyi arzu
ederseniz
YAPARIZ

ASIGIZ
BIZ ISTANBUL’A

Erdoğan, “Biz
bugüne kadar
İstanbul’a nasıl
değer katan
işler yaptı isek
bundan sonra da
aynı değerli
işlere imza
atmaya devam
edeceğiz” dedi.

Nefretle değil sevgiyle kazanacağız
CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim turu kapsamında Kapalıçarşı'da kanaat önderleri ile buluştu. Siyasetin
kirli dilinden uzak durmaya çalıştığını anlatan İmamoğlu, “Biz sevgiyle kazanacağız. Nefreti asla taşımayacağız” dedi

Fatih ve Kapalıçarşı'da seçim ça-
lışmalarını sürdüren CHP İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkan

adayı Ekrem İmamoğlu, kanaat önderleriyle
bir araya geldi. İmamoğlu'na, CHP Fatih İlçe
Belediye Başkan adayı Soner Özimer de eşlik
etti. Bir katılımcının, ''Sakın ola kavga etmeyin
başkanım. Efendi bir kimlik sergiliyorsunuz.
Bunu devam ettirin'' temennisinin ardından
söz alan İmamoğlu, siyasetin, kötü ve kirli di-
linden uzak duracağının sözünü verdi. İma-
moğlu, "İnsanın ruhunu her şeyiyle inciten bir
dil kullanmanın ne faydası var. Alimler, düşü-
nürler o kadar güzel sözler bize emanet edip
gitmişler ki başka bir ses dinlemeye gerek yok.
Onun için bugünkü kötü sesler bana sinek vı-
zıltısı gibi geliyor, hiçbir önemi yok" dedi. 

Bağcılar'ın da huzuru önemli

Kendisine çarşı yönetimi tarafından, normal
koşullarda günde yaklaşık 500 bin kişini ziya-
ret ettiği Kapalıçarşı'ya giren insan sayısında,
son dönemde 4'te 1 oranında düşüş olduğu
bilgisinin verildiğini kaydeden İmamoğlu,
''Turizm meselesi, benim tek başıma nutuk
atmam ve vaatlerde bulunmamla çözülmez.
Mekan çok önemlidir ama aynı zaman o şeh-
rin bir senaryosu, yıllık takviminin olması ge-
rekir. Dünyanın birçok yerine gittim, ama
tarihi yarımadadaki zenginlik, dünyada yok.
Buranın bambaşka bir yerde olması gerekirdi.
25 yıldır aynı anlayışın İstanbul'u ve Fatih'i
yönetmesi, yine aynı anlayışın 17-18 yıldır
merkezi iktidarı elinde tutması tarihi yarı-
mada için bir fırsat olmalıydı. Bu bir nimet.
Hazine korumak gibi bir şey'' dedi. Kendileri-
nin turizmin dilini bilen insanlarla yol yürüye-
ceklerini ifade eden İmamoğlu, ''Önceleri
şehre gelen turist, ortalama 1100-1200 dolar

para harcıyordu. Şimdilerde bu oran 500
dolar civarlarına düştü. Bunları ben söylemi-
yorum. Bunlar, TÜİK verileri'' diye konuştu.
Konuya bütüncül yaklaştıklarının altını çizen
İmamoğlu, şunları söyledi: "Bu şehirdeki adil
bir yönetim kavramının İstanbul'un turizmine
katkısı vardır. İstanbul'daki eşitliğin, huzurun,
sorunların çözümünün oluşması buradaki
kent huzurunun turizme de katkısı vardır.
Bağcılar'ın huzursuzluğu ya da Kağıthane'nin
huzursuzluğu, Fatih'te turizmin kalitesine de
yansır. Bunu birbirinden ayıramazsınız. Bu-
rası korunmuş bir bölge değil. İstanbul'un
kentsel gelişiminin çirkinleşmesi, bu kentin ca-
zibesini yitiriyor olması İstanbul'a gelen turis-
tin şekilde değiştirmesine sebep olur." 

İhtiyaçları göz önüne alacağız

İstanbul'un bünyesinde liyakat sahibi ve
uzman insanları barındırdığını vurgulayan
İmamoğlu, "Ben bu şehrin bütün sorunlarını
tek başıma çözmeye gelmiyorum. Tarihi yarı-

madanın dönüşümünü, geleceğe hazırlanma-
sını, yeraltındaki zenginliklerin yerüstüne çıka-
rılmasını, Kapalıçarşı'nın ruhuna kavuşmasını
tek başına çözmeye elbette gelmiyorum. El-
bette ki başarılı becerikli hanımefendilerin,
beyefendilerin katkılarıyla kuracağımız derin
ve kabiliyetli masanın ortaya koyacağı unsur-
larla bu sorunları çözmeye geliyoruz. Ben,
'Tek başına ben bilirim' iddiasıyla, kendi kişisel
egosunu işe katarak işini zorlaştıran basiretsiz
bir yönetici değilim. Tam aksine toleransı yük-
sek, demokrat, uzlaşmacı, herkesi saygıyla
karşılayan, evrensel bir dile kavuşturan bir an-
layışla, bu kentin moderatörlüğünü yapmaya
geliyorum. Sizin ihtiyaç duyduğunuz şey de
bu. Ama bu söylediğim şey, vaat değil taah-
hüttür, sözümdür, yöntemimdir" dedi.

TV'lere baktığımda utanç duyuyorum

Siyasetin kötü dilinden uzak duracağını yine-
leyen İmamoğlu, "Televizyonlara baktığımda
ben utanç duyuyorum. Siz duyuyor musu-

nuz bilmiyorum. Asla bir parçası olmayaca-
ğım. Yani bu ülkenin yerel seçiminde beka
sorunu deyip, başka başka konular konuşup,
lakaplar takıp, insanları yaralayıp, yerden
yere vurup, insanın ruhun inciten ve her şe-
yiyle inciten bir dil kullanmanın ne faydası
var. 31 Mart'ta seçimi kazanmak için, ben
utanırım kardeşim, benim yüzüm kızarır, tek
bir kelimesini bile kuramam, benim üslubum
değil. Muhatap bile olmasın. Kötü dil sahi-
bine aittir deyin ve geçin, bana dokunmuyor
bile söylediği laf, yanımdan bile geçmiyor.
Bumerang gibi döner kendisini vurur, be-
nimle hiçbir ilgisi yok. Ben bu millete ve bu
şehrin insanına moral ve motivasyon ver-
meye geldim. Bu şehrin ve de bu ülkenin fel-
sefesini ve derinliğini oluşturan alimler,
düşünürler o kadar güzel sözler bize emanet
edip gitmişler ki başka bir ses dinlemeye
gerek yok. Onun için bugünkü kötü sesler
bana sinek vızıltısı gibi geliyor, hiçbir önemi
yok" diye konuştu.

İstanbul iyi yönetilirse Türkiye hafifler

İstanbul'un iyi yönetildiği takdirde ülkenin
sorunlarına çözüm olacağını kaydeden 
İmamoğlu, "İstanbul'a ben belediye
başkanı olacağım. Düşüneceğim ki İstan-
bul'un bütçesini nasıl sağlayacağım, o yatı-
rımı nasıl sağlayacağım. Sonra döneceğim,
'Acaba Ankara bize para verir mi' diye düşü-
neceğim. Ben, Ankara'nın sırtından yük al-
maya geliyorum. Bu şehrin fırsatları var. Bu
kentin kabiliyetleri var. Bu şehrin, iyi yönetil-
diği takdirde, Türkiye'nin sorunlarını hafif-
letme imkanı var. Onun için bu kentin
fırsatlarına güvenmeyen sırtını Ankara'ya
dönmüş hiçbir belediye başkan adayına oy
vermeyin" dedi. DHA

Karabat Çatalca’ya

sahip ÇıKtı
CHP 3.Bölge İstanbul Milletvekili ve
CHP İstanbul 3. Bölge Seçim Koordi-
nasyon Merkezi Başkanı Özgür Kara-

bat, CHP Çatalca İlçe Başkanlığı tarafından
Çatalca Gökçeali Mahallesi’nde düzenlenen
kahve toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.
Toplantıda vatandaşlara hitaben konuşma yapan
Milletvekili Özgür Karabat’ın sözleri, vatandaşların
alkışları ve tezahüratları ile ara ara kesildi.  CHP
3.Bölge İstanbul Milletvekili Özgür Karabat yaptığı
konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Çok Değerli
Gökçealili vatandaşlarımız, bizleri burada coş-
kuyla karşılayan, yeniden Cem Kara diyen hepi-
nizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Çatalca
gerçekten İstanbul’un akciğeridir. Hepinizin bildiği
gibi Çatalca’nın bir belediye başkanı var, birçoğu-
nuzun öğretmeni, bizim öğretmenimiz. Çatalca’nın
öyle bir başkanı var ki yeşili korur, doğayı korur.
Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara Çatalca’ya
sahip çıkarken aynı zamanda İstanbul’a da sahip
çıkıyor. Çatalca hem doğası hem tarihiyle İstan-
bul’un kendisidir.”

Özgür
Karabat

Ekrem
İmamoğlu



Y erel seçimlere malum az bir süre
kaldı. Herkesin aklında o soru; seçim-
leri kim kazanır? Seçim yerel olunca

şehir, şehir ve hatta ilçe, ilçe düşünmemizde
fayda var. Öncelikle İstanbul için kısa bir 
değerlendirme yapmak lazım.

Bir tarafta Başbakanlık dahi yapmış Bi-
nali Yıldırım diğer tarafta CHP'nin genç ve
başarılı bir profile sahip olan Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu... Her iki
isim de İstanbul için iddialı. Her iki isim de
büyükşehir belediyesini kazanmak için 

kararlı. Ancak kararı elbette halk verecek.
Kimin daha önde olduğunu veya başarıya
ulaşacağını tahmin etmek şu aşamada güç.
Görünen şu ki; İmamoğlu gençliğiyle, sevilen
karakteriyle ve halkı kucaklayan samimi 
yaklaşımlarıyla büyük bir sempati kazandı.
Yıldırım da siyasi tecrübesi, esprileri ve 
germeyen tavrıyla artı sahibi durumda. 

İlçeler bazında düşünecek olursak;
Misal Beylikdüzü diyelim. İmamoğlu'nun

emaneti olacak. CHP'nin adayı Mehmet
Murat Çalık bu açıdan şanslı ve önde diyebi-

liriz. Yine AK Partili Mustafa
Necati Işık da gençliği ve mücadelesiyle al-
kışı hak ediyor. Beylikdüzü'nde güzel bir
seçim yarışı var diyebiliriz. Sonucunda yine
kesin olarak ne olur bilemeyiz ama ibre Ça-
lık'tan yana diyelim...

Avcılar'ı da çok soran oluyor. Avcılar'da
Handan Toprak sonrası CHP'nin kan kaybet-

tiği aşikar. Lakin Handan Hanım'da artık
CHP'li değil. Malum DSP'ye geçti. Bu CHP
için bir avantaj mıdır? Bence avantajdır.
CHP'nin adayı Av. Turan Hançerli ilçenin
yerlisi. Avukat, başarılı, mücadeleci hayatı
boyunca önemli mücadeleler vermiş bir
insan. Parti tabanının hoşuna gittiği aşikar.
Avcılar halkı da eminim ki sempatiyle bakı-
yordur. AK Parti'nin adayı Dr. İbrahim Ulu-
soy, ilçeye çok aşina değil. Ama sahada
kendini tanıttı. Avcılarlılarla kaynaştı. O da
önemli bir hekim. Ciddi çalışmalara imza
atmış birisi. Beylikdüzü'nde olduğu gibi Av-
cılar'da da kıyasıya bir yarış olacağı görülü-
yor. Fakat burada ibre ortada. Her an her

şey olabilir.
Bana göre ibrenin ortada olduğu bir diğer

ilçede Büyükçekmece. Hasan Akgün mü
Mevlüt Uysal mı? Akgün, Büyükçekmece'de
artık herkesin tanıyıp bildiği birisi. Uysal'ın
da zaten tanıtıma ihtiyacı yok. Mevcut İBB
Başkanı ve herkes tarafından tanınıyor. Bir
yanda uzunca yıldır süren Akgün dönemi
diğer yanda yeni bir soluk arzusu içinde olan
Uysal ve taraftarları. Karar Büyükçekme-
ce'den çıkacak ama bence her an ibre yön
değiştirebilir. 

Diğer ilçeleri de bir sonraki yazımıza 
bırakalım...

Görelim feleğin aynası ne suret gösterir!

Görelim feleğin aynası ne suret gösterir...
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Barış KIŞ

barısgercek1@gmail.com 

SON SAYFA

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece'nin olası
bir depreme hazır olduğunu ifade ederek, “Darısı İstanbul'un başına” dedi

D epremde yıkılma riski bulunan ve
kentsel dönüşüm kapsamına alınan
binaların yıkım ve yenilenme çalışma-

ları Büyükçekmece’de tüm hızıyla devam edi-
yor. Yerinde dönüşümü yapılan binaların
yıkımını konut sahipleriyle birlikte izleyen Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “Büyükçekmece depreme hazır diyebi-
liriz. Bundan sonra 3-4 blok daha binanın yı-
kımı kaldı. Büyükçekmece depreme hazır,
darısı İstanbul’un başına. İstanbul’daki 100

bine yakın bina stokunun mutlaka yıkılıp yeni-
lenmesi gerekiyor aksi takdirde çok büyük za-
yiat vereceğiz” dedi.

Yıkımlar sürüyor

Büyükçekmece Belediyesi’nin desteğiyle yıkı-
lan yıpranmış binaların yerine depremde hiç-
bir risk barındırmayan sağlam ve modern
mimarisiyle dikkat çeken konutlar yapılıyor.
Büyükçekmece’de bu kez belediye, vatandaş ve
müteahhit işbirliğiyle Atatürk Mahallesi’ndeki
28 daire ve 4 dükkandan oluşan 32 bağımsız
bölümün daha yıkımını gerçekleştirildi.

ANIL BODUÇ

En büyük sorun
depreme hazırlık

Vatandaşlara depreme karşı tedbirli olma
konusunda çağrıda bulunan Başkan Dr.

Hasan Akgün, “1999 depreminden sonra
Büyükçekmece’nin tüm fotoğrafını çektik.

Yıkılması ve yenilenmesi gereken binaları be-
lirledik ve bunları vatandaş, belediye ve müte-

ahhit işbirliğiyle tek tek yıktık. Biz yıkmazsak
deprem yıkacak. Deprem kapıda. Binlerce insa-
nın canına mal olacak binaların tamamı yıkıldı.
Çok eskiden yapılmış binalar aslında yıkılmaları
için depreme de gerek yok. Ruhsatlı, iskanlı ama
teknolojik olarak ömürleri bitmiş. İstanbul’un en
büyük sorunu depreme hazırlık ve ulaşımdır. Yı-
kılan binaların yerine modern teknolojiyle deprem
yönetmeliğine uygun binalar yapılarak 11 ayda bi-
tirildi. İnsanlar içerisinde korkusuzca mutlu bir şe-
kilde yaşıyorlar. İstanbul’da ilçelerimizin en
önemli sorunu depreme hazırlık, çürük binaların
yıkılması, vatandaşın canının malının korunması
olacaktır” ifadesini kullandı.

istAnbul Büyükşehir Belediye
Başkanı ve AK Parti Cumhur İtti-
fakı Büyükçekmece Belediye Baş-

kan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel
Seçim çalışmalarını sürdürüyor. Başkan

Uysal ve Hatice Uysal Hanımefendi AK
Parti Büyükçekmece Kadın Kolları tarafın-
dan düzenlenen akşam yemeğine katıldı. 2
bin 500’ün üzerinde kadın seçmenin katıldığı
yemeğe ayrıca, AK Parti Büyükçekmece İlçe

Başkanı Murat Çelik ve AK
Parti Büyükçekmece Kadın
Kolları Başkanı Yıldız Akbalık
Polat katıldı.

Kadın eli değmeden olmuyor

Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel
Seçimleri ile Büyükçekmece’de
bir değişim yaşanacağını ve bu
değişimin mimarlarının kadın-
lar olacağını belirterek, “Eğer
dünyada güzel bir şey ola-
caksa, yapılacaksa kadın eli
değmeden olmuyor. Büyük-
çekmece’de yeni bir dönem
başlayacaksa sizlerin eliyle,
sizlerin çalışmasıyla olacak.
Bu salonda 2 bin 500’ün üze-
rinde kadın var. 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü üzerinden bir-
kaç gün geçmiş olsa da ben
sizlerin bu özel gününü yeni-
den kutluyorum. Büyükçek-
mece’de 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü 31 Mart’taki
değişimin habercisi olsun.
Bugün buradaki bu 

kalabalık, değişimin ha-
berini şimdiden veriyor.
Bu konuda ilçe başkanı-
mıza, kadın kolları teşki-
latımıza, kadın meclis
üyesi adaylarımıza canı
gönülden teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.

Mahcup olmayacağız

Büyükçekmeceli kadınların
yıllardır değişim için müca-
dele verdiğini ve kadınların
bu mücadelesinden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın ha-
berdar olduğunu belirten
Uysal, “Sesinizi duyan Sayın
Cumhurbaşkanımız, Büyük-
şehir Belediye Başkanını Bü-
yükçekmece’ye gönderdi.
Büyükçekmece’den aday göste-
rilmeme sevinen ben ve sizler
inşallah Cumhurbaşkanımıza
mahcup olmayacağız. Seçimlere
20 günden az bir süre kaldı. O
güne kadar çok çalışıp hem Cum-
hurbaşkanımızı hem de Büyük-
çekmecelileri inşallah hayal
kırıklığına uğratmayacağız ve Bü-
yükçekmece’de değişimi başlataca-
ğız” ifadelerini kullandı.
BURAK ZİHNİ

Buyukcekmece hazır 
Darısı ıstanBul’a

AK Parti Büyükçekmece
Belediye Başkan Adayı

Mevlüt Uysal, 2 bin
500’ün üzerinde kadın

seçmenle bir araya
geldi. Uysal, “İnşallah

bu seçimde Büyükçek-
mece’de bir değişim
olacak. Bu değişimin

mimarı inşallah sizler
olacaksınız” dedi

Mevlüt Uysal, kadınların sosyal hayattaki yerinin büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Değisimin mimarı
kaDınlar olacak

Başakşehir Türkiye’ye
örnek olacak

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu,
aday tanıtım toplantısında projelerini açıkladı.
Kartoğlu, “Başakşehir'de öyle güzel işlere imza
atacağız ki Türkiye'ye örnek olacağız” dedi

AK Parti Başakşehir
Belediye Başkan
Adayı ve AK Parti Ba-

şakşehir Belediye Başkan
Adayı Yasin Kartoğlu düzenle-
nen Proje ve Aday tanıtım top-
lantısında projelerini sıraladı.
Emin Saraç Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen toplantıya Yasin
Kartoğlu’nun yanı sıra AK Parti
İstanbul İl Başkanı Bayram Şe-
nocak, AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Fatma Betül Sayan
Kaya, Eski Sağlık Bakanı Recep
Akdağ ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Programda Yasin Kar-
toğlu ulaşım, alt ve üst yapı, kül-
tür, sanat, ulaşım ve spor
alanlarındaki projelerini sıralaya-
rak Başakşehir’i daha da güzel
bir ilçe haline getireceğini söy-

ledi. Kartoğlu konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Altınşehir- Güvercin-
tepe ve Şahintepe arasından
geçen Kanal İstanbulumuz. Belki
de yüzyılın projesi Cumhurbaşka-
nımızın ifadesiyle. Kanal İstanbul
da Cumhurbaşkanımızın ikinci
yüzgünlükleri alanında proje iha-
lesi yapılacak. Şahintepe ve Ziya
Gökalp mahallelerinin planlarını
yenileyip hızlıca yapacağımız
planlardan sonra da kentsel yeni-
lemelerle özellikle Ziya Gökalp’te
projelerimiz bitti. Türkiye’de ilk
bir örnek olacak. Kentsel yenile-
melerle sadece iki mahalle
dedim. Diğerlerinde modern ken-
tleşmeyle yapılaşmış ve tamamı
bu şekilde bitmiş olacak. Kaya-
başı- Sultangazi çıkışımız da bizi
ciddi anlamda rahatlattı.” DHA

İstanbul
Büyükşehir
Belediye

Başkan Adayı Selim
Kotil, Eyüpsultan’da
vatandaşlarla bir
araya geldi. İstan-
bul için tasarladığı
projeleri de açıkla-
yan Kotil, mitingin
ardından Eyüp Sul-
tan Hazretleri Tür-
besi'ni ziyaret etti.
Kotil, Boğaz’ın al-
tından dört tane
Keban Barajına
eşdeğer güçte elektrik üret-
mek için su türbinleri projesini
hayata geçireceklerini söy-
ledi. Kotil, “24 yıldır İstan-
bul'u elinde tutan iktidar
neden bu projeyi akıl ede-
medi? Çünkü Boğaz’a hizmet
gözüyle değil, rant gözüyle

bakıyorlar. Biz, bu pro-
jeyi hayata geçirece-
ğiz. Binali Bey şahsen
saygı duyduğum bir
insandır. Ama ortada
bir kumaş farkı var.
Ben fen lisesindeyken
Türkiye matematik ve
fizik olimpiyatlarının
başındaydım. Sonra
İnşaat Mühendisliği ve
İktisat okudum. Hep-
sinden önemlisi 30 yıl-
dır, dünyanın elini
öptüğü bir insanın ya-
nında yetişiyorum.

Prof. Dr. Haydar Baş'ın kaleme al-
dığı Milli Ekonomi Modeli ile dün-
yaya bakıyorum. Türkiye’de
yıllardır birileri cebini doldururken
biz cebimizi doldurmadık. Otuz yıl-
dır gönlümüzü ve aklımızı doldur-
duk. Biz bu işi çok iyi biliyoruz"
ifadelerini kullandı.

Kotil: Kumaş farkı var

Yasin Kartoğlu

Selim Kotil

Hasan Akgün, Büyükçekmece’nin kentsel dönüşüm anlamında örnek bir ilçe olduğunu ifade etti.

İlgezdi’den Erdem’e cevap
AK PArti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail
Erdem’in söylediği “Ataşehir’de kültürel bir etkinlik
yapılacak olsa sadece öğretmenevinin kültür mer-

kezi var ve Ataşehir’de kültürel etkinlik yok” sözlerine cevap
veren Battal İlgezdi, "Ataşehir Belediyesi 10 yıl önce kurul-
duğunda sağlık, kültür ve sanat alanında hangi merkezleri
devraldı gidip bir araştırın, göreceksiniz ki tek bir tane bile
elle tutulur yer yok. Devraldığı şey borçtan başka bir şey
değildi. Oysa bugün saymaya başlarsak; Mustafa Saffet
Kültür Merkezi, Neşet Ertaş Kültürevi, Cemal Süreya
Etkinlik Merkezi, İçerenköy Sanat
Eğitim Merkezi, Düştepe Oyun
Müzesi, Ahmet Telli Çocuk
ve Halk Kütüphanesi, Fer-
hatpaşa Gençlik Merkezi,
Ataşehir Meslek Edin-
dirme MerkeziMon-
heim Tasarım Okulu ile
6 mahallede Ataevi’ne
sahibiz" diye konuştu.
DHA
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MEDİKAL, MEDİKAL SARF VE SARF MALZEME İLE BİYOSİDAL ÜRÜN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
nununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2019/113008
1-İdarenin
a) Adresi :GÜMÜŞPALA MAHALLESİ KARAYOLLARI MEVKİİ 

AVCILAR BELEDİYESİ ŞANTİYESİ AVCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2126945391 - 2126956227
c) Elektronik Posta Adresi :veteriner@avcilar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :47 KALEM MEDİKAL, MEDİKAL SARF MALZEME VE SARF

MALZEME İLE BİYOSİDAL ÜRÜN ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :GÜMÜŞPALA MAHALLESİ E-5 KUZEY YANYOL 

ÜZERİNDE BULUNAN VETERİNER İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİMAT YAPILACAKTIR. 

c) Teslim tarihi :MALLAR SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 20 
(YİRMİ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE, AVCILAR BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
GÜMÜŞPALA MAH.E-5 YANYOL ÜZERİNDE BULUNAN 
ADRESE TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :AVCILAR BELEDİYESİ MERKEZ HİZMET BİNASI SOSYAL 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Tarihi ve saati :27.03.2019 - 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 zo-
runlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
1- Genel  ilaçlamada   kullanılacak olan Biosidal ilaçların (Larvasit, Açık alan, Kapalı alan, Fare yemi, Karasi-
nek Yemi v.s.) tamamının Sağlık  Bakanlığı  Temel  Sağlık  Hizmetleri  Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş
Biyosidal Ürün ruhsatnamesi ve etiket onayı  ile ruhsat sahibi firmadan alınmış yetkili satıcı belgesi ihale dos-
yasında sunulmalıdır.
2- Larvasit ile ilgili, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş etiket onayı
idareye ihalede sunulması zorunludur.
3- Açık alan ilacı ile ilgili, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş etiket
onayı idareye ihalede sunulması zorunludur.
4- Kapalı alan ilacı ile ilgili, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş eti-
ket onayı idareye ihalede sunulması zorunludur.
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
yönetimindeki 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. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AVCILAR BELEDİYESİ
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 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 AVCILAR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 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, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı 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 teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) 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. 

TIBBİ MALZEME, SARF MALZEME VE BİYOSİDAL ÜRÜN SATIN ALINACAKTIR
AVCILAR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (960876) 
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Spor Toto Süper Lig’de en yakın rakibi Galatasaray’ın 8 puan önünde lider 
durumda bulunan Medipol Başakşehir, Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük ligini
kapsayan değerlendirmeye göre en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor

S üper Lig’de geride kalan 25
maçta kalesinde yalnızca 12
gol gören turuncu-lacivertli

ekip, 0,48’lik gol yeme ortalamasını
yakaladı. İstanbul ekibi, bu ortalama
ile zirvede yer aldı. Medipol Başak-
şehir’e bu alanda en yakın takım İn-
giltere’de şampiyonluk hasretine son
vermeye çalışan Liverpool. Ligde
ikinci sırada bulunan İngiliz ekibi,
geride kalan 30 maçta kalesinde 17
gol gördü ve 0,56’lık gol yeme orta-
lamasına sahip oldu. Lider Manc-
hester City ise 30 maçta 21 gol
kalesinde gördü ve 0,7’lik gol ortala-
masını tutturdu.

PSG 15 gol yedi

Fransa Ligi’nde ise Paris Saint-Ger-
main de bu sıralamada 3. basa-
makta yer alıyor. Başkent ekibi, ligde
geride kalan 26 maçta 15 gole izin
verdi ve 0,57’lik gol yeme ortalama-
sını tutturdu.

Atletico Madrid ve Juventus eşitliği

Bu alanda sıralamada 3. sırayı ie İs-
panya Ligi’nden Atletico Madrid ve
İtalya’dan Juventus alıyor.
İspanya Ligi’nde ikinci sırada bulu-
nan Madrid temsilcisi ile İtalya’da
zirvede yer alan Juventus 27’şer

maçta kalelerinde 17’şer gol gördü.
İki takım da 0,63’lük gol ortalama-
sına sahip oldu.

Almanya’da Leipzig zirvede

Gol yeme sayıları göz önüne alındı-
ğında Almanya’da da şampiyonluk
yarışı veren takımlardan Bayern
Münih ve Borussia Dortmund’un
önünde Leipzig yer aldı. Leipzig 25
maçta 20 golle 0,8 gol yeme ortala-
masına sahip. Averajla lider du-
rumda bulunan Bayern Münih 25
maçta 27, aynı puana sahip Borus-
sia Dortmund ise 25 maçta 28 gol
yedi.

Lig adı Takım adı Maç sayısı Yediği gol Ortalama
Spor Toto
Süper Lig 

Medipol
Başakşehir

20 10 0,48

İngiltere Ligi Liverpool 30 17 0,56

Fransa Ligi Paris Saint-
Germain

26 15 0,57

İtalya Ligi Juventus 27 17 0,63

Almanya Ligi Leipzig 25 20 0,8
Avrupa’nın diğer önemli liglerinden olan Portekiz Ligi’nde Porto 25 maçta 15 gol ile 0,6,Hollanda Ligi’nde de PSV Eindhoven 25 maçta 16 gol ile 0,64’lük ortalamalara sahip oldu.
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Sarı-Kırmızılı yönetim, sezon sonu
sözleşmesi bitecek olan Martin
Linnes ile prensip anlaşmasına vardı.
Norveçli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme
imzalanacak. Linnes’in maaşına da
300 bin euro zam yapılacak
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GALATASARAY,Martin Lin-
nes’le el sıkıştı… Sezon sonu
sözleşmesi bitecek olan Norveçli
futbolcuyla masaya oturan
Sarı-Kırmızılılar, 3 yıllık muka-
velede karar kaldı… Cim Bom,
Martin’e 5 yıllık bir kontrat
önerdi ancak çocuğunun eğiti-
mini düşünen 27 yaşındaki
oyuncu, ‘3 yıl sonra ülkeme
dönmek istiyorum’ diyerek 3
yılda ısrar etti, Galatasaray da
bu teklifi kabul etti. Oyuncunun
sözleşmesine opsiyon da koyul-

mayacak. Sarı-Kırmzılı yöne-
tim, yıllık 950 bin euro kazanan
Linnes’in maaşına da 300 bin
euro zam yapacak ve başarılı
sağ bekin maaşı 1 milyon 250
bin euroya çıkarılacak. 27 yaşın-
daki futbolcu geçtiğimiz gün-
lerde ülkesine verdiği röportajda
Galatasaray’da kalmak istedi-
ğini vurgulamıştı. 2016 yılının
devre arasında Molde’den Ga-
latasaray’a gelen Linnes, 3 yıllık
süreçte 95 maça çıktı ve 3 gol 11
asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe 
kendinden emin

Sinan Güler, "Ligde ve Euroleague'de önemli adımlarla, hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz" dedi

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli
oyuncusu Sinan Güler, Türkiye'de
ilk kez gerçekleştirilen, sporda ino-
vasyona ve bölgedeki spor teknolo-
jisi startup'larının sahip olduğu
potansiyeli en üst düzeye çıkar-
maya odaklanan HYPE SPIN İno-
vasyon Hızlandırıcısı programının
finaline katıldı. 1907 Fenerbahçe
Derneği'nin projesinde bireysel ya-
tırımcılar arasında yer alan Sinan
Güler, Demirören Haber Ajansı'na
(DHA) açıklamalarda bulundu.
İnovasyon ve teknoloji gelişiminin
kişilerle buluşabilmesi adına spo-
run çok önemli bir yere sahip oldu-
ğunu ifade eden Sinan Güler,
"Özellikle spor kuruluşlarının Fe-
nerbahçe gibi kulüplerin dahiliyeti
kullanıcıya ulaşma konusunda giri-
şimlerin çok daha yardımcı olaca-
ğından dolayı bu tarz işlerin
büyümesi çok mühim ve önemli.
Bu noktada da ben yaklaşık 5 sene-
dir melek yatırımcılık dünyası
içinde bulunduğum için az çok tec-
rübe kazandığımı düşünerek böyle
bir hızlandırıcı programa dahil

olmak ve orada hem sporla ilgili gi-
rişimleri tanımak hem de farklı şe-
killerde girişimciye ulaşabilecek
girişimleri büyütmeyi hedeflemek
heyecanlı bir organizasyon" dedi.

Kupa önemli bir hedef
Tecrübeli basketbolcu,  Türkiye Ku-
pası ile ilgili olarak, "Sezon içeri-
sinde çeşitli hedefler ile yola

çıkıyoruz ve bu noktada Türkiye
Kupası da önemli hedeflerden bir
tanesiydi. Kazandığımız için mut-
luyuz ama aynı zamanda her kay-
bettiğimiz maçı düşündüğümüz
gibi kazandığımız anlarda da say-
fayı çabucak çevirip ilerideki hedef-
lere odaklanmamız gerekiyor ki şu
anda da aynı şekilde devam ediyo-
ruz" diye konuştu.



c umhuriyet Halk Partisi Avcılar
Belediye Başkan adayı Av.
Turan Hançerli, ilçede sürdür-

düğü seçim çalışmalarına ilişkin
önemli açıklamalarda bulundu. Av-
cılar'ı daha ileriye taşımak ve bulun-
duğu noktadan daha iyi bir yere
getirmek için belediye başkanlığına
talip olduğunu söyleyen Hançerli,
“Biz hep söylüyoruz; önceliğimiz

Avcılar olacak hizmet olacak diyo-
ruz. Avcılar'a şeffaf bir belediyecilik,
sağlıklı bir yönetim ve sürekli ileriyi
hedefleyen, gelişmeyi arzulayan bir
anlayış vaat ediyoruz” dedi.

Acılarla büyüdüm

Gençlik yıllarında Tokat'ta patoz
makinesine iki kolunu kaptıran
Hançerli, her daim acılar içerisinde
yetişen birisi olduğunu anımsata-
rak “Her türlü zorluğun üstesin-

den gelebilecek, her türlü sıkıntıyı
aşabilecek biriyim” diye konuştu.
Hançerli, “Acılarla büyüdüm. Acı-
larla boğuştum. Hep kazandım.
İşte bu yüzden acıları da Avcılar'ı
da biliyorum. Ünlü bir düşünür
der ki; 'Acı bilgidir...' Acı hak yeme-
meyi bilmektir, hayatın ranttan ve
çıkar savaşlarından büyük oldu-
ğunu bilmektir. Hayat bütün bu
kötü hırslardan büyüktür. Tam da
bu yüzden acılar değil Avcılar ka-

zanacak” ifadelerini kullandı.

Herkese eşit hizmet

Avcılar'da herkese eşit bir şekilde hiz-
met vereceklerini de kaydeden Han-
çerli, “Sadece birlik ve beraberliğin
olduğu yerde huzurdan, mutluluk-
tan, eşitlikten ve ayrımsızlıktan bah-
sedilebilir, bunu biliyor ve parti
ayırmaksızın, 435 bin Avcılarlı hem-
şehrilerimize eşit hizmet etmeye geli-
yoruz” dedi.
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Mehmet 
Akif Ersoy
unutulmadı
12 MART İstiklal Marşı'nın Kabulü ve
Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü do-
layısıyla Büyükçekmece Şehit Münir
Alkan Fen Lisesi'nde bir tören gerçekleş-
tirildi. İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet
Özel ve ilçedeki mülki amirlerin katıldığı
etkinlikte duygusal anlar yaşandı. Meh-
met Akif Ersoy'un tarihi açıdan Türk
milletinin en önemli isimlerinden birisi
olduğunu kaydeden Özel, “Kendisini
yalnızca bugün değil her gün anımsaya-
cak, her gün hatırlatacağız. Milli marşı-
mızın şairi ve milli birçok destanımızın
anlatıcısı olarak hafızalarda yer eden
Mehmet Akif Ersoy'u bugün burada
anan ve burada bulunan herkese teşek-
kür ediyorum” dedi. 

Şiirler okundu

Düzenlenen etkinlik kapsamında sahne
alan lise öğrencileri de Ersoy'a ait şiirleri
seslendirerek, türküler söyledi ve Kurtu-
luş Mücadelesi'ni anımsatan kısa göste-
riler sergiledi. Uzun süre ayakta
alkışlanan öğrenciler, “Her zaman milli
mücadelemizi anımsayacak ve İstiklal
Marşımızın şairi olan Mehmet Akif  Er-
soy'u hiçbir zaman unutmayacağız”
diye konuştu.
HABER MERKEZİ

Seçim
çalışmalarına

ilişkin konuşan
CHP Avcılar

Belediye Başkan
adayı Turan

Hançerli, “Ben
acılarla

büyüdüm,
acılarla boğuştum

ama hep
kazandım. Şimdi
de bir kere daha
diyorum; acılar

değil Avcılar
kazanacak” dedi

ANIL BODUÇ
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CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık, Malatya Atalar Köyü
Haçovalılar Derneği'nin düzenlediği etkinliğe katıldı. Burada konuşan Çalık,
“Bugüne kadar belediyemizde hep mutfak tarafındayım. Orada çok iyi bir lider
olan İmamoğlu'yla çalıştık. Şimdi belediye başkan adayı olarak çalışıyoruz”  dedi
MALATYA Atalar Köyü Haçovalılar Der-
neği'nin West Marina'da düzenlediği kahv-
altılı toplantıya katılan CHP Beylikdüzü
Belediye Başkan adayı Mehmet Murat
Çalık seçim çalışmalarına ilişkin önemli
açıklamalar yaptı. Toplantının ev sahipli-
ğini gerçekleştiren Dernek Başkanı Yusuf
Mumcu'ya teşekkür eden Çalık, “Bugün
burada Malatyalı hemşehrilerimizle bir
arada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk
duyuyor ve kendilerine teşekkür ediyorum.
Beylikdüzü'nde her zaman birlik, beraber-
lik içerisinde güzel işler yapmak için çalışa-
cağız” diye konuştu.

Çalık'a destek istedi

Dernek Başkanı Mumcu, Çalık'la daha
önce Ekrem İmamoğlu'nun yemeğinde
karşılaştığını söyledi. Çalık'ın her şeyin 
farkında ve bilincinde bir isim olduğunu
kaydeden Mumcu, “O zamanlar karşılaş-
tığımızda kendisini daha evvel görmedi-
ğimi söylemiştim. O da; 'ben belediyenin
mutfağında çalışıyorum. Beylikdüzü'nün
her türlü ihtiyacını biliyorum' demişti. 
Gerçekten de öyle kendisi ilçemizin ihti-
yaçlarını bilen çalışkan ve mütevazi bir
isim. Hepinizinden kendisine destek
bekliyorum” dedi.

Koltuğu hak etmeliyim

Başkan Mumcu'nun ardından konuşan
Çalık'ta, “Doğru, ben belediyenin mutfa-
ğından gelen bir isimdim. Ama bizim siya-
set süreci yürüten, siyaseten kararları alan
çok iyi bir liderimiz vardı. Ekrem İmamoğ-
lu'yla çalışmak bana çok mutluluk veriyor.
Çünkü ben 22 yıllık şehir plancısıyım. Bu-
güne kadar beni o koltuklarda oturtmayı
İmamoğlu dışında hiç kimse başaramadı.
Şehir plancısı olarak belediyenin kamu ta-
rafında görev yapmak, sorunları çözümle-
riyle ortaya koymak çok ciddi bir
tecrübeydi. Şimdi belediye başkan adayı
olarak burada 2 aydır mücadele veriyoruz.
Oturacağımız koltuğu hak etmeye çalışı-
yoruz. Hak etmediğim hiç bir koltukta
oturmam” şeklinde konuştu.

Mumcu benim yol arkadaşım

CHP Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi
adayı Serdal Mumcu'dan da övgüyle söz
eden Çalık, “Mumcu, benim değerli bir
yol arkadaşım. Kendisiyle birlikte çalış-
maktan dolayı çok mutluyum” dedi. Ça-
lık'ın övgüleri için teşekkür eden Mumcu
da Beylikdüzü'ne hizmet etmek ve katkı
vermek için meclis üyesi adaylığına talip
olduğunu ifade etti. BARIŞ KIŞ

eSenyurt
Sanatta

marka olacak
AK Parti Esenyurt Belediye
Başkan adayı Azmi Ekinci,
Esenyurt'un kültür, sanat
alanında marka bir şehir
olacağını söyledi
aK PaRTİ Esenyurt Belediye Başkan
adayı azmi Ekinci, Esenyurt Belediyesi
kursiyerlerinden oluşan halk oyunları
ekibinin gösterilerini izlerken ilçenin kül-
tür sanat alanında da hak etiği yere ula-
şacağını söyledi. Programda konuşan
Ekinci, güzel performans sergileyen halk
oyunu ekiplerine teşekkür ederken " İna-
nıyorum ki 1 nisandan sonra
Türkiye'nin en güzel halk
oyunları ekipleri, en
güzel müzisyenleri,
milli ve yerli şuuru
bilen en kaliteli sa-
natçıları Esenyurt'tan
çıkacak. Bu potansi-
yeli sizlerde görüyo-
rum. Bu alandaki
projelerimizle Esenyurt kül-
tür -sanatta bir marka olacak. 100 proje-
mizin detayına girmeyeceğim ama
sadece burayı ilgilendiren projelerden
bahsedeceğim" dedi. 

Güzel bir gençlik yetişecek

Ekinci, halk oyunları atölyelerinin olaca-
ğını vurgulayarak "Konservatuar, tiyatro-
sinema akademisi alanında projemiz
var. Gelecekte yeni oyuncular yetişecek.
Çünkü Esenyurtumuzum nüfusunun
yüzde 60'ı orta yaş altı. Bu potansiyelin
bir taraftan normal eğitimini alırken bir
taraftan da geneleksel kültürümüzün
eğitimini alması lazım. Kültürel alanda
çok güzel işler yapıyorlar. Çağın teknolo-
jisini bilen bir gençlik yetişecek. Liseden
en az bir dil bilerek mezun olacak. Bu
gençliğimizin adı zararlı akışkanlıklarla
değil mucitler şampiyonlar olarak anıla-
cak. Esenyurt'ta bu cevher var. Bizlere
dua ve desteklerinizi esirgemeyin, 31
Mart'ta yeni bir tarihe imza atmakistiyo-
ruz" dedi. TüRKan ERVan

Sevcan’dan
halay şov
İsTanBuL'un dört bir yanından gelen
Erzurumlular tarafından şölen alanına
dönüşen Bostancı Gösteri Merkezi, sev-
can Orhan'ın eşsiz yorumuyla seslendir-
diği türküler ve şarkılarla inledi. Şarkıları
ile olduğu kadar güzelliğiyle de dikkat

çekmeyi başaran Orhan,
tercih ettiği siyah tül

detaylı elbise-
siyle göz ka-
maştırdı.
yaklaşık bir
buçuk saatlik
programında
''ağabeyim''

dediği İbrahim
Erkal şarkılarına

da yer veren başarılı
sanatçı, ''İbrahim Erkal,

ilk albümümü çıkaracağım dönemde, re-
feransı ile dönemin güçlü plak şirketi işe
çalışmama vesile oldu. Ve ilk albümüm
çıktı. Erzurum’u çok severdi, kıymetli-
mizdir İbrahim Erkal'' diyerek merhum
sanatçının ''sen aldırma'' ve “Hadi Gel
Erzuruma Gel” şarkılarını Bostancı Gös-
teri Merkezini dolduran Erzurumlular ile
birlikte seslendirdi
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Dünyanın en stresli şehirleri belli
olurken, Türkiye'den İstanbul'un
30'uncu sırada yer aldığı görüldü.
Medya takip ve raporlama ajansı
PRnet, dünyanın en stresli şehirlerini
konu alan araştırmayı inceledi.
PRnet'in Zipjet verilerinden ve medya
yansımalarından derlediği bilgilere
göre, İstanbul dünyanın en stresli
30'uncu şehri oldu. araştırma 2018
yılı verilerini kapsarken, 146 ülke baz
alınarak hazırlandığı kaydedildi. Dün-
yanın en stresli şehirlerinin sıralan-
dığı listenin başına ise Bağdat'ın
oturduğu saptandı. Bağdat'tan sonra
ilk beşte yer alan diğer şehirler de

Kabil, Lagos, Dakar ve Kahire olarak
görüldü.

Bin 911 haber çıkışı saptandı

PRnet ve ajans Press'in gerçekleştir-
diği medya incelemesinde, konuyla il-
gili yazılı basına yansıyan haber
adetleri de belli oldu.2018 yıllını kap-
sayan medya incelemesinde “İstan-
bul ve stres” kelimelerini barındıran
bin 911 haber çıkışı olduğu görüldü.
Medya başlıkları incelediğinde ise İs-
tanbulluların en çok konut ve kira üc-
retlerinin yüksek olması, trafik
yoğunluğu ve hayat pahalılığından şi-
kâyetçi olduğu kaydedildi.

Dünyanın en stresli şehri istanbul

Mutfaktan çıktık 
aday olduk

Mehmet
Murat
Çalık

Serdal
Mumcu

Yusuf
Mumcu

Turan Hançerli, “Her zaman olduğu gibi yarın da Avcılar için sevgiyle çalışan ve gülümsemekten asla vazgeçmeyen birisi olacağım” dedi.

Azmi
Ekinci


