
CHP İstanbul Büyükşehir 
Belediye (İBB) Başkan adayı

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel 
seçimleri turuna, Çatalca'da devam
etti. İmamoğlu'nu seçim turunda eşi
Dilek İmamoğlu da yalnız bırak-
madı. İmamoğlu çifti, Çatalca giri-
şinde yüzlerce partili ve vatandaşlar
tarafından alkışlarla karşılandı.
İmamoğlu'na çiçek hediye eden va-
tandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi. 

14 Mart Tıp Bayramı nede-
niyle ilçedeki hastaneleri ve

sağlık ocaklarını ziyaret eden Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Hasan
Akgün, “Tüm zorluklara rağmen
mesleklerini büyük bir özveriyle
yapan doktorlarımız ve sağlık çalı-
şanlarının 14 Martı Tıp Bayramı
kutlu olsun. Doktorluk en kutsal
mesleklerden bir tanesi. İnsanların
hayatını kurtarmak, eski sağlığına
kavuşturmak kadar güzel ve kutsal
bir şey olamaz” ifadesini kullandı. 
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Doktorluk 
kutsal meslek

DSP Silivri Belediye Başkan
Adayı Selami Değirmenci,

SİAD’ı ziyaret etti. Sanayicilerle bu-
luşmasından duyduğu memnuniyeti
dile getiren Değirmenci, “Bu bölge
sanayi bölgesi çok fazla sorunlar var.
Buraların sürekli denetlenmesi
lazım. Oluşturulacak bir komite ile
sizin sorunlarınızın ertelemeden
çözmemiz gerekiyor. Yeni sanayi
alanlarına ihtiyaç var” diye konuştu. 
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sanayicilerin
çok sorunu var

Projelerini açıklayan AK
Parti Avcılar Belediye Başkan

Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, “Avcılar’a
metro geliyor, hayırlı olsun, kutlu
olsun. Yanlış algı operasyonları ile
seçim alma işi bitti. Çünkü alışmışlar
‘Ceketimizi assak kazanıyoruz’ de-
meye.  Avcılar'a 20 yıl çivi çakmadılar.
Sizlerin desteği ile Avcılar’da yeni bir
dönem başlayacak” dedi. I SAYFA 4
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20 yıl tek çivi 
çakmadılar!

ç
yÜzLerCe KiŞi KarŞILaDI

Çatalca pazarı girişinde 
Trabzon ekmeği satan Ayşe

Kaplan isimli kadın pazarcıyla soh-
bet eden İmamoğlu, Kaplan'a, “Ek-
mekleri sen mi yaptın?” sorusunu
yöneltti. “Evet. Ben de Trabzonlu-
yum” yanıtını alan İmamoğlu, “Üre-
tene kurban olurum. Sen, örnek
ötesisin. Seninle röportaj yaptıraca-
ğım. İstanbul'u üretime katmamız
lazım” diye karşılık verdi. I SAYFA 5
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sen ÖrneK Ötesi Birisin

Yıldırım, seçim çalışmaları
kapsamında Sultangazi'de

STK temsilcileriyle bir araya geldi.
Bir gazetecinin servisçiler odasının
kendisine yaptığı çağrının sorulması
üzerine Yıldırım, “Taleplerine bak-
tım. İstanbul'da 60 binin üzerinde
servis çeken esnafımız var. Bunlar

İstanbul'un öğrencilerini, çalışanla-
rını her gün taşıyorlar. İstanbul'un
yükünü taşıyorlar. Servisçilerimizin
sorunlarına gereken ilgiyi, alakayı
gösterdik bugüne kadar. Bundan
sonra da göstereceğiz. Talepleri
makul talepler. Bu konuda yapıl-
ması gerekenleri yapacağız” dedi. 

serVisÇiLerin MaKUL taLePLeri Var

ç Binali Yıldırım, seçimde oy
oranlarıyla ilgili hedefinin

sorulması üzerine, “Benim çıtam
İstanbulluların 31 Mart'ta verecek-
leri destektir. En gerçek anket, en
doğru anket seçim sandığından
çıkan ankettir. Ben İstanbul'a, İstan-
bullulara güveniyorum. İstanbul'un

sorunlarıyla baş etmeye çalışan, İs-
tanbul'un geleceğini arayan bütün
seçmenlerin, 11 milyon seçmenin
tamamının desteğini talep ediyo-
rum. Ayrıştırmadan, herkesi kucak-
layan, herkesin başkanı olacağıma
bütün İstanbulluların huzurunda
söz veriyorum” diye konuştu. 

istanBULLULara ÇOK GÜVeniyOrUM
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‘Hatıralar’dan bir
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Kazma kürek mi
yoksa oy mu?
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Ben ağayım ben
paşayım diyenler

remzi tanIŞ 

AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye
Başkan adayı 
Binali Yıldırım, 
seçim çalışmaları
kapsamında ziyaret
ettiği Sultangazi’de
basın mensuplarına
yaptığı açıklamada,
“En gerçek anket, en
doğru anket seçim
sandığından çıkan 
ankettir” diye konuştu
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Hayali ürün 
satmayı severler

AK Parti İstanbul İl Başkanı
Bayram Şenocak, 31 Mart

Yerel Seçim çalışmaları kapsa-
mında Ataşehir Trabzonlular Der-
neği'nde hemşerileriyle bir araya
geldi. CHP İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Ekrem İma-
moğlu'nun yaptırdığı anketleri de-
ğerlendiren Şenocak, “Bunlar
anlattıklarına kendileri de inanmı-
yor. Bunlar hayali ürün satmayı çok
severler” dedi.
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Amacımız buraya
o mührü vurmak

AK Parti Büyükçekmece
Belediye Başkan Adayı

Mevlüt Uysal, Tokat Sulusaray
Malum Seyit Tekkeliler Derne-
ği’ndeki programa katıldı. Uysal,
“Büyükçekmece’ye 25 yıldır AK
Parti belediyeciliği gelmemişse,
amacımız buraya gelip 
o mührü vurmak. Amacımız bele-
diye başkanlığı yapmak olsaydı
zaten 10 yıl yapmışım” açıklama-
sını yapmak. I SAYFA 7
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URETENE KURBAN OLURUM
Çatalca Perşembe Pazarı’nı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, ekmek
yapıp satan yaşlı bir teyzeye, “Üretene kurban olurum” diye hitap etti

Trafik çilesi son bulacak
AK Parti Beylikdüzü Belediye
Başkan Adayı Mustafa Necati

Işık denizin gücünü Beylikdüzü'ne ka-
tacaklarını belirterek, “Beylikdüzü
Deniz Otobüsü ile değer kazanacak”

açıklamasını yaptı. Işık, “Deniz’den 
İstanbul'un bütün deniz kenarı olan 
ilçelerine yol yapacağız. Deniz otobüsü
yolları kısaltacak. Trafik çilesi son 
bulacak” diye konuştu. 
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EN DOGRU ANKET 
SANDIKTAN CIKAR

KENDILERI YAPTI
KENDILERI YIKTI
Arnavutköy'de hakkında
yıkım kararı verilen iki
katlı inşaatı yıkmaya
gelen ekiplere izin
vermeyen sahipleri
kaçak yapıyı 
kendileri yıktı

eKiPLeri inŞaata sOKMaDILar
İmrahor Mahallesi
Nurcihan Sokak'ta

Selami T.'ye ait kaçak in-
şaat hakkında belediye
ekipleri yıkım kararı
verildi. Ekipler bina-
nın olduğu yere iş
makinasıyla geldi.
Ekiplere polisler de
eşlik etti. Binanın

olduğu yere

gelen inşaat sahibi ve ya-
nındaki akrabaları yapıyı
yıktırmak istemedi. Ekipler
ve inşaat sahipleri arasında
tartışma yaşandı. İnşaat sa-
hipleri yapıyı kendilerinin
yıkacaklarını belirterek,
ekipleri inşaata sokmadı.
Bunun üzerine zabıta in-
şaat sahiplerine yıkım için

izin verdi.
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Önce bataklık 
kurutulmalı

Beylikdüzü Belediyesi Da-
nışma, Takip ve Rehabilitas-

yon Merkezi ek hizmet binası
açılışına katılan Mehmet Murat
Çalık, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam
Merkezi’ni de hatırlatarak bağımlı-
lıkla mücadelede önce bataklığı ku-
rutmanın önemine dikkat çekti.
“Burası vatandaşların kalbine do-
kunduğumuz bir nokta” diyen
Çalık, “Burası bağımlıların kullan-
dığı, Beylikdüzü ve Gürpınar’ın
kötü noktasıydı. Orada bir dönü-
şüm gerçekleşti ama bu sadece
bina dönüşümü değil zihniyet dö-
nüşümüydü” ifadelerini kullandı.
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Herkes ev 
sahibi olsun 

Türkiye Emekliler Derneği
(TÜED) Avcılar Şube Baş-

kanı Necdet Kömeçoğlu, TOKİ'nin
İstanbul'da inşasına başlayacağı 6
bin 300 konuta ilişkin bilgi verdi.
“Avcılar'daki bütün hemşehrileri-
miz ev sahibi olsun istiyoruz”
diyen Kömeçoğlu,
“Şehit aileleri ile dul
ve yetimler 15-19
Nisan, emekliler 25
Mart-5 Nisan,
diğer başvurar
ise 6-22
Mart ta-
rihle-
rinde
talepte
buluna-
bilirler”
dedi.
I SAYFA 6

ç

YIL: 14              SAYI: 4189  15 MART 2019 CUMA            www.gazetedamga.com.tr                             FİYAT: 25 Krş

Memorial Bahçeliev-
ler Hastanesi İç Has-

talıkları Bölümü’nden Uz. Dr.
Aytaç Karadağ, uçak yolculuklarında
ortaya çıkabilecek hastalıklar ve ko-

runma yolları hakkında bilgi verdi. I SAYFA 2

Sayfa 4Metro GOP’tu geliyor!

Seçim çalışmalarını sürdüren Mustafa
Necati Işık, Beylikdüzü’nde deniz otobüsü
seferlerinin başlayacağını söyledi. 

hastaneyi ziyaret etti: Binali Yıldırım, Sultangazi Muhsin Yazıcıoğlu
Caddesi'nde esnaf ziyaretinde de bulundu. Yıldırım ayrıca Sultangazi Haseki
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni 14 Mart Tıp bayramı nedeniyle ziyaret etti. 

TÜED Avcılar
Şube Başkanı
Necdet 
Kömeçoğlu
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S evgili Okuyucularımız, yaşadığımız son
birkaç ay, dinlediğimiz, okuduğumuz
haberler hepimizi canımızdan bezdirdi.

Yok efendim, bey efendi Büyükçekmece'ye
başkan olursa sahili halka açacakmış. Yok
efendim 8 Mart Dünya Kadınlar gününde
ezan okunurken kadınlar protesto yapmış.
Yalancılıkta rekorlar kırılıyor. 

Hedefler ölüm yetişmeden dünya nimetle-
rinden olabildiğince yararlanmak. Ama in-
sanlığı öğrenememiş bazı kişiler meydanı boş
bulursa giderek bize hükmetmeye başlarlar.
Her konuda "ÖNCE BEN" derler. İnsanca ya-

şamak derken sadece kendilerini düşünürler.
Hak derken kendi hakları ön plandadır. İnanç
derken yalnız kendi inançları doğrudur. Artık
onlar için dünya nimetlerini paylaşmak değil,
aslan payını almak söz konusudur. Bu ne-
denle kaba kuvvete dayanan, azarlamadan
zevk alan, anlamsız bir yaşam biçimini uygu-
lamaya başlarlar. Nitekim binlerce yıldır kuv-
veti ellerine geçirenler, tek ortak yanımızın
insanlık olduğunu unutarak bizleri rengimize,
dilimize, inancımıza göre bölüp, birbirimize
düşürmüşlerdir. 

Nitekim hiçbir ayrım yapmadan bütün in-
sanları barış içersinde, kardeşçe yaşamaya,
iyinin, güzelin, hakkın ve doğrunun yanında
olmaya çağıran Tanrı buyruğuna rağmen

hepsi de Ulu Yaradan dediği-
miz tek Tanrıya inanan insanlar
(Museviler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar)
bile fanatiklerce tarih boyunca birbirlerinin
düşmanı haline getirilmiştir. Bütün bu acı
gerçeklere karşın, hepimizin tek ortak yanı
olan insanlığın güzelliğini, değerini ve anla-
mını savunmaya çalışan düşünürlerin, eğitim-
cilerin, devlet adamlarının, yazarların pek az
bulunan gerçek din adamlarının kısaca akılcı

ve sağduyu sahibi pek çok insanın varlığı,
dünyamızın aydınlık yarınları için bir umut-
tur. Hepimiz çocuklarımızı böyle yetiştirmek
için gayret sarf etmeliyiz. 

Ne yazık ki ön yargılı, art niyetli, çıkarcı,
dinimizi alet olarak kullanan bağnaz ve dik-
tatör ruhlu hemcinslerimize gerçeği göster-
mek çoğu kez mümkün olmuyor. "Bir ön
yargıyı ortadan kaldırmak, bir atomu parça-
lamaktan daha güçtür." Diyen Einstein'e hak
vermek zorunda kalıyoruz. Bence, İnsan ol-
makta mesele, oruç tutmak, namaz kılmak
değil, Ulu Yaratana olan inancımızla ara-
mıza hiç kimseyi sokmuyorsak, vatanımıza,
milletimize, ailemize bağlılığımıza gölge dü-
şürmüyorsak, ahlaki değerleri göz ardı etmi-

yorsak, başkalarının hakkını en az kendi hak-
kımız kadar koruyorsak, almadan vermeyi,
bütün insanları sevmeyi başarabiliyorsak, öz-
gürlükten yana, bağnazlığa karşıysak işte o
zaman Ülkemize ve insanlığa karşı görevleri-
mizi yapmış oluruz. Ben bu terbiye ile büyü-
düm. Bu düşünce tarzıyla yaşamımı sonuna
kadar sürdüreceğim. İTÜ'den önce görevim
Yarımca Seramik Fabrikası yapımında
önüme fırsatlar çıktı hem de iyi zengin olabi-
lecek gibi fırsatlar ben baba sözü dinledim.
Ömür boyu borçlu yaşayacağım. Kimsenin
ümmeti olmadan. Sevgili Okuyucularım, sık-
tıysam özür dilerim. Çok stresli bir ay yaşa-
dım. Bunu sizlerle paylaşarak rahatladım.
Sağlıklı kalmanız dileklerimle. 

İnsan olmak

YAŞAM

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

UcARKEN SAgLIgINIZA 
DIKKAT EDIN

Fazla uçuş yapmanın ne zararı olur demeyin!

Memorial Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları
Bölümü’nden Uz. Dr. Aytaç Karadağ, uçak
yolculuklarında ortaya çıkabilecek hastalıklar ve
korunma yolları hakkında bilgi verdi

U çak seyahati sırasında; bioritmin bo-
zulması, radyasyon artışı, basınç
dengesizliği, nem düşüşü gibi sebep-

ler çeşitli sağlık problemlerinin ortaya çık-
masına neden olabiliyor. Gökyüzünde
özellikle kalp sorunları artarken, pratik ön-
lemlerle pek çok rahatsızlıktan korunmak
mümkün olabiliyor. Memorial Bahçelievler
Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz.
Dr. Aytaç Karadağ, uçak yolculuklarında or-
taya çıkabilecek hastalıklar ve korunma
yolları hakkında bilgi verdi.

1 - 6 saatlik uçuş bile jet-lag yapabilir

Yaşanılan yerin saatine adapte olunduğun-
dan 6 saatlik uçuşta bile bioritim bozulabil-
mektedir. Bioritim bozulduğu takdirde
yapılan eforla orantısız yorgunluk, kırgınlık,
bitkinlik, sersemlik, konsantrasyonda ek-
silme, karında şişkinlik, gaz, kabızlık, ishal,
uyku düzensizliği, iştahsızlık, kalp atımla-
rında düzensizlik yaşanabilmektedir. Özel-
likle batıdan doğuya uçuşlarda ve gündüz
uçuşlarında jet-lag olma riski daha fazladır.

2 - Kalp hastalıklarını tetikliyor

Kabin içindeki basınç dengesizliklerinden
ötürü varislerde belirginleşme, bacaklarda

ödem, ayaklarda ağrı, uyuşma gibi damar-
sal bozukluklar görülebilmektedir. Uzun
uçuşlarda türbülans nedeniyle kanın damar
içinde pıhtılaşması akciğer embolisi, kalp
krizi, beyin felci, bacaklarda damar tıkanık-
lığı gibi problemlere neden olabilmektedir.
65 yaş üstündeki kişilerde, özellikle böbrek,
akciğer, şeker hastalığı gibi eşlik eden kro-
nik hastalığı olan kişilerde, kalp krizi geçir-
miş, kalp yetmezliği olan, stent takılmış,
açık kalp ameliyatı yapılmış kişilerde, daha
önce vücudun herhangi bir bölgesindeki da-
marda pıhtı öyküsü olan hastalarda ve ge-
belerde kalp rahatsızlıkları riski yüksektir.

3 - Sık uçuşlar kanser riskini artırıyor

Uçuş sırasında manyetik ve kozmik radyas-
yona maruz kalınmaktadır. Yükseldikçe,
uçuş süresi uzadıkça ve kutuplara doğru gi-
dildikçe radyasyon miktarı artmaktadır.
Uçağın ön tarafında radyasyon daha yük-
sekken arka tarafa gidildikçe radyasyon
azalmaktadır. Özellikle kalp krizi, kalp ritim
anormallikleri, mide-bağırsak hastalıkları,
nörolojik problemler, tiroit, meme, cilt, kan
kanseri, hücre yaşlanması, kısırlık riski art-
maktadır. Maruz kalınan radyasyon hücre
çekirdeğinde mutasyon yaptığından cilt
kanseri riski uçuş görevlilerinde 2 kat,
meme kanseri yüzde 30 daha fazla görülür.

Sık seyahat edenlerde bu radyasyon biriktiği
için kadınlarda adet düzensizlikleri, düşük,
gebe kalmada zorluk, erkeklerde kaliteli
sperm sayısında azalma, sperm hareketlili-
ğinde azalma yaparak kısırlığa neden olabil-
mektedir.

4 - Cilt kuruluğu görülebiliyor

Uçaktaki kuru hava ve basınç yüksekliği
ciltte kuruma, kaşıntı, gözlerde kuruma ya-
pabilmektedir. Bunu önlemek için uçuş sıra-
sında bol su içilmeli ve su bazlı
nemlendiriciler kullanılmalıdır.

5 - enfeksiyon riskine dikkat!

Uçak gibi yapay havanın olduğu kapalı bir
alanda yolculardan veya kabin ekibinden
herhangi biri öksürdüğünde, hapşırdığında
milyarlarca mikrop havaya saçılır. Her ne
kadar uçak içindeki hava saatte 20 defa de-
ğişse, özel bakteri, virüs, mantar filtreleri ile
süzülse de bazı virüsler filtrelerden geçebile-
cek kadar küçük boyuttadır. Ortama saçılan
bu mikroplar nefes alındığında
damlacık enfeksiyonu yoluyla
vücuda girmektedir.

6 - Kandaki oksijen azalabiliyor

Hücrelerin ihtiyacı olan oksi-
jen, uçuş sırasında yüzde 25

azalır. Oksijen azalması yor-
gunluk, baş ağrısı, sersemlik,
hafızada zayıflama 
yapabilmektedir.

7 - Soğuk algınlığı varsa
uçuşu erteleyin

Uçuşlarda özellikle kalkış ve iniş sırasında
kulak zarı ciddi bir basınca maruz kalmak-
tadır. Soğuk algınlığı olduğu halde uçuldu-
ğunda östaki borusunun burun ucu
kapanarak kulak zarı çok yüksek bir ba-
sınca maruz kalacağı için kulak zarında
delinme, kanama gibi durumlar oluşabil-
mektedir. Barotravmatik otit denilen bu du-
rumda kulak ağrısı, işitme azlığı, kulakta
basınç hissi gelişir. Bu nedenle soğuk al-
gınlığı, grip, nezle gibi durumlarda müm-
künse uçuşu ertelemek uygun olur. Uçuş
sırasında kulakta ses, basınç, ağrı hisse-
dildiği an esneme, yutkunma, sakız çiğ-
neme, konuşma, valsalva manevrası
yapılması rahatlatıcı önlemler

dendir.
Valsalva ma-

nevrası, ellerle iki burun deliği kapatıla-
rak, yavaşça burundan nefes verilmesidir.
Hızlı ve basınçlı verilirse kulak zarı deli-
nebileceğinden dikkat edilmelidir.

8 - Mide ve bağırsak problemleri

Uçuş sırasında mide bağırsak kanalın-
daki gazlar kabin içindeki basınç azaldığı
için çözünüp genişlemeye başlamaktadır.
Bu nedenle uçuş sırasında veya uçuştan
sonra bile devam edecek boyutta karında
şişkinlik, gaz, ağrı, ishal, kabızlık gibi
sindirim sistemi problemleri ortaya 
çıkmaktadır.

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL. 
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Ali Burhan SİMSAR
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Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel:+90 0212 871 36 06-07-08 / +90 0212 883 48 28

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Uzmanlar çok sık uçakla seyahat eden
kişilerin bir takım rahatsızlıklara daha
kolay yakalanabileceğini söyledi. 

Tuz atmaktan vazgeçin
Tuz tüketimi; böbrek, kalp, pankreas hastalıkları olmak üzere, birçok kronik hastalığı beraberinde getiriyor. Tuz yeme alışkanlığının geri
dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çeken Uzm. Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, “Günlük kullanımın 5 gramdan az olması,
uzun sağlıklı yaşam şansını artırarak yılda 2,5 milyon hayat kurtarır” dedi.Dr. Yıldırım, “Sofradan tuzluğu kaldırın” tavsiyesinde bulundu

HER yıl 12-18 Mart haftası,
“Dünya Tuza Dikkat Haftası”
olarak anılıyor. Üsküdar Üni-

versitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi
Dahiliye Uzmanı Dr. Güzin Oğuz Yıldı-
rım, tuzun sağlık üzerindeki etkisi hak-
kında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kronik hastalıklara davetiye çıkarıyor

Tuz yeme alışkanlığının başta kalp, böbrek,
pankreas hastalıkları olmak üzere obezite
ve diyabet gibi diğer kronik hastalıkları da
beraberinde getirdiğini belirten Dr. Yıldı-
rım, bu alışkanlığın ilerleyen yıllarda geri
dönüşü mümkün olmayan hastalıklara yol
açtığının altını çizdi.

Günde 1 çay kaşığı tuz yeterli

Günlük tuz tüketiminin, 5 gramdan az
(yaklaşık 1 çay kaşığı) olması gerektiğini
ifade eden Uzm. Dr. Güzin Oğuz Yıldırım;
tuz tüketiminin azaltılmasının işlenmiş
hazır gıdaları azaltmak ve marketlerdeki
yiyeceklerden en az sodyum içerenleri seç-
mekle başlayacağını belirterek, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Günlük tuz kullanımının

5 gramdan az olması; kalp sağlığı riskini
belirgin oranda azaltır, uzun sağlıklı yaşam
şansını artırır ve yılda 2,5 milyon hayat
kurtarır. Tuz tüketimi azaltılmalı-
dır. Günlük olarak 5 gramı
(1 tepeleme çay kaşığı
veya l silme tatlı ka-
şığı) geçmemelidir.
Besin sanayisinde
kullanılan ve ge-
nellikle ambalajlı
besinlerin besin
etiketinde yer
alan mono sod-
yum glutamat,
sodyum nitrat, sod-
yum bikarbonat, sod-
yum sitrat, sodyum
askorbat vb. tüm sodyumlu bi-
leşiklerin tüketimine dikkat edilmelidir.”

Sofranızdan tuzluğu kaldırın!

Yemek hazırlama, pişirme ve tüketim sıra-
sında ilave edilen tuz miktarının azaltıl-
ması gerektiğini kaydeden Güzin Oğuz
Yıldırım, “Hatta besinlerin bileşiminde

sodyum bulunması nedeniyle hazırlama
ve pişirme sırasında mümkünse tuz eklen-
memelidir. Sofrada yemeklere tuz ilavesi

yapılmamalı ve sofradan tuzluk kaldı-
rılmalıdır” dedi.

Bu besinlerin tuz
miktarı çok fazla!

İçerdiği tuz miktarı ne-
deniyle hazır gıdaların
tüketiminin sınırlandı-
rılması gerektiğini kay-
deden Dr. Güzin Oğuz
Yıldırım, şunları söyledi:

“Hazır soslar (soya sosu,
ketçap sos, barbekü sos,

tartar sos, salsa sos, hardal,
makarna sosu gibi), atıştırmalık

ürünler (cips, tahıl bazlı bar, meyve
bazlı bar, patlamış mısır vb.), tuzlanmış
kuruyemişler (fındık, fıstık, ceviz, badem,
leblebi, kavurga, kabak ve ayçiçeği çekir-
deği, her türlü çekirdek içi vb.), turşu ve sa-
lamura (siyah ve yeşil zeytin, sebze
turşuları), balık konserveleri, tuzlanmış,
ürünlerden uzak durun.



17 mart'ta
düzenlenecek
cenaze töreni

öncesi Türkiye Ermeni-
leri Patriği 2. Mesrob
Mutafyan'ın naaşı dua
ve saygı duruşu için
Kumkapı'daki Meryem
Ana Kilisesi'nde kata-
falka konuldu. Patrik
Mesrob Mutafyan'ın
cenazesi dün Meryem
Ana Kilisesi'nde kata-
falka konuldu. Kiliseye
gelen cemaat üyeleri Mutaf-
yan için dua etti. Pelerini üze-
rine örtülen, Patriklik asası
yanına koyulan ve başında
patriklik tacı bulunan Patrik
Mesrob Mutafyan'ı görmek
isteyen cemaat üyeleri
Meryem Ana Kilise-
si'ne geldi. Cemaati
üyeleri, Patrik Mesrob
Mutafyan'ın göğsünün
üzerine konulan incili
öperek dualar etti. Din
adamları da Patrik
Mesrob Mutafyan'ın
tabutu başında İn-
cil'den pasajlar okudu.

Meryem Ana Kilisesi'nin ka-
pısına matemi temsilen siyah
tül konuldu. Patrik Mesrob,
pazar günü düzenlenecek
ayinin ardından Şişli Ermeni
Mezarlığı'nın patrikler bölü-
münde defnedilecek.
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Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzün'de
10 Mart 2019'da bir eve giren hırsız-
lar, kontak anahtarını aldıkları lüks

otomobili çalarak kaçtı. Olayın polise bil-
dirilmesi üzerine harekete geçen Asayiş
şube müdürlüğü ekipleri otomobilin izini
TEM otoyolunda buldu. Üzerine sahte
bir plaka takıldığı öğrenilen otomobil,
TEM otoyolunda Edirne istikametine gi-
derken takibe alındı. Peşlerindeki polisi
fark eden şüpheliler hızla kaçmaya baş-
ladı. Peşlerindeki 3 ekip aracı şüphelilerin
aracına arkadan çarparak bariyerlerde sı-
kıstırdı. "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler
bu kez araçtan inerek yaya olarak araziye
girerek kaçmaya başladı. Kısa bir takibin
ardından şüpheliler gözaltına alındı.

Azılı hırsız çıktılar

Gayrettepe'de bulunan Oto hırsızlığı

Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Fer-
hat K.(33), İbrahim D.(23) ve Affan
Emre E.(48) azılı hırsız oldukları tespit
edildi. Lakabı "Pire ferhat" olduğu öğre-
nilen Ferhat K.'nin daha önceden 32 kez
polis tarafından yakalandığı, ayrıca 22
ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı.
Şüphelinin yarı açık cezaevinden firar et-
tiği belirlenirken, firarda olduğu dö-
nemde hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis
cezası aldığı öğrenildi. Diğer şüpheli İb-
rahim D.'nin ise 50 kez polis tarafından
yakalandığı, hakkında 7 ayrı yakalama
kararı bulunduğu ve bir süre önce açık
cezaevinden firar ettiği tespit edildi. İbra-
him D. hakkında da 4 yıl 8 ay kesinleş-
miş hapis cezası bulunduğu belirtildi.
Şüpheliler arasında bulunan Affan
Emre E.'nin ise 5 adet suç kaydı olduğu
öğrenildi. 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...
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Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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Mail adresi: www.bayburtluinsaat.net – www.bayburtluinsaat.com.tr – info@bayburtluinsaat.net 
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Telefon kutusuna çarpıp devrildi
Bahçelievler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç
yoldan çıkarak, kaldırımda bulunan telefon kutusuna çarpıp devrildi

bahçelievler Mahal-
lesi Karikatürist Ramis
Sokak'da saat 12.00 sıra-

larında meydana gelen kazada id-
diaya göre 34 YD 7994 plakalı
otomobilin sürücüsü Sevim Akkoza
Çuhacı, park halindeki aracını hare-
ket ettirdiği sırada arkasından gelen
Hidayet Yurtsever yönetimindeki 34
TP 5308 plakalı İETT otobüsü ile
çarpıştı. 83 yaşındaki Çuhacı'nın yö-
netimindeki araç kaldırıma çıkarak,
sokağın köşesinde bulunan telefon
kutusuna çarptı. Araç daha sonra
yan yattı. Kazada otomobil içinde
bulunan Sevim Akkoza hafif yara-
landı. İhbar üzerine olay yerine sağlık
ve polis ekipleri sevk edildi. Olay ye-

rine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı
Çuhacı'ya yaptığı ilk müdahalenin
ardından Bakırköy Sadi Konuk Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi'ne kal-
dırdı. Kaza nedeniyle araçta maddi
hasar meydana geldi.

Kaza anı kameralarda

Kaza anı bir dükkanın güvenlik ka-
meralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde Çuhacı'nın kullandığı
otomobil kaldırıma çıkarak, telefon
kutusuna çarpıyor. Araç daha sonra
yan yatıyor. Çevredekiler yan yatan
araca doğru koşuyor. Yardıma ko-
şanların yan yatan aracı kaldırarak,
otomobil içinde bulunan Çuhacı'yı
çıkardığı görülüyor. DHA

Hırsızlara fılm Hırsızlara fılm Hırsızlara fılm Hırsızlara fılm Hırsızlara fılm Hırsızlara fılm 

Beylikdüzü'nde çalınan lüks bir
otomobilin peşine düşen polis ikisi

cezaevi firarisi 3 şüpheliyi
gözaltına aldı. TEM otoyolunda
filmleri aratmayan bir takibin

ardından otomobille kaza yaparak
arazide koşarak kaçmaya çalışan 

3 kişinin polis tarafından kıskıvrak
yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin

aracının bagajından çıkan 
elektronik bir cihazın ise ne işe

yaradığı araştırılıyor

gıbı operasyon
Öte yandan şüphelilerin kullandığı oto-
mobilin bagajında bulunan bir elektro-
nik alet ise polisi bile şaşırttı. 12 voltluk
bir aküye bağlı devrelerden oluşan ciha-
zın ucunda demirler bulunan bir apa-
ratı olduğu görüldü. Polis tarafından
elektronik kasaların şifrelerini çözmek
için şüpheliler tarafından yapıldığı de-
ğerlendiren elektronik cihazın incele-
meye gönderildiği belirtildi. Poliste
işlemleri tamamlanan şüpheliler Oto
hırsızlık büro Amirliği ekipleri tarafın-
dan mahkemeye sevk edildi.

Esrarengiz cihaz

Kurala uymadı
ölümden döndü

Sultangazi'de yaklaşık 10 metre
uzaklıktaki yaya geçidini 

kullanmayan Suriye uyruklu
Ahmed Hadidi (35) ye Samet G.,

kontrolündeki araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Ahmed 

Hadidi başından yaralandı
Kaza, Cebeci Mahallesi Ata-
türk Bulvarı'nda dün saat 12.00
sıralarında meydana geldi. İd-

dialara göre, otobüsten inen 35 yaşındaki
Suriye uyruklu Ahmed Hadidi, 10 metre
ilerideki yaya geçidini kullanmak yerine,
yayaya yasak yerde karşıdan karşıya geç-
mek istedi. Bir anda yola atlayan Hadi-
di'ye Samet G.'nin kullandığı 34 GV 7737

plakalı araç çarptı. Kanlar içerisinde kalan
Hadidi'nin yardımına diğer sürücüler ve
çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Hadi-
di'yi ayık tutmak için yoğun çaba sarf eden
vatandaşlar, bir yandan da peçete ile yü-
zündeki kanları temizlemeye çalıştı.

Hastaneye kaldırıldı

Ahmed Hadidi'ye ilk müdahale 112 sağ-

lık görevlileri tarafından olay yerinde 
yapıldı. Çevredekilerin yardımı ile 
sedyeye alınarak ambulansa taşınan
Hadidi, hastaneye kaldırıldı. Bir görgü
tanığı, "O otobüsten inince karşı tarafa
geçmeye çalıştı. Sağ tarafta ticari bir
araba vardı. O durunca soldaki düz
geldi. Düz gelince de zaten adama
çarptı" dedi. DHA

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

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

Taksim'de bir otelde
kalan İran uyruklu

Alman vatandaşı iki
kişi, 8'inci kattaki
odalarından aşağı
atladı. Atlamadan

önce odada
tartıştıkları iddia

edilen turistlerden Dr.
Tatai adlı erkek

hayatını kaybederken,
Nasım Mahal adlı

kadın ağır yaralandı

OlaY, Taksim
Meydanı'ndaki bir otelin
8'inci katında saat 18.00

sıralarında meydana geldi. İddiaya
göre, Nasım Mahal (29) adındaki
kadın ile Dr. Tatai (27) adlı erkek,
kaldıkları odada henüz belirlene-
meyen bir nedenle tartıştı. Tartışma
sırasında Mahal, pencereyi açtıktan
sonra, kendini aşağı bıraktı.
Arkadaşının atladığını gören, Dr.
Tatai de arkasından aşağı atladı. İki
arkadaş, peş peşe, otelin arka
tarafındaki boşluğa düştü. Dr. Tatai
olay yerinde hayatını kaybederken,
Nasım Mahal, ağır şekilde
yaralandı. Otel çalışanlarının
bildirmesi üzerine olay yerine sağlık
ve polis ekipleri sevk edildi. Nasım
Mahal, ambulansla Taksim

İlkyardım Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahal'in
hayati tehlikesinin bulunduğu
öğrenildi.

Alman vatandaşı çıktı

Polisin olay yerinde yaptığı in-
celemelerin ardından, Dr. Tatai'nin
cesedi, morga  kaldırıldı. Otele, dün
geldikleri belirlenen Nasım Mahal
ile Dr. Tatai'nin İran uyruklu Alman
vatandaşı oldukları öğrenildi. DHA
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Sahte altın ellerinde patladı
Piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 94 kişiden 43'ü tutuklandı

istanbul Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri 5 Mart’ta
İstanbul merkezli 11 ilde düzenlediği

operasyonda piyasaya ayarı düşürülmüş ve
sahte altın sürdüğü iddia edilen 125 kişiyi yaka-
lamak için eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir,
Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum’da
yaşayan şüphelilerin ev ve işyerinin de bulun-
duğu 146 adrese yapılan  baskında 94 kişi yaka-
lanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 94
şüphelinin Vatan Caddesi’nde bulunan Mali

Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki iş-
lemler tamamlanarak 11 Mart’ta adliyeye sevk
edildiler. Şüphelilerden 43’ü çıkartıldıkları mah-
keme tarafından tutuklanırken, 51 kişi ise adli
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenilir kuyumcu önemli

Polis ekipleri vatandaşların sahte ve ayarı düşü-
rülmüş altına karışı dikkatli olması uyarısında
bulunurken, altın satın alırken ve bozdururken de
bildikleri ve güvendikleri kuyumcu esnafını tercih
etmeleri uyarısında bulundular. DHA

Trafik magandasına 8 yıl ceza
GünGören'de yaklaşık 5 ay
önce D-100 karayolunda makas
atarak trafik güvenliğini tehli-

keye atan ve aracın camından dışarıya si-
lahla ateş eden sürücü hakkında yürütülen
soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli
Gürkan Köse'nin (29) "Trafik güvenliğini
tehlikeye sokma", "Genel güvenliğin kasten

tehlikeye sokulması" ve "Ruhsatsız ateşli si-
lahlarla mermileri satın alma veya taşıma
veya bulundurma" suçlarından 1 yıl 9
aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava
açtı. İddianamede, Gürkan Köse'nin silahı
yanında başka bir aracı süren bir arkadaşı-
nın 'Yap bakalım tedavi' lafı üzerine ateşle-
diğinin anlaşıldığı ifade edildi. DHA

Afişleri yırttılar
gözaltına alındılar

ŞiŞli'de CHP İs-
tanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı

Adayı Ekrem İmamoğlu ile
CHP Şişli Belediye Başkanı
Adayı Muammer Keskin'in
seçim afişlerini yırtıkları iddia-
sıyla 7 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında 'Seçim
Kanununa Muhalefet' suçun-

dan işlem yapıldı, Edinilen
bilgilere göre, dün saat 03.30
sıralarında Abdi İpekçi Cad-
desi’nde, İmamoğlu ile Kes-
kin'in afişleri yırtıldı. Şişli İlçe
Emniyet Müdürlüğü ekipleri
çalışma başlattı. Polis ekipleri
çevrede bulunan güvenlik ka-
mera görüntülerini inceleyerek
7 kişiyi gözaltına aldı. DHA

POS’tan kaçtı
polisten kaçmadı

Yazılımı değiştiril-
miş POS cihazla-
rıyla 200 kişinin

kart bilgilerini kopyalayan 2'si
moto kurye olarak çalışan 4
kişi gözaltına aldı. Şüphelile-
rin 250 bin liralık vurgun yap-
tığı belirlendi. İstanbul Siber
Suçlarla Mücadele Şube Mü-
dürlüğü ekiplerine başvuran
vatandaşlar hesaplarından
bilgileri dışında para çekildi-
ğini belirterek şikayetçi oldu.
Polis ekipleri yaptığı çalışma-
larda 200 kişinin kredi kartı ve
banka kartlarından 250 bin
lira vurgun yapıldığını tespit
etti. İkisi yemek firmalarında
moto kurye olarak çalışan
toplam 4 şüpheliyi belirledi.
Polis ekipleri 4 şüphelinin ya-
zılımı değiştirilmiş pos ciha-
zıyla evlerine sipariş
götürdükleri müşterilerin kart
bilgileri kopyaladığını, daha
sonra kopya kartlar oluşturu-
larak ATM'lerden müşterile-
rin paralarını çektiklerini
tespit etti.

4 şüpheli tutuklandı

Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri 28
Şubat'ta 4 kişinin yakalan-
ması için operasyon düzenle-
yerek F.Ö., F.P., A.Ş. ve İ.H.'yı
gözaltına aldı. 4 şüpheli 3
Mart'ta sevk edildikleri adli-
yede çıkartıldıkları mahkeme
tarafından tutuklandı.

Patrik Mutafyan
katafalka konuldu
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AVCILAR BİZİ
BEKLİYOR
Ulusoy, Avcılar’ın 
CHP yönetiminde
20 yıl kaybettiğini
söyledi. “Vatandaş
artık bizi bekliyor”
diye konuştu.

27 Mayıs’a ve daha sonra da 12
Mart’a ve tabi sonra da 12 Ey-
lül’e, 28 Şubat’a damgasını

vuran “Beyaztürk”-Devletçi Merkez’in ruh
halini, bunun oluşturduğu ortamı, ilişkileri
bilmeden, bugünlere nasıl geldiğimizi, “Tür-
kiye’nin Zencilerinin” reaksiyoner-restoras-
yoncu jakoben ruh halinin nasıl ortaya
çıktığını anlamak mümkün müdür?

Bir söz vardır, etme bulma dünyası diye!
Ama dikkat, bu durum ne o edenlere, ne de
daha sonra onlara reaksiyon olarak ortaya
çıkanlara hiçbir şekilde haklılık kazandırmı-
yor! Yani, zamanında onlar yaptı şimdi sıra
bizde diyerek kimse o Beyaztürk saltanat
dönemini gösterip buradan şu anki densiz-
liklere haklılık kazandırmaya çalışmasın!..
Çünkü Hak, hiçbir zaman etki-tepki ilişkile-
riyle ortaya çıkmaz... O, her durumda, sis-
tem merkezinde bulunan sıfır noktasında
-kantarın topuzunun durduğu yerde!- temsil
edilir... Hak’kın, adaletin, eşitliğin kaynağı
budur... 

Koca Yunus boşuna, 'Bir ben vardır ben-
den içeri' dememiş! Reaksiyona dayalı da
olsa ben, bendir. 'Ben Haklıyım' diyerek nef-
sini mutlaklaştırmaya, Hak’kı kendi nefsine
mal etmeye başladığın an olay bitiyor!

Çünkü, hiçbir zaman, hiçbir ben-nefs Hak’kı
-benden içeri olan o öteki Beni- temsil
edemez!

12 Mart’a varan süreci aslında 27
Mayıs’ 1960’dan itibaren ele almak 
gerekir... 

“Menderes’in idamının ertesi günü Baş-
kent’e bir sessizlik çöktü. Sanki ülkeyi 10 yıl
yönetmiş olan Başbakan asılmamıştı. Ne
partilerden bir açıklama, ne protesto yürü-
yüşleri... Sokaklar sakin, Meclis tepkisiz,
gazeteler yorumsuzdu. Kiminde küçük bir
haber, kiminde sıradan bir başlık, kiminde
birkaç resim... Aslında infazlardan tam 10
gün önce basının en önde gelen isimleri Dev-
let Başkanı Gürsel’in huzurunda 27 Mayıs’a
sadık kalacaklarına dair bir bildiri 
imzalamışlardı”... 

12 Mart Muhtırasıyla birlikte Demirel de
şapkasını alıp gitmemiş miydi!

Peki ne demek oluyor bütün bunlar; bizim
halkımız gerçekten vurdumduymaz, korkak,
yüzsüz bir halk mıdır?

Ben o kanaatte değilim tabi! Osmanlı’nın
“Yönetilenleri” olarak yüz yılların içinden
süzülüp gelen kendine özgü bir mücadele ge-
leneği vardır bu halkın. Dikkat edin, bunun
altında yatan da hep o, sabır felsefesi olmuş-

tur!.. Bu toprağın insanları
beklemesini çok iyi bilirler; bu
arada da hiç farkettirmeden karşı tarafın al-
tını oyarlar! Ta ki, kendini yenilmez kabul
eden karşısındakiler en ummadıkları anda
gürpedek göçüp gitsinler!

Şimdi soruyorum ben herkese, 12 Mart
Muhtırasından sonra “şapkasını alıp da git-
meseydi” ne yapacaktı Demirel? Kiminle, ne
ile sürdürecekti mücadeleyi? Eğer o zaman
Demirel direnmeye kalksaydı buna en çok
sevinen bizzat cuntacılar olmaz mıydı;
hemen oracıkta onun da kafasını kopararak,
parlamentoyu kapatıvermezler miydi!?

Peki ne yaptı sonra “şapkasını alıp
giden” o Demirel? Bekledi bekledi, karşı ta-
rafın tükenişine paralel olarak, kendi gücü-
nün de yeteceğine kanaat getirince 1973
Mart’ında Gürler’in Cumhurbaşkanlığı mü-
cadelesi esnasında Muhtıra’dan sonra attığı
geri adımın rövanşını alıverdi!.. Parla-
mento’nun üstünde uçan Batur’un jetlerine
falan aldırmadan Gürler’e “hayır” deyi-
verdi! Ve olay -12 Mart olayı- bitti!

Tabi, Sıkı Yönetim Mahkemelerinde,

“ABD emperyalizmine ve 12 Mart darbeci-
lerine karşı Parlamento’yu ve Demirel’i des-
tekliyoruz” diye bas bas bağıran bizlerin de
desteğiyle!

Unutmayın, 27 Mayıs’ta Menderes ne
idiyse, 12 Mart’ta Demirel, 15 Temmuz’da
da Erdoğan odur!

Dikkat ederseniz, benim bu çalışma bo-
yunca -ve daha önceki çalışmalarda da- hep
altını çizmeye çalıştığım bir ilke var: “Yeni”
olan daima “eskinin” içinde olgunlaşıyor ve
tıpkı ana rahminden çıkıp gelen bir çocuk
gibi onun içinden, onun diyalektik anlamda
inkârı olarak doğuyor... Peki, yeninin eskinin
içinden bu çıkıp gelme işi nasıl oluyor; yani
öyle her yeni olan şey eskinin içinden bir
anda pat diye çıkıyor mu!? Hayır tabi! Bir
çocuğun doğumu bile dokuz ay sürüyor dü-
şünsenize! (sadece bu da değil, bir de o ço-
cuğun daha sonra annenin kanatlarının
altında gelişmesi süreci var!) Yani, bu çıkıp
geliş olayı bir süreç meselesidir. Eskiyle yeni
birbirlerinden kesin olarak ayrışana kadar,
birbirlerinin diyalektik inkârı olarak, ama
içiçe birlikte varoluyorlar. 

Bu durumu, yani hem birlikte olma, hem
de ayrışma halinde olma durumunu toplum
söz konusu olduğu zaman, hem sistemin ele-
mentleri olan tek tek bireylerde, hem de bir
bütün olarak sistemin gelişiminde, her kade-
mede izleriz. Öyle ki, bazan tek tek insanla-

rın bile bir ayağı bu tarafta (yani eskinin
içinde), diğer ayağı ise öbür tarafta- yenide
olabilir! Bu nedenle, belirli bir anda hangi
tarafın ağır bastığına bakarak deriz ki, sis-
temin -yada kişilerin- şu yanı yeniyi, bu yanı
da eskiyi temsil etmektedir.

Evet, şimdi o, “Demirel niye direnmedi”
diyenlere soruyorum, peki siz niye direnme-
diniz? (Aslında aynı soruyu 15 Temmuz’da
siz niye direnmediniz diye de sormak gere-
kir!) Niye kimsenin gıkı çıkmadı o zaman?
12 Mart’ı desteklemek için bildiri bile ya-
yınlayan “Devletçi-solcu-sivil toplumcu”
mantığa bakın hele! Başta DİSK olmak
üzere,  devrimci sivil toplum örgütleri diye
yere göğe sığdıramadığımız o çok ilerici ku-
ruluşların bile darbeyi destekleme yarışına
girdikleri ortamda Demirel “niye diren-
medi” diye suçlanacak öyle mi! Hepsi sahte
bu kahramanlıkların!

Bence Demirel’in günahı korkması, kork-
tuğu için şapkasını alıp gitmesi değildir!
Onun günahı -suçu- daha sonra -Cumhur-
başkanı olduktan sonra- kendi cellatlarının
kucağına oturarak, neredeyse onların söz-
cüsü haline gelmesidir! Menderes, ya da
diğer idam edilenler yaşasalardı daha sonra
ne yaparlardı, nerede dururlardı bilinmez
tabi, ama geçmişte mangalda kül bırakma-
yan birçoklarının bugün nerelerde oldukla-
rını biliyoruz biz!

‘Hatıralar’dan  bir 12 Mart yazısı... (1)

A K Parti Avcılar Belediye Baş-
kan Adayı Dr. İbrahim Ulu-
soy, 82 projesini tanıtmak

için İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Deniz Köşkler Toplantı ve
Davet Salonu’nda program 
düzenledi.
Programa, AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya,
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram
Şenocak, AK Parti İstanbul Milletve-
kili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Avcı-
lar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan,
Milliyetçi Hareket Partisi Avcılar İlçe
Başkanı Muhammet Nur Kutun ve
yaklaşık 3 bin davetli katıldı.

Ceketlerini nereye asacaklar?

Avcılar'a metro geleceğini söyleyen
AK Parti Avcılar Belediye Başkan
Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, "Avcılar’a
metro geliyor, hayırlı olsun, kutlu
olsun. Yanlış algı operasyonları ile
seçim alma işi bitti. Çünkü alışmışlar
‘Ceketimizi assak kazanıyoruz’ de-
meye. 20 yıl çivi çakmadılar, şimdi
merak ediyorum, ceketlerini nereye
asacaklar?” dedi. AK Parti Avcılar
İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan ise, İs-
tanbul ve Avcılar’a olan sevdasını dile
getirerek, “Gönül belediyeciliği dedik,
bu yolla hareket ettik. İşte bu hare-
ketle de gördüğümüz tablo Avcı-
lar’ımızın AK Partili bir belediyeye ne
kadar susadığının bir göstergesi" dedi.

Yeni bir dönem başlayacak

Programda yaptığı konuşmada Ulu-
soy'un başarılı olacağına inandığını
söyleyen AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Fatma Betül Sayan, "Avcılar’ı
hak ettiği belediyeciliğe kavuşturacak.
Avcılar’ı hizmet belediyeciliğine, Avcı-
lar’ı gönül belediyeciliğine kavuştura-
cak. Biz Avcılar’ın güzel insanlarına
güveniyoruz. Biz sizlere güveniyoruz
sevgili Avcılarlılar. Allah’ın izni ile siz-
lerin desteği ile Avcılar’da yeni bir
dönem başlayacak. İbrahim Bey bu-
rada başhekimliği döneminde Avcı-
lar’a hizmetlerini kazandırmış bir
isim" ifadelerini kullandı.

Yarım iş tamamlanacak
Avcılar’ın yeni ve başarılı hizmetlere
kavuşacağını belirten AK Parti İstan-
bul İl Başkanı Bayram Şenocak ise,
"Ben proje kataloglarını gördüm. İn-
şallah önümüzdeki dönemde geç-
mişte burası için yarım kalan işleri
İbrahim Başkan ile tamamlayacağız
ve yola devam edeceğiz Allah’ın iz-
niyle. Avcılarımıza bugüne kadar ya-
pılmış olan hizmetten özellikle
büyükşehir belediyemiz tarafından
yapılmış ya da hükumetimiz tarafın-
dan yapılan hizmetleri asla unutma-
malıyız. Bugün bu salonda eğer
toplantı yapıyorsak bunu İstanbul
Büyükşehir Belediyemize borçluyuz”
diye konuştu. DHA

Projelerini açıklayan AK Parti Avcılar Belediye
Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, "Avcılar’a
metro geliyor, hayırlı olsun, kutlu olsun. Avcılar'a
20 yıl çivi çakmadılar. Sizlerin desteği ile 
Avcılar’da yeni bir dönem başlayacak" dedi

20 Yıl teK cıVı 
caKMadılaR!

Münir AKTOLGA
AKTÜEL KÖŞE YAZILARI

www.aktolga.de - zm.aktolga@gmail.com

Çamur, çöp

sorunu
bitecek
Hallaçlı Mahallesi sakinleriyle bir
araya gelen Çatalca AK Parti Belediye
Başkan Adayı Mesut Üner, çamur ve
çöp sorunun biteceğini söyledi

Hallaçlı Mahalle-
si'nde vatandaşlarla
buluşan Çatalca AK

Parti Belediye Başkan adayı
Mesut Üner'e mahalleli yaşadık-
larını sorunları anlattı. Yağmur
yağdığı zaman evime girmek için
boy çizmesi giymek zorunda kal-
dıklarını, çocuklarını dışarı çıkar-
makta zorlandığını söyleyerek
asfalt isteyen bir vatandaşa Üner,
talebi not alarak, destek olaca-
ğını dile getirdi.

Yüzünüzü güldüreceğiz

Sorunları dinledikten sonra açık-
lama yapan AK Parti Belediye
Başkan adayı Mesut Üner,

"Sokak köpekleri meselesi sadece
Kestanelik Mahallesi’nin değil,
tüm Çatalca’da sorun haline gel-
miş durumda. Hastaneden aldı-
ğımız son verilere göre, köpek
ısırmalarından dolayı 380’e
yakın kişi hastaneye başvurmuş.
Köpeklerden dolayı insanlar
bir sokaktan başka bir sokağa
geçemeyecek durumda şu anda
ama biz sevgi evleri tarzında
hayvan barınakları oluşturaca-
ğız. Çamur, çöp gibi sorunlar bu
devirde olmaması gereken so-
runlar, bunlar bitecek. Biz tüm
projelerimizle vatandaşımızın
yüzünü güldüreceğiz" diye 
konuştu. DHA

Sağlıkçıların sorunlarını biliyoruz
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Beylikdüzü Beledidyesi'nde düzenlenen
etkinliğe katılan  CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık,
“Sağlık çalışanlarının yaşadığı güçlüğü ve zorluğu biliyoruz” dedi

beylİkdüzü Belediyesi, 14
Mart Tıp Bayramı dolayı-
sıyla sağlık kuruluşu temsil-

cileri ve sağlık emekçilerini ağırladı.
Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından or-
ganize edilen program Beylikdüzü Ata-
türk Kültür ve Sanat Merkezi’nde
gerçekleşti. Programda yaptığı konuş-
masına sağlık emekçilerinin bayramını
kutlayarak başlayan Beylikdüzü Bele-
diyesi Başkanvekili Ömer Şatır, “Bey-
likdüzü Belediyesi olarak Sağlık İşleri
Müdürlüğümüzle vatandaşlarımızın
her daim yanlarında olmaya çalışıyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 

Çalık da katıldı

Saygı duruşu ve İsiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan etkinliğe; Beylik-

düzü Belediyesi Başkan Vekili Ömer
Şatır, CHP Beylikdüzü Belediye Baş-
kan Adayı Mehmet Murat Çalık, CHP
Beylikdüzü İlçe Başkanı Av. Taşkın
Özer, birim müdürleri, ilçe protokolü,
ilçedeki sağlık kuruluşlarının temsilci,
yönetici ve emekçileri katıldı. Doç. Dr.
Faik Oruçoğlu tarafından tıp tarihinin
anlatıldığı "Milli Mücadelede Bir Kah-
ramanlık Hikâyesi" adlı sunum ile baş-
layan program, Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı Op. Dr. Serpil Kı-
rım’ın sunumu ile devam etti.  

Yanlarında olmaya çalışıyoruz

Sağlık emekçilerinin bayramını kutla-
yarak sözlerine başlayan Ömer Şatır,
"Sağlık alanında çalışanların ve hasta-
ların sorunlarının gün geçtikçe azal-

ması gerekirken, çoğaldığını görüyoruz.
Sağlık emekçileri daha iyi şartlarda ça-
lışmayı hak ediyor. Biz Beylikdüzü Be-
lediyesi olarak Sağlık İşleri
Müdürlüğümüzle vatandaşlarımızın
her daim yanlarında olmaya çalışıyo-
ruz" şeklinde konuştu. Mehmet Murat
Çalık ise gecede yaptığı konuşmasında,
"Böyle güzel bir ortamı bize sundukları
için Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü çalışanlarını kutluyorum
ve teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanla-
rının yaşadığı güçlüğü ve zorluğu bili-
yoruz. Siz doktorlar insan sağlığı ile
ilgileniyorsunuz bizler ise kentlerin sağ-
lığıyla ilgileniyoruz. Kentleri daha sağ-
lıklı ortamlara kavuşturmak belki sizin
de işlerinizi kolaylaştıracaktır" ifadele-
rini kullandı.  

sanatsever Büyükçek-
meceliler, Atatürk Kültür
Merkezi’nde düzenlenen

Türk Sanat Müziği Konseriyle unu-
tulmaz bir müzik ziyafeti yaşadı.  Bü-
yükçekmece Belediyesi’nin ev
sahipliğinde gerçekleştirilen konserde
İshakoğlu Musiki Derneği
üyeleri seslendirdiği
şarkılarla dinleyici-
lere unutulmaz bir
konser keyfi ya-
şattı.  Büyükçek-
meceliler Kadir
İshakoğlu’nun
şefliğinde seslen-
dirilen şarkılara

hep bir ağızdan eşlik etti. 

Gurur verici

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün’ü temsilen konsere katı-
lan Belediye Başkan Yardımcısı Adem
Yazır, “Başkanımız sizlere sevgi ve
saygılarını iletmemi istedi. Çok güzel

ve anlamlı bir konsere tanıklık
ettik. Kulaklarımızın pası si-

lindi diyebilirim. Başkanı-
mızın da dediği gibi sanat
hayattır. Sizlerin sanata
olan bu ilgisini görmek
gurur verici. Konserde

emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum” dedi.

TSM nağmeleri yankılandı

Metro GOP’tu geliyor
Gazİosmanpaşa Belediye
Başkanı ve AK Parti Gazi-
osmanpaşa Belediye Baş-

kan Adayı Hasan Tahsin Usta, 'Şehrin
öncüleri buluşuyor' toplantısı kapsa-
mında gençlerle bir araya
geldi. Burada yaptığı ko-
nuşmada metro müjdesi
veren Usta, “Kabataş-Me-
cidiyeköy-Yeşilpınar-Mah-
mutbey hattının 4
istasyonu ilçemizde ya-
pıldı. İstasyon çalışmaları
tamamlandı. İnşallah bu
yaz açılacak” dedi. AK
Parti Gaziosmanpaşa Be-

lediye Başkan Adayı Hasan Tahsin
Usta, 'Şehrin öncüleri buluşuyor' prog-
ramı ile liseli gençlerle buluştu. Gazios-
manpaşa Kardelen Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi’nde gerçekleşen buluş-

maya çok sayıda öğrenci
katıldı. Programa İlçe Em-
niyet Müdürü ile İlçe Milli
Eğitim Müdürü de katıldı.
Burada gençlerle sohbet
eden AK Parti Gaziosman-
paşa Belediye Başkan
Adayı Usta, Kabataş-Meci-
diyeköy-Yeşilpınar-Mah-
mutbeymetro hattının
açılacağı müjdesini verdi.

Millet Kıraathanesi
hİzMete açıldı

İstanbul'un en
büyük millet kıraat-
hanesi olan Başak-

şehir Millet Kıraathanesi,
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Mustafa Varank,
İbn Haldun Üniversitesi Mü-
tevelli Heyeti Başkan Vekili
Bilal Erdoğan ve Başakşehir
Belediye Başkanı Yasin Kar-

toğlu'nun katıldığı bir törenle
hizmete açıldı. 3 bin metrekare
alanı ile İstanbul’un en büyük
millet kıraathanesi olan Başak-
şehir Millet Kıraathanesi'nin
açılışına çok sayıda öğrenci ka-
tıldı. Açılışın ardından Bilal Er-
doğan, Bakan Murat Kurum
ve Yasin Kartoğlu kıraathaneyi
gezerek, öğrencilerle sohbet
etti.

Çalık, Beylikdüzü’ndeki her
kesimin olduğu gibi sağlık
çalışanlarının da isteklerine
yanıt vereceklerini söyledi.

Çatalca AK Parti 
Belediye Başkan

Adayı Mesut Üner

Hasan Tahsin Usta
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Ç atalca dün resmen Cumhuriyet Meydanında
ve sokaklarda resmen bir rekor kırdı. O ne
büyük bir kalabalıktı. 

Çatalca'da dün CHP İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu rüzgarı esti.
Ciddi ciddi söylüyorum ki, bunu da bir kenara
yazın, İmamoğlu iyi bir oy alacak Çatalca'dan.

Ama aynı şeyi ne yazık ki Cem Kara ve ekibi için
söyleyemeyeceğim... Yani İBB adayları ile Çatalca
Belediye Adayları arasında uçurum bir oy farkı ola-
cak. Bunu geçmiş tarihlerde Çatalca yaşamış.
Genel ve yerel seçim sonuçları da bir hayli farklı
çıkmış mesela. Onun gibi bir şey yani.

Daha önce de söyledim. Bir defa daha söylüyo-
rum. Çatalca Belediyesi gerek başkanlık ve gerekse
meclis anlamında kafa kafaya gidecek bir seçim
görecek. Kazanan ile kaybeden arasında öyle uçu-
rum yüzdelikler söz konusu dahi olmayacak.

Ama dün gördüm ki; Çatalca gerçekten İma-
moğlu'nu yüreğin basmış. İmamoğlu'na gösterilen
teveccühün yerel siyasilere gösterilemediğini de hiç
çekinmeden söylemekte fayda görüyorum.

Biz bu ilçe halkına hiç yalan söylemedik. Ne de-
diysek hepsi aynen de zamanla da olsa doğruluğunu
ve gerçekliğini gösterdi. Bugün söylediklerimi bir
kenara yazın ve 31 Mart akşamı okumayı da ihmal
etmeyin.

Erdoğan geliyor...

16 Mart 2019 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Çatalca'ya geliyor. İki gün öncesinde yine "Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Çatalca'ya ge-
lirse kimse şaşırmasın" diye bir paylaşımda
bulundum. Ve yine haklı çıktım. Çatalca'ya Mesut
Üner'e oy ve destek istemeye geliyor. Ben Üner'in
daha şimdiden nasıl heyecan yaptığını tahmin ede-
biliyorum. Ve iddia ediyorum, Çatalca tarihinde
öyle bir kalabalık görmeyecek şekilde Erdoğan'ı
karşılayacak. Çünkü her ne kadar daha önce Çatal-
ca'ya gelmiş olsa da, uzun zamandır ki ben hiç ha-
tırlamıyorum, ilk defa bir Cumhurbaşkanı halka
seslenmek üzere miting yapmaya geliyor 
Çatalca'ya!

AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut
Üner'e ne kadar faydası olur bilinmez ama Çatal-
calı her zaman olduğu gibi bu seçimde de Tayyip
Erdoğan'ı istiyordu... Ve tarihte ilk defa bir adayı
desteklemeye Çatalca'ya geliyor. Ve ben de çok iyi
biliyorum, hatta eminim ki meydan 
almayacak...

Bıçak sırtında olan bir seçim için Erdoğan'ın
sözleri çok önemli açıkçası. Ve buradan Çatalca
halkına sesleniyorum. Dövizler hazırlayın. Ve her
biriniz bu ilçenin hayali olan "Üniversite"yi yazın o
dövizlere. Ve hatta "İstiyoruz" demeyi de ihmal et-
meyin. Erdoğan'ın bizzat kendisinin herhangi bir
mitingte söz verip te yapılmayan bir şeyi ben gör-
medim. O sebeple üstüne basa basa söylüyorum.
Biz bu ilçeye üniversite istiyoruz.. İstiyor isek bunu
en üst makama duyurma zamanı geldi. İşte fırsat.

Mahallelerde büyük teveccüh....

Bana soruyorlar, kim nerede görse "Abi seçim ne
olur" verdiğim cevap kesin ve net "E sen benden
daha iyi bilirsin kardeşim" Bu cümleme istinaden
verilen cevaplara baktığımda aslında tek bir şeyi
görüyorum. İnsanlar kendisinden birisi olduğu
zaman çok rahat cevabını verebiliyor. Bu seçimi
çantada keklik görenler varmış. Kusura bakmasın-
lar ama bu tarz düşünenlere de bir sorum var. 3'ün
içinde kaç tane 1 var.

Ancak Mahallelerde teveccüh derken, adaylar-
dan bahsetmedim. Gerçekten o kadar çok çevremiz
olmuş ki, beni bir hayli mutlu ediyor. Kadını, er-
keği, genci, yaşlısı... Herkes yolumuzu çeviriyor ve
"Gerçekten çok güzel haberler yapıyorsunuz, takdir
ederek izliyoruz" diyor ya, bu teveccüh bize yeter de
artar bile. Gönül tahtı, gönül makamına oturmak
kadar güzel bir şey var mı? Bugün tabiki eğer siya-
set yapmak isteseydik, her halükarda kendimize yer
bulurduk. Gelen teklifleri telaffuz bile etmeyeceğim
ama, bilinsin ki ben bulunduğum makamdan ger-
çekten çok mesudum. Mesut deyince aklınızdan
herhangi bir mesaj geçmesin. Ben aldığım selamı,
sarılan kolları bu dünyada hiç bir makama değiş-
mem. Makam dediğiniz süreli, gönül makamları
ölene dektir. Ne mutlu bana ki Çatalca gibi yüreği
güzel, eşsiz insanlarına haber ulaştırıyor, onların
dertlerine bir nebze de olsa derman olmaya çalışı-
yoruz. Allah herkesten razı olsun.
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Çatalca Prşembe Pazarı’nı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, ekmek yapıp satan yaşlı bir teyzeye, 
“Üretene kurban olurum” dedi. Ayşe Kaplan isimli yaşlı kadını örnek göstereceğini belirten İmamoğlu, 
“Seninle röportaj yaptıracağım. İstanbul'un tüm köylerini, üretime katmamız lazım” ifadelerini kullandı

C HP İstanbul Büyükşehir
Belediye (İBB) Başkan
adayı Ekrem İmamoğlu,

31 Mart yerel seçimleri turuna, Ça-
talca'da devam etti. İmamoğlu'nu
seçim turunda eşi Dilek İmamoğlu
da yalnız bırakmadı. İmamoğlu

çifti, Çatalca girişinde yüzlerce par-
tili ve vatandaşlar tarafından alkış-
larla karşılandı. Yaklaşık 1
kilometre uzaklıktaki Çatalca semt
pazarına doğru yürüyüşe geçen
İmamoğluj'na, vatandaşların ve es-
nafın ilgisi yoğun oldu. İmamoğ-

lu'na çiçek hediye eden vatandaşlar,
bol bol fotoğraf çektirdi. Kimi va-
tandaşlar da balkonlardan İma-
moğlu'na destek verdi. Bu sırada
75 yaşındaki Coşkun Arda adlı va-
tandaşın, İmamoğlu'na, ''Genç
adam, hoş geldin'' şeklinde seslen-
mesi gülüşmelere neden oldu. 

Sen, örnek ötesisin

İmamoğlu, Çatalca pazarı girişinde
Trabzon ekmeği satan Ayşe Kaplan
isimli kadın pazarcıyla uzun bir
sohbet gerçekleştirdi. Kaplan'a,
"Ekmekleri sen mi yaptın?" soru-
sunu yönelten İmamoğlu, "Evet.
Ben de Trabzonluyum" yanıtını
aldı. "Onu anladım, demene gerek
yok" şeklinde espri yapan İma-
moğlu, "Üretene kurban olurum.
Bereketin bol olsun" dedi. Kap-
lan'ın iletişim bilgilerini alan İma-
moğlu, "Seni örnek diye
anlatacağım. Ablamız gibi bir an-
nenin oğlu olarak büyüdüm. Böyle
üreteceğiz diyeceğiz" dedi. Bu
arada kalabalık arasından bir va-
tandaş, ''Başkanım, al bir tane" de-
yince, İmamoğlu, "Alacağım zaten
de bu kadar kalabalık önünde
olmaz" yanıtını verdi. Ancak araya
giren Dilek İmamoğlu, alışverişi
şimdi yapmak istediğini söyledi.

İmamoğlu çifti, Kaplan'dan yu-
murta, minzi (yöresel bir peynir
türü), tereyağı ve mısır ekmeği aldı.
İmamoğlu Kaplan'a hitaben, "Sen,
örnek ötesisin. Seninle röportaj
yaptıracağım. İstanbul'un tüm köy-
lerini, üretime katmamız lazım"
açıklamasını yaptı. 

Dileğini benim adıma tut

Çatalca pazarında da yoğun ilgiyle
karşılaşan İmamoğlu, vatandaş-
larla renkli diyaloglar yaşadı. Bir
vatandaş, "Seni görünce çok sevini-
yorum. Lütfen ayrımcılık olmasın"
diyerek, İmamoğlu'na desteğini
iletti. ''Ekrem" adlı bir vatandaşla
fotoğraf çektiren İmamoğlu, başka
bir vatandaş araya girince, ''Dileğini
benim adıma tut ama" şeklinde
espri yaptı. Bir engelli vatandaş da
İmamoğlu'na, kendilerine yönelik
projeler üretilmesi talebinde bu-
lundu. İmamoğlu, vatandaşa, 'erişi-
lebilir İstanbul'' sözü verdi. Pazarda
İmamoğlu'nu karşısında gören bir
vatandaş, "Patatesin, domatesin,
biberin hesabının sorulmasını isti-
yoruz" diyerek isyanını dile getirdi.
"Mecburen Köfteci İsmet" adlı sey-
yar tezgahı işleten İsmet Öncel
isimli esnaf da İmamoğlu'na ızgara
köfte ikram etti.  DHA

İmamoğlu rekor kırdı...
BIr Sey uretene 
kurBan olurum

Pazarda ellerinde poşetler ile
bir süre gezen İmamoğlu çifti-
nin bir başka durağı Sanayi
derneği oldu. Burada da, "Çok
güler yüzlüsün, inşallah muvaf-
fak olursun” şeklinde kendisine
sarılan bir yaşlı bir kadın ile
sohbet eden İmamoğlu, "Sağol
anacım, birbirimize moral ver-
memiz lazım" dedi. Kadının
"Onlar cennet vaat ettiler, siz
niye vaat etmediniz?" şeklin-
deki sorusuna, "Bize yakışmaz"
diyerek, ellerinden öptü, veda-
laştı. Pazar turunu tamamlayan
İmamoğlu, yakındaki bir pasaja
girerek, burada bulunan ve ara-
larında Muharip Gaziler derne-
ği'nin de bulunduğu bazı
dernekleri ziyaret etti. İma-
moğlu, Tıp Bayramı nedeniyle
Çatalca devlet Hastanesi'ni de
ziyaret etti. ardından Çatalca
merkeze dönen İmamoğlu, ka-
naat önderleriyle öğle yeme-
ğinde bir araya geldi.

Pazardan alışveriş

yaPtılar

KONGRE İLANI  
Kırklareli Babaeski Yenimahalle köyü Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin Ola-
ğan Genel Kurul Toplantısı 06 / NİSAN / 2019
Tarihinde saat 13:00 – 17:00 arası Dernek Mer-
kezimizde yapılacaktır. Belirtilen günde çoğunluk
sağlanamadığı takdirde 2. Toplantı 13 / NİSAN /
2019 günü aynı  saatte nisapsız olarak 
yapılacaktır.

G Ü N D E M
1- Başkanlık Divanı seçim,
2- Saygı Duruşu, İstiklal Marşının okunması,
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu, yapılan et-
kinlikler, Mali harcamalar,
4- Tahmini bütçenin görüşülerek oylanması,
5- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve
Yedek üyelerin seçimi,
6- Dilek ve temenniler,
7- Kapanış.

Kırklareli Babaeski Yenimahalle köyü 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Gülsüm GÜLER CAN 
Yönetim Kurulu  Başkanı

Her kuruşun 
hesabı verilecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşları, okul aile 
birlikleri, meslek odaları temsilcileri ve iş insanlarıyla Esenyurt'ta bulunan bir özel
otelde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımıza ve adaylarımıza
söylüyoruz harcadığın her kuruşun hesabını millete vereceksin” diye konuştu

Programda konuşan Kemal Kılıç-
daroğlu, “Çocuk doğduğu andan iti-
baren vergi verir. Musluğu açtığınız

anda beş çeşit vergi ödersiniz. Su aktığı anda beş
çeşit vergi ödersiniz. Elektrik düğmesine bastığı-
nız anda dört çeşit vergi ödersiniz. Dolmuşa bi-
nersiniz vergi ödersiniz. Otobüse binersiniz vergi
ödersiniz. Uçağa binersiniz, kefen bezi alırsınız
vergi ödersiniz. Her şeyde vergi var, her vatandaş
vergi ödedi. Hepimiz vergileri neden ödedik, bize
hizmet etsinler diye. Vergi yetmez dediler, bizim
vergilerimizle kurulan bütün devlet fabrikalarının
üç aşağı beş yukarı tamamını sattılar. 70 milyar
dolarlık özelleştirme yaptılar. Vergi artı 70 milyar
dolar. Eski para ile 480 katrilyon liralık borç-
lanma yaptılar. Hangi hizmeti yaptılar?" şeklinde
konuştu.

Paralar nereye gitti?

Kılıçdaroğlu, “Köprü yaptık. İyi de köprüden ge-
çerken benden para alıyorsun. Ben köprü yap
diye vergi verdim. Vergi verdim köprüyü
yaptın doğru. Ama köprüden geçerken
benden yine para istiyorsun.
Niçin? Neden istiyorsun. Vergi
verdim ben. Yol parası, tünel
parası her şey para o zaman
vergi alma. Bütün bunlara
rağmen 17 yıl sonra soğan
kuyruğuna girdik. Neden?
Bu paralar nereye gitti."
dedi.

Yönetici dediğin hesap
vermeli

Kılıçdaroğlu, 
“Demokrasinin
çıkış kaynağı
şudur:
Benim
ödediğim
vergi-
nin
ne-

relere harcandığını siyaset kurumu söyler. Söyle-
mek zorundadır. Demokrasinin özü odur. O ne-
denle belediye başkanlarına söylüyoruz
harcadığın her kuruşun hesabını millete verecek-
sin. Şehir hastaneleri yapılıyor kaça yapıldığını
bilen var mı, hiç kimse bilmiyor. Üçüncü havali-
manı yapıldı kaça yapıldığını bilen var mı, kimse
bilmiyor. Peki, bu Güney Kore'de olsa kıyamet
kopardı, Japonya'da olsa kıyamet kopar. Alman-
ya'da olsa kıyamet kopar. Benim vergimle yapı-
yorsun da kaça yaptığını söylemiyorsun. Bir
devlet liyakat sistemi üzerinde büyür ve gelişir.
Adalet sistemi üzerinde büyür ve gelişir. Yönetici-
lerin hesap vermesi demokrasinin temel kuralıdır.
'Ben hesap vermem' neden hesap vermiyorsun?
Hiçbir demokraside böyle bir kural yoktur. Hesap
vermek siyasetçi için onur ve gurur meselesidir.
AK Partili kardeşlerim, 17 yıldır yönetiliyorlar, 17
yıl sonra biz neden soğan kuyruğuna geldik sa-
dece kendilerine bu soruyu sorsunlar sandığa
öyle gitsinler." diye konuştu.

Türkiye tarihinde bir ilk

Kılıçdaroğlu, “Türkiye Cumhuri-
yeti ve Dünya tarihinde bir ilktir,

bir silah fabrikamızı biz Katar-
lılara sattık 25 yıllığına.
Yüzde 49.9 hissesini. En
büyük hissedardır. Niye sa-

tıyoruz, katar emiri be-
dava uçak verdi diye. Bir
ülkenin Cumhurbaşkanı

bedava verilen uçağa biner
mi? Bedava verilen bir

uçağa binerse yarın Katar
Emiri 'in o uçaktan o uçağa

benim sayemde biniyorsun'
derse bu ülkede yaşayanların

onuru incinmez mi?" ifa-
delerini kullandı.

DHA

Beylikdüzü öğrenci
yurduna kavuştu

Beylikdüzü Beledi-
yesi tarafından hizmete
girecek 25 projeden

20’incisi olan Yaşar Acar Fen Li-
sesi Öğrenci Yurdu düzenlenen
tören ile hizmete açıldı. Yurdun
açılış törenine CHP Beylikdüzü
Belediye Başkan Adayı Mehmet
Çalık, Beylikdüzü Belediye Başkan
Vekili Ömer Şatır, Beylikdüzü Kay-
makamı Mehmet Okur ve hayırse-
ver iş insanı Yaşar Acar ile çok
sayıda kişi katıldı. Kesilen kurdele-
nin ardından protokol, hizmete
geçen yurdu gezdi.

Aziz Sancar'lar yetişsin

Her zaman eğitime önem verdikle-
rini ifade eden CHP Beylikdüzü
Belediye Başkan Adayı Mehmet
Çalık, şunları söyledi: “Bugün 25
günde 25 eser açılışı içerisinde
Yaşar Acar adlı hayırseverimizin
katkılarıyla yapılan yurdu Beylik-

düzü’ne kazandırmanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Yurdun hemen
üzerinde Beylikdüzü Belediyesi ta-
rafından yapılan Aydın Örs Spor
Salonu’muz bulunuyor. Beylikdü-
zü’nü yavaş yavaş ancak çok hu-
zurlu bir şekilde inşa ettik. Burası
başarılı çocukların yetiştiği Yaşam
Vadisi’nin hemen bitişiğinde olan
bir eğitim tesisi. Yaşam Vadisi’nin
hemen bitişiğinde Aziz Sancar
Bilim ve Sanat Merkezi tasarlıyo-
ruz. Bu tesiste eğitim alan öğrenci-
ler her yıl yurt dışından ödüllerle
dönecek. Bizim de amacımız ve
cabamız tamamen öğrencilerimi-
zin daha iyi bir ortamda yaşaması.
Çocuklarımız bunu kullanacaklar.
Tesisimiz inşallah 1 yıl içerisinde
hayata geçecek. Aziz Hoca’dan da
proje onaylarını aldık. Bizler, bu
topraklarda yeni Aziz Sancarlar
yetişsin istiyoruz. Evlatlarımızda o
potansiyel var." DHA

Ekrem İmamoğlu’na Çatalca ziyareti sırasında CHP İlçe Başkanı Halil Gök, İYİ Parti İlçe Başkanı Niyazi Uyar ve Erhan Güzel eşlik etti.

CHP Lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu, Esenyurt’ta

STK temsilcileri ile bir
araya geldi. 

Başkanlara
talimat
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İ stanbul Esenyurt'ta 2, Bakırköy, Sultangazi,
Şişli, Kağıthane, Şİle, Ümraniye, Kocaeli Bü-
yükşehir, Dilovası, Derince ve Bursa Yıldırım 

İlçelerinde birer olmak üzere Ardahanlı Belediye
Başkan Adaylarının da yarıştığı 31 Mart Mahalli
İdareler Seçimleri öncesi gerek mesleğim olan gaze-
tecilik, gerekse Ardahan Dernekler Federasyonu
adlı stk başkanlığı olarak hangi partinin, hangi ada-
yın kazanacağı yönünde yaptığım görüşme, araştır-
malarda mevcut iktidarın batıda işinin hiçte kolay
olmadığıdır..

Başta, bir dönem yani 99 depremi öncesi İl gene-
linde günlük olarak yayınlanan 12 sayfalık Siyah
Beyaz isimli gazetemle gazetecilik yaptığım Kocae-
li'nin Dilovası, İzmit Merkez ve Darıca'da, gerekse
İstanbul'un Esenyurt ve Sancaktepe'de hatta hasre-
timi gidermek, oyumu kullanmak için yoluna çıktı-
ğım memleketim Ardahan'da olmak üzere bir çok
alanda kayıp edecek denilen parti, mevcut iktidar
partisi olması dikkat çekiyor.

Toplumun büyük bir kesiminin, dün oy verenlerin
bu kez iktidar partisine oy vermeyi düşünmemesinin
nedeninin iktidara düşmanlığından dolayı değil,
mevcut iktidarın 17 yıllık iktidar olmanın getirdiği
rahatlığının yarattığı şımarıklıktan kayıp ettiğini de
belirttiğini gözlemlediğim yaklaşan yerel seçimin
diğer en önemli belirleyicisi de ekonominin gidişatı
ve Kürt seçmen olacak gibi.

Başta, Başkan Erdoğan'ın mitinglerde kullandığı
dile çok tepkili olan Kürt seçmen olmak üzere 17
yıllık iktidarın devamında büyük etkisi olan Kürt
seçmen gibi her şeye rağmen iktidara, Erdoğan'a oy
vermeyi tercih eden Kadın seçmeninde ekonomide
bir hayli rahatsız olması da, 'iktidar kayıp edecek'
algısını oluşturması da dikkat çeken diğer bir
önemli konu olarak karşımıza seçimlere damga 
vuracak gibi.

İşsizliğin ve maaş almaktan bir hayli zorlananla-
rın'her an işsiz kalacağım' korkusunun da kısa bir
zaman kalınan seçimlere damga vuracak diğer
önemli etkenlerin başını çektiği de görünmekte.

Feminist kadınların 8 Mart'ı kutlama yürüyüşüne
kızıp, Dinin yeniden siyasete bulaştırılmasına rağ-
men AK Parti'ye oy veren seçmenin bir bölümünün
Saadet Partisine yöneldiğini de gözlemlediğimiz 31
Mart seçimler öncesi mevcut iktidarın teşkilatları ve
mevcut adaylarının Başkan Erdoğan'ın kariyerine,
adına güvenip, bir hayli ağır olmaları ve aday edil-
meyen mevcut başkanların partisine ve yerlerine
oturacak olan adaylara soğuk bakışları da bu gö-
rüntüyü sergilediğini de gözlemlediğimiz 31 Mahalli
İdareler seçimlerinin yeni bir seçime yani erken bir
genel ve başkanlık seçimine yol açabilecek bir 
düzeyde olduğu da gözlemlerimiz takılmakta.

İçte olduğu gibi dışta da gerginlik yaratan bir yol
ilerleyen iktidarın bu dil ve propaganda ile oy alma-
dığı gibi mevcut oyları da kayıp ettiği yönünde ki
fikir sahiplerini güçlendirirken, Başkan Erdoğan'ın
son olarak çeşitli bahaneler ile tutuklanan ve hapiste
olan HDP'lileri örnek verip, İYİ Parti Genel Başka-
nına yönelik hapis tehdide yeni bir tartışmaya ve oy
kaybına neden olacak gibi görünmekte.

Başkan Erdoğan'ın adete tek başına mücadele 
ettiği muhalefetin başta Dilovası'nda olmak üzere
gün geçtikçe daha da kilitlenmesi de yaklaşan yerel
seçimleri genel seçimlere götürecek gibi görünürken
bu durumdan rahatsız oldukları görünen AK Partili-
lerin 'Daha zaman var, Siyasette 24 Saat önemlidir'
diyerek yaşaşan manzara karşısında moral aradık-
ları da dikkat çeken diğer bir gözlemimiz olurken
20 gün kalınan seçimlerin 24 saat içinde nasıl 
değişeceğini de bende merak etmekteyim.

Tabi bunlar yaşanırken bu seçimin kilit partisi 
konumuna gelen partinin Ardahan'ın da içinde 
bulunduğu bir çok yerde Belediye Başkan adayı
çıkarmayan ama aday çıkarmadığı yerlerde Bele-
diye ve İl Genel Meclisi adayları koyan HDP'nin
olması da dikkatlerden kaçmıyor.

Ve bu anahtarın HDP'nin Başkan adayı 
çıkarmadığı için adeta serbest kalan HDP'li seç-
mence CHP'ye mi, Saadete mi yoksa her zamanki
% 63'lük oranla yine AK Parti'ye mi yönelip, 
yönelmeyeceğini de hesaba katmak gerekir.

Ve benim de gördüğüm o ki HDP'li seçmenin
CHP'ye yöneldiği ama HDP'lki olmayan Kürt 
seçmenin ise hala kararsız ve Başkan Erdoğan
ismine ve partisine doğru durduğudur.

MHP Liderinin Beka korkusunu aşıladığı, İçişler
Bakanı başta olmak üzere AK Partili Bakan ve ileri
gelenlerin havuz medyası manşetleri ile ülkenin dış
işlerle ilgili gerginliğe adeta benzinle gittiği bir
zaman da, 'iktidar nasıl olup kazanır acaba?' yı da
bizlere sorduran son gelişmelerin kısa özeti şu an
bulunduğum ülkenin en büyük metropolu İstan-
bul'da, başkent Ankara'da bir hayli zora giren
iktidarın partisi teşkilatlarından daha iyi çalıştıkları
görünen Vali, Kaymakamları, devletin tüm kurum-
ları ile mi yoksa son dakikada ortaya atacağı ve
başta kararsız Kürt seçmeni olmak üzere toplumu
yumuşatacak olan bir Genel Af İlanı mı ile yoksa bir
hayli sıkıştığı ekonomik krizi aşmak için Çin başta
olmak üzere bir çok ülkede aradığı sıcak parayı 
bulmayla mı bilmem ama 'İktidar kayıp ediyor' 
denilen seçimi lehine çevirir mi onu da 31 Mart'a
kalan şu kısa günlere bırakalım..

Bakalım ki Mart kapıda baktırıp, kazma kürek
mi yoksa iktidara yönelik oyları mı yakacak hep 
birlikte görelim..

Mart kazma kürek mi 
yoksa oy mu yaktıracak?

Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi VarSosyal kent Catalca
Çatalca Belediyesi tarafından Mart ayından gerçekleştirilen birçok etkinlik, 'sosyal kent Çatalca' söylemine
kaynaklık ediyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nden, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün
yıldönümüne kadar çok sayıda organizasyona ev sahipliği yapan Çatalca, adından sıkça söz ettiriyor

Çatalca Belediye Başkanı cem
Kara’nın talimatları doğrultusunda
ilçenin dokunulmadık bölgesini bı-
rakmayan ve ortaya koydukları
hizmetler ile vatandaşların günlük
yaşamlarını kolaylaştırmak için il-
çenin dört bir yanında görev yapan

ekipler, kış mevsiminde de çalışma-
larını aynı hızla sürdürüyor. Fen İşleri

Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri
çalışmalar kapsamında son olarak; Çakıl

Mahallesi Nazlıhan Sokak’ta, Elbasan Ma-
hallesi Gülgün Sokak’ta, Gökçeali Mahallesi
Soğuksu Sokak’ta, Hallaçlı Mahallesi Metin
Sokak’ta greyderle reglaj çalışması gerçek-
leştirdi. Muratbey Mahallesi Yeşiltepe cad-
desi’nde ve Şehit Er Mehmet ali Gümüş
Sokak’ta parkelerin tamirini tamamlayan
ekipler yine Ferhatpaşa Mahallesi Çetince
Sokak, Evrenpaşa ve İhsaniye Sokak’ta par-
kelerin onarımlarını yaptılar. Ferhatpaşa
Mahallesi Yusuf Hoca Sokak'ta da parke

taşların tamirini gerçekleştiren ekipler
Yusuf Hoca Sokak ile Yalıköy Mahallesi Şeb-
boy Sokak’ta ve Kaleiçi Mahallesi Muhtar
Enver Çağlayan Sokak’ta,  birlikte biriken
yağmur suları için yağmur suyu kanalını da
yaparak vatandaşları su birikintilerinden ve
çamurdan kurtardı. Yeni imar yolları açarak
vatandaşın ulaşım sorununa çözüm bulan
ekipler Erçetin Sokak’ta imar yolu açarak
malzeme serimini gerçekleştirdi. Gökçeali
Mahallesi asma Sokak ve Balkan Sokak’ta
stabilize serimi ve yol bakım çalışması
yapan ekipler Hallaçlı Mahallesi Karadeniz
Sokak’ta yol çalışması ve malzeme serimi
çalışmalarında bulundular.

Fen İşleri de çalışıyor

ANIL BODUÇ

İ stanbul'un en büyük yüzölçümüne
sahip olan ve yeşil alan sıralamasında
birinci sırayı taşıyan Çatalca, çevresel

zenginliği kadar kültürel zenginliğiyle de dik-
kat çeken bir ilçe durumunda. Mart ayının
başladığı günden bu yana ilçede birçok et-
kinliğe ev sahipliği yapan Çatalca Belediyesi,
bu sayede hem anlamlı günleri yad etmiş
oluyor hem de ilçe sakinlerini bir araya getir-
miş oluyor. Son olarak 12 Mart İstiklal Mar-
şı'nın Kabulü'nün yıldönümü münasebetiyle
önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapan Ça-
talca Belediyesi, İstiklal Marşı şairi Mehmet
Akif Ersoy ve o dönemin milli mücadele ru-
hunu andı.

Milli mücadele unutulmadı

Çatalca İTO Ortaokulu tarafından düzenle-
nen anma programına Kaymakam İnci
Sezer Becel, Çatalca Belediye Başkan Yar-
dımcısı Cengiz Uçar, Cumhuriyet Başsavcısı
Orhan Al, İlçe Emniyet Müdürü Bülent
Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Doğan Gül-
tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Er-
şahin, siyasi parti ilçe başkanları, birim
müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda va-
tandaşlar katıldı. Anma programı
saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile
başlarken, günün anlam ve öne-
mine ilişkin konuşmayı İTO Orta-
okulu Sosyal Bilgiler öğretmeni
Mehmet Yolcuoğlu yaptı. Program,
Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan vi-
deonun gösterimiyle devam etti. 12 Mart İs-
tiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif
Ersoy'u Anma Haftası kapsamında ilçemiz
okullarında düzenlenen şiir, resim ve kom-
pozisyon yarışmalarında dereceye giren öğ-
rencilere ise ödüllerini Kaymakam İnci Sezer
Becel, Belediye Başkan Yardımcımız Cengiz
Uçar ve Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al
takdim etti. Program, İTO Ortaokulu müzik
öğretmeni Reyhan Gözel yönetimindeki ko-
ronun seslendirdiği türkülerle son buldu.

Kadınlar sinema keyfi yaptı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ne-
deniyle de önemli etkinliklere imza atan Ça-
talca Belediyesi, ilçede yaşayan kadınlara
ücretsiz sinema imkanı sundu. Çatalca Bele-

diyesi Nazım Özbay Kültür
Merkezi'nde dün düzenle-
nen kadınlar günü yemeği

ve orada dağıtılan hediyele-
rinin sonrasında, Başkan Ka-

ra'nın kadınlara bir hediyeside "Bir
Aşk İki Hayat" isimli sinema filmi

oldu. Kadınlar ve çocuklar bugün Saat
17:00, 19:00 ve 21:00 olmak üzere 3 seansta
ücretsiz olarak muhteşem filmi izlediler.

Esnafı da yalnız bırakmadı

Gerçekleştirilen kültürel etkinliklerin yanı sıra
ilçede yaşayan esnaf ve vatandaşların ya-
nında olmaya da gayret eden Çatalca Bele-
diyesi, ilçede açılışı yapılan bir kuaförü de es
geçmedi. Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz
Uçar'ın katıldığı açılış renkli görüntülere
sahne oldu. Çatalca'daki esnaflar arasına ka-
tılan Egemen Ozansak'ın sahibi olduğu, Fer-
hatpaşa Mahallesi Gül Sokak'ta hizmete
giren Egemen Ozansak Hair Design Kadın
Kuaförü'nün açılışı yapıldı. Belediye Başkan
Yardımcısı Cengiz Uçar'ın "Belediye Başka-

nımız Sayın Cem Kara'nın hayırlı, uğurlu
olsun temennilerini iletiyorum." diyerek yap-
tığı açılışta vatandaşlarla kısa bir süre sohbet
eden Başkan Yardımcısı Uçar bir süre sonra
davetten ayrıldı. 

Sporda da parmak ısırtıyor

Spor alanında da birçok belediyeye örnek
çalışmalara imza atan Çatalca Belediyesi, bu
konudaki yatırımlarının da meyvesini top-
ladı. İçinde bulunduğumuz Mart ayı içeri-
sinde büyük bir gurur yaşayan Çatalca,
karete alanında önemli başarılara imza attı.
Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara’nın
spora ve sporcuya verdiği destek devam edi-
yor. Bu büyük destekle birlikte başarılar da
gelmeye devam ediyor. Sakarya’da düzenle-
nen turnuvada 9 sporcuyla mücadele eden
karate takımımız, 2 altın madalya, 2 gümüş
madalya ve 2 bronz madalya ile kupa fina-
linde mücadele etmeye hak kazandı. Karate
takımı önümüzdeki aylarda yapılacak olan
final müsabakasında da başarılarına bir ye-
nisini daha eklemek için mücadele edecek.

Tiyatro şöleni
tam gaz devam

Çatalca’da adeta gelenek haline
gelen tiyatro şöleni, bu hafta sonu da
devam etti. Çatalca Belediye Nazım
Özbay Kültür Merkezi’nde oynanan
oyuna ilgi oldukça fazlaydı. Başkan
cem Kara’nın tiyatro severlere bu
haftaki tiyatro armağanı “Haybeden
Gerçeküstü aşk” isimli oyun oldu.
Çatalca Belediyesi tiyatro topluluğu
tarafından oynanan oyunda, oyuncu-
lar; Itır Varoğlu, Ümit Fırat Bakkal,
Bilge Parlak Yiğit, Emre Veral ve
Sadık ayhan rol aldı. Salonu dolduran
seyircilerin keyifli anlar yaşadığı
oyun sonunda oyunculara, tek Ru-
meli televizyonu Spor Müdür Mehmet
Çelik tarafından çiçek takdim edildi.

Çatalca’da düzenlenen kültür sanat etkinliklerine ilçe sakinlerinin ilgisi büyük oluyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Avcılar Şube Başkanı Necdet Kömeçoğlu, TOKİ'nin İstanbul'da inşasına başlayacağı 6 bin 300 konuta
ilişkin bilgi verdi. “Avcılar'daki bütün hemşehrilerimiz ev sahibi olsun istiyoruz” diyen Kömeçoğlu, “Şehit aileleri ile dul ve yetimleri 
15-19 Nisan, emekliler 25 Mart-5 Nisan, diğer başvuruların ise 6-22 Mart tarihleri olmak üzere talepte bulunabilirler” dedi

TOKİ'nİn İstanbul'da yapımına baş-
layacağı konutlar için emeklilerin ve
ihtiyaç sahiplerinin ev sahibi olma-

sını arzu ettiklerini açıklayan TÜED Avcılar
Şube Başkanı Necdet Kömeçoğlu, yapılacak
başvurulara ilişkin önemli bilgiler verdi. Köme-
çoğlu, “TOKİ 67 ilde 140 proje ile başlattığı 50
bin konutluk sosyal konut hamlesine olan talep
her geçen gün artıyor. 6 Mart’ta taleplerin top-
lanmaya başladığı konutlarla ilgili bilgi almak
ve şehirlerindeki projelere talep oluşturmak is-
teyen vatandaşlar, TOKİ’nin internet sitesini ki-
litliyor. Altyapı için dakika dakika güçlendirme
çalışmaları yapılsa da, yoğunluktan dolayı si-
teye erişim ve başvuru bilgilendirme formuna
ulaşmak bile uzun zaman alıyor. Vatandaşların
yoğun talep gösterdiği konutların yüzde 64’ün
alt gelir grubu için hayata geçirilen 2+1 konut-
lar oluşturuyor. Kalan yüzde 36’sı ise orta gelir
grubuna hitap eden 3+1 konutlardan mey-
dana geliyor. 3 yıl içinde hak sahiplerine teslim
edilmesi planlanan konutlar, yatay mimari esas
alınarak hayat bulacak” dedi.

Gayretimiz emekliler için

Kendi çalışmaları hakkında da konuşan Köme-
çoğlu, “1993 yılında Avcılar'da Türkiye İşçi
Emeklileri Derneği'ni kurdum. 26 yıldır bu der-
neği ayakta tutmaya çalışıyorum. Halen 15 binin
üzerinde kayıtlı üyem var. Aylık aidat 3 liradır.
Bunun da yüzde 45'ini Ankara'ya vererek ayakta
kalmaya çalışıyoruz. Gayemiz işçi, emekçi, dul
ve yetimlere hizmet vermektir. Avcılar'da bir SSK
tesisi yoktu. Benim emeklim, yetimim İkitelli'ye
veya daha uzak yerlere hizmet almaya gidi-
yordu. Şimdi bizim sayemizde bizim vatandaş-
larımız uzaklara gitmeden SSK'nın Avcılar'daki
temsilciliğinde işlemlerini yapabilmektedir. Ben
emekli, dul ve yetimin her türlü hakkını gözet-
meye çalışıyorum. Üyemiz olsun olmasın yol

dan geçen her insan benim için değerlidir, hiz-
meti hak etmektedir” diye konuştu.

İdealim Avcılarlılar için
Avcılar halkına hizmet için çalıştıklarını an-
latan Kömeçoğlu şöyle konuştu;
“Benim tek idealim Avcılar'da otu-
ran vatandaşlarımızı ev sahibi
yapmaktır. Bu konuda
uğraş vermekteyim. Avcı-
lar'daki üyelerimizin TO-
Kİ'ye başvurusu için gerekli
bilgilendirmeleri yapıyor ve
çalışıyoruz. Böyle bir işin
içerisinde olduğumuz için
son derece mutluyum.”
ANIL BODUÇ

Konutlar
nerelerde?

Sosyal konut hamlesiyle İstanbul’da 5 projede toplam
6 bin 300 konut inşa edilecek. İstanbul’daki
konutların gerçekleştirileceği yerler şöyle:
Tuzla-Aydınlı / Başakşehir Ayazma / Silivri-Alipaşa / 
Başakşehir-Hoşdere / Başakşehir-Kayabaşı

Herkes ev sahibi olsun istiyoruz

Necdet
Kömeçoğlu



AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal,
Tokat Sulusaray Malum Seyit Tekkeliler Derneği’ndeki

programa katıldı. Uysal, “Büyükçekmece’ye 25 yıldır 
AK Parti belediyeciliği gelmemişse, amacımız buraya gelip 

o mührü vurmak. Amacımız belediye başkanlığı 
yapmak olsaydı zaten 10 yıl yapmışım” diye konuştu

ANIL BODUÇ
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İ stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve
AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan
Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim-

leri’ni hız kesmeden sürdürüyor. Sabah saatle-
rinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev
sahipliğinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen
“Dünya Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul’19”a
Sanayi ve Bilim Bakanı Mustafa Varank ve AK
Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım ile katı-
lan Başkan Uysal öğleden sonra da Büyükçek-
mece Kumburgaz’daki Palaska Kemer
Fabrikası’nda işçilerle bir araya geldi. Uysal bu-
radaki programının ardından AK Parti Tokat
Milletvekili Yusuf Beyazıt ve MHP Büyükçek-
mece İlçe Başkanı Erdem Aydın ile Tokat Sulu-
saray Malum Seyit Tekkeliler Derneği’ndeki
programa katıldı.

Büyükçekmece'yi Uysal tercih etti

Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan
Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın gittiği birçok yerde, “Büyükçekme-
ce’yi Mevlüt Bey tercih etti” sözünü hatırlata-
rak, “Bundan büyük onur duyuyorum.
Büyükçekmece’ye 25 yıldır AK Parti Hizmet
Belediyeciliği gelmemişse, amacımız buraya
gelip o mührü vurmak. Başka bir amacımız
yok. Amacımız belediye başkanlığı yapmak ol-
saydı zaten 10 yıl yapmışım” diye konuştu. Bü-
yükçekmece’ye hizmet üretebilecekleri yer
olarak baktıklarını ve bundan dolayı Büyükçek-
mece’den aday olduklarını belirten Uysal, “Hiz-
met eksikliğinin bu kadar fazla olacağını
tahmin etmiyordum. Türkoba Mahallesi’ne git-
tiğimde, ‘bu mahalle gibi İstanbul’da başka hiç-
bir mahalle yoktur’ dedim. Yol yok asfalt yok
hiçbir şey yok. Yani belediye yok” ifadelerini
kullandı.

10 yıldır çivi çakılmamış

Belde belediyelerinin 2009’da kapatıldığını ve o
günden bugüne kapatılan belde belediye ma-

hallelerinin hiç hizmet almadığını vurgulayan
Uysal şöyle devam etti: “Kumburgaz, Mimar
Sinan, Celaliye ve Tepecik ve Gürpınar Mahal-
leleri Büyükçekmece Belediyesi’ne bağlandı.
Gürpınar’ın yarısı Beylükdüzü’nde diğer yarısı
da Büyükçekmece’de kaldı. Belde belediyeleri-
nin kapatılmasının en önemli sebeplerinden biri
bütçe azlığıydı. Hizmet gitmiyordu. İlçe beledi-
yesine bağlanarak daha fazla hizmet alması
amaçlandı. Ama Büyükçekmece’de bu belde
belediyelerinden gelen mahallelere 2009’dan
bugüne çivi çakılmamış desek doğrudur. Bunun
sebebi sorulunca Büyükşehir ve bakanlıklar
suçlanıyor. Peki Gürpınar’ın yarısı da Beylikdü-
zü’nde kalmış. Oralara neden hizmet gitmişte
Gürpınar’ın Büyükçekmece’de kalan tarafına
hizmet gitmemiş. O zaman bu iş yapma mese-
lesi, niyet meselesi. Öncelikle mahallelerimizin
ilçe ile bütünleşmesini bir şekilde sağlamamız
gerekiyor.”

Büyükçekmece'ye torpil

“25 Kayıp Yıla 25 Dev Proje” dediği için Bü-
yükçekmece Belediye Başkanının kendisine çok
kızdığını belirten Uysal, “Ama yapacak bir şey
yok” diyerek karşılık verdi. Göreve geldiklerinde
ilk olarak çözecekleri sorunların başında ulaşım
ve imar planı sorunu olduğunu belirten Uysal
şöyle devam etti: “Çünkü bir mahalleden has-
taneye, belediyeye, kaymakamlığa gitmeye kal-
kışacak olsanız E-5’in dışında gidilebilecek bir
yol yok. Bir mahallenin yolu ilçeye yapılamaz
mı? Daha kolay yapılır burada. Büyükçekmece
geniş ve boş alanı çok. Oturup bir imar planı
yapılmalıydı. Burada çok problem var ama ilk
başta ulaşım sorununun çözülmesi lazım.
Cumhurbaşkanımız Büyükçekmece’deki mitin-
ginde Metrobüsün Büyükçekmece’ye kadar
uzatılacağını söyledi. Ayrıca Yenikapı – Beylik-
düzü Metro Hattı’nı Yenikapı – Büyükçekmece
Metro Hattı olarak değiştirdik. Büyükşehir’den
buraya geldik bari o kadar torpilimiz olsun.” 31
Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdürdüğü
mahallelerde karşılaştığı ilginç olayları da akta-

ran Uysal, “Kazandığımızda bizden çok
CHP’liler sevinecek” dedi. Uysal şöyle devam
etti: “31 Mart akşamı Büyükçekmece’de AK
Parti kazansın birçok CHP’li sevinecek. Belki de
bizden daha çok sevinecek. Hakikaten sevine-
cek, bunu laf olsun diye söylemiyorum. Bizzat
oy vereceğim diyenler var. Geçtiğimiz günlerde
Pınartepe Mahallesi’ndeki bir kahvehane ziya-
retimde bir yaşlı abimiz, ‘Başkanım ben
CHP’nin delegesiyim. Bu adam burada ya-
nında 100-150 kişi var, birde meclis üyeleri var
onlarla belediyeyi yönetiyor. Seçimden seçime
oy istemeye geliyor. Ne dinliyor ne hizmet geti-
riyor. Ben sırf bu adam gitsin diye, CHP’nin de-
legesi olmama rağmen sana oy vereceğim’ dedi.
Bunun benzeri birçok olayla karşılaşıyorum.”

S eçim arifesinde siyaset adamlarımızın yürüt-
tüğü akıllara zarar kampanyalardan söylev-
lerden, karalamalardan, hakarete varan

eleştirilerden sıkılmayanınız var mı?
Ben sıkıldım, usandım.
Örnek yaşam ve davranışa sahip olması gereken

bizi yöneten veya yönetmeye aday olan  beyler
adeta“kazanmak için yapılan her şey mübah” eda-
sında bir tavır içindeler.

Kime inanıp kime güveneceği şaşırıyor insan.
Toplumsal  çöküş dedikleri bu olsa gerek…

Bir bey vicdanının her zaman elinin altında Adil,
sabırlı, özverili, bilge  ve uysal olması gerektiğini
hiçbir söze ve açıklamaya gerek duyulmayacak  bir
şekil de anlatmış Şeyh Edibali nasihatinde Osman
Beye: 

“Ey Oğul!
Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallık sana...
Güceniklik bize; gönül almak sana.
Suçlamak bize; katlanmak sana.
Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana.
Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, 

anlaşmazlıklar bize;
Adalet sana.
Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize;
Bağışlama sana...
Bundan sonra bölmek bize;
Bütünlemek sana.
Üşengeçlik bize;
Uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek

sana.”
Bunların ne yüce nasihatlar olduğunu 

düşünebiliyor musunuz?
Ben beyim, ben paşayım, ben bilirim! Yok.
Tam tersi:
Suçlamak bize demiş, ilave etmiş; katlanmak

sana…
O artık çok önemli biri, ona bağlı çoklar var.

Onun ağzına bakanlar, onun bir işareti ile 
kıyametleri koparacaklar var.

Sorumluluk çok ağır…
Şeyh Edebali elbette bunun bilincinde ve onun

içindir ki:
Biz gücenebiliriz diyor senin görevin gönül

almak!
Ha bu arada seni suçlayabiliriz de, senin yapman

gereken katlanmak…
Sonra ilave ediyor.
Biz aciz olabiliriz, hata da yapabiliriz. Affetmek

senin işin. Çünkü sen beysin, sen en üsttekisin…
Biz geçimsizlik yapabiliriz, biz çatışabiliriz,

uyumsuzluklar gösterebiliriz. Bunları biz yapabili-
riz. Senin yapacağın adaleti sağlamak. Çünkü bu
senin görevin…

Daha bitirmiyor ilaveleri var. Diyor ki:
Biz kötü söz söyleyebiliriz, haksız yorum bile ya-

pabiliriz. Sana düşen bağışlamak... Biz bölebiliriz,
sen bütünlemekle yükümlüsün.

Bu arada biz hiçbir şey yapmayabiliriz, üşenebi-
liriz, istemeyebiliriz. Senin yapman gereken; uyar-
mak, gayretlendirmek ve şekillendirmek olacak…

Şimdi bunları bir içinize sindirin lütfen.
Hatta koltuğunuzun arkasına yaslanın, gözleri-

nizi kapatın, bu yazılanların muhakemesini yüreği-
nizle birlikte aklınızın karıştığı bir halde
şekillendirmeye gayret edin.

Lütfen yapın.
Yapabiliyor musunuz?
Gerçekten başarabiliyor musunuz?
Durun – durun daha bitmedi.
Son sözlerininde 
Ey oğul! Unutma ki, 
yüksekte yer tutanlar, 
aşağıdakiler kadar emniyette değildir. 
Haklıysan mücadeleden korkma!...
Demiş ulu bilge…
Düşünsenize……
Kibir yok, rant yok, hakaret yok, hor görme yok,

aşağılama yok, lüks şatafat yok, kesmek 
asmak yok…..

Birlik, beraberlik, irade ve bilgelik var..
Ben ağa’yım, Ben Paşa’yım diyenler;
Bu Milletin, Böyle beylere özlem öyle

büyük ki….
Allah Böyle beylerin eksikliğini milletimize

göstermesin demekten başka bir şey gelmiyor 
elimden….

Vesselam
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Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

Ben ağayım ben 
paşayım diyenler...

MEVLÜT UYSAL, BÜYÜKÇEKMECE’Yİ KAZANMAKTA KARARLI OLDUKLARINI SÖYLEDİ

31 Mart Yerel Seçimleri’ne 17 gün gibi kısa
bir süre kaldığını ve parti ayırmaksızın her-
kese aK Parti Belediyeciliğinin anlatılması ge-
rektiğini belirten Uysal, “Şuanda
Büyükçekmece’de vatandaşlarımızın yüzde
70-80’i Mevlüt Uysal buraya başkan olursa
hizmet gelecek diyor. Biz seçildikten sonra
söylediklerimizi yapmazsak gelin hesap
sorun. Bunu bu kadar rahat bir şekilde söyle-
memin sebebi zaten siz hesap sormadan
Cumhurbaşkanımız, ‘ne oldu orası’ deyip he-
sabını soracaktır. Ben burada belediye baş-
kanı olarak buraya hizmet getirmenin,
başarılı olmanın tadını çıkarırım ama sizler
çocuklarınıza buraları miras bırakacaksınız.
Buralar şehir olsun. Memlekette bıraktığınız
köyün buradan bir farkı yoksa İstanbul’un
kahrını çekmeye gerek var mı? Birlikte omuz
omuza vererek çalışalım ve Büyükçekmece’yi
hak ettiği seviyeye getirelim” diye konuştu.

cumhurbaşkanı
hesabını sorar

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’a toplumun tüm
kesimlerinden destek sürüyor. Alper Taş’ın Beyoğlu adaylığının
Beyoğlu için bir umut olduğunu ifade eden yazar Ahmet Ümit,
“Beyoğlu’nda Alper Taş’ı destekleyelim, omuz verelim ve
Beyoğlu’nu eski güzel günlerine geri döndürelim” dedi

SABAH saatlerinde
yazar Ahmet Ümit’le
Taxim Hill Otel’de bir

araya gelen Alper Taş, Beyoğ-
lu’nun değiştirilmeye çalışılan ya-
pısı ve yaklaşan yerel seçimler
hakkında Ümit’ten değerlendir-
melerini aldı. Alper Taş’la yaptığı
görüşmenin ardından Ahmet
Ümit, şu ifadeleri kullandı: “Be-
yoğlu tarihsel yapısı gereği, çok
kültürlülüğü içeren, sanatın, ha-
yatın, siyasetin bulunduğu, farklı
kültürlerin bir arada yaşadığı bir
bölge fakat ne yazık ki tek seslileş-
meye doğru gidiyor. Alper Taş,
kendi düşünceleri nedeniyle, ren-
kli kişiliği nedeniyle, demokratik
yapısı gereğiyle, sosyalist yapısı
gereğiyle bu renkliliği Beyoğlu’na
yeniden getirebilecek, yeniden ka-
zandırabilecek bir şahsiyettir. O
nedenle Beyoğlu’nda Alper Taş’ı
destekleyelim, omuz verelim ve
Beyoğlu’nu eski güzel günlerine

geri döndürelim.”

Halk belediyeciliği
kazanacak

İstanbul’da mevcut yönetimin
kentsel dönüşüm meselesinde
halkın çıkarını değil rantiyecilerin
çıkarını esas aldığını ifade eden
Alper Taş, “İstanbul’a sanayileş-
meyle birlikte geldiniz. Burayı
yurt edindiniz. Bugünkü İstanbul
sizlerin ellerinde yükseldi. Şimdi
ise sizi “kentsel dönüşüm” eliyle
kentin dışına itmeye çalışıyorlar.
Buna asla izin vermeyeceğiz.
Herkes doğup büyüdüğü ve yaşa-
dığı yerlerde aynen kalacak. Kent-
sel dönüşüm yerinde olacak. Hak
sahipleri tapularını almayı çoktan
hak etmiş durumda. Tapuları ko-
şulsuz şartsız vereceğiz. 31
Mart’ta rant belediyeciliğine el-
veda diyeceğiz. Beyoğlu’nda halk
belediyeciliği başlayacak” dedi. 
ANIL BODUÇ

Beyoğlu güzel 
günlerine dönsün

kuşlar
yuvasız
kalmadı
Bağcılar Yavuz Selim
İlkokulu öğrencileri, 
merhamet duygusunu
geliştirmek amacıyla 500
adet kuş yuvası yaptı

BAğCılARlı öğren-
ciler yuvasız kuşlar
için 500 kuş yuvası

yaptı. “Merhamet Projesi” kap-
samında Bağcılar Yavuz Selim
İlkokulu öğrencileri, merhamet
duygusunu geliştirmek amacıyla
500 adet kuş yuvası yaptı. Çocuk-
lar yaptıkları kuş yuvalarını, park-
lardaki ağaçlara asarak kuşlar
için yaşam alanı oluşturacak. Du-
yarlı davranışlarından dolayı öğ-
rencileri tebrik eden Bağcılar
Belediye Başkanı lokman Çağı-
rıcı, “Dünyayı çocukların bu mer-
hameti ayakta tutuyor” dedi.
Bağcılar Yavuz Selim İlkokulu öğ-
rencileri, eğitim-öğretim dönemi
boyunca “Merhamet Projesi” adı
altında gerçekleştirdikleri sosyal
içerikli ve farkındalık oluşturan
etkinliklerine devam ediyor.
“Kuşlara Merhamet” adı altında
bir araya gelen öğrenciler, hay-
van sevgisini aşılamak ve mer-
hamet duygusunu geliştirmek
amacıyla 500 kuş yuvası yaptı.
Bu kuş yuvaları ilçede bulunan
Öğretmenevi Bahçesi, Saray-
bosna Parkı, Kestane Parkı, Muh-
tarlık Bahçesi’ne ve okullara
ulaşım sağlandığı yolların kenar-
larında bulunan ağaçlar asılacak. 

Girişimcilik
olmadan

olmAz

Sosyal belediyecilik
alanındaki çalışma-
larıyla adından sıkça

söz ettiren Küçükçekmece Bele-
diyesi ev sahipliğinde Sosyal Gi-
rişimcilik Zirvesi düzenlendi.
Zirveye girişimcilik alanında fark
yaratmış isimler katıldı Cennet
Kültür ve Sanat Merkezi’nde İs-
tanbul Valiliği tarafından Emre
Tilev moderatörlüğünde  gerçek-
leşen Sosyal Girişimcilik Zir-
vesi’ne İstanbul Vali Yardımcısı
Mehmet Ali Özyiğit, Küçükçek-
mece Kaymakamı Harun Kaya,
Küçükçekmece Belediye Başkan
Yardımcısı Mustafa Kuzugüden,
Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ramazan Aşçı, İstanbul
Aydın Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Kutluk Özgüven,
İstanbul Sabahattin Zaim Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Güney, İstanbul Arel Üniversitesi
Rektör Vekili Ali Argun Karaca-
bey, AHEV Yön. Kurulu ve Müte-
velli Heyet Başkanı Kemal Özen,
SosyalBen Vakfı Mütevelli Heyet
Başkanı Ece Çiftçi ile STK temsil-
cileri, araştırma görevlileri, üni-
versite ve lise öğrencileri katıldı.
Fedakarlık gerektiren bir iş
Açılışta söz alan İstanbul Vali
Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit
gençlere seslenerek onlara gü-
vendiğini söyledi. Özyiğit, “Kültü-
rümüzü, inancımızı
kaybetmemeliyiz. Günün şartla-
rına göre uyarlamalı, insanca ya-
şayabilmeliyiz. Komşumuz açsa,
çocuğu fakirlikten okuyamıyorsa
farkında olabilmeliyiz. Toplumun
hızlı dönüşüme dayalı olarak yeni
şekil alışı var. Bu şekil alışında
müthiş bir koşuşturma var. Bu
koşuşturma içinde gelenekleri-
miz, örfümüz, adetimiz gün geç-
tikçe aşınıyor” diye konuştu. Ahmet Ümit, Beyoğlu’nun Alper Taş yönetiminde eski ve

güzel günlerine döneceğine inandığını ifade etti.

Uysal, Büyükçekmece 
halkının AK Parti’nin
hizmet anlayışıyla çok
yakında tanışacağını söyledi.

Kartal’da sanat mesaisi
HASAN Ali Yücel Kültür Merkezi,
Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü'nün Mart ayı etkin-

likleri kapsamında Kartal Belediyesi Sanat Akade-
misi öğrencilerinin muhteşem konserine ev
sahipliği yaptı. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi,
1. yılını salonu tıklım tıklım dolduran kalabalık eş-
liğinde kutladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Kon-
servatuvarı Piyano Sanat Dalı Başkanı Prof. Cana
Gürmen ile Usta Kemancı Akademisyen Besteci
Prof. Cihat Aşkın'ın danışmanlığında 24'er kişilik
sınıflarda 1 yıl boyunca piyano, gitar, keman, per-
küsyon, çello, yan flüt, ve koro branşlarında eğitim
alan öğrenciler, yetenek ve bilgilerini bahar konseri
ile Kartallı sanatseverlere sundu. Konsere Kartal
Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi
Okay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Piyano Sanat Dalı Başkanı Prof. Cana Gürmen,
Sanat Akademisi öğretmenleri, Kartal Belediyesi
Başkan Danışmanları, sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri, Sanat Akademisi öğrencilerinin aileleri
ve Kartallı sanatseverler katıldı.
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