
CHP Beylikdüzü Belediye
Başkan Adayı Mehmet

Murat Çalık, 14 Mart Tıp Bayramı
kapsamında ilçenin sağlık emekçile-
riyle bir araya geldi. Çalık, “Siz dok-
torlar insan sağlığı ile
ilgileniyorsunuz bizler ise kentlerin
sağlığıyla ilgileniyoruz. Kentlerimi-
zin sağlıklı bir biçimde yaşamlarını
sürdürebilmeleri için ilçe sakinlerimi-
zin mutluluğu ve refahı için belediye
başkanlığına talibiz” dedi. I SAYFA 6
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Kent sağlığı
bizim işimiz

CHP Küçükçekmece Bele-
diye Başkan adayı Kemal

Çebi, pazarcı esnafı ziyaret ederek
sorunlarını dinledi. Küçükçekme-
ce'ye değer katmak ve herkesin talep-
lerini yerine getirebilmek için
çalışacaklarının sözünü veren Çebi,
“Ekonomik kalkınma yerel ve küçük
esnafı koruyarak başlar. Biz de
daima esnafımızı ve Küçükçekmece-
linin hakkını koruyacağız” dedi. 
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Çebi: Hakkınızı
koruyacağız AK Parti Beylikdüzü Bele-

diye Başkan Adayı Mus-
tafa Necati Işık, ilçenin geldiği
noktayı ve projelerini anlattı. Işık,
Beylikdüzü'nde hayatın sıkışmaya
ve zorlaşmaya başladığını vurgu-
layarak özellikle ulaşım anla-
mında, eğitim, spor, kültür ve

sanat anlamında mevcut yapıların
artık yeterli olmadığını ve bu ne-
denle de Beylikdüzü’nde yaşam
kalitesinin düşmeye başladığını
dile getirdi. Işık, “Bu gidişata dur
demek için 31 Mart'ta hepimiz
üzerimize düşeni yapacağız” diye
konuştu.

YAŞAM KALİTESİ DÜŞÜYOR

ç Ulaşım alanında hem ilçe
içi ulaşımda hem de Bey-

likdüzü'ne giriş anlamında çok
farklı projeler geliştirdiklerini belir-
ten Işık, Beylikdüzü'nü tramvay
sayesinde denizle buluşturacakla-
rını söyledi. Işık, “Beşiktaş, Adalar
ve Kadıköy Beylikdüzü'ne çok

yakın olacak. İkinci etapta da Bur-
sa'ya, Yalova'ya kadar deniz oto-
büsünü uzatacağız. Bu üç ulaşım
ağı, metro, tramvay ve deniz oto-
büsü Beylikdüzü’nün 40-50 yıllık
gelecekteki yükünü de alacak.
Böylece ilçemiz rahat bir nefes
almış olacak” dedi. I SAYFA 5

İLÇENİN 40 YILLIK YÜKÜNÜ ALACAK
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Gençlerle gurur
duyuyoruz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkan adayı Binali Yıldı-

rım, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarına
ilişkin yaptığı açıklamada "İbadet etmek-
ten başka hiçbir şey yapmayan, Allah'a
eller yönelmişken alçakça bir saldırı sonucu

Yeni Zelanda'da dindaşlarımız, kardeşleri-
miz katledilmiştir. Şehit edilmiştir. Bu

ne nefrettir? Bu ne alçaklıktır?”
diye sordu. İstanbul’a ilişkin pro-
jelerinden de söz eden Yıldırım,
İstanbul’un kıymetli bir şehir ol-

duğunu ve turizm anlamında
kısa zamanda gelişeceğini
söyledi. I SAYFA 5

Esenyurtlu kadınlara
müjdeyi verdi

AK Parti Esenyurt Belediye
Başkan adayı Azmi Ekinci,

31 Mart Yerel Seçimleri’ni kazan-
dığı takdirde Esenyurt’ta yaşayan
her kesime yönelik projeleri hayata
geçireceklerini söyledi. Ekinci, il-
çede yaşayan kadınların hem el be-
cerisini geliştirecek kurslar
açılacağını hem de bu ürünlerin sa-
tılacağı estetik mimarili çarşıların
her mahalleye yapılacağını söyledi. 
I SAYFA 4
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CHP İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan adayı Ekrem

İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları
kapsamında Beykoz'da ziyaretlerde
bulundu. Yeni Zelanda'daki saldırıyı
kınayarak konuşmasına başlayan
İmamoğlu, Beykoz'a ilişkin vaatle-
rini anlattı. İmamoğlu, “Buranın
doğallığı Beykozlunundur, bizim tek
hesabımız Beykozluyu mutlu etmek.
Beykoz'u pilot bölge ilan edeceğiz"
şeklinde konuştu. I SAYFA 5
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Ekonomiye
katkı vereceğiz

Türkiye’nin ciddi bir ekono-
mik daralma sürecine girdi-

ğini işsiz sayısının her geçen gün
arttığını hatırlatan Başkan Akgün;
“Önümüzdeki süreçte özellikle
kadınlarımıza ve üniversiteli genç-
lerimize yönelik ekonomik an-
lamda katkı sağlayacak projeleri
hayata geçireceğiz” dedi. I SAYFA 7
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AK Parti Büyükçekmece Be-
lediye Başkan adayı Mevlüt

Uysal, “Başakşehir bizim kalfalık dö-
nemimizdi, inşallah burası ustalık
dönemimiz olacak. Ustalık dönemi-
miz boyunca 25 yıldır Büyükçekme-

ce'ye gelmeyen
hizmetleri getire-
cek, yapılamayan-
ları yaparak,
hayata geçirece-
ğiz. Herkesi mutlu

edeceğiz” diye ko-
nuştu. I SAYFA 4
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25 yıldır 
yapılmayanı 
yapacağız
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AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, Beylikdüzü’ne ilişkin projelerini
anlattı. Işık, “Beylikdüzü'nü denizle buluşturacağız. 10 dakikalık bir tramvay seyahatiyle Gürpınar'ı
denize indireceğiz. Beşiktaş, Adalar ve Kadıköy Beylikdüzü'ne çok yakın olacak” diye konuştu

Işık, deniz ulaşımının önemine dikkat çekerek; “Sadece Gürpınar değil Yaşam Vadisi de denizle buluşacak” diye konuştu.
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TERORE LANET ETTILER
Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırıları
Fatih Camii'nde protesto edildi. İstanbul

Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın kıldırdığı
gıyabi cenaze namazının ardından, cami

avlusunda toplanan gruplar Yeni 
Zelanda'daki terör saldırıları için protesto

eylemi düzenledi

MÜSLÜMANLAR KAHROLDU
Mazlum-Der Başkanı Ramazan Bey-
han, Yeni Zelanda'daki saldırılarda ha-

yatını kaybeden Müslümanlar için dua
okudu. Beyhan'ın ardından konuşan HÜ-
DAPAR İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sey-
fullah Sevi, dünyanın dört bir yanında
Müslümanlara yönelik saldırıların olduğu
bir dönemde Yeni Zelanda'dan gelen haberle
Müslümanların kahrolduğunu söyledi. 
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Esenyurt'ta okul önünde çıkan kavgada 2 öğ-
renci bıçaklandı. Olay, saat 16.45 sıralarında

Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 2264. Sokak-
taki Şehit Ahmet Kocabay Anadolu İmam Hatip
Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki öğ-
renci grubu arasında okul çıkışı kız meselesi nede-
niyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya
dönüşmesiyle 3. sınıf öğrencileri Dursun İ. ile İs-
mail S. bacaklarından bıçaklanarak yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
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Lise önünde 

Milletin yanında
hiç olmadılar

Küçükçekmece Belediyesi, “Tür-
kiye Kaptanlarını Arıyor” projesi

kapsamında Fahreddin Kerim Gökay
Anadolu Lisesi öğrencileriyle alanında
uzman konukları buluşturdu. Belediye
Başkanı Temel Karadeniz, “Siz genç-
lerle gurur duyuyoruz. Gençlerimizin
potansiyelinin ilçemiz için İstanbul için
önemini biliyoruz. Sizlerle birlikte
güzel bir Küçükçekmece için her
zaman çalışacağız” dedi.
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Silivri Belediye Baş-
kanı Özcan Işıklar,

basın mensuplarıyla bu-
luştuğu kahvaltılı toplan-
tıda araştırma şirketi
Metropoll tarafından ha-
zırlanan yerel seçime iliş-

kin anket sonuçlarını açık-
ladı. Işıklar, “Metropoll,
hepimizin bildiği gibi gü-
venilir bir şirket. Biz de on-
ların hazırladığı bu verileri
sizlerle paylaşma ihtiyacı
hissettik” dedi. I SAYFA 4
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sonuçlarını açıkladı
Özcan Işıklar anket 
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Bu ne biçim nefrettir?
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Hem ağladı
hem video çekti

Sayfa 3

31 Mart Yerel Seçimleri ön-
cesi saha çalışmalarına

devam eden AK Parti İstanbul İl
Başkanı Bayram Şenocak, Eyüp-
sultan’da ziyaretlerde bulundu.
İmamoğlu'nu eleştiren Şenocak,
“Karşı tarafta bir aday var. Bu
adayın aslında nereden olduğu
belli olsa da adına millet dedikleri
ama milletle alakası olmayan bir
topluluktan. Çünkü bu zihniyet,
millete karşı hiçbir zaman olumlu
işler yapmadı. Milletin yanında hiç
olmadılar” dedi.
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S ağlık için ciddi bir tehdit olan si-
gara, çocukların büyüme ve geli-
şimi açısından da büyük bir risk

oluşturuyor. Çocuklar genellikle pasif
olarak maruz kaldıkları sigara duma-
nından aktif bir şekilde etkilenirken; ge-
belikte anne adayının sigara
kullanması bebeğin sağlığını henüz
dünyaya gelmeden tehlikeye atıyor.
Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağ-
lığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Doç.
Dr. İsmail Yıldız, 9 Şubat Dünya Siga-
rayı Bırakma Günü öncesinde, sigara-
nın çocuk sağlığı üzerindeki etkileri
hakkında bilgi verdi. 

En az içen kadar etkileniyor

İçinde kanser yapan 60 madde bulu-
nan sigaranın insan sağlığı için çok
tehlikeli olduğunu söyleyen Yıldız, si-
gara içmeyen bir kişinin başka birinin
içtiği sigaranın dumanına maruz kal-
masına pasif sigara içiciliği denildiğini
belirtti. Yıldız, “Pasif içiciler sigara kul-
lanmasalar bile, içen kişiler kadar bu

zararlı maddelerden etkilenirler. Ço-
cuklar da genellikle pasif olarak sigara-
nın zararlarına maruz kalmaktadır.
Erişkin bireyler çocuklarının yanında
sigara içmemek ve özendirici olmamak
için evin farklı alanlarını ya da balko-
nunu kullanabilmektedir. Buna rağmen
içilen sigara kişinin üzerine sindiği için
çocuğun yanına yaklaştığında yine de
ona zarar verebilir” dedi. 

Anne karnındaki bebeği etkiler

Anne adaylarının gebelikte sigara kul-
lanmaması gerektiğini söyleyen Yıldız,
“Sigaranın içinde bulunan birçok
madde büyüme ve gelişme döneminde
olan fetüsü olumsuz yönde etkiler. Si-
gara kullanan bir anne adayında niko-
tin yaklaşık yüzde 90 oranında fetüse
geçer. Nikotin plasental damarlarda
büzülmeye yol açarak bebeğe giden ya-
şamsal maddelerin azalmasına yani
uteroplasental yetersizliğe neden olur.
Karbonmonoksit ise plasentayı geçerek
fetüsün oksijen miktarının düşmesine
yol açar” ifadesini kullandı. 

Çocuklarınızı koruyun

Yıldız çocukları bu tehlikeden kurtar-
mak için yapılması gerekenleri şöyle
anlattı; “Evin hiçbir bölümünde ya da
yakınlarında sigara içilmemeli, içilme-
sine izin verilmemelidir. Arabada cam
açık olsa bile sigara kullanılmamalıdır.
Kreşlerde, bakım evlerinde, anaokulla-
rında, okullarda ve çocukların zaman

geçirdiği yerlerde sigara içilmediğinden
emin olunmalıdır. Sigaranın içilmediği
ve çocukların sigara dumanına maruz
kalmayacağı mekanlar tercih edilmeli-
dir. Çocuklar erken yaşlardan itibaren
sigaranın zararlı etkileri konusunda bi-
linçlendirilmelidir.”

AYDIN DEMİR
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Sigaranın zararlarını bilmeyen yoktur. Sigara dumanına maruz kalan pasif
içiçiler de en az sigara kullanan kişiler kadar zarar görür. Sigara içen
ebeveynlerin çocuklarının etkilenmemesi için balkonu kullandığını

söyleyen uzmanlar, “Bu çözüm değil. İçilen sigara kişinin üzerine sindiği
için çocuğun yanına yaklaştığında yine de ona zarar verebilir” diyor

g Gözde irritasyon, kuruluk, görmenin
etkilenmesi ve bulanıklık yapabilir.
g Sigara dumanı solunum yollarını
tahriş ederek, solunum yollarını döşeyen
epitel hücrelerin, siliaların işlevini bozar. 
g Solunum yollarının yapısı bozulduğu

için solunum yolu enfeksiyonlarına yat-
kınlık görülür.
g Solunum sisteminde üst solunum
yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu en-
feksiyonları, hırıltı, reaktif hava yolu has-
talığı, astım, astım atakların tetiklenmesi,

solunum yollarında kuruluk, öksürük
atakları, gece öksürükleri ve orta kulak
enfeksiyonu riski artar.
g Kardiyovasküler sistem, nörodavra-
nış sistem ve çocukluk çağı kanserlerin
gelişmesini tetikler. 

Sigara dumanı
çocukları nasıl

etkiliyor?

Gebelikte sigara
kullanımının 

10 zararı
1. Rahim içi büyüme kısıtlılığı
görülür, bebek kilo alamaz. Fetal
büyümede geriliğe yol açar.
2. Anne karnında gebelik hafta-
sına göre düşük tartılı doğumlar
gerçekleşir.
3. Doğumsal anomaliler görü-
lür.
4. Gebelik düşük doğumla so-
nuçlanabilir.
5. Akciğerlerin gelişimi bozulur.
6. Erken membran rüptürü ya-
şanır yani anne adayının daha
doğum başlamadan amniyon
kesesi yırtılır, suyu gelir.  
7. Plasental sorunlar oluşur.
8. Yenidoğan döneminde ani
bebek ölümü sendromu görülür.
9. Anne sütü az salgılanır, bebek
beslenemez. 
10. Bebek sık enfeksiyon geçirir. 

Ne kadar iyi duyarsanız duyun, yıllık işitme testi yaptırmak akıllıcadır. Eğer migreniniz varsa bu testleri sıkılaştırmak yararınıza
olacaktır. Araştırmalar migrenden muzdarip olanların, olmayanlara kıyasla daha fazla işitme kaybı riski taşıdığını gösteriyor

Migren duymayı da engelliyor
aRaştıRMalaR, migren hastalarının ani işitme
kaybının iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor.
Peki nörolojik bir hastalığın işitmenizle ne ilgisi var?

Mısır Assiut Üniversitesi Hastanesi Nöroloji ve Psikoloji Bö-
lümü'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırmaya
göre bayağı bir ilgisi var. yapılan araştırmayla ilgili bilgi veren
İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hasta-
nesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. M. Melih
Çiçek, “Araştırmacılar elektrofizyolojik testleri kullanarak,

migren hastalarının kokleadaki işitsel yollarının işlevine baktı-
lar ve migren hastalarının üçte ikisinin bir veya daha fazla
anormalliği olduğunu keşfettiler.  

Ani işitme kaybı olabilir

“Buna ek olarak, Tayvan'daki Taipei Gaziler Genel Hastanesi
araştırmacıları tarafından yapılan araştırmada, migren hasta-
larının ani sensorinöral işitme kaybı olarak bilinen nadir bir
duruma neredeyse iki kat daha fazla maruz kaldığı bulundu”

diyen Çiçek, “Bu durumdan etkilenen bireyler, genellikle, bir
veya iki kulakta, açıklanamayan, hızlı bir işitme kaybına
maruz kalırlar. Bu durum ani bir şekilde ya da birkaç gün
içinde ortaya çıkabilir. Ani işitme kaybı tıbbi acil bir durumdur
ve acil bakım gerektirir. Ani işitme kaybının her yıl 5 bin kişi-
den birini etkilediği tahmin ediliyor. Genellikle, bunlar 40-50
yaş arası yetişkinler. Aniden işitme kaybı yaşarsanız, acil bir
sağlık kuruluşundan derhal yardım isteyin” dedi.
TÜRKAN ERVAN

Diyabet felci tetikliyor
MODERN dünyanın en sık
görülen hastalıklarından
biri olan inme ya da felç,

hayati risk nedenleri arasında kalp
hastalıkları ve kanserden sonra
üçüncü sırada bulunuyor. Önlem
alınmadığı takdirde kişide ölüm ve
kalıcı sakatlıklara yol açan inmenin en
önemli sebeplerinden biri olan diya-
bet ise bu riski 2 kat artırıyor. Diyabet
hastaları yaşam tarzında yapılacak
birkaç küçük değişiklik ve düzenli kan
şekeri kontrolü ile inme riskini yüzde
57 oranında azaltabiliyor. Memorial
Hizmet Hastanesi Nöroloji ve İnme
Akut Tedavi Bölümü’nden Prof. Dr.
Talip Asil, diyabet hastalarının inme-
den korunması için dikkat etmesi ge-
rekenler hakkında bilgi verdi. 

Gençler için daha riskli

Sigara, obezite, kolesterol,
yüksek tansiyon ve di-
yabet inmenin de en
önemli sebepleri
arasında bulun-
maktadır. Tip I ve
Tip II diyabetli
hastalarında
inme riski diya-
bet hastası ol-
mayanlara göre
2 kat daha faz-
ladır. Bu risk
tüm yaş grupları

için geçerlidir. Ancak inme gelişme
riski diyabetli genç hastalarda daha
yüksek görülmektedir. Yani diyabetik
hastalar diyabeti olmayan hastalara
göre daha erken yaşta inme geçirme
tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır.
Diyabet kişilerde ayrıca yüksek tansi-
yon, kolesterol yüksekliği ve kalp has-
talıklarına da yol açarak kişilerin
dolaylı yollarla da inme riski yaşama-
sına neden olabilmektedir. Ayrıca sa-
dece inme hastalarında değil
bozulmuş glukoz intoleransı olarak
adlandırılan diyabet öncesi evredeki
kişilerde de inme riskinin artışı söz
konusudur. Diyabetik hastalarda sa-

dece

damar tıkanıklığı ile ortaya çıkan in-
melerin değil, beyin kanamalarının da
sık olduğu görülmektedir. Diyabetik 

hastalarda beyin kanaması riski yak-
laşık 1.5 kat daha yüksektir. 

Ölüm oranı daha yüksek

İnme şiddeti de diyabetik hastalarda di-
yabetik olmayan kişilere göre daha fazla
görülmektedir. Bu nedenle diyabetik
hastaların ölüm ve vücutta hasar bı-
rakma oranları, diyabetik olmayan inme
geçiren hastalara göre çok daha yüksek-
tir. Çünkü inmeli hastada kan şekerinin
yüksek olması, inme şiddetinin artışı ile
doğrudan ilişkilidir. Ayrıca diyabetli has-
talarda inmenin tekrar etme ihtimali de

diyabetik olmayan hastalarda daha
yüksektir. 

Bu belirtilere dikkat

Yüzde, kolda ve bacakta
görülen güçsüzlük ya

da uyuşukluk, anlama
güçlüğü, konuşma
güçlüğü, baş dön-
mesi, denge kaybı
yaşanarak açıkla-
namayan düşme-
ler, bir veya iki
gözde bulanık ya
da görmede azal-
malar. TAYLAN

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

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

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

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

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

Güne kuş sesleriyle eşsiz deniz manzarasıyla uyan-
mak... 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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Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

BeYkoz'da sokak satıcılarına
yönelik yapılan uyuşturucu
operasyonunda gözaltına alı-

nan 40 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geç-
tiğimiz salı günü Beykoz'da sokaklarda
uyuşturucu madde satışı yapan şüpheli-

lerin yakalanmasına yönelik yapılan
şafak operasyonu düzenlemişti. Özel
Harekat polislerinin desteğiyle yapılan
operasyonda 40 kişi gözaltına alınmıştı.
Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü-
ğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli-
ler, Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. DHA

Zehir tacirleri yakalandıZehir tacirleri yakalandıZehir tacirleri yakalandıZehir tacirleri yakalandıZehir tacirleri yakalandıZehir tacirleri yakalandı

ınsan kacakcılarının
Hazın sonu
Sahte gemi adamı ve acentecilik belgeleriyle Asya ülkelerinden
Türkiye'ye göçmen getirip Avrupa ülkelerine gönderdikleri belir-
lenen şüphelilere yönelik 2 ilde yapılan operasyonda 10 kişi
gözaltına alındı. 53 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı

İ stanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mü-
cadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte gemi

adamı ve sahte acentecilik belgeleriyle, göçmen ka-
çakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis, 3 ay boyunca tespit ettiği şüphelileri teknik
ve fiziki takibe aldı. 12 Mart'ta Özel Harekat ekip-
lerinin de desteğiyle İstanbul ve Kocaeli'de 11 ad-
rese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
Baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak, gözaltına
alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 otomatik
tüfek, 3 tabanca, 34 pasaport, 16 sahte gemi
adamı cüzdanı, 19 kaşe ve acentecilik faaliyetle-
rinde kullanılan çok sayıda doküman ele geçirildi.

Göçmenler sınırdışı edilecek

Operasyonun ardından gözaltına alınan kaçakçılık
şüphelilerinin Nepal, Hindistan ve Bangladeş'ten

gelen göçmenleri belirledikleri evlerde tut-
tuklarını tespit edildi. Evlere yapılan
baskınlarda 53 göçmen yakalanarak,
kaçakçılık şüphelilerinin elinden kur-
tarıldı. 53 göçmen, İl Göç İdaresi
Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Göçmenlerin sınır dışı edileceği öğ-
renildi.86 kişiyi yurda soktularOpe-
rasyon kapsamında gözaltına alınan
10 şüphelinin, kurdukları paravan şir-
ketler üzerinden Nepal, Hindistan ve Ban-
gladeş'den sahte gemi adamı ve acentecilik
belgeleriyle göçmeleri gemilerin personelleri gibi
göstererek havayoluyla yurda soktukları, daha
sonra bu göçmenleri çeşitli yerlere yollamak için
girişimlerde bulunduğunu belirlendi. Gözaltına
alınan 10 şüphelinin 28 ayrı eylemde 86 göçmeni
yurda soktukları bildirildi. DHA

Adliyeye sevk
edildileR
emniyetteki işlemleri

tamamlanan 10 şüpheli
Bakırköy Adliyesine

sevk edildi.

BeyliKdüzü, Ka-
vaklı Mahallesi
Bilgi Sokak'ta bu-

lunan 5 katlı apartmanın çatı
katında henüz bilinmeyen bir
nedenle saat 03.00 sırala-
rında yangın çıktı. iddiaya
göre, bir süredir eşiyle sorun
yaşayan F.e isimli kadın, dı-
şarıda buluştuğu eşi R.e. ile
tartıştı. Tartışmanın ardından
kadın evine döndü. F.e çatı
katındaki evinin kapısını aç-
tığında dumanı gö-
rünce, evdeki
yangını
kendi
imkan-
larıyla
sön-

dürmeye çalıştı. F.e. alevleri
söndüremeyince itfaiye ekip-
lerine haber verdi. ihbar üze-
rine olay yerine gelen itfaiye
ekipleri alevlerin sardığı dai-
reye müdahale etti.

Zor anlar yaşadı

itfaiye ekipleri
yangına mü-

dahale ederken, F.e. cep tele-
fonuyla yanan evini kayda
aldı. F.e. hüngür hüngür ağla-
yarak evinin yanışını çekti.
Cep telefonu görüntülerinde
daire yanarken, F.e. isimli ka-
dının da ağladığı duyuluyor.
itfaiye ekipleri, yaklaşık yarın
saatte yangını kontrol altına
aldı. yangın sonrası herhangi
bir yaralanma ve can kaybı

yaşanmazken, dairede
maddi hasar meydana

geldi. yangının çıkış
nedeni itfaiyenin

çalışmalarının ar-
dından ortaya

çıkacak. 
dHA

Beylikdüzü'nde bir kadın çatı katındaki dairesinin alev
alev yanışını hem cep telefonuyla çekti, hem de ağladı

Hem ağladı hem
video cekti

Fatih'te korkunç kaza
Fatih'te aşırı süratli olduğu iddia edilen lüks oto-
mobil bir binanın kolonuna çarptı. Kazada otomo-
bilde bulunan 5 kişiden 3'ü yaralandı. Yaralılardan
birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

kaza, sabaha doğru
saat 05.00 sıralarında
Kocamustafapaşa

Mahallesi Kocamustafapaşa
Caddesi'nde meydana geldi.
Fatih istikametinden Zeytin-
burnu istikametine giden ve
aşırı süratli olduğu iddia edilen
34 FY 0222 plakalı lüks otomo-
bil sürücüsünün kontrolü kay-
betmesi üzerine 26 numaralı
binanın kolonuna çarptı. Çarp-
manın etkisiyle savrulan araçta
bulunan 5 kişiden 3'ü yara-
landı. İhbar üzerine olay yerine
çok sayıda sağlık, itfaiye ve
polis ekibi sevk edildi. Sağlık

ekipleri kazada yaralanan 3 ki-
şiye ilk müdahaleyi olay ye-
rinde yaptı. Yaralılar, daha
sonra ambulanslarla Samatya
Eğitim ve Araştırma Hastane-
si'ne kaldırılarak tedavi altına
alındı.

Hastaneden kaçtı

Tedavileri devam eden yaralıla-
rın birinin durumunun ağır ol-
duğu öğrenilirken, hafif yaralı
olduğu belirtilen bir kişi ise
hastaneden kaçtı. Kazayla ilgili
soruşturma başlatan polis,
kaçan şüpheliyi yakalamak için
çalışmalarını sürdürüyor. DHA

GOP'ta silahlar konuştu
GaziosManPa-
şa'da gece saatle-
rinde bir sokaktaki

kavgada bir kişi silahla yara-
landı. Şüpheli ya da şüpheliler
olay yerinden hızla kaçtı. Has-
taneye kaldırılan yaralının ha-
yati tehlikesinin olmadığı
öğrenildi. Olay, Barbaros Hay-
rettinpaşa Mahallesi 1184
Sokak saat 00.15'te meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre,
kimliği belirsiz kişi yada kişiler
ile C.Ş. arasında henüz bilin-
meyen bir nedenle tartışma
çıktı. Tartışma kavgaya dönü-
şürken C.Ş. silahla vurularak
yaralandı. C.Ş'yi silahla vurup
kaçan saldırganlar yaya olarak
olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar
C.Ş.'yi kanlar içinde yerde gö-

rünce durumu hemen polis ve
sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekip-
leri C.Ş.'ye ilk müdahaleyi ya-

parak hastaneye kaldırdı.
C.Ş.'nin sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenildi. Polis soruş-
turması devam ediyor.  DHA

Önce bariyere sonra
direğe çarptı!

MaltePe'de D100 Karayolu Gül-
suyu mevkiinde sürücüsünün direk-
siyon hâkimiyetini kaybettiği servis

minibüsü önce bariyerlere sonra da tabela di-
reğine çarptı. Kazada sürücü Engin Gül, ağır
yaralandı. Kaza, Gülsuyu mevkii Kartal istika-
metinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi.
34 LIS 554 plakalı servis minibüsüyle D100
sürücü Engin Gül, sahil yoluna girmek istediği
sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek
önce bariyere ardından da tabela direğine
çarptı. Kazada sürücü Engin Gül, ağır yara-
landı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüsün
içerisinde sıkışan Gül'ü kurtararak sağlık ekip-
lerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müda-
halesinin ardından Gül, ambulansla Dr. Lütfi
Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kal-
dırıldı. 

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri de kaza yerindeki meraklı vatan-
daşları başka bir kazaya daha mahal verme-
mek için uyararak bölgeden uzaklaştırdı. Bu
sırada yoldaki ulaşım polis tarafından kont-
rollü olarak sağlandı. Minibüsün bulunduğu
yerden çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik
normale döndü. Polis kazayla ilgili soruş-
turma başlattı. DHA

Kayıp dediler
cesedi çıktı

Pendik’te boş arazide bir erkeğe
ait ceset bulundu. Cesedin üç gün
önce hakkında kayıp ilanı verilen

Battal Özcan'a ait olduğu belirlendi. Ertuğrul-
gazi Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide
hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark eden
çevredekiler durumu polise haber verdi. Polis,
yaptığı incelemede hareketsiz yatan kişinin ha-
yatını kaybettiğini tespit etti. Ekipler, olay ye-
rine şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan
incelemede cesedin üzerinden Battal Özcan
adına kimlik çıktı. Özcan'ın hakkında üç gün
önce kayıp ilanı verildiği bilgisi üzerine olay
yerine yakınları çağırıldı. Yakınları, Özcan'ın
cesedini teşhis etti. Özcan'ın cansız bedeni
Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi morguna
kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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K imse kusura bakmasın, birçok eski
yol arkadaşını hayal kırıklığına uğ-
rattığımın farkındayım, ama maale-

sef gerçek budur!.. Sınırlı da olsa varolan
demokratik ortamı daha da geliştirmek için
çaba sarfetmek varken, “Beyaztürk” cep-
henin ideolojik etki alanı içinde “Filipin tipi
demokrasi”, veya “cici demokrasi” diye
dalga geçerek ayağımızı bastığımız demo-
kratik zemini tahrip etmeye çalıştık. 

Ne için yapıldı peki bunlar?.. Biz istedi-
ğimiz kadar, “hayır bizim hedefimiz sadece
Demirel’i düşürmek değildi, biz sosyalizmi

kurmak için yola çıkmıştık” deyip duralım!
Yaşanılan hayatın gerçekliği içinde, “düş-
manımın düşmanı dostumdur” diyerekten o
dönemde Parlamento ve demokrasi düş-
manlarıyla objektif olarak ittifak içinde
olduk mu olmadık mı, bana ondan haber
verin!? Sübjektif olarak kafamızda başka
şeyler varmış, niyetimiz iyiymiş, tamam...
Vietnam savaşının da etkisiyle “kahrolsun
Amerika” diye bağırıp çağırıyorduk,
tamam... Ama bunların bizim sübjektif
idealist-pozitivist dünyamızın sloganları ol-
manın ötesinde sınıf mücadelesi ortamında

iç dinamikler açısından Devlet sı-
nıfının çarkına su taşımaktan ve bu arada
da kendi kendini tatmin aracı olmaktan
başka bir anlamı var mıydı!?.. 

İsterseniz hemen dünden bugüne atlaya-
lım ve bakalım bugün neler oluyor!?.. Alın
şimdi bir PKK’yı -ve de bütün o “Beyaz-
türk”, “Beyazkürt” solcularını- ne oldu, ne-
reye gitti o, senelerce “kahrolsun Amerika”

diye bağırıp çağırmalar!? Ha, şimdi artık o
da “Erdoğan’a karşı” diyerek, “düşmanı-
mın düşmanı dostumdur” hesabı Amerika
emperyalist olmaktan çıktı ve “müttefik”
oldu öyle mi!? Ve de siz, “düşmanınızın
düşmanı” bu Amerikan emperyalizmini ar-
kanıza alarak sosyalizmi -pardon, “komü-
nal düzeni”- kuracaksınız!?.. Helâl olsun!.. 

İşin ilginç yanı, aynı mantığa öbürlerinin
de -“Siyahların” da- sahip olmalarıdır!
Trump daha gelmeden, “Obama kötü
Trump iyi” diye bas bas bağırıyorlardı;
Trump gelecek bütün sorunlar bitecekti!..
Ne oldu peki sonra!? Bu nedir şimdi Allah
aşkına, nasıl bir siyaset yapma tarzıdır
bu?.. 

Ne kadar ilginç değil mi, 1973
Mart’ında general Gürler’in Cumhurbaş-
kanlığı’na karşı çıkarak Parlamento’yu sa-
vunduğu için ben Demirel’i desteklediğim
zaman bütün o eski “solcu” yol arkadaşları
bana karşı çıkıyorlar, beni adeta aforoz edi-
yorlardı! Ama daha sonra Demirel Devlet-
leştirilince birden bire onların hedefinden
çıkıverdi(!), nedense artık ondan sonra hiç
“Morisson Süleyman” sloganını duymadık
da!!..

Bunlar unutulur mu sanıyorsunuz? Demi-
rel daha sonra saf değiştirdi ve Devletçi cep-
heye katıldı diye bütün bir tarih yeniden mi
yazılacak?.. Benzer bir durum bugüne dam-
gasını vuranlar için de geçerli değil mi!? 

‘Hatıralar’dan  bir 12 Mart yazısı... (2)

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

çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu ve AK Parti İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın katı-
lımlarıyla seçim çalışmalarını yürüten Uysal,
bugün de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank ile Büyükçekmece’de faaliyet gösteren
iki fabrikayı gezerek işçilerle bir araya geldi.
Akçansa Çimento ve Fırat Boru’yu gezerek
yöneticilerden bilgi alan Başkan Uysal ve
Bakan Varank’a AK Parti Büyükçekmece İlçe
Başkanı Murat Çelik ile MHP Büyükçekmece
İlçe Başkanı Erdem Aydın’da eşlik etti.Fabrika
ziyaretinden sonra işçi ve yöneticilere hitap
eden Bakan Varank, yerel yönetimler ile genel
yönetimin birlikte hareket etmesinin önemine
vurgu yaparak siyasi istikrarın devam etmesi
için 31 Mart yerel seçimlerinin önemli bir viraj
olduğunu kaydetti.

Belediye ile uyum yok

Bakanlık olarak yaptıkları projelere bazı bele-
diyelerin destek vermediğini ve bunun vatan-
daşlara olumsuz yansıdığına vurgu yapan
Varank, “Birçok projeyi vatandaşlarımız için
geliştiriyoruz. Bu projeleri yaparken yerel yö-
netimlerde bizi anlayan, bizimle aynı heyecanı
duyan kişiler ile çalışmak istiyoruz. Eğer biz
yerel-genel uyumunu yakalayamazsak netice
alamıyoruz. Maalesef Büyükçekmece Beledi-
yesi de bu uyumu yakalayamadığımız beledi-
yelerden biri. 25 senedir aynı zihniyette

yönetilen hem merkezi hem yerel yönetimler
ile ortak çalışmayı zül addeden bir belediyecilik
anlayışı içerisindeler” ifadelerini kullandı.

Başakşehir'de yapılanlar ortada

AK Parti’nin 16 yıllık iktidarı boyunca parti gö-
zetmeksizin belediyelere milyarlarca liralık ya-
tırım yaptığını belirten Varank şöyle devam
etti: “Benim sıklıkla örnek verdiğim bir Eskişe-
hir Büyükşehir Belediyesi örneği var. Burada
büyük projelere imza attık. Milyarlarca liralık
yatırım yaptık. En son Eskişehir Şehir Hasta-
nesini iki ay önce vatandaşlarımızın hizmetine
açtık. Ama bu hastanemizin 1 kilometrelik
bağlantı yoluyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadık.
CHP’li Büyükşehir Belediyesi o hastanenin
bağlantı yolunu yapmakta imtina ediyor.
Çünkü bu bağlantı yolunu yaparsam hükü-
mete artı puan yazar diye düşünüyor. Yani bu
gibi eksiklikleri ve düşünceleri ortadan kaldır-
mak, vatandaşımıza eksiksiz hizmet götürmek
için yerel yönetim ile genel yönetimin uyu-
munu yakalamamız lazım. İstanbul için Binalı
Yıldırım bu yüzden büyük bir şans olarak gö-
rüyorum. Mevlüt Uysal’ın ise Başakşehir Bele-
diye Başkanlığı süresinde yaptıkları ortada.
Adaylarımızın yaptıkları yapacaklarının temi-
natıdır.”

Çözümü belediye sunar

Başkan Uysal da yaptığı konuşmada 2001 yı-
lında AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı
yaptığı dönemden beri Fırat Boru’nun sahibi
Nevzat Demir ile dostluğunun devam ettiğini
belirterek, “Sizlerle bizi bir araya getirdiği için
kendisine can-ı gönülden teşekkür ediyorum”
dedi. Dünyaya örnek olacak fabrikalara Bü-
yükçekmece’nin ev sahipliği yaptığını kayde-

den Uysal, “Fabrikalarımızın etrafındaki ma-
hallelere baktığımızda da aynı güzellikte ya-
şanılabilir bir mahalle diyemeyiz. Maalesef
Türkoba ve Tepecik İstanbul’daki en sı-
kıntılı mahalleler konumunda. Bunun
birçok sebebi olabilir ama nihayetinde
çözüm sunacak olan ilçe belediyesidir”
diye konuştu.

Kalfalık dönemi bitti

Başkan Uysal adının Büyükçekmece Be-
lediye Başkan Adayı olarak açıklanması-
nın hemen ardından ilçeyi gezmeye
başladığını belirterek, “Gezilerimde, ‘Başka-
nım burayı Başakşehir kadar güzel yapacak
mısınız?’ diye soruyor vatandaşlarımız. Ben de
onlara, ‘Başakşehir bizim kalfalık dönemi-
mizdi, inşallah burası ustalık döne-
mimiz olacak. Oradan
daha güzel
olacak’ di-
yorum”
ifadele-
rini
kul-
landı.

BUYUKCEKMECE USTALIK
DONEMIMIZ OLACAK

Münir AKTOLGA
AKTÜEL KÖŞE YAZILARI

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

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, “Başakşehir bizim
kalfalık dönemimizdi, inşallah burası ustalık dönemimiz olacak” diye konuştu

Başakşehir’in 2009’da kurulduğunu ve o
yıllarda istanbul’un dışında bir yer olarak
gösterildiğini hatırlatan Uysal şöyle devam
etti: “ama şimdi Başakşehir istanbul’un en

güzel en önemli ilçesi haline dönüştü. as-
lında Büyükçekmece buna daha müsait. Or-
tada bir göl var etrafında 30 kilometrelik bir
göl kıyısına sahip. Yine ön tarafında bir koy

ve etrafına kurulmuş bir şehir. ayrıca Türki-
ye’nin en güzel kumsallarının olduğu sahil.
Buralara emek verilse Başakşehir’den çok
daha hızlı bir şekilde daha güzel bir yer yapı-

labilir. Büyükşehir’den buraya gelirken he-
defimiz coğrafi olarak istanbul’un en güzel
ilçesini şehircilik olarak da yaşanılabilir en
güzel ilçe yapmak. Böyle bir ilçeyi şehircilik
adına ve belediyecilik adına istanbul’un en
güzel ilçesi yapmak için geliyoruz. 25 yıldır
buraya gelmeyen hizmetleri getirme adına
mücadele edeceğiz.”

Gelmeyen hizmetleri getireceğiz

Isıklar anketlerde birinci
Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, basın mensuplarıyla buluştuğu kahvaltılı toplantıda Metropoll şirketinin
anket sonuçlarını açıkladı. Ortaya çıkan anket sonuçlarına göre Silivri'de, Işıklar yüzde 50.5 ile birinci sırada

silivri’de düzenlediği kahvaltılı toplan-
tıyla birlikte basın mensuplarıyla bir
araya gelen Silivri Belediye Başkanı

Özcan Işıklar, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere
ilişkin yapılan anketi açıkladı. Araştırma şirketi Met-
ropoll'ün Silivri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
için ortaya koyduğu sonuçları paylaşan Işıklar,
“Metropoll hepinizin bildiği gibi saygın bir araş-
tırma şirketidir. Binlerce kişiyle yapılan görüşmeler
sonucu ortaya çıkan bu verileri bu nedenle sizlerle
paylaşmak istedik” dedi. 

Yüzde 50.5 oy oranı var

Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın açıkladığı anket
sonuçlarına göre, “Önümüzdeki yerel seçimlerde
kimi belediye başkanı olarak görmek istersiniz?” so-
rusuna yanıt veren vatandaşların yüzde 50.5'i Işık-
lar'ı tercih etti. Yüzde 39.3'ü Cumhur İttifakı'nın
adayı Volkan Yılmaz'ı tercih ederken, Silivri eski Be-
lediye Başkanı ve DSP Silivri Belediye Başkan adayı
Selami Değirmenci ise yüzde 4,1'de kaldı.

Büyükşehir de İmamoğlu önde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki seçim yarışını
da baz alan anket şirketinin verilerine göre CHP
İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 55.3 oy
oranıyla birinci sırada. AK Parti'nin İBB Başkan
adayı Binali Yıldırım ise anket sonuçlarına göre
yüzde 39.2 oy oranına sahip durumda. 
HABER MERKEZİ

Araştırma Hastanesi
için çalışıyoruz
AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı
Azmi Ekinci, sağlık çalışanlarının tıp
bayramlarını kutlarken ilçeye sağlık alanında
yatırım müjdeleri verdi. Ekinci, “Araştırma
hastanesi için çalışıyoruz” dedi

ak Parti Esenyurt Belediye Başkan
adayı Azmi Ekinci, 14 Mart Tıp
Bayramı’nda sağlık çalışanlarını

unutmadı. Ekinci,  Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek çalışanların
tıp bayramını kutladı. Hastane çalışanlarına
karanfil hediye eden Ekinci, hastane başhekimi
Mehmet Emin Güneş’ le de hastane ve ilçenin
sağlık ihtiyaçlarıyla ilgili istişarelerde bulundu. 

Sağlık turizmi gelişecek

Ekinci, ziyarette ilçede sağlık alanında yapmayı
planladığı proje ve girişimler hakkında bilgi ve-
rirken “ Bütün sağlık çalışanlarımızın tekrar bu-
radan tıp bayramlarını kutluyorum. Necmi
Kadıoğlu Devlet hastanesi şu anda 220 yataklı
bir hastane, buraya  230 yataklı bir ek bina ya-
pılıyor. Burası 450 yatağa çıkacak. Sağlık Ba-
kanlığımızla görüşeceğiz,böyle bir şey
mümkünse bu yılın sonuna kadar burayı araş-
tırma hastanesine dönüştüreceğiz inşallah.
Sağlık bakanımızla görüştükten sonra bunun
kesin müjdesini vereceğiz . Esenyurt'ta sağlık
konusunda 500 yataklı bir devlet hastanesi pro-
jemiz var. 2019 yatırım planına alındı. Ayrıca
daha sonra yapacağımız üniversitenin Tıp Fa-
kültesi’nde 500 yataklı bir tıp fakültesi hastane-
miz olacak. Dolayısıyla Esenyurt’ta 1500
yataklı hastanelerin olduğu son teknolojiyle do-
natılmış donanımlı hastanelerimiz olacak.
Artık vatandaşlarımız başka ilçelere gitmeye-
cek, oralardan buraya hasta gelecek. Esen-
yurt'ta sağlık personeli olarak çalışmak herkese
nasip olmayacak bir durum haline gelecektir.
Sağlık konusunda önemli bir şey daha söyleye-
yim ,kaplıcalarımızı sağlık turizminin merkezi
haline getireceğiz” şeklinde konuştu. 
BURAK ZİHNİ

Kadıköy’den bir ilk
kadıköy Belediyesi, planlanan hiz-
metlerin ne kadar yerine getirildiği-
nin, kamu kaynaklarının doğru

kullanımını ölçümleyen “Entegre Raporlama”
çalışması yapan dünyada ilk belediye oldu.
Entegre Raporunun sonuçlarının paylaşıldığı
toplantıda konuşan Kadıköy Belediye Başkanı
Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy’deki 5 yıllık hizmet
sürecini anlattı. Entegre Raporun sonuçlarını
değerlendiren Nuhoğlu, “Kadıköy Belediyesi
kamu kaynaklarının doğru kullanımını ölçen
‘Entegre Rapor’ uygulamasını devreye sokan
dünyada ilk belediye oldu. Bu uygulamanın
diğer kamu kurumlarına da örnek olacağına
inanıyorum” dedi.

Kamusal alanları savunduk

2014-2019 yılları arasında görev yapan Aykurt
Nuhoğlu, bu süreç içerisinde kamusal kaynak-
ları doğru kullanarak hizmet verdiklerini an-
lattı. “Haydarpaşa Garı, Kalamış Yat Limanı,
Meteoroloji arazisi, Kadıköy dolgu alanı, Mer-
divenköy arazisi, Kurbağalıdere gibi kamusal
alanların kamunun kullanımında kalması için
mücadele verdik. Meslek Odaları, Sivil Toplum
Kuruluşları, Kadıköy Kent Konseyi ve yurttaş-
larla birlikte hareket ederek Kadıköy’de kamu-
sal alanları savunduk” dedi.

Uysal, Büyükçekmece’nin
25 yıldır hizmete hasret
bir yer olduğunu belirterek,
“İnşallah bu hasreti biz
bitirecek. Büyükçekmece’yi
hizmetle tanıştıracağız”
diye konuştu.
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İ tiraz etmek, kendi varlığını idrak etmek
demektir. Varlığın idrak edilmesi, doğal 
olarak eski varlığın itirazına dayanır. İdrak

ettiğimiz her şey, eski mananın, eski meşru bağ-
lam içinden tecrit edilmesi demektir. Tecrit bu 
durumda olumsuz bir anlam yüklenmez; tam
tersine, eski mana bağlamının yorum vasıtasıyla,
yeni mana dünyasına intikali demektir. Manayı
eski bağlamından soyutlamadan, onu yeni bağ-
lam içinde güvenilir bir yere koymadan, itiraz
hakkımız kullanamayız. Bu yanıyla itiraz, mana
dünyasının değişimiyle sonuçlanan, ciddi bir iştir,
kişisel hezeyanlara indirgenemez. Aklın ve
ahlakın üstünlüğüne dayanmayan hiçbir tepki,
itiraz mertebesinde itibar görmez.

Aslında, idrak olmadan itiraz olmaz ve itiraz
olmadan da kendi sesimizi bulmak söz konusu
bile olamaz. İdrak tarafından beslenen bir itiraz,
kendi sesimizi bulmamıza yardımcı olur. İtiraz 
etmeden hiç kimse o büyük ve tek tip kalabalıklar
arasında kendi sesini bulamaz. Sesimiz, anlam
dünyamızın yegane işaret fişeğidir. Sesimiz, 
bedenimizi diğer bedenlerden ayıran en belirgin
farklılığımızdır.

Ahlaken kendi sesimizi bulma ve insanlara,
kendi seslerini bulmaları için ilham vermek gibi,
bir sorumluluğumuz olduğuna inananlardanım.
Toplumsal hayatımızın sağlıklı bir bünyeye kavuş-
ması için yapılması lazım gelen en elzem işlerden
biri de budur. İtiraz edip sesimizi bulacağız ve biz
bunu yaparken ötekilerinde seslerini bulmaları
için onlara ilham olacağız. Birbirimizi duymanın,
birbirimizle ortak hareket etmenin başka da yolu
yok.

Bütün bu genel doğrulara rağmen, itiraz ve
itiraz kültürünün toplumsal genlerimizde bir dip
not olarak bile yer almadığının bilincindeyim. 
Siyasi ve kültürel tarihimiz bir biat etme tarihi-
dir. Biat edenin makul görüldüğü, söz dinleyenin
itibar kazandığı, sırf bağımlılığını itiraf edenin
baş tacı edildiği bir kültürel dokudan, kolayca 
itiraz sesleri gelmez. Gelse bile, böyle cılız 
olmasına rağmen ve öyle bir şiddetli tepki ile 
karşılaşır ki, soluğu Fizan da alır.

Sanki hayat bir hatalar oyunuymuş gibi, 
hata yapmaktan ödümüz kopar. Oysa ilim ispat 
etmiştir ki, en çok korkan, en çok hatayı 
yapandır. Korku, hatanın en acımasız nedenidir.

Günlük lügatımızda yer alan ‘’ korkunun ecele
faydası yoktur’’ lafının şahaneliği bile, bizi teskin
etmeye yetmez. O nedenle korkularımızın idrak
etme süreçlerimizi bir fare gibi kemirip 
işlevsizleştirdiğini söylemek abartı sayılmaz.

Bir parça korkunun çok gerekli olduğunu 
biliyorum. Hatta bir adım daha öne çıkarak akıllı
insanın korkmayı bilen insan olduğunu da biliyo-
rum. Ama bildiğim bir diğer şey ise korkular ile
yaşanamayacağıdır. Akıllı insan korkmayı asla
aklından çıkarmaz ama zamanla da durumu
idrak ederek korkmamayı öğrenmesi lazım gelir.

Seramik vazoda büyüttüğümüz orkide gibi,
korkularımızı büyütmemeliyiz.

Ben korkusuz, gözünü kan bürümüş 
insanlardan söz etmiyorum. Böyle insanlara 
ihtiyacımız yok. Daha çok ve kesinlikle, korka
korka itiraz edebilen insanlara ihtiyaç var.

İtiraz etmek elbette bir erdemli davranıştır;
çünkü her itiraz beraberinde bir hakkın 
koruyuculuğunu ve savunuculuğu getirir.

ZAYİ İLANLARI
Kimliğimi kaybettim hükümsüzdür. AYDIN EMİR İÇEL

24.09.2012 tarihli 608 sıra numaralı Beşiktaş Belediyesi İşyeri
açma ve Çalıştırma ruhsatımızı kaybettik .Hükümsüzdür.

Yeni Mağazacılık A.Ş. 

AS0000096235 nolu cihazımın ruhsatı kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. V.D No: 1120654170 Emrah Aydın

Geçici kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
99686688718. Alaa Burhan

Geçici kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
99902660382. Gayyas Masri

5

İtiraz kültürü seramik 
vazoda orkide

3 1 Mart Seçimleri’nde AK Parti’nin
Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı
Mustafa Necati Işık, ilçenin geldiği

noktayı ve projelerini anlattı. İstanbul’un en
genç belediye başkan adayı da olan Işık,
Beylikdüzü’nde son beş senede nüfusun
yaklaşık yüzde yüz artarak yaklaşık 400 bine
ulaştığını, son 5 senedeki ciddi yapılaşma-
dan dolayı da önümüzdeki 5 sene içerisinde
nüfusun 800 bine ulaşacağını belirtti. Işık,
Beylikdüzü'nde hayatın sıkışmaya ve zorlaş-
maya başladığını vurgulayarak özellikle ula-
şım anlamında, eğitim, spor, kültür ve sanat
anlamında mevcut yapıların artık yeterli ol-
madığını ve bu nedenle de Beylikdüzü’nde
yaşam kalitesinin düşmeye başladığını dile
getirdi.

Ulaşım projelerimiz rahatlama getirecek

Ulaşım alanında hem ilçe içi ulaşımda hem
de Beylikdüzü'ne giriş anlamında çok farklı
projeler geliştirdiklerini belirten Başkan
Adayı Işık ulaşım projelerine ilişkin şu bilgi-
leri verdi: “Beylikdüzü'ne E-5'ten yeni giriş-
ler açıyoruz. Kendi iç trafiğimizdeki
Bizimkent Kavşağı, Yaşam Vadisi Kavşağı
ve Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda trafiğin
tıkandığı tüm noktaları yerin altına alarak
burada ciddi bir rahatlama sağlayacağız.
Bunun yanında Beylikdüzü'ne metrobüs
çok güzel bir yatırımdı. Ama artık yetmiyor.
Metrobüse alternatif olarak biz metroyu da
bu dönemde Beylikdüzü'ne kazandırıyoruz.
Beylikdüzü denize sıfır yarımada olan bir
ilçe. Ama maalesef yapılaşma üst tarafta
sıklaştığı için denize doğru olan bölgelerde
yol ve ulaşım sıkıntısından dolayı maalesef
yerleşimde sorunlar var. Bundan dolayı biz
artık Beylikdüzü'nde vatandaşımızı denizle
buluşturmak istiyoruz ve hazırladığımız
yeşil tramvay projesiyle metrodan, metro-
büsten inen vatandaşımızı 10 dakikalık bir
tramvay seyahatiyle Gürpınar Mahallemize,
denize indireceğiz ve denize indirdiğimiz
gibi deniz otobüsünü de Beylikdüzü'ne geti-
riyoruz artık. Beşiktaş, Adalar ve Kadıköy
Beylikdüzü'ne çok yakın olacak. İkinci
etapta da Bursa'ya, Yalova'ya kadar deniz
otobüsünü uzatacağız. Bu üç ulaşım ağı,
metro, tramvay ve deniz otobüsü Beylikdü-
zü’nün 40-50 yıllık gelecekteki yükünü de 

alacak. Beylikdüzü'nde şu son
beş senedir ulaşım namına,
eğitim namına hiçbir
çözüm üretilmemiş.
Sabah çocuğu
okula bırakırken,
işe giderken
akşam dö-
nüşte, maa-
lesef üç
dakikalık
yolu 45 da-
kikada gi-
demez hale
geldik. Ama
bu projeleri-
miz ciddi de-
recede
önümüzdeki
süreçte Beylik-
düzü'nde hayatı
tekrar kolaylaştıra-
cak.”

Hayali Teknoloji Vadisi

Beylikdüzü'nde eğitim konusundaki
sıkıntılara ve bu yöndeki projelerine de deği-
nen Mustafa Necati Işık konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Nüfusla birlikte sınıf mevcutları-
mızda da ciddi bir artış oluştu. Öncelikle
yeni okulların yatırımını biz 31 Mart itiba-
riyle başlatıyoruz. Bunun yanında benim
tabi en genç belediye başkan adayı olmam
hasebiyle de en büyük arzum ve hayalim
Beylikdüzü'nde bir Bilim-Teknoloji Vadisini
hayata geçirmek. Bilim Teknoloji Vadisi,
Beylikdüzü’ndeki gençlerimize, bugün ken-
dilerinin oynadığı oyunlar, uygulamalar ve
robotik tasarımlar konusunda ‘Ben de yapa-
rım’ vizyonu vererek muhteşem bir ufuk
açacak. İçindeki teknoparklı üniversitesiyle
birlikte de yapay zekadan robotik kodla-
maya, yazılım laboratuvarlarından bilim
atölyelerine kadar çok ciddi bir katkı sağla-
yacak ve Beylikdüzü artık önümüzdeki 20-
30 senede dünyaya yeni bilim adamları ve
yeni teknolojiler ihraç eden bir kent haline
gelecek.”

Her mahallede spor tesisi olacak

Beylikdüzü’nde bir tane kültür merkezi bir

tane
de spor kompleksi ol-
duğunu dile getiren ve
bunların da yine AK Parti be-
lediyeciliği döneminde Beylikdüzü'ne
kazandırıldığını ifade eden Başkan Adayı
Işık, her mahalleye kültür ve spor merkezleri
kazandırmak için projelerin hazır olduğunu
vurguladı. Beylikdüzü'nde kültür çeşitliliğini
de artıracaklarını dile getiren Işık, şöyle ko-
nuştu; “Bugün Beylikdüzü'nde bir tiyatro bi-
letinin fiyatı 80 lira. Bir öğrencinin, üç-dört
kişilik bir ailenin bu imkanlardan yararlan-
ması maalesef çok zor durumda. Bizler
şehir tiyatrolarını da yeni dönemde Beylik-
düzü'ne kazandıracağız. Müzikalinden
operasına kadar çok ciddi bir kültür çeşitli-
liğini sağlayarak bunları da en uygun büt-
çelerle biz vatandaşımıza orada sunacağız
ve açacağımız performans sanat merke-
ziyle, sanat akademisi ile sanata dair gele-
ceğe dair gençlerimizi buluşturacağız.
Spor akademisi ile de gençlerimiz hangi
alanda kariyer yapmak istiyorsa onların
yetişmesi için bu imkanları artıracağız.

Engelsiz yaşam merkezleri inşa edeceğiz

Engelli vatandaşlar için Beylikdü-
zü’nde hayatın çok zor olduğunu

belirten Işık, “ATM’den para
çekmeye çalışan bir engelli kar-
deşimizle karşılaştım. Engelli
kardeşimizin tekerlekli san-
dalyeden inip para çekme im-
kanı yok. Tesadüf denk geldik
üç-dört kişi kaldırdık ve yar-

dımcı olmaya çalıştık. Görme
engelli vatandaşlarımız için yol-

lara konulacak işaretlere kadar bu
eksikliklerin hepsini bir kere tamamlaya-

cağız. Ama bunun yanında bir Engelsiz
Yaşam Merkezi’ni Beylikdüzü'ne kazandıra-
cağız. Bu Engelsiz Yaşam Merkezi'nde en-
gelli evladı olan bir annenin çocuğunu
bırakıp sosyal hayata katılabileceği bir kreş
olacak. Tekerlekli sandalyede yaşayan bir
vatandaşımızın ona özel yapacağımız
yüzme havuzu ile bu yüzme havuzuna özel
aparatlar ile inecek. Bu eğimli havuzda ona
göre bir yüzme havuzu organize ediyoruz
bu yaşam merkezine. Alzheimerlı büyükleri-
miz için bu yaşam merkezinde tedavi oda-
ları olacak. Yine işitme engelli komşularımız
için duyu bütünleme terapi odalarından fiz-
yoterapi odalarına kadar muhteşem bir En-
gelsiz Yaşam Merkezimizi biz Beylikdüzü'ne
kazandıracağız. Toplumun artık her alanına
dokunarak Sosyal Belediyeciliği Beylikdü-
zü'nde artıracağız. Artık inşaat belediyeciliği
değil Beylikdüzü'nde sosyal belediyecilik
hakim olacak” dedi. DHA

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, Beylikdüzü’ne
ilişkin projelerini anlattı. Son 5 yılda gerçekleşen aşırı yapılaşmadan dolayı
Beylikdüzü’ndeki yaşam kalitesinin çok düştüğünü belirten Işık, her konuda
Beylikdüzü’nü tekrar hizmetle buluşturacaklarını ifade etti
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Mustafa Necati Işık, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Beylikdüzü’ndeki va-
tandaşların neden kendisine oy vermesi gerektiğini şu sözlerle özetledi:

“Tabi ki yerel seçimde herkesin kendi mahallesine ayak bastığındaki kaderi
şekillenecek. O kentteki gelecek yaşamı şekillenecek, çoluk çocuğunun

bundan sonra daha imkanlı, daha yaşanılabilir Beylikdüzü’nde yaşaması
için kendi kaderleri şekillenecek. Ben de gençliğimle, azim, heyecan ve di-
namizmle buraya en iyi hizmetleri getirmek için çalışacağımızın sözünü

kendilerine veriyorum. Yaşam Vadisi’nin yüzde 85’i hala bit-
medi. Denize kadar uzatarak ve bu sosyal imkanları ar-

tırarak vatandaşlarımızın gelecekteki hayatını en
kolay kılacak en müreffeh yaşanılır bir kentte

yaşamalarına imkan sağlayacak bir beledi-
yecilik anlayışını bir başkan adayı ola-

rak onlara kazandırmaya
çalışacağım.”

Kaderimiz
şekillenecek

Turist sayısı yükselecek
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yılda 13 milyon olan
turist sayısını 22 milyona çıkarmak için dev projelere imza atacağını söyledi. Yıldırım,
"Yenikapı’da yapılacak kruvaziyer limanı ile yılda 800 bin turist hedefliyoruz. İstanbul’a
giriş yapacak zengin turistler normal turiste göre beş katından fazla harcama yapacak" dedi

ak Parti İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Binali
Yıldırım, İstanbul’a kurulacak

iki kruvaziyer limanı ile yılda 800 bin turist
hedeflediklerini ifade etti. İstanbul’un şu
anda yıllık 232 milyar dolar olan yıllık geli-
rini 5 yıl sonunda yaklaşık 75 milyar dolar
büyütmeyi hedeflediklerini dile getiren Yıl-
dırım, “75 milyar dolar, her yıl ortalama 15
milyar dolarlık gelir artışı anlamına geliyor.
Turizm de bu gelir artışında önemli bir yer
tutacak. Bir turist ortalama 650 dolar har-
cama yapıyor. Oysa ki kruvaziyer ile gelen
turistin harcaması 2 bin ile 5 bin dolara te-
kabül edecek” dedi

En çok görülmek istenen şehir

Paris, Londra, New York gibi kentlerin nü-
fusunun yaklaşık iki katı turist ağırladığını
ve turizmden önemli bir gelir elde ettiklerini
ifade eden Yıldırım, “İstanbul 13.5 milyon
turist ağırlıyor. Bizim hedefimiz 5 yılın so-
nunda bu sayıyı 22 milyona çıkarmak.
Özellikle daha fazla para harcayan gelir
grubu yüksek turistleri hedefliyoruz. İstan-
bul, doğası, tarihi ve coğrafik özellikleriyle
muhteşem bir şehir. Bunu yabancılar da bi-
liyor. Bu kent dünyada görülmek istenen
şehirler arasında 5. sırada yer alıyor. As-
lında her şey hedefe uygun. Bizim yapma-
mız gereken şey ise turist ile İstanbul’u
buluşturmak. Planlarımızı da buna göre
yaptık” dedi.

Ekonomiye katkı verecek

Yenikapı’da yapılacak olan kruvaziyer lima-
nına binlerce yolcu taşıyan 8 geminin aynı
anda yanaşabileceğini anlatan Binali Yıldı-
rım, “Bir turist normalde 650 dolar harcar-
ken, kruvaziyer turisti 2000 ile 5000 dolar
arasında harcama yapıyor. Yenikapı Kruva-
ziyer Limanı’nı İstanbul ile tamamen bü-

tünleşmiş, parklar ve kültürel etkinliklerle
çevrili, dünyanın en ünlü anıtlarından biri-
nin yakınında yapacağız. Bu liman, kentin
yeni ve etkileyici bir parçası olacak. Kruva-
ziyer limanı sayesinde İstanbul’un turizm
hedeflerine daha da yaklaşılacak. Her yıl
500 bin üst gelir grubu turistin giriş yapa-
cağı Yenikapı Kruvaziyer Limanı, Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı’yla birlikte
hayata geçirilecek. Yenikapı’ya aynı anda 8
gemi yanaşabilecek. 700 milyon liralık yatı-
rımla hayata geçirilecek ve doğrudan 1.500,
dolaylı 49 bin kişiyi istihdam edecek liman,
İstanbul ekonomisine yılda 1 milyar dolar
katkı sağlayacak” dedi.

Suriçi müze olacak

Tarihi yarımadanın yoğun turist akımına
hazırlanacağını ifade eden Yıldırım, İstan-

bul’un kalbi olan Suriçi’nin tarihin ve me-
deniyetin yaşayan açıkhava müzesi olaca-
ğını söyledi. Yıldırım şunları söyledi: "Tarihi
yarımada sokakları, mimari anıtları, şehrin
hafızasında yer etmiş mekanlar geleneğine
uygun düzenleme ile İstanbul’un kadim
kültürünü, kokusunu ve rengini geleceğe ta-
şıyacak. Kişilikli ve kimlikli bir yaşayan
şehir merkezi, geleneksel sanatlarımızla
modern çizgileri buluşturacak. Suriçi’nde
Süleymaniye’den başlayarak Tarihi Yarı-
mada’da ve İstanbul’un tamamında bir mi-
mari kültür dönüşümü ve tarihsel
restorasyon seferberliği başlatılacak.”

Fuar turizmi yapılacak
Fuar ve kongre turizmine de özel önem ve-
receklerini sözlerine ekleyen Binali Yıldırım,
“Fuarlar, normal turist harcamalarına göre
iki kat fazla harcama yapan ziyaretçileri
ağırlıyor. Bu, şehir ekonomisine yüzlerce
milyar dolarlık katkı yaparken aynı za-
manda fuar ortamının sağladığı etkileşimle
hem şehrimiz hem de ülkemiz için onlarca
milyar dolarlık ticaret hacmini tetikliyor.
Avrupa’nın 50 milyon ziyaretçiye sahip
fuar pazarından yüzde 10 pay almak ve İs-
tanbul’da her yıl 5 milyon fuar ziyaretçisi
ağırlamak üzere tasarlanacak alanın, 60
yeni fuara zemin hazırlayacağını her yıl 2
milyonu yabancı olmak üzere 4.5 milyona
yakın ziyaretçi ağırlayacağını belirten Yıldı-
rım, “Böylece kent ekonomisine fazladan 3
milyar dolar turizm geliri sağlanacak. Fuar-
lar, ihracata yüzde 20 oranında katkı yapı-
yor. Yeni fuar alanlarımızla yıllık 5 milyar
dolar, kent ekonomisine 9.5 milyar dolar ve
ihracata 50 milyar dolar destek olunacak.
400 milyon lira harcamayla kurulacak fuar,
doğrudan 3.300 kişiye dolaylı olarak da 26
bin kişiye iş sağlarken kent ekonomisine de
yılda 9 milyar lira katkı sağlayacak” 
açıklamasını yaptı. DHA

İmamoğlu’ndan
gaziye davet

CHP İstanbul Büyükşehir
Belediye (İBB) Başkan
Adayı Ekrem İmamoğlu,

seçim çalışmaları kapsamında Bey-
koz'da esnaf ziyaretleri yaptı. İma-
moğlu, Yeni Zelanda'daki terör
saldırılarında hayatını kaybedenlere
rahmet diledi. Beykoz'da seçim irtibat
bürosunun açılışını gerçekleştiren,va-
tandaşlarla selamlaşan Ekrem İma-
moğlu, cadde üzerindeki esnafları da
ziyaret etti, sorunlarını dinledi. İma-
moğlu, 6 yaşlarındaki bir çocuğu "Gü-
naydın. Aslan bu aslan" diyerek,
ellerinden öptü. Yolda kendisini çevi-
ren Sivaslı olduğunu söyleyen bir gazi
ile sohbet eden İmamoğlu, gaziyi 18
Mart'ta Adalar'da gerçekleştirecekleri
Çanakkale Zaferi anmasına davet etti.

Öncelik engelli çocuklar

21 yaşında down sendromlu bir oğlu
olduğunu belirten ve "Meslek okulla-
rına gittiğimde çocuğumun diploma-
sını soruyorlar. Ben bu çocuğa
nereden alacağım diplomayı. Okuma
yazmayı sökemedi, bilmiyor. Şu an
evde ve bir faaliyeti yok" diyen kadına
İmamoğlu, "Beylikdüzü'nde 40 atölyeli
bir okul inşa ettik, orada down sen-
dromlu çocuklara eğitimler veriliyor.
İstanbul'da da bu iş önceliğimiz ola-
cak" şeklinde konuştu.

Üsküdar camisine kavuştu
ÜskÜdar Küplüce Mahallesi'nde
Artaş İnşaat ve Avrupa Konutları Yö-
netim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin-

saya tarafından yaptırılan Ahmet Çetinsaya
Camii ibadete açıldı. Açılış törenine Çetinsaya ai-
lesinin yanısıra, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen, eski bakanlar Mehmet Müezzinoğlu
ve Lütfullah Kayalar da katıldı. Eminönü Bele-
diye Başkanlığı da yapan Ahmet Çetinsaya, "Ön-
celikle yüce yaradana şükrediyorum. Bu 3
aylarda böyle bir camiyi yapıp halkımızın hizme-
tine sunmak beni çok mutlu ediyor. Bu camiye
vesile olanlardan, yapımında emek sarf edenler-
den Allah razı olsun, halkımıza hayırlı olsun"
dedi. ZEYNEP VURAL

Mustafa
Necati
Işık

Binali
Yıldırım



D enetimsiz Türkiyenin Belediyelerine
bakın. .
Ziraat,Gıda,Çevre Sağlık konusun da

Mühendis ve doktorları var mı?
Biyolog'ları var mı?
Gıda veya Su Laboratuvarları var mı?
Çoğun da YOK MU?
O zaman neyi,nasıl Denetleyecekler?
Gıda denetim konusun da
1994 te yetkileri elinden alınan Belediyeler?
Denetimi hangi yasal Koşullarla

yapabilir ki?

Baba Devlet ,
Evin eksiklerini gidermeli
.. İhtiyaçları güncel takip etmeli.
. Sonra karar vermeli..
. Baba Devlet BOTAŞ şirketinin
Doğal gaz parasından
Kazanımlarıyla övünmemeli.
. Özel dediğimiz Milli Şirketlerin
daha nasıl Güçlü olabilirliğinden övünmeli.
. Baba,evlatlarına hazır elektrik-doğalgaz
zamlarını dayatmamalı.
Aksine ucuzlatmalı.

. Üretimi artıracak Sanayimize güç katacak
İndirimleri başarabilmeli..
Bunları yapmıyorsa,
Baba Devlet Evlatlarını değil
Oturduğu koltuğu düşünüyor demektir..
O zaman da Vay evlatların haline.
. Öz den hayır görmeyen
El'den hayır görür mü?
Ne dersiniz?

Görmez değil mi?
Mazotu,gübreyi,ilacı çiftçiye
en azından indirimli
vereceksin..
O zaman göreceksin ki
Tarım ayağa kalkmış,
Ürün her yerde ucuzlamış.
Konya kadar toprağı olan
Hollanda ülkemizden
Özellikle tarım da ileri de.
Niçin?
Ardahanın,Karsın peynirleri
Dünya markası olur.
Yeter ki üretime
destek versin Bakanlık.
On tane Hollandayı geçer.

Peynir çeşidiyle..
Hayvancılığa kesintisiz
destek olmalı..
Kalkınma her yerde
Öncelikle topraktan başlar.
Baba Devlet,toprağını
değerlendirecek evlatlarına
güç vermeli..
Bankalar da teşvik için
faizsiz krediler sunmalı..
Baba devlet böyle olmalı.
El vermeli,güç vermeli.
Dünya da da enbüyük
Yedi tarım devleti içine
Baba devletimiz tekrar
girmeli...

Evde babalar var ama
Devlet Baba nasıl olunur?
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BEYOGLU YENIDEN
CANLANACAK

Kent sağlığıyla
ilgileniyoruz
CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet
Murat Çalık, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında
ilçenin sağlık emekçileriyle bir araya geldi. Çalık,
“Siz doktorlar insan sağlığı ile ilgileniyorsunuz
bizler ise kentlerin sağlığıyla ilgileniyoruz” dedi

Beylikdüzü Belediye
Başkan Adayı Meh-
met Murat Çalık, il-
çedeki sağlık

emekçilerinin 14 Mart Tıp Bay-
ramını karanfil ve hediyeler
takdim ederek kutladı.  Sağlık
ocaklarına yaptığı ziyaretlerde
sağlık çalışanlarının önem ve
kıymetine değinen Çalık,
BAKSM’de gerçekleşen Tıp Bay-
ramı yemeğinde de bu alanda
emek sarf eden herkese teşek-
kürlerini iletti. 

Sağlık çalışanlarının işi zor

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İş-
leri Müdürlüğü tarafından düzen-
lenen 14 Mart Tıp Bayramı

programı Beylikdüzü Atatürk Kül-
tür ve Sanat Merkezi’nde gerçek-
leşti. Programda konuşma yapan
CHP Beylikdüzü Belediye Başkan
Adayı Mehmet Murat Çalık yaptığı
konuşmada “Böyle güzel bir or-
tamı bize sundukları için Beylik-
düzü Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü çalışanlarını kutluyo-
rum ve teşekkür ediyorum. Sağlık
çalışanlarının yaşadığı güçlüğü ve
zorluğu biliyoruz. Siz doktorlar
insan sağlığı ile ilgileniyorsunuz
bizler ise kentlerin sağlığıyla ilgi-
leniyoruz. Kentleri daha sağlıklı
ortamlara kavuşturmak belki sizin
de işlerinizi kolaylaştıracaktır”
ifadelerini kullandı
ANIL BODUÇ

ANIL BODUÇ

C HP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı
Alper Taş’ın yerel seçim çalışmalarında
tempo giderek artıyor. Sabah saat

07.00’de Halıcıoğlu Metrobüs Durağı’nda yol-
culara simit ve meyve suyu ikram eden ‘Alper
Taş Gönüllüleri’nin çalışmasına katılan Alper
Taş, yolcularla sohbet etme imkânı buldu. Ka-
sımpaşa’da esnaf daveti üzerine düzenlenen
kahvaltıya katılan Alper Taş, burada yaptığı ko-
nuşmada Beyoğlu’nun küçük esnafla güzel ol-
duğuna vurgu yaparak, “Beyoğlu’nun solan
renklerini yeniden canlandırarak burayı yeni-
den eğlencenin merkezi haline getireceğiz. Be-
yoğlu sadece İstanbul için değil, Türkiye ve
dünya için yeniden cazibe merkezi olacak. Be-
yoğlu’na artan ilgiyle birlikte gençlerin işsizlik

sorunu önemli ölçüde azalacak” dedi. İşsizlikle
mücadele etmek için işsize iş bulma ağı oluştu-
racaklarını da ifade eden Alper Taş, belediyede
lüks ve israfa son verip mevcut belediyenin
halka yaptığı sosyal yardımları da 3 katına çı-
karacakları sözünü yineledi.

Semt pazarına ziyaret

Kasımpaşa’daki kahvaltının ardından Kulaksız
Mahallesi’ndeki Zindan Arkası bölgesi ve Halı-
cıoğlu Mahallesi’ne esnaf ziyareti gerçekleşti-
ren Alper Taş, buradan Sütlüce’ye geçerek
semt pazarında bölge halkıyla bir araya geldi.
Ekonomik kriz ortamı nedeniyle işlerinin bozuk
olduğunu ifade eden pazar esnafı sayısının ol-
dukça fazla olduğu gözlenirken, vatandaşların
Beyoğlu’nda artık değişimin zamanının geldi-
ğine dair görüşleri de öne çıktı.

Sarıgül
manşetini

açıkladı

DSP tarafından Şişli Belediye Başkanlığı'na aday
 gösterilen Mustafa Sarıgül, dün 'manşet projem' diye

nitelendirdiği planını anlattı. Sarıgül, "Şişli'ye özellikle çok
önemli kadın doğum ve çocuk hastanesi kazandırmak
istiyorum. Çok güzel bir kadın doğum hastanesi açacağım.

5 yıldızlı otel ayarında doğumlarını yapacaklar" dedi

Habertürk'te Veyis
Ateş'in sorularını yanıtla-
yan Mustafa Sarıgül, "Şiş-

li'nin, Nişantaşı'nın ışığı biraz sönük
kaldı" dedi. Şişli'yi eski günlerine
döndüreceklerini söyleyen Sarıgül,
beka tartışmalarıyla ilgili olarak da
şunu söyledi: "Bayrağımıza, toprağı-

mıza sıkıntı gelirse o noktada bütün
siyasi partimizin birleşmesi lazım.
Mehmetçiğimize karşı bir silah doğ-
rultma varsa bütün siyasi partiler
bayrağımızı ve toprağımızı savun-
mak için el ele vermesi lazım."

Her kademe görev yaptım

Sarıgül'ün açıklamalarının deva-
mında şunlar öne çıktı: “Siyaset
adamlarının her şeyine bakılır. Siyasi
yaşam da bir günlük olay değil. Sü-
rekli koşmanız, yurttaşlarla beraber
olmanız lazım. Yaptığınıza inanma-
nız, inandığınızı yapmanız lazım.
Şişli'de bir tek gün durmadık” dedi.

Beyoğlu
halkına

misafir oldu
Akşam saatlerinde ise Alper Taş, Örnektepe Ma-
hallesi’nde iki aileyi ziyaret etti. Oldukça samimi
bir ortamda geçen ev sohbetlerinde ev sakinlerinin
Beyoğlu’nun yönetimine dair görüş ve önerilerini
dinleyen Alper Taş, mahalle gezilerinin yanında ev
ziyaretlerinin de süreceği bilgisini verdi.
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Öğrencilere 
kaymakam tavsiyesi

İstanbul Eyüpsultan Kaymakamı Ab-
dullah Dölek, Eyüpsultan Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek, öğ-

renciler ile bir araya geldi. Okulun kütüphanesinde
öğrenciler ile bir süre sohbet ederek, onların sorula-
rını cevaplayan Kaymakam Abdullah Dölek, öğren-
cilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.
Öğrencilerin, kendilerine inanmaları ve güvenmeleri
gerektiğini vurgulayan Kaymakam Dölek, “Sevgili
öğrencilerimiz; bugün bizlerin bulunduğu makamları
ileride sizler doldurarak, görevlerinizi en iyi bir şekilde
yapacağınızdan asla şüphemiz yoktur. Sizlere inanı-
yor ve güveniyoruz” dedi.

Öğretmenlere teşekkür etti

Kaymakam Abdullah Dölek, öğrenciler ile bir arada
bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belir-
terek, “Sizleri yetiştiren başta anne ve babalarınız
olmak üzere, eğitim-öğretim hayatınızda büyük
emekleri olan okul müdürümüze, idarecilerimize ve
öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mustafa HOLOĞLU

RüzgaRın OĞLU

mustafa-hologlu@hotmail.com

Beyoğlu’nun İstanbul’un
kalbi olduğunu anlatan
Alper Taş, “Burası yine
yeniden hayat bulacak
ve İstanbul’da tekrar
yaşamaya başlayacak”
ifadelerini kullandı.

Mehmet
Murat
Çalık
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M HP'li Cumhur İttifakına baktığımızda
Başkan Erdoğan'ın Millet ittifakına karşı
adeta tek başına çalıştığı, kendisine ve

partisine yardım etmesi beklenen ama ortalıkta
görünmeyen Ardahanlı danışmanları olan Yalçın
Topçu ile Korkmaz Karaca gibi AK Parti kurmay-
ları olarak bilinenlerin yaşanan erimeyi görmezden
gelip, izleme moduna girdikleri şu günlerde seçim
yasaklarına ramak kala bir anket şirketi daha 
tahminlerini yayınladı.

ORC Araştırma Şirketinin yayınladığı ve benim
sıkça üzerinde durduğum ve kayıp ediyor dediğim
Cumhur İttifakının hiçte öyle sanıldığı gibi rahat 
olmadığını gördüğümüz bu anket şirketinin tahmin-
lerine bakıldığında miting alanlarında, tv kanalla-
rında çok gergin olan ve bu gerginliğin yarattığı
stresin konuşturduğu sert diliyle başta, partisini 17
yılın 14 yılında iktidarda tutan Kürt seçmeni olmak
üzere seçmeni kaçıran Başkan Erdoğan'a hak
veriyoruz.

Çünkü bizlerin sonuçları açıklandıkça gördüğü-
müz alanların hiçte AK Parti demediği ve hıyar, 
domatese bir çare bulamamakla suçlanan son ola-
rakta AB ile iplerin kopmasına neden olan adımları
atmayan hükumete olan tepkinin yarattığı çığını
sandığa yaklaştıkça büyüdüğünü günler hatta 
aylardı gören isim de aynı isim yani Başkan 
Erdoğan'dır.

Siyasetle alakası olmayan, Asker Savunma 
Bakanı, kendisi gibi sert dilli İçişleri Bakanı, enişte
Ekonomi Bakanı ve diğer siyasetçi olmayan, nor-
mal bir hayatlar varken saraydan kendilerine gelen
bir telefon ile bakan olanların göremediği bu sonuç-
lar ile sandıklar açıldığında yara almış bir AK 
Partiyi göreceğiz gibi gösteren anketlerin doğru
çıkması halinden bakanlar, danışmanlar dahil 
sarayda ve Valilik, Kaymakamlık hatta müdürlük
koltuklarında hiç birisinin yerinde kalmayacağını
da anlaşılmıyor.

Evet, 24 Haziran Seçimlerini bilen ORC'nin
yerel seçimler öncesi yaptığı ve sonuçlarını açıkla-
dığı ankete baktığımız da başta Millet İttifakının
Adayı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP'nin 
kaleleri olarak gördüğü belediyeleri yeniden aldığı
gibi bunlara İstanbul'un en büyük ilçelerinden olan
ve Ardahanlı hemşehrim Kemal Deniz Bozkurt'un
CHP Adayı olduğu Esenyurt başta olmak üzere
yeni belediyeler eklediğini de görmekteyiz.

Bu durum sadece Esenyurt ve Ardahanlı Muam-
mer Keskin'in CHP'den aday olduğu Şişli 'de mi ki?

Yada metropolde çeşitli partilerde 9 Ardahanlı
hemşehrimin de Belediye Başkan Adayı olduğu 
İstanbul'un diğer 38 ilçesinde mi ki?!.

Tabi ki hayır!..
Kocaeli Darıca, Dilovası, Derince'yide eklemek

gerek..
Erdoğan'ın son günlerde ağzına sakız ettiği ama

THY'nın uçaklarının da uçtuğu Irak'ın Kürdistan'nı
na komşu ülkemin 7 bölgesi, 81 Vilayetinde de
durum çokta iç açıcı değil..

Tabi bu durumu İstanbul Avcılar'da, Ardahan
Hanak'ta ki gibi DSP Adaylarının AK Parti'nin 
lehine çevirmeye çalışsa da Başkan Erdoğan'a
moral olmuyor.

Çünkü oda biliyor ki önce metal yorgunu dediği
İl ve İlçe Teşkilatlarını ardından Ankara, Bursa gibi
İllerde ki Belediyeleri değiştiği için parti içinde de
sancı çeken Başkan Erdoğan'ın her mitinginde dev
ekranlarla dillendirdiği ve birer siyasi olan insanları
terörist ilan ettiği HDP'liler ile gizli koalisyon 
kurduğunu ileri sürdüğü Millet ittifakını oluşturan
CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisini yerden yere 
vururken ve MHP'li seçmene yaranma hesapları
içinde Kürt seçmeni geren çıkışını yaparken geçmiş
seçimde ki gibi çokta gündeme almadığı Fetocuların
Ardahan'da olduğu gibi ve diğer seçim bölgelerinde
hala partiyi kemirdiğini de anlayamıyor..

Anketler Erdoğan'ı 
haklı gösteriyor

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var
Akgün, gençlere ve kadınlara müjde verdi

Türkiye’nin ciddi bir ekonomik
daralma sürecine girdiğini işsiz

sayısının her geçen gün
arttığını hatırlatan Başkan

Akgün; “Önümüzdeki süreçte
özellikle kadınlarımıza ve

üniversiteli gençlerimize yöne-
lik ekonomik anlamda katkı
sağlayacak projeleri hayata

geçireceğiz” diye konuştu

3 1 Mart yerel seçimlerine sa-
yılı günler kala çalışmalarını
daha da yoğunlaştıran Bü-

yükçekmece Belediye Başkanı ve
CHP Büyükçekmece Belediye Baş-
kan adayı Dr. Hasan akgün, sivil
toplum örgütleri ve ev ziyaretlerini
sürdürüyor.

Ücretsiz pazar yeri

Başkan akgün, vatandaşların ev
ekonomilerine katkı sağlayabilme-
leri için sadece kadınların ürettikle-
rini satabilecekleri pazarlar
kurulacağını açıkladı. Türkiye’de
ekonomik krizin giderek derinleşti-
ğini ve ilerleyen aylarda daha fazla
ağır sonuçlar doğurabileceğini be-
lirten Başkan akgün; “2019-2024
dönemi için hazırladığımız projeleri-
mizi “Cumhuriyetin 100. Yılına 100
Proje” başlığı altında duyurmuştuk.
Bizim her projemiz bir vizyon proje-
dir. ama önümüzdeki dönem vatan-
daşımızın ekonomik durumunu
iyileştirecek, aile ekonomisine katkı
sunacak projeler bizim gerçek an-
lamda vizyon projelerimiz olacaktır.
Bunun için yeni dönemde özellikle

kadınlarımız ve üniversite öğrenci-
lerimiz için hayata geçirilecek pro-
jeler hazırladık. ilçemizin farklı
bölgelerinde kuracağımız pazar
yerlerinde kadınlarımız kendi üret-
tikleri sebze ve meyveleri, kendi el
emeği göz nuru eserlerini bu pazar-
larda tüketici ile buluşturup ev eko-
nomilerine katkı sağlayacaklar. Bu
pazarlarda sadece kadınlar ve üni-
versite öğrencilerine bedelsiz ola-
rak yer verilecek” açıklamasını
yaptı.

Okul masraflarını üstleneceğiz

ailelerin ekonomik olarak en çok
zorlandıkları dönemin okulların
açıldığı günler olduğuna dik-
kat çeken Başkan akgün,
“2019-2020 eğitim ve öğ-
retim döneminden itiba-
ren her yıl ilköğretim
okulu öğrencilerinin eği-
tim masraflarını biz karşı-
layacağız. Çocuklarımızın
okul üniformaları, kırtasiye
setleri ve okul çantalarını da biz
vereceğiz. Böylelikle vatandaşımızın
yükünü hafifleterek ekonomik an-
lamda katkı sağlamış olacağız” ifa-
desini kullandı.

ANIL BODUÇ

Her yıl geleneksel olarak pedallarını Çanakkale için çeviren
Büyükçekmeceliler bu yıl da Çanakkale’yi geçilmez kılan şehitlerimizi
anmak ve onlar adına saygı duruşunda bulunmak için yola çıktı.
Belediye Başkanı Hasan Akgün de ilçe sakinlerine eşlik etti
YÜZLERCEBüyükçekmeceli
bisikletçi Çanakkale Deniz
Zaferi’nin 104. yılı için yola çı-
karak Çanakkale’ye pedal
bastı. Çanakkale ruhuyla yola
çıkan bisikletçiler 330 kilo-
metre pedal çevirerek 18 Mart
sabahı Çanakkale de olacak.
Büyükçekmece 100. Yıl Ça-
nakkale Anıtı önünden saba-
hın erken saatlerinde hareket
eden bisikletçilere ilk 10 kilo-
metrede Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün’de eşlik etti.
Grubun önünde yer alan ve
10 kilometre boyunca grubun
en önünde koşan sevimli
köpek ise etkinliğe ayrı bir renk
kattı. Başkan Akgün, 10 kilo-
metre boyunca bisikletçilerle
koşan köpeğe elleriyle su içirdi. 

Cumhuriyetin temelinin
atıldığı yer

Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, Cum-
huriyetimizin temelinin atıldığı
yerin aynı zamanda da Ça-
nakkale Destanı’nın yazıldığı
yer olduğuna dikkat çekerek;
“Bugün Büyükçekmece Ça-
nakkale Anıtı’ndan 330 kilo-
metrelik yol için pedal
basmaya başlayacak. Ataları-
mızı ana ana Gazi Mustafa
Kemal’i ve silah arkadaşlarını
anarak Çanakkale destanının
yazıldığı topraklara sağ salim
ayak basacaksınız. Oradan
getireceğiniz toprakla 18 Mart
günü burada defne ağacı dike-
ceksiniz. Özellikle milli bay-
ramlarda kahramanlık destanı 

yazan büyük insanların ruhla-
rını şad etmek bizim için atala-
rımıza yapabileceğimiz en
kolay manevi değer ifade eden
güzel hareketlerdir. Hepinize
başarılar diliyorum. Çanakkale
Destanı’mızın 104. Yılı kutlu
olsun. Bütün askerlerimiz, şe-
hitlerimiz ve kahraman Türk
halkının ruhu şad mekanları
cennet olsun” ifadesini kul-
landı. Büyükçekmece Beledi-
yesi Spor Akademisi,
Büyükçekmece Bisiklet Kulübü
ve Büyükçekmece Bisiklet Ali
Hüryılmaz İhtisas Kulübü iş-
birliğiyle gerçekleşen etkinliğe
İYİ Parti Büyükçekmece İlçe
Başkanı Fatih Gürakar, bele-
diye meclis üyelerinin yanı sıra
ve çok sayıda Büyükçekmeceli
katıldı. BURAK ZİHNİ

Tapu için sözler tutuldu
Büyükçekmece ilçesi, Karaağaç Mahallesi’nde yaşamlarını
sürdüren Roman vatandaşların tapu sorunu için büyük mücadele
veren Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, verdiği sözü tuttu
Uzun yıllar tapu sorunlarının çözül-
mesini bekleyen 33 aile tapularını
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, iYi Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, CHP
istanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kan adayı Ekrem imamoğlu ve Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan akgün’ün elinden aldı.

Yaşam şartları iyileşecek

Büyükçekmece ilçesi, Karaağaç
Mahallesi’nde, roman vatandaşla-
rın yaşadığı bölge istanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin 1/5000’lik
planlarında yeşil alan olarak belir-
lenmişti. Uzun yıllardır burada ya-
şayan roman vatandaşların tapu
sorunlarını çözmek, yaşadıkları
yerden başka bölgelere
göç etmek zorunda kal-
mamaları için uzun
uğraşlar veren Başkan
akgün, on yıllardır çö-
zülemeyen sorunu çözdü.
Yapılan çalışmalar sonu-
cunda belediyenin aynı
bölgede bir başka
yeri

roman vatandaşların yaşadıkları
bölgeye karşılık yeşil alan olarak
Büyükşehir’e terk edildi. Bu yolla
roman vatandaşlarımızın tapu so-
runlarını çözülmüş oldu. Öncelikli
sorunun tapu sorunu olduğunu ve
bu sorunun çözüldüğünü kaydeden
Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan akgün; önümüzdeki sü-
reçte de Karaağaç mahallesi ve
diğer mahallelerde ikamet eden
roman vatandaşların yaşam şart-
larını iyileştirmek adına
projelerin hayata geçi-
rileceğini
açıkladı.

Kulakların 
pası silindi

MiMarsinan Hoş seda Musiki Derneği unutul-
maz Çanakkale türkülerini Büyükçekmeceliler
için söyledi.  Büyükçekmece atatürk Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenen “Çanakkale Türküleri Kon-
seri” duygu dolu türküleriyle dinleyicilere
unutulmaz bir müzik dinletisi yaşattı.
Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan akgün’ü temsilen kon-
sere katılan Belediye Başkan Da-
nışmanı Tarihçi – Yazar sacide
Bolcan, “Başkanımız konsere katıl

mayı çok istedi fakat yoğun iş temposu
nedeniyle başka bir programa geçmek
zorunda kaldı. siz değerli sanatseverleri-

mize sevgi ve saygılarını iletti. Ça-
nakkale’nin ölümsüz ruhuna bu
akşam türkülerle tanıklık ettik.
Duygu dolu bir konserdi. Gazi
Mustafa Kemal atatürk’ün, silah
arkadaşlarının, bu vatan uğruna
mücadele etmiş tüm şehitlerimizin

ruhu şad olsun. Konserde
emeği geçen herkese

ve siz değerli Büyük-
çekmecelilere te-
şekkür ediyorum”

dedi. 

BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi
sokakta yaşam mücadelesini

veren sevimli dostlarını da
unutmayarak onların günlük

mama ve su ihtiyacını karşılı-
yor.  Barınak görevlileri özellikle

soğuk kış aylarında yiyecek bul-
makta zorluk çeken kedi ve köpek-

ler için her gün rutin olarak
bölgelere özel hazırlanmış yiyecek,

mama ve su dağıtımı yapıyor. Sokak
hayvanları için barınakta özel pişirilen

yiyecekler ilçedeki belirli bölgelere dağıtıla-
rak minik dostların temel ihtiyaçları karşıla-
nıyor. Aynı zamanda binlerce sokak
hayvanının sağlık durumuyla da yakından
ilgilenen veteriner hekimler hayvanların
bakım ve tedavisini üstleniyor. 

Hepsi değerli

Büyükçekmece Belediyesi veteriner hekim-
leri tarafından sokak hayvanların bakım ve
aşılarının da düzenli olarak yapıldığını be-
lirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Hasan Akgün, “Benim belediyecilik anlayı-
şım insanları ve tüm canlıları mutlu etme
sanatıdır. Büyükçekmece ailemize ne kadar
iyi hizmet verebiliriz diye çalışmalar üretir-
ken sokaktaki canlarımızı da unutmuyoruz.
Sokak hayvanlarımızı asla aç bırakmıyoruz.
Barınağımızda binlerce kedi ve köpeğin ba-
kımını üstleniyoruz. Dışarıda yiyecek bul-
makta zorluk çeken kedi ve köpeklerimizi
beslemeyi de ihmal etmiyoruz. Büyüçekme-
ce’deki tüm canlılar bizim için çok değerli”
şeklinde konuştu. 

Can dostlara
candan bakım
Can dostlara
candan bakım
Can dostlara
candan bakım
Can dostlara
candan bakım
Can dostlara
candan bakım
Can dostlara
candan bakım

Ekonomiye katkı

VERECEGIZ
Hasan
Akgün

Çanakkale için
pedal çevirdiler
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