
AK Parti Çatalca Belediye 
Başkan Adayı Mesut Üner, 

Çatalca’nın Ormanlı Mahallesi sakin-
leriyle bir araya
geldi. Üner, “Hiz-
met için geliyoruz.
Çatalca’nın Mesut
Üner’e ihtiyacı
yok, hizmete 
ihtiyacı var” diye
konuştu. I SAYFA 7

ç

QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Seçimçalışmaları 
kapsamında STK'larla

bir araya gelen CHP Ataşehir
Belediye Başkan Adayı Battal
İlgezdi, CHP'yi ve Kemal Kı-
lıçdaroğlu'nu topa tuttu. “Arka-
daşlar beni bilir. Ben bizim

partide anlayış tarzı olaraktan
farklı bir belediye başkanıyım”
diyen İlgezdi, “Eğer bu ülkede
CHP 40 senedir iktidar olamı-
yorsa, öncelikle kendisini eleş-
tirmeli. Önce oturun kendinizi
eleştirin” dedi. 

ç
CHP ÖNCE OTURUP KENDiNi ELEŞTiRMELi

CHP Lideri Kılıçdaroğ-
lu'nun, ‘Kontrollü darbe’ çı-

kışını da yanlış bulduğunu belirten
İlgezdi, “Bu ülkede resmen darbe
olmuştu. 240 şehit vardı. Darbedir
bu yahu. Bu farklı bir şey olabilir
mi? Ölümün olduğu yerde kontrol

olur mu?” diye sordu. Be-
lediye başkanlığı döne-
minin özeleştirisini de
yapan İlgezdi, “10 se-
nedir STK'lara adalet-
siz takvim uyguladık”
diye konuştu. I SAYFA 5
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Silivri Belediye Başkanı Özcan
Işıklar, son günlerde sosyal

medya üzerinden “Silivri’de 30 bin
hayvanın katledildi” içerikli haberin
tamamen yalan ve karalama amaçlı

olduğunu belirtti.
Başkan Işıklar
“Bu haber en iyi
yaptığımız bir
hizmeti sabote
etmek için tam
seçim üzeri
yapılmış özel bir 
provokasyondur”
diye konuştu. 
I SAYFA 7

ç

En iyi hizmeti
sabote ettiler

SEÇİM ÖNCESİ PROVOKASYON

Emeklilikte yaşa
takılanlar seslerini

duyurmak için Malte-
pe'de düzenlenen mitingte

bir araya geldi. binlerce kişi-
nin katıldığı mitingde EYT’li-

ler sık sık “Mezarda emekliliğe
hayır”, “EYT burada, devlet
nerede” şeklinde slogan attı. 
Mitingde konuşan

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği Başkanı Gönül Boran
Özüpak seçime kadar mağduri-
yetlerinin giderilmesini istedikle-
rini belirterek, “Bizler yetkili
ağızlardan bir cevap almadığı-
mız sürece hiçbir açıklamaya 
rivayet etmeyeceğiz” dedi. 

EYT BURADA
DEVLET NEREDE!

SAYFA 3Mehmet MERT

Seçim mi zor
geçim mi?

SAYFA 4Mustafa DOLU

Gergin seçim
kampanyası!

SAYFA 5Mehmet EKMEN

Siyasilere nefret
dili yakışmıyor

SAYFA 7Mehmet Remzi TANIŞ

Gülmek 
gerek...
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Esenyurt Konut Mağdur-
ları Komitesi Esenyurt

Meydanı'nda ilginç bir eylem ger-
çekleştirdi. Parasını ödediği halde
evlerine kavuşamadan hayatını
kaybeden mağdurlar için Kur'an
okutan komite, bir kez daha hakla-
rının iade edilmesi için çağrıda bu-
lundu. Esenyurt Meydanı'nda

toplanan yüzlerce konut mağduru,
'Milleti mağdur edenlerden hesap
sorulsun', Rüşvet alan da veren de
melundur', Rüşvetin faturası yok
namussuzu satın alır' yazılı döviz-
ler taşıdı. Engelli oğlu ile eyleme
katılan konut mağdurlarından
Memduha Kayacan ise “Bizi
duyan yok mu?” diye feryat etti. 
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Esenyurt konut
mağdurları sesini

duyurmak için yine
eylem yaptı.

Eylemde parasını
ödediği halde evine
kavuşamadan ölen

mağdurlar adına
Kur'an okutuldu,

helva dağıtıldı.
Mağdurların taşıdığı
dövizler dikkat çekti
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MAĞDUR EDENLERDEN HESAP SORULSUN
Eylemde basın açıklamasını
okuyan konut mağdurların-

dan İlkay Yüksel, yapılan toplantı-
ların ne devleti ne de siyasi partileri
eleştirmek amaçlı olmadığını belir-
terek, “Bizim toplantılarımız, ka-
nunları hiçe sayarak düzenledikleri
sözleşmelerle tüketicileri mağdur
edenlere karşı örgütlü devlet gü-

cünü harekete geçirmek, kamuo-
yunda farkındalık oluşturmak ni-
yetiyle yapılan eylemlerdir” dedi.
Eyleme katılan Tüketici Hakları
Merkezi Genel Başkanı Fatih Din-
ler ise mağdurların yanında olduk-
larını belirterek, “Sizlerin çağrısına
destek olmak için buradayız” diye
konuştu. I SAYFA 5
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KİMSEYİ ELEŞTİRMEK İÇİN TOPLANMADIK

CHP İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan adayı

Ekrem İmamoğlu, partisi tarafından
Beşiktaş'ta düzenlenen Sandık 
Güvenliği Toplantısı'na katıldı. “Bu
sandık günü ölüm kalım mücadelesi
asla değildir” diyen İmamoğlu, “Bu
bir demokrasi mücadelesidir. Bir
gün sonra hep birlikte birbirimizin
yüzüne bakacağız” dedi. I SAYFA 9

ç

yiNE yüz yüzE

BAKACAGIZ!
Bir dengeleme

yapmak istedik
Beyoğlu'nda ihracatçılar ile bir araya gelen AK
Parti İBB Adayı Binali Yıldırım, “Kültür sanat

alanında son yıllarda epey bir yol alındı. Atatürk Kültür
Merkezi yapılıyor. Ama İstanbul'un şöyle bir sorunu var;
zenginlik ve cazibe merkezleri hep Avrupa Yakası'nda.
Biz burada bir dengeleme yapalım istedik ve o yüzden
de bir Atatürk Kültür Merkezi de Anadolu Yakası'nda
yapacağız” diye konuştu. I SAYFA 9
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18 Mart

EN gÜZEL ÖRNEK
ÇANAKKALE’DiR

HABERİN DEVAMI SAYFA 5’TE

SADECE EV ALMAK İSTEDİLER; FAKAT EVLERİNE KAVUŞAMADAN HAYATA VEDA ETTİLER

MAZLUMU 
DUYAN YOK!

SESİMİ
DUyaN

var Mı?

Özcan Işıklar

AK Parti Büyükçekmece 
Belediye Başkan Adayı 

Mevlüt Uysal gençlerle bir araya
geldi. Meşale ve havai fişeklerle kar-
şılanan Uysal, “Görev yaptığım her

yerde gençlere
pozitif ayrımcılık
uyguladım.
Gençler, enerjini-
zin birazını 1 
Nisan’a saklayın.
Havai fişeklerin
hepsini bitirme-
yin” tavsiyesinde
bulundu. 
I SAYFA 4

ç

Havai fişeklerin 
hepsini atmayın

GENÇLERE ENERJİ TAVSİYESİ

Mevlüt Uysal

CHP Esenyurt Belediye 
Başkan Adayı Kemal Deniz

Bozkurt, ilçede faaliyet yürüten 
Karadenizli il derneklerinin bir araya
gelerek kurduğu Karadeniz Dernek-
ler Platformu üyeleriyle bir araya

geldi. “Bir arada
duracağız, 
bir olacağız”
diyen Bozkurt, 
“Baharda umut,
barış, kardeşlik
ve huzur kazana-
cak. Umudun
şehri çok 
yakında” ifadele-
rini kullandı.

ç

31 Mart akşamı
umut kazanacak

KARADENİZLİLERLE BULUŞTU

Kemal Deniz
Bozkurt

AK Parti Belediye Başkan
Adayı Mustafa Necati Işık,

“Uykusuz Anne Kalmasın” kitabının
yazarı Pedagog Tansu Oskay ile bir-
likte ilçede yaşayan anne babaları
özel bir etkinlikte ağırladı. “Bundan
sonra Beylikdüzü’nde uykusuz anne
baba kalmasın istiyoruz” diyen Işık,
“Aileler huzurlu mutlu olsun ki Beylik-
düzü de mutlu olsun” dedi. I SAYFA 5

ç

Uykusuz anne 
kalmayacak

Eski Başbakanlardan Prof. Dr.
Necmettin Erbakan’ın oğlu Dr.

Fatih Erbakan tarafından kurulan Ye-
niden Refah Partisi Arnavutköy İlçe
Başkanlığı olağan 1. kongresini yaptı.
Kongrede Abdül-
rezzak İlbeyi Ye-
niden Refah
Partisi Arnavut-
köy İlçe Başkanı
seçildi. İlbeyi,
“Bizler bu kutlu
davanın birer ne-
feri olmaktan
şeref duyuyoruz”
dedi.  I SAYFA 4

ç

Yeniden Refah
başkanını seçti

Abdülrezzak İlbeyi

Mustafa 
Necati Işık

Üner’e ihtiyaç yok
hizmete ihtiyaç var

Evin üstüne 4 kez araba düştü
SAYFA 

3 5 otomobil birbirine girdi
SAYFA 
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SECiM ONCESi
SOGUK DUS!
CHP'nin Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi, seçimlere ramak kala
partisine ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğl'na ağır eleştirilerde bulundu

ÖLÜMÜN OLDUĞU YERDE KONTROL OLUR MU?

SAYFA 9Fakir YILMAZ

Alçak 
bir saldırı...

Ekrem 
İmamoğlu Binali Yıldırım

Makrom İnşaat Mağduru
Fahri Kaygu ve Bulut 

İnşaat Mağduru Mustafa 
İyi, evlerine kavuşmadan
ölenler için Kur’an okudu. 
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H er seçim aynı palavralar.
Kimse üzerine alınmasın demiyorum,
zira herkes alınabilir.

A partilisi de B partilisi de.
Hep aynı nakarat aynı telden çalgılara

devam.
Şunu yapıcam, bunu yapıcam, onu getire-

cem, bunu götürecem.
Seçim biter, o havada uçuşan sözleri hatır-

latırsın bu defa binbir dereden bahaneler.
Yok ekonomi kötü.
Yok meclisten geçiremedim.
İktidar partisi muhalafeti suçlar.
Muhalefet iktidarı suçlar.
Olan yurttaşa olur.
Her koltuğa oturan anında kendi hesabıyla

baş başa kalır.
Kimi seçimde harcadığı parayı yerine koy-

maya çalışır.
Kimi kendisine oy vermeyenleri cezalandır-

maya kalkar.
Kimi bir sonraki seçimi düşünmeye başlar.
Velhasıl, böyle gelmiş böyle gitmemeli diyo-

ruz ama ne yazık ki hep böyle gidecek galiba.

Söylesem tesiri yok, sussam 
gönül razı değil…

Peki ne yapmalı ne etmeli.
Yazmalı mı yazmamalı mı?
Susmalı mı yoksa konuşmalı mı?
Hani 16.yüzyıl divan şairlerimizden Fu-

zuli’nin sözü tam da yerine geldi galiba; Söyle-
sem tesiri yok, sussam gönül razı değil…

Arkadaş önce aday belirlerken büyük büyük
hatalar yapar siyasi parti yetkilileri.

Bu hata belirlenen adayın söylem, perfor-
mans, proje ve saha çalışmaları ile devam
eder.

Sonra kazanılsa da nafile.
Hani eğri cetvelden doğru çizgi olmaz he-

sabı bu defa görev başında hatalar zinciri
devam eder.

Hizmet noktasında hatalar.
Belediyenin imkanlarını kullanma nokta-

sında hatalar.
Ülkenin menfaatlerini yok sayma nokta-

sında hatalar.
Hani bir simit çalanın aylarca mahkum ol-

duğunu düşünürsek, milyarlarca trilyonlarca
paraları çalıp çırpanların, heba edenlerin,
çöpe atanların her dönem yine aday diye mey-
danlarda olmasını nasıl izah edeceğiz inanın
izah etmeye ben kelime bulamam, varın siz
düşünün.

Bu mesaj Avcılar’dan geldi

Bakın aslında bu yazımı yazmama sebep
sabah sabah e-postama düşen şu mesaj.

Buyurun mesaj ne diyor: Aşevinden bana ve
eşime günde bir defa yemek getiriyorlardı.
15.03.2019’dan itibaren gelmiyor. Ben hasta-
yım ,kalkıp alışveriş yapamıyor ve ayakta
durup yemek yapamıyorum. Ne yapacağımı
şaşırdım. Lütfen bize yardım edin, yemek yol-
layın. Bekliyoruz…

Gönderen M.T. isimli bir yurttaş.
Belli ki Avcılar Belediyesi seçimde buna

benzer hizmetlerini ihmal etmiş.
Hani CHP şimdiki başkan Handan Toprak’ı

aday yapmadı, O da CHP’ye
inat gitti DSP’nin adayı oldu ya.

Toprak ‘’Avcılar halkı benim beş yıllık görev
süremi ve yaptıklarımı değerlendirsin. Şayet
memnunsa 31 Mart’ta bana oy versin ve bu
hizmetlerimi devam ettireyim. Yok değil-
lerse seçimden sonra kapatırım telefonumu
ve özel hayatımı yaşamaya başlarım.’’  Di-
yerek bir anlamda şayet seçimleri kaybe-
derse siyaset sahnesinden çekileceğini de
dile getiriyor.

İyi de daha seçimler bitmedi ve siz kol-
tuk telaşındayken her sabah bir tas çorbaya
muhtaç olanları ihmal etmeye başladınız.

Ne olacak şimdi?

İnsanoğlu önce açlığını düşünür

Bakın her doğan çocuk aslında neden
ağlar bilir misiniz?

Doğumun son aşamasında anne karnın-
dayken daha sağlıklı beslenmediği için bir
an önce açlığını gidermek ister de ondan
başlar cıyak cıyak bağırmaya.

İnsan vücudundaki her organın bir özel-
liği var ve bir organın ihtiyacı varken diğer
organların halinden anlamaz.

Örneğin, şayet mideniz aç ise siz önce o
açlığı hissedersiniz.

Vücudun diğer eksiklikleri ve ihtiyaçları
geri plana atılır.

Aslında örnekleme Avcılar Belediyesi
için gelen mesajla oldu ama bu sözlerim
bütün adaylara.

Siyasilerimize.
Yöneticilerimize.
Belediye başkanlığına aday olanlara ve

koltuktan kalkmayanlara.
Yerel seçimlere girdiğimiz bu aşamada

da siz evinde bir tas çorbaya ihtiyacı olan-
ları, işsiz kalanları, aç ve açıkta kalanları,
ekonomisi bozulanları, ihtiyaç sahibi insan-
ları yok sayarak seçim çalışmalarınızı sür-
dürmeye devam ederseniz.

Ne bu ülke insanına, ne bu vatana, ne be-
lediye başkanlığına aday olduğunuz kentte
ve o kentin insanlarına hiç ama hiçbir kat-
kınız olmaz.

Olsa olsa kendi egonuzu tatmin edercek
işler yaparsınız o kadar.

***
Hani diyeceğim şu.
Seçimler gelir geçer.
Atı alan Üsküdar’ı da geçer.
Kimi deveye hendek atlatır, kimi bir

kaşık suda boğulur.
Hayat bir şekilde gelip geçer.
Siyaset yapma sahnesine çıkan insanları-

mıza çok ama çok iş düşüyor.
Onlar herkesten daha çok vicdanlı olma-

lılar, adil olmalılar, insancıl olmalılar,
doğru ve dürüst olmalılar.

Seçim kazanmak için her yol mübah
mantığından uzak olmalılar.

Yoksa yarın maazallah belki seçim kaza-
nılır ama o kadar şey kaybedilir ki, sonra
yapıp yaptıklarınıza pişman olursunuz ama
heyhat iş işten çoktaaan geçmiş olur…

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Seçim mi zor 
geçim mi?
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Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

K aza Dumlupınar Mahallesi Molla
Hafız Sokak'ta dün saat 16.00 sıra-
larında meydana geldi. İddialara

göre 34 VY 2114 plakalı otomobilin sürü-
cüsü Muhammet Aydoğdu henüz bilinme-
yen bir nedenle direksiyon hakimiyetini
kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil 2
metre aşağıdaki  bir evin üzerine düştü. Ka-
zayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekip-

lerine haber verdi. Vatandaşların yardımıyla
araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla has-
taneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlike-
sinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri çevre
güvenliğini alarak başka bir kazanın yaşan-
maması için önlem aldı.

Ne olur önlem alınsın

Evin üzerin uçan otomobil itfaiye ve çe-

kici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.
Ev sahibi Beycan Söğüt "Bu evin üze-
rine düşen 4. araç. Ne olur yetkililer bir
an önce önlem alsın. Daha önce de şi-
kayette bulunduk, kimse gelip ilgilen-
medi. İlla bir can kaybının yaşanması
mı gerekiyor?" diye konuştu. Polisin
kaza ile ilgili soruşturması devam 
ediyor. DHA

Define ararken göçük altında kaldılar
Silivri Gümüş-
yaka Mahallesi'nde
bir evin altında de-

fine aramak için tünel kazan
2 kişi göçük altında kaldı.
Olay yerine itfaiye ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Olay ye-
rine iş makinesi de getirilir-
ken, ekiplerin 2 kişiyi arama
kurtarma çalışmaları devam
ediyor. istanbul Valiliği'nden
olayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Silivri Gümüş-
yaka Dağlalesi Sokak'ta kira-
ladıkları yazlık evin bahçe
kısmında tarihi eser bulmak
amacıyla kazı yapan 5 kişi 12
Mart'ta kazdıkları tünel içine
girmiştir. Tünel içine giren ki-
şilerden 2'si karbondioksit
gazından zehirlendiği değer-
lendirilmekte olup ulaşmak
amacıyla çalışmalar başlatıl-
mıştır" deniydi.

1 Değil 2 Değil 3 Değil

Ümraniye'de
sürücüsünün 
direksiyon

hakimiyetini
kaybettiği otomo-
bil bir evin üzerine

uçtu. Kazada 
otomobil sürücüsü
yaralanırken, ev
sahibi Beycan
Söğüt “Bu evin 

üzerine düşen 4.
araç, bir an önce

yetkililerin önlem
almasını 

istiyorum" diye 
konuştu

araBa duStu
Evin uStunE 4 kEz 

5 otomobil
birbirine girdi

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...
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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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D-100 Kara-
yolu Ankara is-
tikametinde

seyir halinde olan 34 SD
5290 plakalı otomobil ile
34 BJJ 972  plakalı otomo-
bilin saat 03.30 sıralarında
Bakırköy mevkiinde henüz
bilinmeyen bir nedenle çar-
pışması sonucu trafik ka-
zası meydana geldi. Aynı
yönde seyreden, biri 34
THL 57 plakalı taksi
olmak üzere, toplam 3
araç daha kazayı görüp
fren yapmasına rağmen
duramayarak zincirleme
kazaya karıştı. D-100 Ka-

rayolu'nu adeta savaş ala-
nına çeviren kazada taksi
sürücüsü, takside bulunan
2 kadın yolcu ve kazaya ka-
rışan diğer araçlarda bulu-
nan 2 kişi olmak üzere,
toplam 5 kişi yaralandı. İh-
barlar üzerine olay yerine
çok sayıda ambulans ve
polis ekibi sevk edildi. Polis
ekipleri olası bir kazanın
daha yaşanmaması için
olay yeri ve çevresinde gü-
venlik önlemi alarak, D-
100 Karayolu Ankara
istikametini trafiğe kapattı
ve soruşturma başlattı.
DHA

Bakırköy'de D-100 Karayolu Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı 
zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle savaş alanına
dönen yol bir süre trafiğe kapatılırken, sürücüler yan yola yönlendirildi

Olur böyle vakalar
Türk polisi yakalar

Fatih'te 2 ayrı evden
hırsızlık yapan 2 şüpheli
yakalanarak gözaltına

alındı. Fatih Yedikule Mahalle-
si'nde 8 Şubat ve 11 Şubat'ta iki
ayrı evden hırsızlık yapılmasıyla il-
gili polis ekipleri çalışma başlattı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 8 Şubat'ta bir evden kim-
lik, ehliyet, kredi kartı, 600 dolar,
50 Euro ve 25 lira çalındığını
tespit etti. Polis ekipleri aynı
şüphelilerin 11 Şubat'ta da başka
bir evden 2 dizüstü bilgisayar, cep
telefonu, 4 bin lira para ve
yaklaşık 25 bin lira değerinde
mücevherat çaldıkları belirleyerek
yakalanmaları için çevrede bulu-
nan güvenlik kamera görüntülerini
izledi. 

Cezaevine gönderildiler

Polis ekipleri hırsızlık yapan
şüphelileri 21 Şubat'ta Nişanca
Mahallesi Molla Taşı Caddesi üz-
erinde olduklarını belirleyerek
gözaltına aldı. Gözaltına alınan
S.A.(19) ve T.E.(29) ifadeleri
alınmak üzere Fatih Şehit Vedat
Ulusoy Polis Merkezi Amirliğine
götürüldü. Emniyetteki işlemleri
tamamlanan 2 şüpheli sevk
edildikleri adliyede çıkartıldıkları
mahkeme tarafından tutuklanarak
cezaevine gönderildi. DHA

Fatih'te smi öğ-
renilemeyen bir
kişi, Ayvansaray

Sahili'nde demirli olan tek-
nelerden birine çıktıktan
sonra polise ihbarda bulu-
narak intihar edeceğini söy-
ledi. Denize atlayarak
intihar girişiminde bulunan
kişiyi deniz polisi kurtardı.
Fatih, Ayvansaray Sahi-

li'nde saat 02.30 sıralarında
demirli halde bulunan tek-
nelerden birine çıkan bir
kişi, 155'i arayarak intihar
edeceği şeklinde ihbarda
bulundu. İhbar üzerine olay
yerine polis ve sağlık ekip-
leri sevk edildi. Asayiş ekip-
lerinin bir süre ikna etmeye
çalıştığı kişi, Deniz Poli-
si'nin gelmesi üzerine de-

nize atlayarak intihar girişi-
minde bulundu. Deniz poli-
sinin uzanarak suyun
üstüne çıkarılan kişi, daha
sonra karaya çıkarıldı. Sağ-
lık ekiplerinin ilk müdaha-
leyi olay yerinde yaptığı
kişinin baygınlık geçirdiği
öğrenildi. Üzerinden kimlik
çıkmayan genç, ambulansla
hastaneye götürüldü. DHA

Polis
çağırıp
intihar

etti
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YENİ YAPILACAK OLAN ARŞİV BİRİMİ İÇİN YÜK RAFI ALIMI MONTAJ DAHİL alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/120132
1-İdarenin
a) Adresi : E-5 KARAYOLU ÜZERI 1 34752 ATAŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165783014 - 2165774044
c) Elektronik Posta Adresi : fsmsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : YENİ YAPILACAK OLAN ARŞİV BİRİMİ İÇİN YÜK RAFI ALIMI 

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

b) Teslim yeri : İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Ayniyat Tüketim Deposu

c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 
30(otuz) gün içerisinde teslimat ve montaj yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Fatih Sultan Mehmet E.A. Hastanesi Başhekimlik Binası 

Zemin Kat Kız Kulesi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 02.04.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli
malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum
veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler teklif ettikleri  malların kesitlerine ait numune ile teknik özelliklerin görülebileceği katalogları
teklif zarfında sunulacaktır. ( Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiket-
lenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir). Sağlık Bakanlığı 4211 sayılı 2008/42
nolu "Döner sermaye kaynaklarından yapılacak olan ihalelerde uyulması gereken usul ve esaslar" ge-
nelgesine göre numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına
göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme so-
nuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından de-
ğerlendirilerek karar verilecektir. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin, numune değerlendirmesinden
sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale süreci bittikten sonra (sözleşmeler tamamlan-
dıktan sonra ) 1 ay içerisinde iade edilecektir. Bu süre içerisinde geri alınmayan numuneler idarenin
sorumluluğunda olmayacaktır. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna
kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır.
b) Teklif edilen ürünlere ilişkin varsa orijinal kataloglar teklif ile birlikte ihale dosyasında sunulacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSTANBUL FATİH SUL-
TAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak in-
dirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fatih Sultan Mehmet E.A. Hastanesi Başhekimlik Binası Zemin Kat
Kız Kulesi Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıta-
sıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

YÜK RAFI SATIN ALINACAKTIR
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-FATİH SULTAN MEHMET SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:965153)

D aha öncede belirtmiştim. Ben ilk oyumu
1968 yılında yapılan seçimde Çıldır ilçesi
Beyrehatun köyünde başkanlığını yaptığım

sandıkta kullanmıştım.
O günden bu yana hiçbir seçimde sandığa gitme-

mezlik aklımdan bile geçmedi ve demokrasinin ge-
reği olarak vatandaşlık hakkımı kullandım.

Zaten bazı seçimlerde Milletvekili adayı bazı se-
çimlerde de Belediye Başkanı adayı olduğum için
sandığa gitmeme gibi bir düşüncem olmadı.

68 seçiminden bu yana ülkemizde yapılan tüm
seçimlerde 31 Mart’ta yapılacak seçim öncesinde
gördüğüm ve sezinlediğim gerginliği hiçbir seçim de
görmedim ve halkta yaşamadık.

Ülke sanki Genel Seçime gidiyor. Yahu yerelde
halkı idare edecek, muhtar, İl Genel meclisi, 
Belediye Meclisi üyeleri ile Belediye Başkanlarını
seçeceğiz.

Cumhurbaşkanı yerinde, TBMM görevinde, Ba-
kanlar Kurulu ve bakanlıklarla kamu görevlileri gö-
revlerini sürdürdüğüne göre, bu gerginlik niye ki?

Şimdi önümüzdeki seçimleri bazıları beka mese-
lesi diyerek sanki genel seçim havasına sokarak, hiç
gereği ve yeri olmadığı halde, beka meselesine, algı

operasyonuna, iftiraya yalanlara baş vurmaya baş-
ladılar. Kimileri ise akla ve mantığa uymayacak va-
adler söylediler. AKP’ye oy verenlerin Cennete
gitme vaadi ve vesikası gibi.

O zaman sormak lazım. AKP 2002 de kuruldu-
ğuna göre bu tarihten hakka yürüyüp ahirete intikal
eden mümin kardeşlerimizin durumu ne olacak?

Şimdi seçim ortamına bir göz atalım

Önceki genel seçimde, Gezi olayları çerçeve-
sinde, Camide içki ve ayakkabı ile kirletme, Kaba-
taş ta bir hanımın üzerine çiş etme yalanları çıktı
tutmadı. “İçki içilmedi, yaralılar tedavi edildi”
diyen imam sürüldü. Üzerine işenen bacının görün-
tüleri o gün bu gün ortada yok.

Günümüzde uydurulanlara gelince. Dünya kadın-
lar gününde kadın haklarını dile getiren bir gurubu
Taksim Meydanına sokmamak için neredeyse İstan-
bul’un tüm polislerini, araç, alet ve edavatları ile,
sanki onlar Taksim’i işgal edecekte, onu engellemek
için oraya yığıp barikat kurdur, kadınlarda bu du-
rumu protesto etmek için alkış ve ıslıkla tempo tut-
tukları sırada ezan okunsun. O gürültü, siren sesleri
gaz ve cop korkusuyla duyulur mu?

Bu guruptan bazıları, “Bizim orada olduğumuz
sırada ezan vakti değildi. Hem biz,  İstiklal Marşı-
mızda ki, ‘Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,
Ebediğ yurdumun üstünde inlemeli’ dizelerine canı
gönülden bağlı bireyler olarak, bu zamana kadar

ezanımızı protesto etmedik ki, o
akşam niye  protesto edelim ki, bu provakasyon için
yapılmış montaj olamaz mı?” diye soruyorlar.

Zaten konuyu yazan yandaş gazeteciler ve tel-
evizyonlar olayın ezanı protesto etmek olmadığını
açıklayıp kendilerini tekzip etmelerine karşın Cum-
hur ittifakının bireyleri bu durumu kullanmayı 
sürdürüyorlar.

Arkasından Mansur Yavaş’ın senet meselesi so-
ruldu. Mansur Yavaş cevap verdi. Soru sorulurken
yayın yapan televizyon ve gazeteler cevap verilme
anından hiçbir şey yayınlamadılar. Böylece yalanla-
rını kabul etmiş oldular.

Figüranlar yalanlar ve tehditler

İstanbul’da bulunan bir figürana verilen rolü hal-
kın önünde yaptığını ve balonunun tez zamanda pat-
ladığını izledik. Ankara ‘Da bir başkası çıkıp , “Bu
Mansur Yavaş’ın yüzünden perişan olduk” dediği
yalanına hepimiz güldük.

Tunç Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı olur-
ken Babası ortada yoktu, ne hikmetse İzmir’e aday

olunca hatırlandı.
Cumhur Başkanı ve AKP Genel başkanı gittiği

her miting de vatandaşı keyif çayı dağıtırken, An-
kara adayı Özhaseki, “Çay dağıtmak popülizimdir.
Halkı aldatmaktır” diyor arkasından da, “Başkanı-
mız izin verirse televizyonlara çıkarım” diyor.

Yandaş bir kanal, pahalılığı ve mutfaktaki yan-
gını kabullenmiş olmalı ki, bir hanıma, ”Pahalılık
için ne düşünüyorsunuz” sorusuna, “Bunların hep-
sine Ce Ha Pe sebep oldu” dedirttiriyor.

Gerginlik, algı ve lalan, dolan bunlarla da bitmi-
yor. Bursa Belediye Başkan adayı Alinur Aslan,
Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Türkan Saylan ve
Nazım Hikmet’i kötülerken, onların bu ülke için
yaptıklarını ve 15 Temmuz hain darbe girişimi çok
önceden sezinleyip bu tarikatlara dikkat edilmesi
gerektiğini beyan eden insanlar olduğunu bilmeden
iftiralarını sürdürdü. Sn. Aslan’a Kurtuluş Savaşı
Destanını yazanın Nazım olduğunu hatırlatır, diğer-
lerinin eserlerini ve yaptıklarını öğrenmesini tavsiye
ederim.

Pekii, Bakanlık yapmış birinin, “Oylarınızı AKP
adaylarına verirseniz cennet senedini almış olursu-
nuz” demesi akla ve mantığa uygun mudur? Sn.
Bakan AKP kurulmadan önce hakka yürüyenlerin
durumu ne olacak?

Cumhur ittifakının MHP li Kazan adayı, ilçe
başkanı olduğu zaman, “AKPH iktidar olduğundan
bu yana, hizmetleri iç ve dış politikada yaptıkları ta-

mamen ihanettir. İnanıyorum ki, bunların zulmün-
den konuşmayan sessiz bir çoğunluk sandığa gide-
cek ve gereğini yapacaktır” dediğini unutuldu mu?

“Bize oy vermezlerse mahallelerinden geçme-
yiz” diyenler oldu mu? Evet oldu. Bunlar gerginlik
ve baskı değil de nedir?

İstanbul adayı Binali Bey, “Yahu biz unumuzu
eledik eleğimizi astık dediğimiz anda bize bu görev
verildi” diyerek bıkkınlığını ve metal yorgunluğunu
belirtmiyor mu? Arkasından, İstanbul’da depremde
toplanacak meydan kalmamış” derken, Genel baş-
kan Tayyip Bey, “İstanbul’a ihanet etmişiz” deyip,
“İstanbul’u Ce Ha Pe’nin zulmünden kurtaralım”
demesi ve alkışlanması ilginç değil mi?

Rize Milletvekili Muhammet Avcı, “Vitrinde
CHP ve İYİ Parti, içerde FETÖ ve HDP var” der-
ken,  Çayeli adayı Mustafa Baltacı, “HDP’li kar-
deşlerimle konuştum oylarına talibiz” demesi sizce
anlamlı değil mi?

İşte böylesi bir ortamda, yine liderler birbirlerini
suçlar ve ağır hakaretler ederken, halk geriliyor.

Yahu bırakın halk kendini yönetecek, Muhtar,
aza, meclis üyelerini ve Başkanlarını seçsin.

Sizler partinizin başında TBMM de ve Bakanlık-
larda görevinizi yapın. Bildiklerinizi genel seçime
saklayın.  Şu veya bu Belediye Başkanlığını kazan-
mak veya kaybetmek iktidar etmediği gibi iktidar-
dan da almıyor.

Bu nedenle vatandaşı germeyin efendiler…

İftira, algı, yalan, dolanla dolu 
gergin seçim kampanyası!

İ stanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı ve AK Parti Büyükçekmece
Belediye Başkan Adayı Mevlüt

Uysal seçim çalışmalarına devam edi-
yor. Dizdariye Mahallesi’nde meşale ve
havai fişeklerle tezahüratlar eşliğinde
gençler tarafından karşılanan Başkan
Uysal, "Gençler, enerjinizin birazını 1
Nisan’a saklayın. Havai fişeklerin hep-
sini bitirmeyin" dedi.

Gençler varsa devamı vardır

AK Parti’nin 2001 yılındaki kuruluşunda
aktif olarak görev aldığını hatırlatan
Başkan Uysal, “Küçükçekmece’de ku-
rucu ilçe başkanı olarak 7 yıl görev yap-
tım. Daha sonra 8.5 yıl Başakşehir
Belediye Başkanlığını yürüttüm. 1.5 yıl-
dır da -31 Mart’a kadar sürdürecek ol-
duğum- Büyükşehir Belediye Başkanlığı
görevimi sürdürmekteyim. Görev yaptı-
ğım her yerde gençlere pozitif ayrımcılık
uyguladım. Çünkü bir işte gençler varsa
o işin devamı vardır. Eğer gençler yoksa
geçmiş olsun” ifadelerini kullandı. AK
Parti’nin 17 yıldır iktidarda olmasını iki
sebebe bağlayan Uysal konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Bunlardan birincisi
Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız-
daki liderlik ruhu, diğeri de gençlere
sahip çıkılması. Cumhurbaşkanımız da
gençlik kollarından gelen birisi. Küçük-
çekmece ilçe başkanlığımda 2004 yerel
seçimlerine kadar gençlerle çalıştım ve o
tarihe kadar sağ partilerin hiçbir zaman
alamadığı Küçükçekmece’yi kazandık.
Başakşehir Belediye Başkanı oldu-
ğumda da hep gençlere ve eğitime pozi-
tif ayrımcılık dedim. Çünkü gençse
enerji var, gençse başarı var."

Ailelerine yük olmadılar

Başakşehir’de 8,5 yıl, İBB’de 1,5 yıl bo-
yunca sürdürdüğü belediye başkanlığı
döneminde gençlere yönelik çok sayıda
projeyi hayata geçirdiklerini anlatan
Uysal bazı projeleri hakkında, "Başakşe-
hir’de üniversite kazanıp da maddi im-
kansızlıklardan dolayı okuyamayan hiç
kimse olmadı. Ailesi veya kendisi başka
partiye oy verdi mi vermedi mi diye hiç
sorgulamadık. Her yıl 3 bin gencimizi
Saros Körfezi’nde yaz kampına, 2 bin
500 öğrencimizi de Şamlar Köyü’nde
kampa götürdük. Bir gencimizin elinden
tuttuysak biz biliyoruz ki elimizi salmaz.
Sadece üniversite kazananlara değil üni-
versiteye gitmeyenlere de sahip çıktık. Bu
gençlerimizin spora yeteneği varsa verdi-
ğimiz 2-6 aylık kursla bu gençleri spor
akademilerine yerleştirdik. Spor akade-
milerine yerleştirdiğimiz 200’e yakın bu
gençlerimizi yazın 4 ay boyunca belediye
olarak yaptığımız yaz spor okullarında
maaş vererek diğer çocuklara eğitmenlik
yapmaları için görevlendirdik. Yani yazın
çalıştılar, kışında okuyarak ailelerine yük
olmadılar. Mezun olduklarında da zaten
belediyede işleri hazır" bilgisini verdi.
Hizmetlerimizden siz memnunsanız ai-
leniz de memnundur" diyen Uysal, Bü-
yükçekmece’de sizler her halükarda
daha fazla yaşayacaksınız. Aileleriniz
memleketlerinden kopup buraya sizleri
daha iyi yetiştirebilmek için geldi. Bü-
yükçekmece’yi 31 Mart Yerel Seçimle-
ri’nde kazanacaksak bu sizlerin
mücadelesiyle olacak. Kazandıktan
sonra da Büyükçekmece’de kalıcı ola-
caksak bu da yine sizlerle olacak" dedi.

ENERJINIZI 
1 NIsAN’A sAKlAYIN

AK Parti 
Büyükçekmece 

Belediye Başkan
Adayı Mevlüt Uysal
gençlerle bir araya

geldi. Meşale ve 
havai fişeklerle 

karşılanan Uysal,
“Gençler, enerjinizin

birazını 1 Nisan’a 
saklayın. Havai

fişeklerin hepsini 
bitirmeyin” dedi

Mustafa DOLU

HALKIN AVUKATI

Bir gencin, "Festivalleri
devam ettirecek misiniz?"
sorusuna Başkan Uysal,
“güzel olan her şeyi devam
ettireceğiz. Biz Su Sporları
Festivalini ve etnospor Kültür
Festivali’ni buraya getirece-
ğiz. Burada önceden yapılan
festivaller devam edecek
ama biz ilaveler yapacağız”
cevabını verdi. Başka bir
gencin, "Önceki yönetim
kendi yakınlarına özellikle
sahil kesiminde iş yeri aç-
tırdı. Bizlerin de düşünülme-
sini istiyoruz" sözü üzerine
Uysal, “Benim akrabalarım-
dan hiç kimse Büyükçekme-
ce’de bir iş sahibi
olmayacak” dedi. "Hasan
Akgün’e oy vermediğimiz
için bu tarafı, Dizdariye Ma-
hallesi’ni bitirdi" ifadelerini
kullanan Dizdariye’de otu-
ran bir mahalleliye de Baş-
kan Uysal, “Sadece
Dizdariye’yi değil her yeri
bitirdi” diyerek cevap verdi.

Akrabalarıma 

iltimAs
yapılmayacak

Yeniden Refah başkanını seçti
Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın oğlu Dr. Fatih Erbakan tarafından kurulan Yeniden Refah Partisi Arnavutköy
İlçe Başkanlığı olağan 1. kongresi  yapıldı. Kongrede Abdülrezzak İlbeyi, Yeniden Refah Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı seçildi

23 KASIM tarihinde merhum
Lider Prof. Necmettin Erba-
kan’ın oğlu Dr. Fatih Erbakan

tarafından kurulan ve siyasi hayata mer-
haba diyen Yeniden Refah Partisi hızlı bir
teşkilatlanma sürecine girdi. Yeniden
Refah Partisi Arnavutköy 1. olağan kon-
gresi Arnavutköy Avlu 34 AVM içerisinde
bulunan kültür merkezinde gerçekleşti.
Yapılan kongreyeYeniden Refah Partisi İs-
tanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi, ilçe Baş-
kanları, Millet İttifakı Arnavutköy
Belediye Başkan adayı Av. Muharrem
Yaman, CHP Arnavutköy İlçe Başkanı
Ruhi Tuncel, STK temsilcileri, muhtarlar
ve çok sayıda davetli katıldı.

Kıyamete kadar yaşayacak

Tek aday olarak kongreye katılan Abdül-
rezzak İlbeyi, Yeni Zelanda’da gerçekleşti-
rilen terör saldırısını lanetledi. "Yarabbi bu

alçak düzeni değiştirmek için bizlere güç
ver, kuvvet ver, imkan ver" diyen İlbeyi,
"Bizler bu kutlu davanın birer neferi ol-
maktan şeref duyuyoruz, Rabbime hamd
ediyorum böylesine kutlu davada bizleri
de görevlendirdiği için. Milli görüş dava-
sının kıyamete kadar süreceğini inancını-
zın tam. Geçmiş zamanlarda ben
Müslümanım, ben İslamcıyım diyebilme-
nin zor olduğu dönemlerde, İslam'ı yaşa-
manın ateşten gömlek olduğu
dönemlerde, adeta bir yıldız gibi çıkarak,
meşaleyi yakıp bu günlere getirdi ise bun-
dan sonraki dönem de de bizler ve lideri-
miz Dr. Fatih Erbakan bu meşaleyi hiçbir
zaman söndürmeden kıyamete kadar
yanmasını ve parlamasını sağlayacağız"
ifadelerini kullandı. Yapılan seçimin ar-
dından Abdülrezzak İlbeyi Arnavutköy
İlçe Başkanı seçildi ve görevine resmen
başladı. ORHAN ŞİMŞEKAbdülrezzak İlbeyi

Gençlerle bir araya gelen Mevlüt Uysal, “Biz yarın sizler
için de çalışacak, mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.
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S anırsınız yerel seçime değil de savaşa gidiyo-
ruz. Adamlar meydanlara çıkıp nefret dili
kullanarak kamplaştırıp sadece kendi seviye-

lerini ifşa edip irtifa kaybediyorlar.
Sonuç itibariyle bu bir yerel seçim değil mi

yoksa yanılıyormuyum baksanıza yerel seçimden
başka herşeye benziyor yok yok. Küfür deseniz var.
İftira deseniz alası var. Yapılmak istenen ne bir an-
layabilsek. Çok iyi hatırlıyorum AK Parti Genel
Başkanı Erdoğan seçimden hemen sonra meşhur
balkon konuşmasını yapar tüm ülkeyi söylemleriyle
kucaklar selamlar ve ağzından bal akardı ama sa-
dece teoride kalırdı adeta sanal olarak. Fazla sür-
mezdi o mutlu eden ve birleştirici demeçler.

Fazla değil kısa bir süre sonra başlardı rakiple-
rin cibilliyetinden hakaretlere ve dolaylı küfürlere…
Hep düşünmüşümdür bu yetki ve cesareti kimden
alıyor diye ne hakla bu tür demeçler ve hakaretler
ediyor anlamakta güçlük çekiyordum halen de an-
lamış değilim asla anlayamam da anlamak da iste-
mem bu tarzı bu hakaretleri.

Hal böyle olunca ister istemez karşı tarafta
hemen hemen benzer bir tarz kullanmaya başlıyor
yahut zorunda kalıyor aynı tonaj ve benzer söylem-
lerde bulunmaya. Biz bunları ülkemizi yönetsinler
kalkındırsınlar diye seçmeye çalışırken bu muhte-
remler argo sözlüğünden kelimeler seçip seçip sarf
ediyorlar.Bu siyaset mi rezalet mi sözüm ona ül-
keye ve topluma örnek olacaklar halkın beklentisi
böyleyken adamların söylemlerine ve kullandıkları
sözcüklere küfürlere, hakaretlere bir bakın Allah
aşkına dikkatle bakın odaklanın cümle ve demeçle-
rine inanın utanıyorum elim yazmaya bile gitmiyor.

Tutturmuşlar bir “Beka” sorunu var diye…Or-
taya olmayan bir atmosfer yaratıp sadece insanları
kandırmaya ve kitleleri korkutarak oy almaya çalı-
şıyorlar. İnanıyorum ki rüzgar tersine estirecek oy
alalım derken çok oy kaybedecekler. Ne diyelim
Allah şaşırtırsa böyle olur. Ülkemiz bunca aciz ve
basit mi ki belediye seçimlerinin bir kısmını AK
Parti kaybederse beka sorunu yaşıyacakmışız. İna-
nıyorum ki onlar bile bu söylediklerine inanmıyor-
lar. Ya tutarsa hikayesi misali.

Televizyon kanallarında boy gösterip bu beka ko-
nusunu derinleştirip parantezi açarak adeta
umman derya boyutlara getiren bilim adamı görü-
nümlü kilim adamları nemalanıyorlar yalakalık ya-
pıyorlar iktidara. En başta da Bahçeli ve tayfası
adeta ana kolon görevi yapıyor. Eski bakanlardan
Yaşar Okuyan çıkıp Halk Tv'de sorular soruyor bel-
geler gösteriyor Devlet Bahçeli'yle ilgili. Adamlar
dan çıt yok ne teyid ediyorlar ne de reddediyorlar.
Sadece Sn. Bakan'ı tehdit ediyorlar. Siyaset bu mu
böyle mi yapılır?

Krizden söz eden yok mevcut iktidar asla kon-
durmuyor.Ama aldığı almaya çalıştıkları tüm ön-
lemler krizi avaz avaz adeta bağırtıyor nitelikte.
İnsanları korkutuyorlar ellerinden gelenleri yapı-
yorlar mahkemeler iftiralar tutuklamalar. Asla biz-

ler bunları hak etmiyoruz. Eski bakanlardan
Sadettin Tantan çok güzel teşhis ve tespitlerde
bulunuyor. Böyle yapmakla kendi sonlarını hız-
landırıyorlar diyor gel de katılma bu teşhise.
Cumhuriyet tarihinde bir ilki yaşıyoruz. Ya oylar
Ak parti adaylarına verilecek ya verilecek yahut
hain ve terörist damgasını yiyeceksin veya Fe-
töcü olarak damgalanacaksın. En garip olanı

da Saadet Partisine de iftiralar atılıyor sanal bir
dörtlü çetesi senaryosuna onu da katıyorlar.

Gelelim İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşe-
ner’e yapılan tehditlere. Akıllara durgunluk Erdo-
ğan'ın tehdidi adalet ve hukukun olmayışı yahut
kendisinin emrinde olduğu imajı veya ispatı olmu-
yor mu? Meral Akşener de asla çekinmeyip misliyle
ve sinirle öfkeyle cesaretle üstüne üstüne gidiyor.
İşte siyasilerin epikrizi ve davranışları, söylemleri,
demeçleri iftiraları. Milli iradenin aklıyla oynama-
ları sözüm ona yerel seçimlere gidiyoruz nasıl git-
mekse bu seçim yolu yöntem ve metodları sizce
böyle mi olmalıydı? 

Ey seçmen...
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Esenyurt konut mağdurları sesini duyurmak için eylem yaptı. Parasını 
ödediği halde evine kavuşamadan ölen mağdurlar adına Kur'an okutulan 
eylemde, adalet istendi. Yetkililere seslerini duyuramadıklarını belirten
mağdurlar, 'Milleti mağdur edenlerden hesap sorulsun' yazılı dövüz taşıdı

E senyurt Konut Mağdurları
Komitesi Esenyurt Meyda-
nı'nda ilginç bir eylem gerçek-

leştirdi. Parasını ödediği halde evlerine
kavuşamadan hayatını kaybeden
mağdurlar için Kur'an okutan komite,
bir kez daha haklarının iade edilmesi
için çağrıda bulundu. Esenyurt Mey-
danı'nda toplanan yüzlerce konut
mağduru, 'Milleti mağdur edenlerden
hesap sorulsun', Rüşvet alan da veren
de melundur', Rüşvetin faturası yok
namussuzu satın alır', 'Mazlumun ya-
nında zalimin karşısında duracağız',
'Esenyurt'taki 10 dolandırıcı aileyi dev-
let kontrol edemedi' yazılı döviz taşıdı. 

Kanunlardan korkmuyorlar

Eylemde basın açıklamasını okuyan
konut mağdurlarından İlkay Yüksel,
yapılan toplantıların ne devleti ne de
siyasi partileri eleştirmek amaçlı olma-
dığını belirterek, "Bizim toplantıları-
mız kanunları hiçe sayarak
düzenledikleri sözleşmelerle tüketici-
leri mağdur edenlere karşı örgütlü
devlet gücünü harekete geçirmek, ka-
muoyunda farkındalık oluşturmak ni-
yetiyle yapılan eylemlerdir. Bizi
mağdur eden şahıs ve firmaların ka-
nunlardan korkmadıklarını, kanuna
aykırı şekilde yaptıkları sözleşmeler-
den ve sonrasındaki yaptıkları açıkla-
malardan anlamış olduk. Bugünkü
toplantımızda Müslüman Türk toplu-
munun geleneklerine uygun şekilde

bir anma yapmanın uygun olduğunu
düşündük" dedi. 

Önce dua sonra beddua

İslam dininin kul hakkı konusunda in-
sanları defalarca uyardığını dile geti-
ren Yüksel, "Türketicileri kandıran
firmalardan konut almış fakat teslim
almaya ömrü yetmemiş, bizim gibi
mağdur olumuş yalnız bizim gibi hak
arama imkanı kalmamış, bu firma sa-
hipleriyle ahirette hesaplaşmayı bekle-
yen konut mağdurlarını Kuran- Kerim
okuyarak andık. İnsanların alınterini,
çoluğunun çocuğunun rızkını alıp, in-
sanlara hileli ittifaklar kurup kandıran,
bu kandıranlarla işbirliği içinde olan-
lara hidayet eyle ya Rabbi. Islahları
mümkün değilse kahreyle" açıklama-
sını yaptı. Yapılan basın açıklamasının
ardından meydanı dolduran konut
mağdurlarına helva ikramı yapıldı. 

Destek için buradayız

Eyleme katılan Tüketici Hakları Mer-
kezi Genel Başkanı Fatih Dinler, her
zaman mağdurların yanında oldukla-
rını belirterek, "Sizlerin mağduriyetine
destek olmak için buradayız. İnsanla-
rımızın mağdur olmaması için birçok
düzenleme talep ettik. Bu firmalara
izin verilmeden önce denetim yapıl-
malıydı. Fakat ortada bir art niyet var.
Bizler düzenli olarak bu konuyu ka-
muoyunda tutmaya çalışıyoruz" ifa-
delerini kullandı. 

İSTANBUL

MAZLUMU 
DUYAN YOK!

Mehmet EKMEN

mehmet47ekmen@hotmail.com

DİCLEDEN DAMLALAR

Siyasilere nefret dili
yakışmıyor

Damga'ya konuşan konut mağdurlarından Memduha
Kayacan ise engelli kontenjanından ev almak istediğini
belirterek, "8 yıldan beri mağduruz. Nakit olarak 100 bin
800 TL ödedim. 2012 Hazıran'da ödeme yaptık. 2013 yı-
lının eylül ayında teslim edeceklerdi. Şimdi parasını öde-
diğim  dairemi başkasına satmışlar. Muhatap alacağım
kimse yok. Sözleşme yaptığı-
mız kişi tutuklu. Evimize bi-
rileri konmuş. Bizden tekrar
26 bin lira istediler"
dedi. Bütün birikimle-
rini bu daireye yatırdık-
larını ve yapılan
inşaatı her gün takip
ettiklerini ifade eden Kaya-
can, "Sonra mahkemeler
başladı ve eylemlere
başladık. Engelli bir
oğlum var. Oğlum
kalp hasatası. Ben
bu çocuğumun
kumbarasını boz-
durarak ödeme
yaptım. Harçlıkla-
rını harcadım.
Bunun parasını
yediler" açık-
lamasını yaptı. 

Engelli annesi
FERYAT ETTi

AK Parti Belediye Başkan
Adayı Mustafa Necati Işık,
“Uykusuz Anne Kalmasın”
kitabının yazarı Pedagog
Tansu Oskay ile birlikte
ilçede yaşayan anne
babaları özel bir 
etkinlikte ağırladı

UykU eğitimi alanında
uzman Pedagog Tansu
Oskay Beylikdüzü’nde ya-

şayan anne babalar ile bir araya gele-
rek onlara imzalı kitabını hediye etti.
"Dünya Uyku Günü" dolayısıyla dü-
zenlenen etkinlikte Pedagog Tansu
Oskay ile Beylikdüzü sakinlerini buluş-
turan Mustafa Necati Işık, "İki çocuk
babası olarak ebeveyn olmanın zorluk-
larını ben de kıymetli
eşimle birlikte tecrübe
ettim. Özellikle ço-
cuklarımızın bebeklik
döneminde uyku dü-
zenin sağlanmasının
öneminin farkında
olan bir baba olarak
tüm komşularımızın
bu konuda bilgilen-
mesinin çok önemli
olduğunu düşünüyo-
rum. Bundan sonra
Beylikdüzü’nde Uy-
kusuz Anne Baba
Kalmasın istiyoruz,
aileler huzurlu mutlu

olsun ki Beylikdüzü’de mutlu olsun di-
yerek bu özel etkinliği gerçekleştirdik.
Kadınlarımız, annelerimiz ve ailelere
yönelik birçok projeyi 1 Nisan itibariyle
hayata geçirmeye başlayacağız. Bu et-
kinliğimizde bunların bir başlangıcı ni-
teliği taşıyor" dedi.

Uyku yaşamsal bir ihtiyaçtır

Etkinlikte "Uykusuz Anne Kalmasın"

kitabını imzalayarak Beylikdüzü’nden
gelen misafirlere hediye eden Pedagog
Tansu Oskay ise "Uyku yaşamsal bir
ihtiyaçtır. Her çocuk uyur. Bebekler ve
çocuklar için en az beslenmek kadar
ihmal edilmemesi, özenle üzerinde du-
rulması gereken ve gelişimi destekleyen
bir faktördür. Ağlatmadan uyku eğitimi
mümkün. Uykusuz Anne Kalmasın ki-
tabını okuyarak tüm anne babalar ağ-

latmadan
bebeklerini düzenli
bir uyku sistemine
kavuşturabilir.
Anne babalar ve ai-
leler için Beylik-
düzü için bu
etkinliği düzenleyen
bu kadar önemli
bir konuya öncelik
veren AK Parti
Beylikdüzü Bele-
diye Başkan Adayı
Mustafa Necati
Işık’a da şahsen te-
şekkür ediyorum"
açıklamasını yaptı. 

UYKUSUZ ANNE 
KALMAYACAK

İlgezdi, nalına da vurdu mıhına da
CHP'nin Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi, partisine ve Genel Başkan Kemal
Kılıçdaroğl'una ağır eleştirilerde bulundu. CHP'nin 40 yıldan beri iktidara gelememesinin kendi suçu
olduğunu belirten İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nun 'kontrolü darbe' çıkışının da hatalı olduğunu ifade etti

Seçim çalışma-
ları kapsamında
STK'larla bir

araya gelen CHP Ataşehir
Belediye Başkan Adayı Battal
İlgezdi, "Bizim partinin klasik
lafı 'Cumhuriyeti biz kurduk'.
Hayır efendim Kurtuluş Sa-
vaşı'nda Çanakkale'de bin-
lerce şehit verdik. O şehitler,
Türkiye'nin her tarafından
görüşte insan vardı. Cumhu-
riyeti beraber kurduk. Her si-
yasi görüşte arkadaşlarla birlikte
yaşatacağız" dedi."Arkadaşlar beni
bilir. Ben bizim partide anlayış tarzı
olaraktan farklı bir belediye başkanı-
yım" diyen İlgezdi, "Beni parti içinde
çok fazla severler, sevmezler. Bilemem.
Çünkü ben bir şeyi biliyorum ki eğer
bu ülkede CHP 40 senedir iktidar ola-
mıyorsa, öncelikle kendisini eleştir-
meli. Niye bunu söylüyorum?
Kalkıyoruz iktidarı eleştiriyoruz.
Tamam. Yanlışları, doğruları da var-
dır. Eksiklikleri de vardır. Ama be kar-
deşim siz bu ülkede 40 senedir iktidar
değilsiniz. Önce oturun kendinizi eleş-

tirin CHP olarak. Vatandaşın soru-
nunu çözüyor musun? Gidiyor
musun ayağına? Yok gitmiyorsun.
Gitmediğin yer, tutmadığın el senin
mi? Değil" diye konuştu.

Darbedir bu yahu!

Battal İlgezdi, "Mesela Sayın Genel
Başkanım, referandum döneminde
dedi ki, 'Kontrollü darbe' Hayır efen-
dim ben onun gibi düşünmüyorum.
Bu ülkede resmen darbe olmuştu. 240
şehit vardı. Darbedir bu yahu. Bu
farklı bir şey olabilir mi? Yani ölümün
olduğu yerde kontrol olur mu? Bunun
adı darbedir. Hangi siyasi görüşten

olursak olalım. Böyle bir şey
yok. Doğruları söyleyeceğiz bu-
rada. İnsanlar ölmüş. O yetmi-
yor Konya milletvekili çıktı,
'dangalak' o farklı bir şey söy-
ledi. 'Atın bu adamı partiden'
dedim. Atın kardeşim. Bunları
neden söylüyorum biliyor mu-
sunuz? Ben adım adım sokak-
ları geziyorum. Ben 2009'da
adaydım. 2014'te adaydım. Ge-
ziyordum” ifadelerini kullandı. 

Adaletsiz takvim uyguladık

"Bunları sadece eleştirmekle bu iş yet-
mez" diyen İlgezdi, "Kendini toparla-
yacaksın, iktidara talip olacaksın. Bu
iş bu kadar basit. Onun için önümüz-
deki bu yerel seçimlerin iyi olacağını
düşünüyorum. Güzel bir seçim olaca-
ğını düşünüyorum. Bu seçim 5 yılda
bir yapılan sıradan bir seçimdir. Bu se-
çimleri farklı bir noktaya çekmenin
anlamı yok. Bu seçimler muhtarlarını,
meclis üyelerinin, belediye başkanları-
nın seçildiği seçimler. Vatandaş oy kul-
lanmaya giderken, sağduyusunu
kullanacak, oyunu kullanacak” dedi.

En güzel örnek
Çanakkale’dir

BAğcılAr Belediyesi Çanak-
kale Zaferi'nin 104'üncü yılında
Çanakkale Savaşı'nda yaşanan

direniş öyküsünü anlatan '18 Mart 1915
Platosu'nun açılışını yaptı. toprakla oluştu-
rulan cephelerde aralarında 6 metrelik
mesafe bulunan siperlerle yaşanan savaş
birebir canlandırıldı. Oyunda temsili olarak
toplar, tüfekler ve atlı süvariler yer aldı.
Platoda Çanakkale Savaşı’ndan günümüze
ulaşan savaş malzemeleri de
sergilendi.törende konuşan Bağcılar Bele-
diye Başkanı lokman Çağırıcı, "Gelecek
nesiller için bizim en güzel örneğimiz Ça-
nakkale'dir" dedi.

Mehmetçik destan yazdı

Çanakkale'de ecdadın her yönüyle destan
yazdığını vurgulayan Çağırıcı, "Bayat ek-
mekler ve hoşaf suyuyla karınlarını doyu-
rurken yanlış anlaşılmasın diye taze
ekmekleri yaralı düşman askerlerine veren
Mehmetçik orada destan yazmıştır. Bir
daha böyle bir şey yaşamak istemiyoruz.
Geleceğe aktarılacak ve kıyamete kadar
baki kalacak o destan, inşallah gelecek ne-
sillere de örnek olacaktır" ifadelerini kul-
landı. Çağırıcı, "Bugüne kadar Bağcılar'dan
150 bin hemşerimiz Çanakkale'ye rehber
eşliğinde gidip oraları gördü, yaşadı. ilçe-
mizde Çanakkale ile ilgili panoramik müze
inşa ettik. inşallah yeni süreçte de çok
daha güzel projelerle ecdadımızın izinde,
nesiller boyu aktarılacak güzel eserler bı-
rakmak için çalışmaya devam edeceğiz"
dedi.  DHA

Samatya'ya 
deniz havuzu 

AK PArti Fatih Belediye Baş-
kan Adayı Ergün turan, ilçede
özellikle gençlerin sportif alan-

lara ve faaliyetlere rahat ulaşması için
projeler geliştirdiklerine dikkat çekerek Sa-
matya kıyısına deniz havuzları yapacakla-
rını açıkladı. turan, "Proje hazır, gençler
burada kontrollü ve güvenli bir şekilde yü-
zebilecek" dedi.

Gençler denizle buluşacak

Projenin hazır olduğunu söyleyen Ergün
turan, "Projeyi hazırladık, inşallah Mar-
mara Deniz'i tarafında sahilin temiz olduğu

iki üç nokta tespit ediyoruz,
bunun bir tanesini ilk
etapta kuracağız. Aileler
de bu deniz havuzlarına
çocukları geldiği zaman,
hem can güvenliği hem de
emniyeti açısından bir şey
olmayacağını bildiği için
rahat edecek. inanıyoruz ki
Fatih'teki gençler geçmişte

olduğu gibi denizle buluşmuş olacaklar"
ifadelerini kullandı.

Medeniyetin doğduğu yer

Projenin Fatih’e yeni bir değer de kataca-
ğını ifade eden turan, "Seçildikten son ilk
işimiz bu projeyi hayata geçirmek. Biz Fa-
tih'i tekrar yaşamın merkezi yapmak istiyo-
ruz. Fatih bizim medeniyetimizin doğduğu
yer” ifadelerini kullandı.

Basın açıkla-
masını oku-
yan konut

mağdurların-
dan İlkay
Yüksel,

"Bizim top-
lantılarımız
kanunları

hiçe sayarak
düzenledik-
leri sözleş-

melerle
tüketicileri
mağdur
edenlere

karşı örgütlü
devlet 

gücünü ha-
rekete geçir-
mektir" dedi. 

Battal
İlgezdi Kemal

Kılıçdaroğlu

İlkay Yüksel
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TUNCAY GÖKTAŞ
GÖKCAN SÜRÜCÜ KURSLARI

ALİ GÜLA
YAYLA KASAP

BEŞİR ZENGİN 
ZENGİN ŞİRKETLER GRUBU 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İSMAİL HAKKI AKTAŞ
AvCILAR TRABZONLULAR
DERNEĞİ BAŞKANI

SÜLEYMAN 
KURUOĞLU
AvCILAR KAHvE SARAYI vE
KURUOĞLU ŞİRKETLER 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MÜLAYİM
DEMİRTAŞ
CHP BEYLİKDÜZÜ 
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

Çanakkale zaferini
kutluyor aziz

şehitlerimizi minnet ve
saygıyla anıyoruz. 

18 MART
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kutluyor aziz
şehitlerimizi minnet ve

saygıyla anıyoruz. 
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18 MART
Çanakkale zaferini kutluyor aziz şehitlerimizi minnet ve
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18 MART
˙anakkale
zaferini kut-
luyor aziz
�ehitlerimizi
minnet ve
sayg�yla
an�yoruz. 

18 MART
Çanakkale zaferini 
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minnet ve 
saygıyla 
anıyoruz. 
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EKREM YILMAZ

ERCAN ÇİFTÇİ
ÇİFTÇİOĞLU LTD.ŞTİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANI

18 MART
˙anakkale
zaferini kut-
luyor aziz
�ehitlerimizi
minnet ve
sayg�yla
an�yoruz. 

EROL ÇAKIR 
DELTA PLAZA YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SEMİH KUTVAL
TOLGA OPTİK

18 MART
˙anakkale
zaferini kut-
luyor aziz
�ehitlerimizi
minnet ve
sayg�yla
an�yoruz. 

18 MART
˙anakkale
zaferini kut-
luyor aziz
�ehitlerimizi
minnet ve
sayg�yla
an�yoruz. 
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A ma gülmek için Arsıza, Hırsıza, Yalakaya ,
kaymakçıya, Fırsatıya, Rantçıya, İhaleciye,
yüzsüze, yobaza,  çıkarcıya her devrin ve

her partinin sahtekar adamlarına karşı direnmek
gerek.

Zihnimizi bulandıranlara,  DNA mızla oynayan-
lara, Bayrağa el uzatanlara, Millete  namlu doğrul-
tanlara, Askere-Polise kurşun sıkanlara, vatana
göz dikenlere ve  Güler yüzlü yılanlara karşı birleş-
mek gerek.

Kan dökmeyi sanat edinenlere, Tecavüzcülere,
Yetim hakkı yiyen şerefsizlere, Hainlere, Dini sömü-
renlere ve  İnsan olamayanlara karşı güçlenmek
gerek.

Çok kandırıldık, Çok aldatıldık, Türlü türlü ya-
lanlarla yıllar yılı uyutulduk, Beş para etmez gerek-
siz ama şatafatlı değerlerle avutulduk,  

Vatanın her karışında öldük, kimsenin görmediği
düşmanlar gördük ite-köpeğe güvendik yüreklerce
yandık ama malesef yinede akıllanmadık.

Hiç bir din, hiç bir kutsal kitap, hiç bir peygam-
ber Öldür demedi.  Kandır demedi.  Haram ye, te-
cavüz et  demedi. Paraya tap, insanlığını unut,
sevmekten kaç  demedi, seni yaratan yüce rabinin
emirlerine aldırmadan,  kendi çıkarların uğruna
elde edeceğin kirli paraların sefasını sür demedi.

Ya Allah aşkına bilen varsa söylesin.
Allahtan korkmayan İnsanlığından utanmayan

mahluklara dur demenin zamanı gelmedi mi?
İnsanca huzur ve sevgi içinde kardeşçe yaşamak

için birbirimize kenetlenmenin zamanı gelmedi mi?
Nazım’ın dediği gibi :
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşçesine,
bu hasret bizim...  
Vesselam

S ilivri Belediye Başkanı Özcan
Işıklar, son günlerde sosyal
medya üzerinden yapılan “Si-

livri’de 30 bin hayvan katledildi” haber-
leri üzerine açıklama yaptı. Çıkan
haberlerin tamamen asılsız olduğunu
belirten Işıklar, seçim üzeri özel olarak
yapılmış bir karalama provokasyonu-
dur” dedi. Silivri Belediye Başkanı
Özcan Işıklar, sabah saatlerinde gazete-
cilerle bir araya geldi. Gazetecilerin so-
rusu üzerine açıklama yapan Başkan
Işıklar “Daha önce ceza kesilen bir ar-
kadaşımız bu oyunu yapıyor. Silivri’de
30 bin sokak hayvanı katledilmiş, Siliv-
ri’de 30 bin sokak hayvanı yok, böyle
bir popülasyon yok, bu arkadaşımız
çok hassas bir durumu sosyal medya
üzerinden yayıyor. Sırf yediği ceza için
kendi çıkarı için yapıyor. Sonra bir ih-
barda bulunuyor. Silivri Belediyesi ola-
rak Türkiye’de ilk defa hayvan hakları
savunucusu derneklerle protokol yap-
tık. Tam bir entegrasyon, görevlerimizin
bir kısmını onlara devrettik. Türkiye’de
bir ilki gerçekleştirdik" dedi.

Siyasi bir karalama

Yapılanların karalamadan ibaret oldu-
ğunu vurgulayan Işıklar, "Bahse kobu
yer, eceli ile ölen hayvanların, herhangi
bir kaza sonucu hayatını kaybeden hay-
vanların izole edilerek gömüldüğü alan-
dır. Akşam o gömülü hayvanları

çıkarıyorlar, Kaymakamlıkta aldı bu
hayvanları otopsiye gönderdi. Hangi
tarihte ne zaman gömüldüğünü tespiti
yapacak. Bu çok ahlaksızca yapılmış,
kendi kafasına göre orayı burayı kaza-
rak yapamaz bu işi, bunu yapan ruh
hastası biri, normal bir insan bunu ya-
pamaz. Bu kadar acımazsız bu kadar
insafsız olamaz bir insan. Tam seçim
üzeri siyasi bir karalamadır bu" dedi.

ZEYNEP VURAL

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

Gülmek gerek
Provokasyon
YAPIYORLAR

Silivri Belediye Başkanı
Özcan Işıklar, son günlerde

sosyal medya üzerinden
“Silivri’de 30 bin hayvanın
katledildi” haberinin tama-

men yalan olduğunu ve 
karalama amaçlı olduğu 

belirtti. Başkan Işıklar “En
iyi yaptığımız bir hizmeti

sabote etmek için tam
seçim üzeri yapılmış özel

bir provokasyondur” dedi

Suç duyurusunda bulundum
İddialara ilişkin suç duyu-
rusunda bulunduğunu da
anlatan Işıklar, "Bu şahıs-
larla ilgili olarak savcılığa
suç duyurusunda bulun-

dum. Bu olay tamamen
seçim üzeri yapılmış bir ka-
ralamadır..! Silivri’de bu
denli hassas, geniş teçhizatı
ve ekibiyle, büyük bir

emekle en iyi yaptığımız
hizmeti sabote etmek için
yapılmış tam seçim üstü
yapılmış özel bir provokas-
yondur bu" diye konuştu.

Uner’e ihtiyaç yok
hizmete ihtiyaç var
AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, Çatalca’nın Ormanlı Mahallesi
sakinleriyle bir araya geldi. Üner yaptığı konuşmada, “Biz Çatalca’ya hizmet için
geliyoruz. Çatalca’nın Mesut Üner’e ihtiyacı yok, hizmete ihtiyacı var” diye konuştu

Ak PArTi Belediye Başkan
Adayı Üner, Çatalca’nın Or-
manlı Mahallesi'nde vatan-

daşlarla buluştu. Kalabalığa ayrıntılı bir
şekilde projelerini anlatan Üner, Ça-
talca’nın hak ettiği hizmetten mahrum
kaldığını belirtti. Herkesle tek tek selam-
laşan Üner, vatandaşlarla sohbet ederek
sıkıntılarını da dinledi. Buluşmaya çok
sayıda vatandaş katıldı.

Güzel projelerimiz mevcut

Projelerini vatandaşlarla paylaşan Baş-
kan Adayı Üner, “Çatalca’da 39 adet
mahallemiz var ve elimizden geldiği
kadar hepsini ziyaret etmeye çalışıyoruz.
Ormanlı mahallesi hep özeldi bizim için.
Yüzde 60’a yakın belki daha fazla oy al-
dığımız bir mahalle. Ve şu an koruma al-
tında olduğu için yapılaşmanın da
olmadığı için çok özel bir mahalle. Or-
manlı mahallesinin çok güzel pirinci var.
Çatalca’da şu an marka olma nokta-
sında. Bunu geliştirmek için projelerimiz
var. Ve mahallemizle bunu paylaşıyoruz.
Ayrıca çok güzel bir Ormanlı Sahilimiz
var. Çatalca’da tüm köylerimizin özellik-
lerine göre projelerimizi yaptık. Ve halkı-
mızla paylaşmaya başladık” ifadelerini
kullandı.

Borç 80 milyon lira

Çatalca’nın hak ettiği hizmetlerden mah-

rum kaldığını belerten Üner, “Çatalca
Belediyesi 2014 yılında köylerimize gide-
rek, hazırladığı hizmet kitapçığını dağıttı.
Bu kitapçıkta 30’a yakın proje vardı. Hiç-
bir tanesi yapılmadı. Gençlik merkezi,
üniversite, hayvan barınağı, mesire alanı,
çevre düzenlemesi gibi şeyler vaat etmiş-
lerdi. Fakat hiçbiri yapılmadı. Çatalca’da
10 yılda 60 milyona yakın bir bütçeyi

harcadılar. 80 milyon TL’nin üzerinde bir
borç yaptılar. Bu borçları sorunca da
kendilerine ‘bu borçtan size ne’ deniyor.
Şu anda Çatalca Belediye Başkanı sağlık
problemleri yaşıyor. AK Parti camiası
olarak şifa diliyoruz. Biz Çatalca’ya hiz-
met için geliyoruz. Çatalca’nın Mesut
Üner’e ihtiyacı yok, hizmete ihtiyacı var”
dedi. DHA

Bağımsız Türkiye Partisi
(BTP) İstanbul Büyükşehir

Belediye Başkan Adayı
Selim Kotil, Güngören'de

esnaf ve vatandaşlarla
buluştu ve temiz yakıt
projesini anlattı. Kotil,

“Öğrencilere ulaşım 
ücretsiz olacak” dedi

BTP Belediye Başkan Adayı Selim
Kotil, Güngören'de esnaf ve va-
tandaşlarla buluştu. Projelerini

anlatmadan önce İstanbul’da bulunan
arıtma sistemine değinen Kotil, bunun yeterli
olmadığını söyledi. Kotil, "İstanbul’un su
arıtmasına değinelim. İstanbul’da sularımıza
ön arıtma yapılıyor. Yani kaba pislik alınıyor
ve gerisi İstanbul Boğaz’ına veriliyor. Biyolo-
jik arıtma çok az yerde var. Biz ön arıtma ya-
pılan bütün arıtma noktalarında
fermantasyon işlemi yapmak üzere çürütme
tankları kuracağız. Yani kanalizasyon suyuna
yapılan kaba arıtma sonucu çökertilen mal-

zemeyi alacağız ve bahsettiğim çürütme
tanklarında bakteri ile fermantasyon yapaca-
ğız” diye konuştu.

Taksicilere müjdeyi verdi

Öğrenciler için müjdesi olduğunu söyleyen
Kotil, "Taksici kardeşlerime müjdeyi verdim
şimdi sıra öğrencilerde. CNG ile otobüs
masrafları üçte bire düşecek. İşte düşen bu
masraf sayesinde İstanbul’da okuyan tüm
ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerine toplu
taşımayı ücretsiz yapacağım. Emin olun üc-
retsiz yapsam bile bu proje sayesinde yine de
belediye zarar etmeyecek” dedi. DHA

Öğrencilere ulaşım bedava olacak

Bu işin bizzat ben 
takipçisi olacağım
AK Parti Ataşehir Belediye Başkan
Adayı İsmail Erdem, ilçe sakin-
lerinin sorunlarını dinledi. Bir
vatandaşın CHP'li belediye ile
iskan sorunu yaşadığını belirtmesi
üzerine Erdem, “Belediye hizmeti
böyle verilmez, insanlar böyle
mağdur edilmez. Ne o parayı ne
de hakkını yediririz. Bu işin 
bizzat takipçisi olacağım” dedi

Ak PArTi İstanbul Milletvekili
Osman Boyraz ve AK Parti Ata-
şehir Belediye Başkan Adayı İs-

mail Erdem, seçim çalışmalarına
İçerenköy’de devam etti. Erdem, İçerenköy
Ergani Mahallesi’nde yaşayan kadın seç-
menler ile kahvaltılı sohbette bir araya
geldi. Semt sakinleri oturdukları bölgedeki
sıkıntıları sıralayarak, "Doğru düzgün as-
faltlı yolumuz yok. Çamur içinde yaşıyo-
ruz. Parkımız, yeşil alanımız, bir sosyal
tesisimiz yok, çocuklarımız araçların ara-
sında oyun oynuyor. Şehrin göbeğindeyiz
ama ulaşım için toplu taşıma aracı bula-
mıyoruz. Bir otobüse yada minibüse bin-
mek için 2 kilometre yol yürüyoruz"
dediler. Vatandaşın sorunları üzerine konu-
şan AK Parti İstanbul Millet Vekili Osman
Boyraz, “Merak etmeyin sevgili kardeşle-
rim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Er-
doğan Ataşehirli vatandaşlarımızı vicdanlı
ve çok tecrübeli bir belediyeci olan İsmail
Erdem’e emanet etti. 1 Nisan itibarı ile ne
dert kalacak, nede tasa. Bekle Ataşehir biz
geliyoruz. Erdemli belediyecilik için İsmail
Erdem geliyor" dedi.

Parayı yedirmeyiz

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı
İsmail Erdem bu sözler üzerine vatandaşın
elini tutarak “Ne o parayı nede hakkını ye-
diririz evvel Allah.Bu işin bizzat takipçisi
olacağım. 1 Nisan’dan itibaren de vatan-
daşıma zulüm edenlere belediyecilik nasıl
yapılır öğreteceğim" diye konuştu. DHA
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Büyükçekmece Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme
Derneği Başkanı Sevgi Emanet, Dünya Tüketiciler
Günü ve 15-21 Mart tarihleri arasındaki Tüketiciyi
Koruma Haftası nedeniyle basın açıklaması yaptı.
Emanet, “Maalesef şu an tüketici nüfusun yüzde
70'i borçlu, yüzde 29'u yoksul” dedi

Türkiye'nin üreten toplumdan tüke-
ten toplum noktasına geldiğini kayde-
den Emanet, “Bugün üretimden çok

tüketim toplumu halini aldık. Tüketim artık ihti-
yaçtan dolayı gerçekleşmiyor aksine bizzat tüketi-
min kendisinin bir ihtiyaç haline geldiği zamanı
yaşamaktayız. Gereği kadar tüketen ve tükettiğini
sorgulayan insan olmaktan uzaklaştk” diye ko-
nuştu.

Acilen yeni bir duruş gerek

Toplum olarka acil ve hızlı adımlar atmamız ge-
rektiğini ifade eden Emanet, “Kapitalist tüketim
kültürü tüketiciler üzerinde dünyada gün geçtikçe
daha baskın hale geldi.. Tüketicilere verilen me-
sajlar daha fazla tüketerek daha çok mutlu oluna-
bileceği yönünde.Ürünlerin çokluğu ve hizmet
çeşitliliğinin çokluğu tüketicilere çeşitli alternatifler
sunarken,öte yandan da karışıklık, tatminsizlik ve
mutsuzluk oluşturmaktadır.Hal böyle olunca in-
sanlar tüketim köleleri haline gelmektedir.Bu şe-
kilde de kapitalizm istediği ve hedef belirlediği
tüketici kitlesini oluşturarak kendine tüketicileri
esir kılmaktadır.Acilen toplum olarak aşırı tüke-
time karşı bir duruş sergilemeliyiz” dedi.

Taksit ödemeleri çok

Hemen herkesin borçlu olduğunu da ifade eden
Emanet “Türkiye İstatistik Kurumu'nun 'Gelir ve
Yaşam Koşulları Araştırması'na göre; Nüfusun,
yüzde 69,2’si konut alımı ve konut masrafları dı-
şında taksit ödemeleri veya borçları olduğunu,
yüzde 60,8'i evden uzakta bir haftalık tatil masraf-
larını karşılayamadığını ve yüzde 13,4'ü de konut
kredisi sıkıntısı yaşadığını ortaya koydu” dedi.

Işıklar, Silivri’de hayvanlara yönelik kötü muamele yapıldığı yönündeki iddiaları yalanladı ve “Biz hayvansever bir belediyeyiz” dedi.

Özcan
Işıklar

İsmail
Erdem

Mesut
Üner

Selim
Kotil



E n büyük hedefinin Avcılar’ı yönetmek olduğunu
söyleyen Turan Hançerli, hayatı boyunca birçok
zorluk yaşadığını ve şimdi bütün bunların üste-

sinden gelmiş olarak yaşadığı kente hizmet etmek iste-
diğini söyledi. 12 yaşından beri kendi ayaklarının
üzerinde durmaya çalıştığını anlatan Hançerli, “Ben
yaz tatillerinde köye döner babama yardım ederdim.
Ailem buğday mısır ekerdi. Buğday çektiğimiz patoz
makinesi vardı. Şaftla çalıştığı için sistemi ben biliyor-
dum ve makineyi dengelerken o şaft beni kaptı. Fırlattı-
ğındaysa iki kolum yoktu. Kollarımı dikmeye çalıştılar
dikildi bir tanesi ama enfeksiyon nedeniyle tekrar ke-
sildi. Ben direnmeye karar verdim. Yıllar geçti İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım. 5 yılda çok
keyif alarak bitirdim” dedi.

2009'dan beri CHP'li

10 yıl önce CHP'ye üye olduğunu anlatan Hançerli, Av-
cılar için neden yola çıktığını da şöyle anlattı; “2009 yı-
lına geldiğimizde Türkiye Sakatlar Derneği Başkan
yardımcılığı yapıyordum ve birçok emsal dava açtık. Si-
yaset çok güçlü bir etkiye sahip bunu gördüm ve 2009
yılında CHP'ye üye oldum. 2007'de eşim Deniz ile ev-
lendiğimizde Avcılar'da yaşamaya başladık. İki çocu-
ğum burada doğdu. Avcılar'da insanlar birbirini
ötekileştirmez dost canlısı bir kenttir. Sokakta üşüyen
kedileri misafir eden bir kent Avcılar. Güzel yürekli in-
sanların olduğu bir kent. Avcılar çocuğuyum Avcılar'ın
abisiyim ve geleceğim de bu kentte. Daha mutlu Avcı-
lar'ı inşa etmek için yola çıktım.”

Belediyeyi akılla yöneteceğim

Avcılar Belediyesini aklıyla yöneteceğini kaydeden Han-
çerli, “Belediyeyi aklımla zekamla yöneteceğim. Kollarla
yönetilmiyor. Evet kol protezim var ama çayımı içiyo-
rum, yemeğimi yiyorum, yazımı yazıyorum. Belki çok
rahat tokalaşamıyorum ama ellerini sıkabilirim. İnsan-
ları öpüyorum yüreklerine dokunuyorum. Zaten bir işi
yönetme konusunda rüştümüzü ispatladık. Laf söy-
leme noktasında değiliz zorluklara rağmen başardığı-
mız işler ortada. Hem de tek başımıza yaptık. Şimdi
2000'e aşkın personelle Avcılar'ı yöneteceğiz. Ülkemin

en nitelikli insanlarının bana el uzattı-
ğını görüyorum” diye konuştu.

Öğrencileri kazanacağız

Kültür sanat anlamında önmeli işler
yapmak istediklerini kaydeden Han-
çerli, “Türkiye'nin genel sorunu Avcı-
lar'da da aynı ekonomi ve işsizlik. Yapı
güvenliği ve imar diğer sorunlar.
AKP'nin bunu çözme ihtimali yok
bunu çözerse halkın yararına değil bir
şirketin veya grubun yararına çözebilir.
Çünkü bunun çok somut örnekleri var.
Ekonomi belediyenin işi değil ama biz
bunu da çözmek zorundayız. İstanbul
Büyükşehir Başkan adayımızın buna
ilişkin çok ciddi önerileri var. Su harca-
masından yol harcamasına kadar bele-
diye hizmetlerinde bazı giderleri
düşürerek halkın zenginleşmesi sağla-
nabilir. Burası üniversite kenti 50 bin
öğrenci var. Onları Avcılar'ın ekonomi-
sine kazandıracağız” dedi.
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ANIL BODUÇ

Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar Belediye 
Başkan adayı Av. Turan Hançerli, 
seçim çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalar
yaptı. Avcılar'ın, Avcılarlılara yeten bir ilçe 
olması için gayret edeceklerini söyleyen 
Hançerli, “Biz Avcılar, Avcılar halkına yetecek 
diyoruz. Burada yaşayan hemşehrilerimiz 
çevre ilçelere gitme ihtiyacı hissetmesin, 
her şey Avcılar'da olsun istiyoruz” dedi

AvcılAr AvcılAr
hAlKınA yeteceK

KadıKöy'ü geçmeyi hedeflediklerini de
vurgulayan Hançerli, “yerel yönetim ola-
rak projeler geliştiriyorsunuz. Mesela avcı-
lar'ın değişmesi için kat yüksekliğini
arttırmak lazım. ‘Hayır' deyip reddediliyor.
İki model öngörülüyor, aKP'nin önerdiği
model, kaynakların ve insanların arazileri-

nin büyük müteahhitlere devredildiği
model. Esenyurt'ta bütün araziler gayri-
menkuller bir şirkete devredilmiş du-
rumda. Şimdi avcıları da bir şirkete
devretmeyi hedeflemiş olabilirler. O dönü-
şümü mutlaka halkın yararına sağlayaca-
ğız. Sahilleriyle müthiş olanaklar sunuyor.

Cıvıl cıvıl yaşayan bir kent hayal ediyorum.
Vatandaşın ihtiyaçlarının tamamını avcılar
sınırlarında karşılayabildiği bir kent arzu
ediyoruz. Gençler ihtiyaç duyduklarında
atlayıp Kadıköy'e gidiyorlar. Kültür Sanat
ortamı, sahili ile Kadıköy'ü geçme peşin-
deyiz” ifadelerini kullandı.

Kadıköy’ü geçme peşindeyiz

Patili dostlarımızı

unutmayız
Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık 
hayvan hakları konusunda duyarlılıkla hareket edeceklerini
belirterek, “Patili dostlarımızı hiçbir zaman unutmayız.
Onların da huzurla yaşadığı bir ilçe için çalışacağız” dedi

Patili Dostlar
Manifestosunu
açıklayan Beylik-

düzü Belediye Başkan Adayı
Mehmet Murat Çalık, konuş-
masına Beylikdüzü Belediye-
si’nin hayvanlara yönelik
yaptığı hizmetleri hatırlatarak
başladı. Beylikdüzü'nün, İs-
tanbul’un en donanımlı
Sokak Hayvanları Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezi’ne
sahip ilçelerinden biri oldu-
ğuna değinen Çalık, şimdiye
kadar binlerce patili dosta do-
kunduklarını belirtti. Veteriner
İşleri Müdürlüğü ile birlikte
ulaşılan hayvan sayısının ar-
tacağının sözünü veren Çalık
konuşmasının devamında
manifestosunu ve patili dost-
lara yönelik hayata geçireceği
hizmetleri paylaştı.

Binlerce patili 
dosta ulaştık

Beylikdüzü Belediyesi Veteri-
ner İşleri Müdüdürlüğü’nün
yaptıklarını hatırlatan Çalık,
“4805 patili dostumuzun kı-
sırlaştırmasını yaptık ve takip-
lerini de sağlıyoruz. 3965
patili dostumuzun rehabili-
tasyonunu ve işaretlenmele-
rini yaptık. 5483 patili
dostumuzun alındığı yere bı-
rakılmasını sağladık. 8545
patili dostumuzu tedavi ettik.
1417 patili dostumuzun sa-
hiplenmesini sağladık. Bu çok
kıymetli bir rakam inşallah bu
sayının artmasını da sağlaya-
cağız. 6313 patili dostumuza
kuduz aşısı yaptık. 11308 va-
tandaşa patili dostlarımızla
alakalı eğitimler verdik. 5000
patili dostumuza barınak hiz-
meti verdik. 4500 patili dostu-
muzu besledik. 11308 patili

dostumuz hakkında bilgilen-
dirme, eğitim, broşür ve afiş
hazırladık. 522 adet kedi evi
yaptık. Her kış 4500 ton her
yaz 3500 ton yemek pişirip
dağıttık” dedi.

Beylikdüzü’nde özgürce
dolaşacaklar

Yapılan hizmetleri paylaştık-
tan sonra manifestosunu
açıklayan Çalık, “Rehabilitas-
yonu tamamlanmamış patili
dostumuz kalmayacak. Patili
dostlarımızı trafik kazaların-
dan korumak amacıyla trafik
tabelaları yerleştireceğiz.
Hayvan ambulansı hizmete
sokulacak, veteriner hekim ve
personel sayısı artırılacak. Pa-
tili dostlarımızın mama ve su
kaplarının sayılarını artıraca-
ğız ve hijyenik olmalarını sağ-
layacağız. Pati parkı sayımızı
artıracağız. Yaşam Vadisi’nde
sokak hayvanlarının da öz-
gürce dolaşabileceği bir alan
oluşturacağız. Hayvan sevgi-
sinin aşılanması adına tüm
okullarda ve barınağımızda
eğitim programları düzenle-
yeceğiz. Belediye hizmet bi-
nalarından başlamak üzere
sahiplendirme çalışmalarını
hızlandıracağız. Kedi evi ya-
pımı atölyeleri açacağız ve
kedi evlerinin sayısını artıra-
cağız. İlçemizdeki patili dost-
larımızın vefatları
durumunda bir hayvan me-
zarlığı oluşturmayı düşünü-
yoruz. Beylikdüzü
hayvanseverleri ile kurulacak
ağ ile ilçedeki tüm patili dost-
larımızın beslenmesi sağlana-
cak. Bu bölgede aç dostumuz
kalmayacak” ifadelerini kulla-
narak hayvanlar için durma-
dan çalışacaklarını belirtti.

Hançerli,
Avcılarlı
gençlerle
bir araya
gelerek
selfie

çekindi.
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İSTANBUL

S eçimlere doğru gidilen ve din dahil her
konunun siyasete malzeme edildiği bir
süreçte resmi adıyla Yeni Zelanda Mil-

letler Topluluğu denen ülkede camilere yapılan
saldırı ile sarsıldık.

Psikopat tipli, Faşist denen aşırı sağcı dü-
şünceli olduğu ortaya çıkan 28 yaşındaki
Brenton Tarrant adlı Avustralyalı saldırgan
hakkında yapılan araştırmada, Türkiye'ye de
geldiği de ortaya çıktı.

50 İnsanın canice öldürülmesi ve insanların
inançları gereği bulundukları camilere de kat-
ledilmesi ile şok olan dünyayı idare eden siyasi-
lerin bir kez daha oturup, düşünmeleri ve
başta dillerine olmak üzere hal hareketlerine
dikkat etmesi gerektiğini de ortaya koydu.

Saldırının bir terör saldırısı ve bugün bana
yarın sana denilerek bu tür alçaklıkların önüne
geçilmesi için atılacak olan adımların Müslü-
man, Hristiyan demeden insanlığa karşı işlen-
miş bir alçak saldırı olduğunu birlikte hem de
yüksek sesle haykırmak gerekir.

Gerekir ki başta her katliamın ana sorumlu-
ları olan silah tüccarları olmak üzere bu tür
eylemlere kalkmak isteyenlerin önüne geçilsin.

İnsanları öldürerek, insanlık dışı alçaklıklar
içine girenlerin önüne geçecek olan yine biz in-
sanlar olduğunu da belirtirken, bu alçak saldırı
sonucu ölen insanlara Allahtan Rahmet, Aile-
lerine ve ülkelerine başsağlığı diliyorum.

**
Faruk Demir Ardahan Milletvekili 
Değil miydi?!

Tutuklu HDP'li Milletvekillerinin serbest bı-
rakılması için Avrupa Parlamentosun da yapı-
lan oylamada ret oyu veren, mitinglerde İyi
Parti ve Saadet Partisine teşekkür edip,
HDP'nin adını ağzına almaktan korkan
CHP'nin yerelse seçim kazanıp, kazanmaya-
cağı merak edilmeye devam ediyor.

Başta, Başkent Ankara'nın MHP kökenli
CHP Belediye Başkan Adayı Mahsur Yavaş
hakkında öne sürülen iddiaların ülkenin günde-
minin birinci maddesi olarak tartışıldığı şu
günlerde bende bir Ardahanlı seçmen, bir ga-
zeteci olarak memleketimin adaylarının çalış-
malarını yakından izliyorum.Yani, Öcalan'ın
yakalanması ile oluşan havanın etkisinin de et-
kili olduğu ve DSP'den Ardahan eski Milletve-
killiğini de yapan ve bugün ki Mete Özdemir
gibi yeniden aday edilmeyince başka partiden
yine milletvekili adayı olan ama 700 oy gibi
komik bir oy alan CHP'nin Ardahan Belediye
Başkanı Faruk Demir'i olmak üzere Ardahanlı
olup, ülkemin en büyük metropolu İstanbul,
ekonominin başkenti kentlerinde olan Kocaeli
ve Bursa'da Belediye Başkan Adaylarını yakın-
dan takip ederken, bunların seçilmeleri halinde
neler yapacaklarını anlattıkları çalışmalarını
da bir seçmen olarak sık eleyip, ince dokuya-
rak inceliyorum.Ve gözüme asıl işi türkücü
olan CHP'nin Ardahan adayına, HDP Ardahan
İl Başkanı ile gizli anlaşma yapan ve HDP'ye

Ardahan'da adeta dükkan kapattıran, CHP'nin
Göle adayını geri çektiremeyen Faruk Demir'in
söylediklerine, vaatlerine bakıyorum.

İlk etapta gördüğü ise; CHP'nin Ardahan
Belediye Başkan Adayı Faruk Demir'in sanki
yaklaşan seçimleri Belediye Başkanlığı seçimi
değil, bugünler de küpe konusuyla avukatı ka-
nalıyla ilgilendiği ve dinleme tapelerine takıl-
dığı öne sürülen Saffet Kaya gibi seçilmesi
halinde Bakan olacakmış gibi vaatlerde bulun-
ması dikkat çekici bir durum..

Ve; CHP Ardahan Adayı Faruk Demir mil-
letvekili olduğu dönemde iktidar ortağı iken
yapamadıklarını bugün belediye başkanı
olmak için vaat etmesi dikkatimi çekmekte.

Belediyecilik çalışmaları arasında olmayan
demir yolunu Ardahan'a getireceğini, arazile-
rin toplulaştırılmış, tarıma ve hayvancılığa yö-
nelik çalışmalar yapacağını, yetmedi
kooperatifler kuracağını ileri süren ama daha
bir evi Ardahan'da olmayan, memleketi Ha-
nak'ta ki baba evinin yazdan yaza açılan
CHP'nin Ardahan Belediye Başkanı Faruk De-
mir'in bunları bir dönem Ardahan Milletvekil-
liğini yaptığı zaman hatta o zaman ki partisi
iktidar ortağı olmasına rağmen neden yapma-
dığı, yaptırmadığını da merak etmiyor değilim.

Çünkü haklıyım ve şu an belediye başkanı
olmak için bugün bir vaat veren kişi aynı kişi
ve Öcalan'ın dış güvenlik güçlerince ele geçiri-
lip, bizim güvenik güçlerine verilmesi ile olu-
şan havadan milletvekilliği yapan isim aynı
isim yani bugün 'Beni seçerseniz falanları ya-
pacağım' diyen Faruk Demir..

Peki bunları yani 'bugün söylediklerini sen
vekilken niye yapmadın kardeş?' diye sormaz-
lar mı kardeş?Ha bu arada hemen belirtmekte
fayda var en son yerel seçimler de dayım Meh-
met Sural aday iken bin oydan fazla bir oy
alan HDP'nin oyları diye bilinen oylar birileri-
nin yada seninle girdikleri gizli pazarlık ardın-
dan dükkan kapatır gibi parti kapatan ve aday
çıkarmayanların kontrolünde değil bilesin..

Ama sen 'anası bizim köylü, ben onun dayı-
sıyım' dediğin HDP İl Başkanı ile girdiğin gizli
pazarlıktan geleceğini umduğun oy hesabında
tutmayacak gibi..

Buna birinci neden ise HDP'li diye saydığın
Kürt seçmen o oyları verirken. aracı taşlanır-
ken sen hiç ortada yoktun, hatta bir konser de
Kürt sanatçı sahneye çıktı diye 'Ben Türküm
Kardeşim' deyip, protokolde ayrılan da sendin
demi?..

Ha, 'Geç bunları şimdi konuşulacak, tartışı-
lacak zamanı değil' desen de benim Arda-
han'da yaptığım seçim izlenimlerim de
gördüklerimi seçmen de iyi biliyor Sayın Faruk
Demir..

Yine de umarım seçilir, iktidara rağmen çöp
toplama işi başta olmak yerel hizmetleri yapar,
işten çıkarıp, azaltacağını öne sürdüğün bele-
diye işçilerinin maaşını ödersin..
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Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, partisi tarafından Beşiktaş'ta 
düzenlenen Sandık Güvenliği Toplantısı'na katıldı. İmamoğlu, "Bu sandık günü ölüm kalım mücadelesi asla
değildir. Bir demokrasi mücadelesidir. Bir gün sonra hep birlikte birbirimizin yüzüne bakacağız" dedi

C HP İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan adayı Ekrem İmamoğlu,
CHP İstanbul İl Başkanı Canan

Kaftancıoğlu ile birlikte partisi tarafından
Beşiktaş'ta düzenlenen Sandık Güvenliği
Toplantısı'na katılarak okul bilişim ve ilçe
seçim sorumlularıyla bir araya geldi.
Ekrem İmamoğlu burada yaptığı konuş-
mada, aandık güvenliğine ilişkin bir çok
soru olduğunu söyledi. İmamoğlu, "San-
dıklarda usulsüzlük var mı yok mu? Sistem
yeterli mi. Ya da Yüksek Seçim Kurulu'nun
aldığı tedbirler sandıkta adalet duygusunu
karşılıyor mu? Bir çok soru var. Sıralayabi-
lirim. Biz burada alacağımız tedbirleri ve
ortaya koyacağımız motivasyonu konuşa-
cağız. Eğer bir ülkede sandık güvenliği ko-
nusunda iktidar partisinin dışında herkesin
zihninde bir bulanıklık varsa
ya da iktidar partisi mensup-
larının dışında herkes 'bu
seçim adil ortamlarda ol-
madı, sandık günü de o
anlamda yeterli bir şe-
kilde, güvenli bir şekilde
yönetilmedi' diye bir süreç
tanımı varsa çok net ifade
edeyim, oturup düşünme-
lidirler. Tedbir almalıdırlar.
Dünyaya bu iyi bir mesaj
değildir. Bir seçimi güvenli
yapamıyorsanız dünya sizden
kuşku duyar. Bunu biz isteme-
yiz" dedi.

Yine yüz yüze bakacağız

Ülkenin varlığı ve birliği açısından en kıy-
metli şeyin adalet duygusu olduğunu söyle-
yen İmamoğlu, "O bakımdan ülkenin
adalet duygusuna erişmesi ve dünyaya da
adil bir seçim yapıyoruz demek adına her-
kesi göreve çağırıyorum. Bu sandık günü

ölüm
kalım

mücadelesi
asla değildir. Bir demokrasi mücadelesidir.
Bir gün sonra hep birlikte birbirimizin yü-
züne bakacağız" dedi. Okullarda görev ala-
cak olan okul sorumluları, sandık

sorumluları, bilişim sorumluları ve
avukatların bu sürecin kahramanları
olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bu
sürecin kahramanlarını seçimden

sonra da asla ve asla unutmayacağız.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

olarak sizi mutlu bir şekilde ağırlayaca-
ğıma söz veriyorum" dedi.

Güvenlik için çalışıyoruz

Toplantıda konuşan CHP İstanbul İl Baş-
kanı Canan Kaftancıoğlu da "Uzun bir sü-
redir İstanbul'a yeni bir başlangıç diyerek,
İmamoğlu varsa çözüm var diyerek bir
yandan sahada çalışırken diğer yandan da
sandık güvenliği için fazlasını, çok daha
fazlasını yapmaya çalışıyoruz" dedi. DHA

15 Kasım tarihinde Sandık Güvenliği Komisyonu kurdukla-
rını, bunun sayesinde il ve ilçe seçim kurulları temsilcilerinin
hazır olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu, "31 bin 124 sandığın
31 bin 42'sinde sandık görevlilerimiz hazır ve ilçelerimizde
eğitimlerimiz büyük bir hızla devam ediyor.  bin 919 okulun
şu ana kadar bin 217 tanesinde avukatlarımız hazır. Hukuk

komisyonumuz bir ilki başaracak ve seçim gününe
kadar okula mutlaka bir avukat görevli yerleştirile-

cek" dedi.  Sandıkta oyunlar oynanacağını ileri
süren  Kaftancıoğlu, "Ama sandığımızdan

yeni bir başlangıç yeni bir İstanbul
çıkacak" dedi.

Avukatlarımız hazır

Anadolu Yakası’na

AKM sözü verdi
Anadolu Yakası’na

AKM sözü verdi

Anadolu Yakası’na

AKM sözü verdi

Anadolu Yakası’na

AKM sözü verdi

Anadolu Yakası’na

AKM sözü verdi
Anadolu Yakası’na

AKM sözü verdi
Binali Yıldırım, "Kültür sanat alanında son yıllarda epey bir yol
 alındı. Atatürk Kültür Merkezi yapılıyor. Ama İstanbul'un şöyle bir
sorunu var; zenginlik ve cazibe merkezleri hep Avrupa Yakası'nda. 
İnsanlar her gün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na taşınıyor. 
Biz burada bir dengeleme yapalım istedik ve o yüzden de bir Atatürk
Kültür Merkezi de Anadolu Yakası'nda yapacağız" dedi

Binali Yıldırım, Beyoğlu'nda
sabah saatlerinde ihracatçılar ile
kahvaltıda bir araya geldi. Yıldı-

rım'a AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan
Adayı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda AK
Partili ve MHP'li il ve ilçe yöneticileri de
eşlik etti. 'Küresel Ticaretin Merkezi İstan-
bul Geleceğini Konuşuyor" programında
ihracatçılara seslenen Yıldırım projelerini
anlattı. Kentin kültür sanat alanında birçok
çalışmalarının olduğunu kaydeden Yıldı-
rım, "Kültür sanat alanında son yıllarda
epey bir yol alındı. Atatürk Kültür Merkezi
yapılıyor. Ama İstanbul'un şöyle bir sorunu
var; Zenginlik ve cazibe merkezleri hep Av-

rupa Yakası'nda. İnsanlar her gün Anadolu
Yakası'ndan Avrupa Yakası'na taşınıyor.
Biz burada bir dengeleme yapalım istedik
ve o yüzden de bir Atatürk Kültür Merkezi
de Anadolu Yakası'nda yapacağız. Oradaki
insanlar da buraya taşınmasın, orada bu
ihtiyaçlarını görsünler. Kentin kültür sanat
hayatını ve çalışmalarını dengeli bir şekilde
her iki yakaya da paylaştırırsak bunun tra-
fiğe de önemli bir katkısı olacak" dedi.

Depremi gözardı edemeyiz

961 mahallede 300'ünde hiçbir kreşin ol-
madığını belirten Yıldırım, buralara hızlı
bir şekilde çocuk yuvası yapacaklarını be-

lirtti. Yıldırım, "Depremi gözardı edersek,
İstanbul'a kötülük yapmış oluruz. Dep-
reme yönelik projelerimiz iki işi birden çö-
zecek. Biri çarpık yapılaşmayı düzeltme
şansı veriyor, bir diğeri de olası bir depreme
karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenli-
ğini sağlıyor" İfadelerini kullandı. Binali
Yıldırım, "İstanbul için gelecek 5 yıl içinde
hedeflerimiz var. İstanbul'un milli gelir için-
deki payını 300 milyar dolara yükseltmek
istiyoruz. İstanbul'un ihracatını 75milyar
dolardan 125 milyar dolara  yükseltmek is-
tiyoruz. Böylece de 500 bin asgari  istih-
dam yaratmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
DHA

Terör örgütlerine
azrail oluruz
Ümraniye'de konuşan İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu,
Türkiye'yi tehdit 
etmeye çalışan terör örgütleri
olduğunu söyleyerek, “Biz terör
örgütlerine boyun eğmeyiz,
onların azrail oluruz” dedi

Soylu, Ümra-
niye Alemdağ
Caddesi'nde top-

lananlara hitap ederek, “6-7
yıldır anamızdan emdiğimiz
sütü burnumuzdan getirdi-
ler. Gezi olaylarında u ül-
kede faiz 3.5-4'dü.
Bugünden baktığınızda ne
kadar önemli bir rakam
değil mi? Ardından IMF'nin
çantasını koluna vermiş,
Türkiye'de göndermiştik.
Artık bize pranga vurama-
yacaktı. 100 milyar dolarlık
yatırımın önünü açtık. Bize
o gün, hepimize ultimaton
verdiler, Tayyip Erdoğan o
zaman Başbakan'dı. 'Sen
şehir hastanelerini yapa-
mazsın, yüksek hızlı trenleri,
Ey Erdoğan dünyanın en
büyük tünelini, dünyanın en
büyük barajını, dünyanın en
büyük havalimanını yapa-
mazsın' dediler. Yaptık mı?"
dedi.

İmamoğlu,
seçimlerde
sandık
güvenliğinin
önemli bir
etken
olduğunu
fakat 
seçimlerin
ölüm kalım
mücadelesi
olmadığını
söyledi.
İmamoğlu,
“Öncelik
demokrasi
ve hak
arayışıdır”
dedi.

ÖNCELİĞİMİZ
DEMOKRASİ

Binali
Yıldırım
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TURAN 
TAŞKIN ÖZER 
CHP beylİKdüZü İlçe başKanı 

DİLAVER SARgIN
aK Partİ beylİKdüZü İlçe başKanı

RECEP EROL
aK Partİ İbb ve 
büyüKçeKmeCe meClİs üyesİ

SERKAN KÜÇÜK
aK Partİ beylİKdüZü meClİs üyesİ

HALİL İBRAHİM
TÜRKgENÇ
beylİKdüZü KaradenİZlİler 
derneK başKanı

DURMUŞ ŞAHİN
CHP beylİKdüZü meClİs üyesİ 

METİN AYDIN
beylKdüZü sPOr 
Kulübü başKanı

TARIK ERDOĞAN
CHP büyüKçeKmeCe meClİs
üyesİ ve İbb meClİs üyesİ

CENgİZ ATASEVEN
beylİKdüZü esnaF ve 
sanatKarlar derneğı başKanı

ERKAN ERDOĞAN
CHP beylİKdüZü ve İbb meClİs üyesİ

İLYAS YILMAZ
CHP beylİKdüZü meClİs üyesİ

FUAT BEYAZIT
aK Partİ beylİKdüZü 
beledİyesİ meClİs üyesİ

SERDAR MUMCU
CHP beylİKdüZü 
meClİs üyesİ adayı 

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

UĞUR DAĞ

DOĞAN SUBAŞI
CHP İbb ve beylİKdüZü 
meClİs üyesİ 

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

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

FİKRET ŞAHİN
İstanbul Kayserİ İlİ ve İlçelerİ 
yardımlaşma ve dayanışma 
derneğİ (İstKayder) başKanı 
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Çanakkale zaferini kutluyor aziz şehitlerimizi 

minnet ve saygıyla anıyoruz. 
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VOLKAN YILMAZ
MHP Silivri Belediye Başkan Adayı

Çanakkale zaferini 
kutluyor aziz 

şehitlerimizi minnet ve
saygıyla anıyoruz 

18 MART 
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Mesut UNER

18 MART

Çatalca Belediye Başkan Adayı


