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27 yıl önce Hocalı soykırı-
mında Ermeniler tarafından

acımasızca öldürülen 613 Azerbay-
can vatandaşı, Bağcılar Belediyesi’nin
düzenlediği bir törenle anıldı. Katlia-
mın canlı tanığı olan Azeri milletvekili
Elman Memmedov, Ermenilerin
canlı buldukları bir kızı derisini soya-
rak öldürdüklerini belirterek, “Ben
annemin cesedini tanımadım. Bir ta-
rafını mermi götürmüştü yüzünü de
kuşlar yemişti” dedi. I SAYFA 4

Annemin yüzünü
kuşlar yemişti!
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Beylikdüzü'ndeki STK'ları ziyaret
eden CHP Beylikdüzü Belediye

Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık,
Bizim Beylikdüzü Vakfı'nı da ziyaret
etti. 8 bin 500 üyesi bulunan vakfın 8
bin 501. üyesi olan Çalık, “Bu vakıfta
birçok farklı görüşte insanın bir arada
olması çok önemli. Bundan dolayı sizi
kutluyorum” açıklamasını yaptı. 
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İYİ Partili ve CHP'lilere uya-
rılarda bulunan Akşener, “Biz

ortak aday olarak seçime girdiğimiz
her yerde eğer aday CHP'li ise gidip
evet mührünü basacağız çıkıp tekrar
İYİ Partili olacağız. CHP'nin yöne-
ticilerine de sesleniyorum. Bizim
adayımızın yarıştığı yerlerde de İYİ

Parti'nin adayına basacaksınız
mührü. Sayın başkan sandık saya-
cağım haberiniz olsun!” diye 
konuştu. İBB’de de Ekrem İma-
moğlu'na oy verilmesini isteyen 
Akşener, “Söz mü? Ben teşkilatçı-
yım. Teşkilat sözü benim için geçer-
lidir tartışmam bile” dedi. I SAYFA 5
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İTTİFAKIN ADAYINA MÜHÜR BASACAĞIZ

CHP Esenyurt Belediye Baş-
kan Adayı Kemal Deniz

Bozkurt İncirtepe seçim irtibat bü-
rosunun açılışını gerçekleştirdi.
“Soğuk hava ve kar yağışına rağmen
açılışımıza katılan Esenyurtlu hem-
şehrilerimize çok teşekkür ediyo-
rum” diyen Bozkurt, “Doğulusu,
batılısı her rengiyle el ele vereceğiz
ve Esenyurt'ta yeni bir yaşam kura-
cağız. 31 Mart'tan sonra Esenyurt'a
bahar gelecek” diye konuştu. 
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Bütün renklerle
el ele vereceğiz

Arnavutköy'de seçim çalış-
malarına katılan CHP Mil-

letvekili Özgür Karabat, Damgaya
açıklamalarda bulundu. CHP'nin
terör ve uzantıları ile işbirliği yaptığı
yönündeki iddiaları değerlendiren
Karabat, "Kötü söz sahibine aittir,
iyi söz de sahibine aittir. Herkes söz-
leri ile zaten kendisini ve karakterini
anlatır” dedi. I SAYFA 6
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Karabat: Kötü
söz sahibinindir

Kumburgaz eski Belediye
Başkanı Dr. Hüseyin Çor-

bacıoğlu'nun vefat eden kayınpe-
deri emekli Subay Fahri Çöğen
son yolculuğuna uğurlandı. Kum-
burgaz Merkez Camii'nde kılınan
cenaze namazına, CHP İstanbul
Milletvekili Dr. Ali Şeker, Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, Çatalca Belediye
Başkanı Cem Kara, İyi Parti MYK
Üyesi Özdemir Polat, İstanbul Ga-
zeteciler Dernek Başkanı Mehmet
Mert, Kumburgaz eski Belediye
Başkanı Güngör Postacı, CHP Bü-
yükçekmece İlçe Başkanı Hüseyin
Gökbulak, STK temsilcileri, bele-
diye meclis üyeleri ve Çöğen’in
çok sayıda seveni katıldı. 
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Çorbacıoğlu’nu 
yalnız bırakmadılar
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Beylikdüzü Spor Komplek-
si'nde yapılan Kick Boks İs-

tanbul İl Şampiyonası'na katılan AK
Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa
Necati Işık, "Bu turnuvada yarışan
sporcu kardeşlerimi ziyaret ettim. Her
mahalleye spor merkesleri kazandıra-
cağım. Beylikdüzü yeni dönemde
sporun çeşitli alanlarında şampiyon-
lar yetiştirecek” ifadelerini kullandı. 

Şampiyonlar 
buradan çıkacak
ç

Bizim Beylikdüzü Vakfı'nı ziyaret eden ve vakfa üye olan
Mehmet Murat Çalık, “Her görüşten insanın bir araya gelerek
Beylikdüzü için mücadele vermesi takdire şayan” diye konuştu

İYİ Parti ilçe belediye başkan adaylarını, Meral Akşener ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı
toplantıyla tanıttı. İmamoğlu’na oy isteyen Akşener, “CHP ile ortak aday çıkardığımız her yerde aday CHP'li ise CHP'ye,
İYİ Partili ise İYİ Parti'ye mührü basacağız” dedi ve CHP'li yöneticilere seslenerek, “Sandıkları sayacağım” diye konuştu

SANDIKLARI 
SAYACAgIM!

Ziyarette  roZet takti

FARKLI GÖRÜŞLER BİR ARADA 
Bizim Beylikdüzü Vakfı Başkanı
Halis Kahriman ise “Biz yola çık-

tığımız gün, ‘Türkiye'nin 7 bölgesi 81
ilinden bütün yurttaşlarımızla yol yürü-
mekten onur ve gurur duyacağız’ dedik.
Bu vakıf sadece Halis Kahraman'a ait
değildir. Bugün burada CHP Belediye
Başkan adayını ağırlıyoruz. Bizim kapı-
mız herkese açık” diye konuştu. 
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BU VAKIF HERKESİN VAKFI

TBMM yeni 
başkanını seçti 

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan
üçüncü tur oylamada 336 oy alan

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa
Şentop 336, meclis başkanı seçildi. CHP
İstanbul Milletvekili Engin Altay 124, İYİ
Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüse-
yin Filiz 33, HDP İzmir Milletvekili Serpil
Kemalbay 46 oy aldı. 3 oy geçersiz sayıldı.
Şentop, teşekkür konuşmasında kendine
bu görevi uygun gören Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a, MHP ve milletvekillerine ayrı
ayrı teşekkür etti. Şentop’u ilk tebrik eden
isim, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oldu. 
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Dayatılmış 
başkanlar

İki kelam etseydin
Mesut Üner!

Pazartesinin 
gelişi...

İYİ Parti, 31 Mart'ta gerçek-
leştirilecek yerel seçimlerde, İs-

tanbul Belediye Başkan ve Meclis
üyesi adayları için tanıtım toplantısı
düzenledi. Büyükçekmece’de düzen-
lenen programa İYİ Parti Genel Baş-
kanı Meral Akşener, ittifak kurdukları
CHP'nin İstanbul Belediye Başkan

Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte
geldi. Törende konuşan Akşener,
“Bugün burada bu güç birliğinin
adaylarını, inşallah başkanımız ola-
cak Ekrem İmamoğlu'nu bir araya
getirmek ve arkadaşlarımızı kamuo-
yuna tanıtmak üzere yan yana getir-
dik” ifadelerini kullandı. 
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EKREM İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE GELDİ

Aday tanıtım toplantısında konuşan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, partisinin adaylarını Ekrem İmamoğlu ile yan yana getirmek istediklerini söyledi. 

CHP Avcılar İlçe Başkanı Hasan
Şeker'in 'altında imzam yok' dediği

listeden 1. sıra meclis üyesi adayı olan
Hüseyin Aksu, sert açıklamalar yaptı.
İlçe Başkanlığı'nda konuşan Aksu,

“Avcılar'da oturmakla Avcılarlı olunuyorsa
burada oturmuyorum doğru. Ama Avcı-
lar’la en çok ilgilenen siyasetçilerden biriyim.
Avcılar'a hizmet etmekle Avcılarlı olunur.
Bunlar çoluk çocuk işi değil” dedi. I SAYFA 5

AVCILAR’A HİZMET EDEREK AVCILARLI OLUNUR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
İstanbul'da bugün 1 gün

süre ile temel eğitim ve öğretime ara
verildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya
resmi Twitter hesabından yaptığı
açıklamada, “İstanbul'da İlimizdeki
olumsuz hava koşullarının ve kar
yağışının devam etmesi nedeniyle,
temel eğitim ve ortaöğretim kurum-
larımızdaki eğitime bir gün süreyle
ara verdik” ifadelerini kullandı.

Okullar tatil
ç
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Mehmet Mert’in yazısı sayfa 3’te 

CHP Silivri Belediye Başkan
Adayı Özcan Işıklar’ın basın
toplantısına katıldım. Işıklar'ın
AK Parti ve MHP’nin meclis
üyesi listesini değerlendirir-
ken ‘Volkan Yılmaz’a bir

tuzak kurulduğunu, Mutlu Bo-
zoğlu’nun seçim sonrası
belediyeyi uzaktan yö-
netecek bir kadro oluş-
turduğunu' söylemesi
oldukça dikkat çekti. 

Işıklar, Değirmenci
ve Volkan Yılmaz

İlk olarak adı Avcılar Belediye Başkan adayı olarak açıklanan daha sonra
tartışmalı listede birinci sıra meclis üyesi adayı olan Hüseyin Aksu, “Bugüne

kadar sustuysam, parti çıkarları için sustum. Bu işler çoluk çocuk işi değil” dedi
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Ö zellikle kış aylarında insanlar nezle,
grip gibi hastalıklara önlem almak
için sıklıkla bitki çayları tüketiyor.

doğal ve şifa verici olarak bilinen bitki çayla-
rının ilaçlarla etkileşimi olduğunu söyleyen
istanbul Kent üniversitesi dr. Öğretim üyesi
türkan Özer, bitki çayı tüketimi için uyarı-
larda bulundu. Özer, “Kışın en çok üst solu-
num yolu enfeksiyonları ile karşılaşıyoruz. Bu
hastalıklarda bitki çaylarının faydasını yadsı-
yamayız. ancak ilaçla kullanımları, ilaçların
yan etkilerinin artmasına neden olabilir. eğer
ilaç kullanan bir kişiysek, kalp hastalığımız
varsa, kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsak, bitki
çaylarını içerken dikkatli olmak gerekir”
dedi.

Zerdeçal kullanmamalı

Bağışıklık sistemini kuvvetlendiril-
mesiyle bilinen zerdeçalın, safra
akımını güçleştirdiğini ifade
eden iç Hastalıkları uzmanı
Özer, “ Zerdaçalın çok faydalı
olduğunu biliyoruz. Hatta kan-
serden koruyucu özellikleri de
vardır. ama zerdeçal da safra
akımını güçleştiriyor. Özellikle
safra taşı olan hastalarda  zer-
deçalın kullanılması sakıncalı
olacaktır. dozuna da muhakkak
dikkat edilmeli ve toz zerdeçal
bir çay kaşığını geçkin kullanıl-
mamalı” ifadelerini kullandı. Kan
sulandırıcı ilaç kullanan hastala-
rın da zencefil tüketimine dikkat
etmesi gerektiğine vurgu yapan
Özer, “Zencefil kanın sulanmasını
artırır. Bu nedenle kanamalara neden
olabilir. Fazla miktarda zencefilli çay

içmek kan sulandırıcı kullanan hastalar için
tehlikeli olabilir” dedi.

Yeşil çay, felç sebebi olabilir

Özellikle kadınların diyete başladıklarında en
sık tükettiği bitki olan yeşil çay, birçok fay-
dası ile biliniyor. K vitamini açısından da ol-
dukça zengin olan yeşil çayın ise, felçlere
sebep olabileceğini belirten Özer, “yeşil
çayın içerisindeki K vitamini kanın koyulaş-
masına neden olur. Kan sulandırıcı ilaç kulla-
nan hastalarda yeşil çay, ilaçların etkisi
azaltır ve pıhtılaşma yapabilir. Pıhtılaşmayla
beraber fazla içildiğinde ise yeşil çay, felç-
lere neden olabilir” diye konuştu. dHa
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M utluluk üzerine bu hafta ilk 
yazımı yazmak istedim. Ve 
birkaç haftada bunun üzerine 

yazacağım. 
Öncelikle mutluluk için olmazsa olmaz-

larımızdan bahsetmek istiyorum. Peki ne
bu olmazsa olmazlarımız; öncelikle yaşam-
dan zevk almak sonrasın da yaşama bağlı
olmak ve son olarak da anlamlı yaşamak. 

Öncelikle yaşamdan zevk almak deyince
aklınıza neler geldi? Herkes bunları kendi
için düşünmeli benim yaşamdan zevk aldı-
ğım şeyler neler ve ben bunları nasıl değer-
lendiriyorum. Benim aklıma gelenlerden

başlarsam zamanı değerlendirmek yani şu
an, gelecek ve geçmişten ne anlam çıkarttı-
ğımla başlamak isterim. Şimdi de olmak;
yani bulunduğumuz an da doyuma ulaşma-
mız, an dan zevk almamız. Ne kadar
önemli şu anı yaşamak. Geri dönülmez bir
zaman an. Ve zaman biriktirilemez, ödünç
verilemez ve o an bir daha yaşanılmaz.
Önemi biraz da buradan geliyor. Doğru ya-
şamak ve değerini bilmek gerekiyor.

Gelecek ile ilgili düşünürsek umudumu-
zun olması ve iyimserlik içinde olmamız
bizi mutlu eden duygular. Umut insanı ya-
şama bağlayan olumlu bir duygu. İyimser
düşünmek de yine bizim elimizde olan güzel
bir duygu. Geleceği düşünürken her ikisinin
de bizi mutlu edeceğini bilmek eşsiz. 

Geçmişi düşündüğümüzde
ise olumlu duyguları hatırlamak. Olumlu
duygular derken nelerden bahsediyorum;
yaşadığımız doyum, gurur, minnettarlık ve
huzur geliyor. Bunları düşündüğünüz de
kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yaşadığı-
mız doyumun bize hissettirdiği huzur ne
kadar değerli değil mi? Peki gurur duyduk-
larımız. Ne kadar motive edici değil mi?
Diğer yandan hayatınızda minnettar hisset-

tiğiniz insanları bir düşünün. Ve neden min-
net duygusu hissettiğinizi, bu kişilere tem-
sili olarak mektup yazarak hatırlayın. Ne
kadar rahatladığınızı göreceksiniz. Ve
huzur duyduğunuz anılarınız. Düşününce ne
kadar mutlu olduğunuzu hissedin. 

Yaşama bağlı olmak deyince öncelikle
çevremizle olumlu ilişki kurmamız geliyor.
Olumlu ilişki kurmamızın yanında çalışma
yaşamımızın olması ve bizi mutlu edecek
aktivitelerle uğraşmak bizi yaşama bağla-
yan göstergeler. Eğer bunlar hayatımızda
tam değil ise mutlu olmamız biraz 
zorlaşıyor. 

Ve anlamlı yaşamak… Kendimizin dı-
şında daha büyük bir faktörle anlam bul-
mamız. Bu anlam tüm burada yazdıklarım

gibi kişiye özel. Anlamlı yaşamanın tanı-
mını siz yapacaksınız. Yani yaşamınızın
amacını keşfetmeyi. Bazılarımız bunu
buldu ve kendini bir açıdan tamamladı.
Bulmak ile ilgili “ Yaşamın amacı” başlıklı
köşe yazımı okumanızı tavsiye ederim.

Mutluluk için bu yazımda bir başlangıç
yaptım ve John Lennon ın sözüyle bu ya-
zımı bitirmek istiyorum “ Ben beş yaşın-
dayken annem her zaman bana mutluluğun
hayatın anahtarı olduğunu anlatırdı. Okula
başladığım zaman sınavda bana büyüyünce
ne olmak istediğimi sorduklarında “Mutlu
olmak istiyorum” yazdım.  Onlar bana so-
ruyu anlamadığımı söylediler,  ben de on-
lara onların hayatı anlamadığını
söyledim”. 

Mutluluk üzerine...

YAŞAM

Hastalıklardan doğal yollarla korunmak isteyenlerin çok sık tercih ettiği bitki çaylarının ilaçlarla beraber
kullanıldığında tehlikeli olabileceğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Türkan Özer, “Bazı ilaçların bitki
çaylarıyla etkileşimi vardır. Bu da ilaçların yan etkilerinin artmasına neden olabilir” dedi

BITKI CAylARIylA
IlAC TUKETmEyIn!

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel abone Fiyatı (aylık)                         :  100 Tl
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 Tl. 

Avcılar-Küçükçekmece Koordinatörü
Yakup TEZCAN

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

YAY-SAT

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel:+90 0212 871 36 06-07-08 / +90 0212 883 48 28

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

BasýmYeri::Arslan Güneydoğu Matbaacılık - Akçaburgaz Mah. 169. Sk. No: 6 ESENYURT/İSTANBUL
0212  886 17 94

Reklam Departmanı
Nurcan EKİN

GSM : 0 541 722 69 25

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Çatalca Koordinatörü / Bahadır SÜGÜR

İstanbul 1. ve 2. Bölge Koordinatörü 
Hıdır ULAĞ

Grafik Tasarım :
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YAŞAMIN AMACI

tansiyon ilacı kullananların kekik çayı,
sakinleştirici kullananların ise ada çayı
kullanımına dikkat etmesi gerektiğine
dikkat çeken Özer, sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Kekik çayının tansiyon düşü-
rücü etkisi var. eğer bir hasta tansiyon
ilacı kullanıyorsa, kekik çayıyla birlikte
içtiğinde tansiyonu daha fazla düşecek-
tir. adaçayı içenler de eğer sakinleştirici
ilaç kullanıyorsa,  bu ilaçların etkisinin
artmasına neden olacaktır. Özellikle ha-
milelerde tavsiye etmiyoruz çünkü dü-

şüklere neden olabilir.
Kuşburnu çayını da kışın çok fazla tüke-
tiyoruz bu çay da çok fazla içildiğinde
alerjik reaksiyonlara neden oluyor. eki-
nezya çayı da karaciğerden itrah edilen
bir çaydır. Bu yüzden doğum kontrol, ko-
lesterol ilacı gibi karaciğerden itrah edi-
len ilaçları kullanan hastalarda yan
etkiye neden olabilir. Miktarını az tutmak
gerekir, çok kullanımı bu ilaçların yan
etkisinin artmasına neden 
olacaktır.”

KeKiK çayı tansiyonu düşürüyor

Türkan
Özer,
çayla ilgili
bilinmeyen
gerçekleri
anlattı.

100 çocuktan üçü skolyoz
Haliç Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'de skolyozun (omurga
eğriliği) görülme sıklığını ortaya koymak için 17 bin çocuk üzerinde ilk kez yapılan
araştırmada her 100 çocuktan 3'ünün skolyoz olduğu ortaya çıktı

sağlık Bakanlığı ve Haliç
Üniversitesinin de yürütücü ol-
duğu çalışma ile 2017 yılında

10-15 yaş grubunda orta öğrenime
devam eden Türkiye'deki her seviyeden
kura usulüyle belirlediği 85 okulda 17 bin
çocuk üzerinde 'Adölesan İdiyopatik
Skolyoz Prevelans' araştırması gerçekleş-
tirdi. Araştırmaya göre her 100 çocuktan
2,5 veya 3'ü skolyoz. Yine aynı araştır-
mada skolyozun kız çocuklarında erkek
çocuklarına göre daha fazla görüldüğü
tespit edildi.

Erken tanı önemli

100'e yakın fizik tedavi uzmanı ve fizyote-
rastin katılımıyla Türkiye'de ilk kez yapı-
lan araştırma ekibinde yer alan Haliç
Üniversitesi Öğretim
Üyesi, Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Uzmanı
Prof. Dr. Hürriyet Gür-
sel Yılmaz, araştırmayla
skolyozun Türkiye'deki
görülme sıklığını ortaya
koymayı amaçladıklarını
söyledi. Erken tanının ve
ailelerdeki farkındalığın
önemine vurgu yapan
Prof. Dr. Yılmaz, "En sık
görülme yaşı 9-10 yaş.
10-15 yaş arasındaki sık-
lık dünyada yüzde 2-3

civarında. Yani her çocuktan 2 veya
3'ünde skolyoz var. Araştırmalar da bu
verileri destekliyor. Farkındalık ne kadar
çok artırılırsa erken tanı gerçekleştirilir.
Özellikle ailelere çocuklarının omurgala-
rını düzenli aralıklarla kontrol etmelerini
tavsiye ediyorum" dedi.

Omurga eğriliğine dikkat

Ergenlik döneminde skolyoz riskinin artı-
ğını belirten Prof. Dr. Yılmaz, "10-15 yaş
arasında çocuklarda skolyoz sık görülü-
yor, erkan tanı tedaviyi hızlandırıyor. Er-
genlik dönemin skolyoz olma riski
artıyor.Omurgada sağa veya sola doğru
10 derecenin üzerine radyolojik olarak
saptanan eğirliğe skolyoz diyoruz. 10 ile
20 derece aralığındaki eğrilikte hastaları

izleyerek takiplerini yapıyoruz. 20-40 de-
rece arasındaki eğriliklerde çocuklarda
korse ve egzersiz tedavisini uyguluyoruz.
45 derece ve üzerindeki eğirlikte ise cer-
rahi müdahale gerekiyor" diye konuştu.

10 yaşında başlıyor

Nedeni bilinmeyen skolyozlara 'idiyopatik
skolyoz' denildiğini aktaran Prof. Dr. Yıl-
maz, "En sıkla skolyoz 10 yaş civarında
başlıyor. Çünkü bu yaşlarda çocuklar
hızlı büyüme dönemine giriyor. Skolyo-
zun da bu hızlı büyüme döneminde hor-
monal ve gelişimsel değişikliklerle ortaya
çıktığı öne sürülüyor. Hala daha skolyo-
zun nedenleri büyük oranda bilinemiyor"
ifadelerini kullandı. Belli aralıklarla aile-
lere çocuklarının omurgalarını kontrol et-

melerini öneren
Prof. Dr. Hürriyet
Gürsel Yılmaz, "Ai-
lelerin bu konuda
farkındalığını artır-
mak gerekiyor.
Çünkü çocuklar ken-
dileri yıkanıp giyin-
mek istiyor, aileler bu
eğriliği göremeyebili-
yor. Mutlaka belli
aralıklarla çocukların
omurgalarını kontrol
etmek lazım" dedi.
DHA

Mikroplar lösemi 

riskini
azaltabilir

UlUslararası Kanser Araştırmaları
Ajansı (IARC) verilerine göre, her yıl 15 ya-
şından küçük 215 bin çocuğa kanser tanısı

konulmakta. Çocuğun erken dönemlerde mikroplarla
karşılaşmasının bağışlık sistemini güçlendireceğini söyle-
yen Prof. Dr. Berrin Pehlivan, ailelere uyarılarda bu-
lundu. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) bağlı IARC’ın
2019 verilerine göre; Her yıl 15 yaşından küçük 215 bin
çocuğa ve yaşları 15-19 olan 85 bin çocuğa kanser tanısı
konuluyor. Çocuk lösemisinin en sık görüldüğü yaşlar
ise 2-5 yaş olarak görülmekte. Uzmanlar, zengin top-
lumlarda hastalığın görülme sıklığının yüksek olduğunu
belirtirken, yaşamın erken dönemlerinde enfeksiyona hiç
maruz kalınmaması ile belli bir yaşa gelindiğinde mik-
roplara maruz kalınmasının bir sonucu olarak hastalığın
tetiklenebileceğinin altını çiziyor.

Risk artıyor

Konuyla ilgili konuşan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU)
Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Berrin Pehlivan, mikroorganizmalarla karşılaş-
mayan çocuğun bağırsak sisteminin kendini geliştireme-
yeceğini ve hastalığa genetik yatkınlığı olan çocuklarda
da lösemi riskini arttıracağını söyledi. Hastalığın geliş-
miş toplumlarda görülme sıklığının artmasıyla konuyla
ilgili araştırmaların yapıldığını belirten Prof. Dr. Berrin
Pehlivan, ortaya atılan nedenlerden birinin de yaşamın
erken dönemlerinde enfeksiyonlara maruz kalınmaması
olarak belirtildiğini söyledi.
Pehlivan, “Çocukluk çağı löseminin en sık görüldüğü
yaşlar 2-5 yaş olarak görülmekte. Bebeğin erken dö-
nemde mikroorganizmalarla karşılaşması bağışıklık sis-
temini güçlendirecektir. Bebek veya çocuklar
mikroorganizmalara maruz kalınmazsa bağışıklık sis-
temi kendini geliştiremeyecektir, dikkat edilmesi 
gereken de budur” diye konuştu.



PAZARTESİ 25 ŞUBAT 2019

GÜNCEL

A daylar kesinleşti.
Meclis üyesi listeleri kesinleşti.
Tabiri caizse kimisinde ‘Kol kırıldı, 

yen içinde kaldı’.
Kiminde atı alan Üsküdar’ı geçti.
Kimisinde ise; ‘dün dünde kaldı cancağızım,

artık yeni şeyler yazmak lazım’ vuku buldu.
Ve.
31 Mart 2019 Yerel Seçimleri tam

anlamıyla start verdi.
*** 

Şimdiye kadar kimler aday olur olmaz
yorumluyorduk.

Sanırım bundan sonra kimler kazanır kaybe-
deri yorumlamaya başlayacağız.

Ve tabiki adaylar ile yaptığımız görüşmeleri
ve bu görüşmelerin yansımalarını sizlere aktar-
maya çalışacağız.

***
Geride bıraktığımız haftasonu 

Silivri’deydim.
Önce CHP Silivri Belediye Başkan Adayı

Özcan Işıklar’ın SKM’de gerçekleşen basın top-
lantısına katıldım.

Sonra DSP Silivri Belediye Başkan Adayı
Selami Değirmenci ile bir görüşme yaptım.

Ve daha sonra MHP Silivri Belediye Başkan
Adayı Volkan Yılmaz ile Silivri’deki ofisinde bir
görüşme yaptım.

Size bir şey söyleyeyim mi?
Allah’tan Silivri’de oturmuyorum ve Siliv-

ri’de oy vermek zorunda değilim.
Zira birisi mensubu bulunduğum siyasi parti-

nin adayı Özcan Işıklar.
Diğeri yıllardır dostluğu ile

gururlandığım Selami Değirmenci.
Ve bir diğeri Kumburgaz, Kamiloba’dan otuz

yıllık komşum, arkadaşım, dostum Volkan 
Yılmaz.

Üç adayla da çok ortak noktam var.
Bir başka deyişle aslında Silivri’de kim kaza-

nırsa kazansın ben fazla üzülmeyeceğim.
En az bir arkadaşım kazanacağı için 1/3

oranında sevineceğim…:)
(Buraya bir gülüş koyalım ki ortam 

gerilmesin…)
***

Evet bu üç adayla da yaptığım görüşmeler
sonucunda şunları söyleyebilirim.

Özcan Işıklar kendinden çok emin bir şekilde
çoktan seçimi kazanmış havasında. Rakip ola-
rak sadece ‘Cumhur İttifakı’ adayı Volkan Yıl-
maz’ı karşısında görüyor. DSP adayı Selami
Değirmenci’ye arada bir ‘Ağabey’ diyerek gön-
lünü okşasa da aslında Silivri’nin seçmeninin
CHP ağırlıklı olduğunu ve her şeye rağmen;
cumhuriyetten, demokrasiden, sosyal belediye-
cilikten ödün vermeyerek yine CHP adayı olana
oy vereceklerini düşünüyor.

Selami Değirmenci ise Işıklar’ın iki dönem
çok başarısız bir belediye başkanlığı yaptığını,
çok insanı kırdığını, çok bariz hatalar yaptığını
düşünerek, aynı şekilde Silivri’nin seçmen kitle-
sinin sosyal belediyecilikten yana tavır alacağını
ve 1994 ile 2004 yılları arasında ilçe halkı bir
yana, genel olarak çok taktir edilen, başarılı bu-
lunan bir belediye başkanlığı yaptığını kaydede-
rek,  sadece CHP seçmeninin değil, AK Parti ve
İyi Parti seçmeninin de kendisine oy vermesi so-
nucu kendisinin kazanacağını düşünüyor.

Volkan Yılmaz’a gelince; bir anlamda CHP
ve DSP’nin kendisine benzerliğinden dolayı ve
sola yakın oylar diye tabir edeceğimizden dolayı
az da olsa keyfi yerinde. 2004 seçimlerinde de
Selami Değirmenci’nin Genç Parti adayı oluşu
ile AK Parti’nin Silivri’de seçim kazandığını,

benzer bir durumun 2014’de de
gerçekleşeceğini bekleyen Yılmaz diğer iki
adaya karşın kendisinin çok çok daha şanslı ol-
duğunu, ipi göğüslemeye en yakın aday oldu-
ğunu düşünüyor.

***
Peki bunlar güzel.
Bu satırların yazarı ne düşünüyor dersiniz.
Şayet Selami Değirmenci DSP’den aday

olup Silivri’deki seçimlere başka bir hava getir-
meseydi CHP adayı Özcan Işıklar’ın açık ara
seçimi kazanacağını söyleyebilirdim.

Hadi ‘Cumhur İttifakı’ adayı Volkan Yılmaz
değil de AK Parti aday adaylarından birisi aday
yapılsaydı yorumum değişir miydi bilmiyorum.

Ama biraz daha fazla düşünüp benzer bir
görüş belirtebilirdim.

Fakat şimdi iş değişti biraz.
Zira daha meydanlara tam anlamıyla çıkma-

masına rağmen DSP adayı Selami Değirmenci
çok taraftar topluyor kendisine.

Üstelik şöyle bir bakıyorsunuz, etrafında bu-
lunan kişiler arasında her siyasi partiden 
birileri var.

Ak Partilisi.
İyi Partilisi.
CHP’lisi.
HDP’lisi.
Dolayısıyla bence Silivri’de son bir ayda çok

şeylere şahit olabiliriz.
Bekleyip görmek ve takip etmek gerekiyor.

***
Bu arada Volkan Yılmaz’ın 14 Şubat etkinli-

ğini kim düşündüyse harika bir etkinlik oldu.
Altay sahnesi ile hem Silivrililer eğlendi hem

az da olsa siyaset yapıldı.
Ve bir çok defa beraber konserine gittiğimiz,

Volkan Yılmaz’ın yakın arkadaşı Demet Aka-
lın’ın da kısa süre sonra Silivri’ye geleceğini,
yine Alişan gibi sanatçıların arkadaşları Volkan
Yılmaz’a destek konserleri vereceğini şimdiden
müjdeleyebiliriz.

***
Bu arada Silivri Belediye Başkanı ve CHP

Silivri Belediye Başkan adayı Özcan Işıklar’ın
AK Parti ve MHP’nin meclis üyesi listesini de-
ğerlendirirken ‘Burada Volkan Yılmaz’a bir
tuzak kurulduğunu, Mutlu Bozoğlu’nun seçim
sonrası belediyeyi uzaktan yönetecek bir kadro
kurduğunu, ittifaklar bozulursa Silivri’yi ciddi
bir tehlike bekliyor’ şeklindeki açıklamasına da
biraz değinelim.

Evet baktığınızda mantık açısından doğru
bir tespit ama ‘Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin
hayatımıza geçmesi ile o kadar mantıksız işler
dönüyor ki hayatımızda.

Varsın ‘Cumhur İttifakı’ Silivri meclis tab-
losu da bu şekilde yapılsın.

Baksanıza seçilen belediye başkanları bile
bir talimatla görevden alınıyor.

Meclis üyeleri aday listesine gelinceye dek, o
kadar muallakta olan şeyler var ki bizleri
bekleyen.

Buyurun size bir soru.
Seçimleri CHP adayı kazandı.
Seçimlerden sonra İyi Parti ile CHP ittifakı

bozuldu.
Mecliste kritik bir meclis oluştu.
Yani iki İyi Parti meclis üyesinin oyu karşı

tarafa geçse mecliste karar çoğunluğu muhale-
fete geçecek.

O zaman belediye nasıl yönetilecek sevgili
Özcan Işıklar başkan.

Peki buna ne diyeceğiz şimdi…!

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Işıklar, Değirmenci ve
Yılmaz ne düşünüyor?

E dinilen bilgilere göre, Kaptanpaşa
Mahallesi'nde saat 13.30 sırala-
rında meydana gelen olayda, do-

laşmaya çıkan bir mahalle sakini, bir
sitenin bahçesindeki ağaçlık alanda, yerde
yatan bir kişi gördü. Yanına gittiği kişinin
öldüğünü farkeden mahalle sakini.
hemen durumu polise bildirdi. Olay ye-
rine gelen polis, cesedin etrafını emniyet

şeridiyle kapattı. Sağlık ekipleri de  ceset
üzerinde yaptıkları incelemede herhangi
bir darp ya da yara izine rastlamadı. 30-
35 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişi-
nin, soğuktan donarak ölmüş olabileceği
ihtimali üzerinde duruluyor. Üzerinden
kimliğini belirleyebilecek bir evrak çıkma-
yan ceset, yapılan incelemelerin ardından
kesin ölüm sebebinin bulunması için Adli

Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ceset donmuş

Site sakinlerinden İlyas Kaya, cesedi bir
arkadaşının bulduğunu belirterek "Evsiz-
miş. Bizim bir arkadaş çocuklarını dolaştı-
rıyormuş. O görmüş, hemen polise haber
vermiş. Ekipler geldi ama tanıdığımız bir
kişi değil. Ceset zaten donmuş'' dedi. DHA
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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 uyanmak...
Şehre ve olanaklara yakın ancak kargaşadan uzak, tam size ve
aileniz göre bir “yuva” projesi; Pearl of Silivri...

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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Düğün konvoyunda silahlar patladı
BeYliKdüzü Avcılar yö-
nüne gelen 27 araçlık
düğün konvoyundan

gündüz saatlerinde havaya sık sık
ateş açıldı. Polis, D-100 karayolu-
nun yanındaki yolu bir süreliğine
kesti. Durdurulan konvoydaki araç-
lar tek tek aranırken, 3 kuru sıkı ta-
banca ele geçirildi. Tabancaların
sahibi olduğu belirlenen 3 kişi ifa-
delerine başvurulmak üzere polis
merkezine götürüldü.

3 kuru sıkı ele geçirildi

Olay, dün saat 14.30 sıralarında
meydana geldi. 155 polis imdat te-
lefonunu arayan kişiler, D-100 ka-
rayolunda havaya ateş açarak
ilerleyen bir düğün konvoyu oldu-

ğunu bildirdi. Bunun üzerine Avcı-
lar Emniyet Müdürlüğü'ndeki ekip-
ler ilçenin iki girişinde denetim
yapmaya başladı. Polis ekipleri kon-
voyun Avcılar'a girmek üzere oldu-
ğunu belirleyerek  D-100
karayolunun yan yolunda araçlarla
barikat oluşturdu. Tek tek durdura-
lan  27 araçta bulunanlar arama-
dan geçirilirken, 3 kuru sıkı tabanca
ve mermileri bulundu. Tabancaların
sahibi olduğu belirlenen 3 kişi ifa-
deleri alınmak üzere polis merke-
zine götürüldü. Arama sonrası
konvoyun hareketine izin verildi.
Emniyet yetkilileri, bu kişilere Ka-
bahatler Kanunu uyarınca kişi başı
881 TL idari para cezası kesilece-
ğini bildirdi. DHA

Şişli'de bir sitenin bahçesindeki ağaçlık alanda erkek cesedi 
bulundu. Üzerinde kimliğini belirleyebilecek bir evrak çıkmayan
kişinin soğuktan donarak ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor

can verdı

Sosyal tesislerde yangın çıktı
Ümraniye Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde henüz belirlenemeyen bir
nedenle yangın çıktı. Müşteriler ve çalışanlar binadan tahliye
edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Yangın, saat
14.00 sıralarında
Ümraniye Tantavi

Mahallesi'nde belediyenin
sosyal tesislerinde çıktı. Şö-
mine bacasından çıktığı
üzerinde durulan yangın,
kısa sürede çatıya sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine
çok sayıda itfaiye ekibi sevk
edildi. Çalışanlar ve müşte-
riler, sosyal tesislerden gü-

venli bir şekilde dışarı çıkar-
tıldı. Kısa sürede olay yerine
gelen itfaiye ekipleri, yan-
gına müdahale etti. Çatıya
çıkan itfaiye görevlileri, ça-
tıyı delerek duman tahliyesi
yaptı.

Yaralı yok

Kısa sürede söndürülen
yangınla ilgili konuşan sos-
yal tesislerde çalışan bir aşçı

"Şömineden kaynaklı oldu-
ğunu düşünüyoruz. 
Komşular haber verdi,
duman çıktığını çatıdan.
Hemen itfaiyeyi aradık.
Hemen geldiler şu anda
müdahale ediyorlar. Çalışı-
yorduk içeride. Bizim son-
radan haberimiz oldu,
itfaiyeler hemen geldi zaten.
Yaralı yok. Söndürmeye ça-
lışıyorlar" dedi. DHA

Karlar ustunde 

Kaza dün saat 07.30'da Laleli'de
Ordu Caddesi üzerinde meydana
geldi. İddialara göre Romanya kökenli

Türk vatandaşı Ionica Korkutan (45) isimli ka-
dına, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek is-
terken İbrahim Dağtekin yönetimindeki 34 HB
9586 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etki-
siyle havaya fırlayarak düşen kadın metrelerce

sürüklendi. Yaralanan, kanlar içerisinde kalan ka-
dına ilk müdahale, İhbar üzerine olay yerine sağ-
lık ekiplerince yapıldı. Daha sonra ambulansla
tedavisi için Haseki Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesi olma-
dığı öğrenildi. Görgü tanığı Cemal Berkovan, "
Karşıdan bir bayan geliyordu. Araç bayanı gör-
medi ve çarptı biz de ekiplere haber verdik” dedi.

Suriyeli aileye silahlı baskın
Sultangazi'de Su-
riyeli ailenin kaldığı
eve yüzleri maskeli 4

kişi tarafından silahlı baskın dü-
zenlendi. 7 kişinin yaşadığı öğ-
renilen evde 1 kişi başından
silahla vurularak, ağır yara-
landı. Gazi Mahallesi'nde bulu-
nan bir binanın giriş katında
yaşayan Suriyeli ailenin evine
saat 00.30 sıralarında kimliği
belirsiz, maskeli 4 kişi geldi. Eve
giren şüpheliler içeride bulunan
7 kişilik aileyi etkisiz hale ge-
tirdi. Şüpheliler evde bulunan
ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi
henüz bilinmeyen bir nedenle
silahla başından vurdu. Şüphe-
liler hızla olay yerinden kaçar-

ken, evde bulunan yakınları da
durumu polis ve sağlık ekiple-
rine haber verdi. 

Başından yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri
ağır yaralanan kişiye ilk müda-
haleyi yaparak, hastaneye kal-
dırdı. Başından yaralanan
Suriyeli'nin durumunun ağır ol-
duğu öğrenildi. Saldırı sonrası
olay yerine gelen polis binanın
girişini şerit çekerek kapattı.
Polis evde ve bina girişinde delil
aradı. Saldırı sırasında evde bu-
lunan diğer 6 kişinin tercüman
yardımıyla bilgisine başvuran
polis, şüphelileri yakalamak için
çalışma başlattı.

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



26 Şubat 1992’de 613 Azer-
baycan vatandaşının Er-
menilerce katledildiği

Hocalı Soykırımı’nın 27. Yıl dönümü
dolayısıyla Bağcılar Belediyesi ve
İSTAD (İstanbul Türkiye Azerbaycan
Dayanışma ve Kültür Derneği) tarafın-
dan anma töreni düzenlendi. Progra-
mın yapıldığı Şehit Savcı Mehmet
Selim Kiraz Kültür Merkezi Azebaycan
ve Türk bayraklarıyla donatılırken sah-
neye de ölenler anısına karanfil bıra-
kıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan
AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil
Ayrım, “Hocalı’da 613 suçsuz insan
şehit edildi. Onların tek bir günahları
vardı Türk ve Müslüman olmak. Biz
Hocalı’da adalet istiyoruz. Karabağ
toprakları Azerbaycan’ındır. Karabağ
topraklarına Azerbaycan bayrağını en
kısa zamanda sulh yoluyla dikeceğiz”
dedi.

Hocalı’yı görmezlikten geldiler

Protokol konuşmasının ardından yerini
alan panelistler, sırayla görüş, düşünce
ve duygularını dile getirdi. Hocalı katlia-
mının unutulmaması ve gelecek nesil-
lere aktarılması gerektiğini belirten
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı danış-
manı Behruz Hesenov, “Hocalı katlia-
mının anılması her gün tekrarlanması
gerekir. Çünkü geçmişini unutan halk
mutlaka bu faciayı bir kez daha yaşaya-
caktır. Azerbaycan’da Karabağ’da fiili
bir savaş artık enformasyonla, iletişim
aletleriyle yapılıyor. Biz de üzerimize
düşüne yapmalıyız ve Ermenilerin Ka-

rabağ’da Azerbaycanlılara Türklere
karşı uyguladığı katliam görüntülerini,
videolarını sosyal medya üzerinden
paylaşmalıyız” diye konuştu. Hocalı
Katliamıyla ilgili dünya basınında yer
alan haberlerden örnekler vererek ko-
nuşmasına başlayan Azeri gazeteci Agil
Alesger, “Fransız bir gazeteci şöyle
diyor. ‘Savaşlar hakkında çok şey duy-
muştum ama Ermeniler bunların en kö-
tüsüydüler. 5-6 yaşındaki çocukları ve
günahsız insanları öldürdüler’ Evet bu
sözleri Azerbaycanlı biri değil o dönem
yaşananlara şahit olan bir Fransız gaze-
teci söyledi. Bunlara dikkat çekmekteki
amacım adamlar kendi yazarlarının
yazdığına bile inanmıyorlar. Ama maa-
lesef sözde ermeni soykırımını destekle-
yenler Hocalı’yı görmediler. Biz de
bunun karşısında durmamalıyız. Bugün
sosyal medya çağımızın en büyük silahı
olmuştur. Sosyal medya üzerinden ül-
keler tayin ediyorlar, sınırları belirliyor-
lar. Biz neden bu sosyal medyadan geri
duralım. Hangi platform olursa olsun
hepimiz Hocalı’yla ilgili paylaşım yapa-
lım” şeklinde konuştu.

Annemin cesedini tanımadım

Gecenin en dikkat çeken konuşmasını
ise Azerbaycan Milletvekili Elman
Memmedov yaptı. Anlattıklarıyla herke-
sin kanını donduran, soykırımın canlı
tanığı Memmedov şunları söyledi:
“Aslen Hocalılıyım köküm de neslim de
oralı. Hocalı, Azerbaycan toprağıdır.
Ermeniler son yüzyılda 1905, 1918 ve
1992 yılında olmak üzere üç kez soykı-
rım yaptılar. Hocalı’da sadece Ermeni-
ler yoktu.  Ermenilere rehberlik eden

milletlerden katiller geldi o gece oraya.
Toplandılar ve vahşet yaptılar. Orada
çok acı şeyler yaşandı. Annemi kaybet-
tim soykırımda. Anemin cesedini yirmi
gün sonra ormanda bulduk. Beni do-
ğuran annemin cesedini tanımadım.
Bir tarafını mermi götürmüştü yü-
zünü de kuşlar yemişti. Annemi
o gece giydiği elbiseden tanı-
dım. Canlı buldukları bir Türk
kız çocuğunu canlı canlı derisini so-
yarak öldürdüler. O topraklar bizim
şehitlerin kanıyla sulandı. Onları
bağışlamak olmaz. Onlarla el ele
tutuşmak olmaz. Masaya oturmak
olmaz. Şehitlerin ruhunun rahat et-
mesi için onlar cezalarını çekmelidir.
Onlar cezasını çekmediği için bugün
soykırımlar başka bölge-
lerde türedi. Bütün
bunların hepsine bir
son vermek için biz
bir olmalıyız.
Bütün İslam
dünyası bir ol-
malı.” Program
sonunda katı-
lımcılar Ho-
calı Şehitleri
sergisini
gezdi.
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K üskünler, kızgınlar, istifa edenler,
isyan edenler, saf değiştirenler, hak
edenler, hak etmeyenler, dayatmalar,

değişen listeler, dost- akraba kontenjanıyla
gülenler….

Yerel seçimlerden  dolayı en çok dinlediği-
miz, okuduğumuz haberlerin kirliliği bunlar.

31 Mart’ta  yerel yöneticilerimizi 
seçeceğiz. 

Yerel kurumlarımızı 5 yıl yönetecek tap
taze belediye başkanlarımız, muhtarlarımız,
meclis üyelerimiz olacak.

Aklımda deli sorular….
Bu seçeceğimiz adayları ne kadar 

tanıyoruz ?
Gerçekten ilimizden, ilçemizden, belde-

mizden  tanıdığımız bildiğimiz emin olduğu-
muz kişileri seçme hakkına sahip miyiz?

Oylarımızın gerçek sahiplerine 
ulaşacağından emin miyiz?

Seçeceklerimizin gerçekten seçmek 
istediğimiz kişiler olduğunu kaç kişi 
söyleyebilir?

Genel seçimlerde siyasi partilerin ülke 
yönetimi için kendi ilke ve görüşleri doğrul-
tusunda miiletvekili adaylarını önümüze ge-
tirip “uygun görürseniz ülkeyi bu
milletvekilleri ile yönetecez” demeleri  
demokratik düzenin olmasa olmazıdır. 
Bunu tartışmak bile abesle iştigaldir.

Ancak benim anlamadığım siyasi partile-
rin yerel yönetimlerde işinin ne olduğu.

Birileri, ilimizi,  İlçemizi
bile tanımayan  birini aday gösterip “işte
seçmeniz gereken belediye başkanınız
budur, meclis üyeleriniz bunlardır”  diye
hedef gösteriyor ve bizde paşa paşa gidip
sırf o siyasi partinin adayları olduğu için oy
veriyoruz.

Bu mudur?
Kesinlikle değildir.
Olması gereken adayların,   tıpkı muhtar

seçimlerinde olduğu gibi siyasi bir zırh veya
destek almadan, birilerinin akraba veya ah-
babı olmadan sadece kendi kişilik ve özel-

likleri ile seçmenlerin karşısına çıkmasıdır.
Seçilmek için parti parti gezenlerden, 

siyasi partinin amblemine  sarılarak başarı-
sız dahi olsa siyasi irade ile bağlantıların-
dan ötürü tecrit pilavı gibi sürekli önümüze 
seçmemiz için getirilenlerden,  

İlimizde, ilçemizde yaşamayan, 
sorunlarını bilmeyen esnafını, halkını 
tanımayan dayatılmış  atamalardan, 

koltukta, makamda ömrünü 
tamamlamaya aht etmişlerden.

İktidarın muhalif  belediyelerine 
başarısız olmaları maksadı ile hizmet 
ettirilmemesinden, 

Parti yandaşlarının belediyelerde 
kadrolaşmalarından,

Seçildikten sonra bağlı bulunduğu siyasi
parti kimliğinden sıyrılamayarak herkesin
başkanı olamayanlardan,

Uzaktan  ahkam kesenlerden kurtulma-
nın yolu siyasi partilerden sıyrılmış bir yerel
seçimdir.

İlimizde,  ilçemizde yaşayan,  aşina oldu-
ğumuz inanıp güvendiğimiz, kişiliğinden
emin olduğumuz, siyasi bir ayrıştırma 
yapmadan, bize dayatılmamış,  yerel 
yöneticiler seçtiğimizi düşünün.

Fena mı olur?
Ben şahsen bağımsız ve gerçekten halkın

teveccüh gösterdiği başkanların yereli 
yönetmesini  çok isterim.  

Ülkeyi, seçim atmosferinden, devleti,  
seçime katılan siyasi partilere yapacağı
ciddi yardımlardan,  milleti,  boş vaadler-
den, kaostan,  karmaşadan.  yeteneksiz  
dayatılmış  adaylardan kurtamanın başka
yolu varsa bilen söylesin….

Vesselam

Dayatılmış başkanlar
Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

ANNEMIN YUZUNU
KUSLAR YEMISTI!
27 yıl önce Hocalı soykırımında Ermeniler tarafından acımasızca öldürülen 613 Azerbaycan vatandaşı, Bağcılar Belediyesi’nin düzen-
lediği bir törenle anıldı. Katliamın canlı tanığı olan Azeri milletvekili Elman Memmedov, Ermenilerin canlı buldukları bir kızı derisini
soyarak öldürdüklerini belirterek, “Ben annemin cesedini tanımadım. Bir tarafını mermi götürmüştü yüzünü de kuşlar yemişti” dedi

BURAK ZİHNİ

İhale Adı DM, TR BİNASI İNŞAAT 
YENİLEME, ÇEVRE 
GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 
VE TEL ÇİT YAPILMASI İŞİ

İhale Sahibi İSTANBUL ANADOLU YAKASI 
Şirket ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İletişim saadet.ersun@ayedas.com.tr
Telefon 0216 500 64 00
Fax 0216 500 66 66
Web www.ayedas.com.tr
İhale Türü Açık İhale
İşin Süresi Sözleşmede belirtilmiştir.
Geçici Teminat Teklif bedelinin en az %1'i 
Oranı
Teklif Geçerlilik 60 iş günü
Süresi
İhalenin Yeri İSTANBUL ANADOLU YAKASI 

ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
BAĞLARBAŞI MAH. 
REFAHEVLER SOK. NO:2/2 B 
BLOK MALTEPE-İSTANBUL

İhalenin Bitiş 06.03.2019 10:30
Tarihi

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İHALE İLANI 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de          Basın: (952573)

SOYKIRIMIN TANIĞI MİLLETVEKİLİNİN ANLATTIKLARI HERKESİN KANINI DONDURDU

Azeri milletvekili Elman Memmedov’un Hocalı Katliamı ile ilgili anlattıkları tüyler ürpetti.

Zengin fakir kucaklaşacak
AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Kavacık’ta vatandaşlarla bir araya gelerek
"Beykozlular hep birlikte, zengini fakiri, bilim insanı emekçisi, aynı masada oturacak” dedi

AK PArti Beykoz Belediye
Başkan Adayı Murat Aydın,
“Söz Sizde” buluşmaları kap-

samında Kavacık’ta vatandaşlarla bir
araya geldi. Kavacık Mahallesi sakinleri
tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan
Aydın, kendisi için hazırlanan döviz ve
afişlere alkışla karşılık verdi, üzerinde
“Hoş geldiniz, Sayın Murat Aydın” yazılı
bir döviz tutan küçük çocuğun yanına
eğilerek alnından öptü. Murat Aydın
daha sonra salonda kendisi için ayrılan
yere geçti ve mahalle sakinlerine kısa bir
karşılama konuşması yaptı. Ardından
sözü vatandaşlara bırakan Aydın, kendi-
sine yöneltilen soruları büyük bir dikkatle
not aldı. Beykoz’da gerçekleştirmeyi
planladıkları birçok proje olduğunu söy-
leyen Başkan Aydın, "Zenginlerin fakirin
halinden daha iyi anlamaları için onları
bir araya getireceğiz” dedi.

Aynı masada oturacaklar

Beykoz’da zengin ile fakiri bir araya geti-
rip kucaklaşmalarını sağlayacaklarını
söyleyen Başkan Aydın, “Beykozlular
hep birlikte, zengini fakiri, bilim insanı

emekçisi, aynı masada oturacak. Zengi-
nimizin fakirin halinden daha iyi anla-
ması için onlarla bir araya gelmesi
gerekir. Sosyal, ekonomik ve daha birçok
alanda zenginlerimize yatırım yaptıraca-
ğız. Zenginlerimizin halkımıza sahip çık-
masıyla ilgili olarak imkanlar
oluşturacağız. Zengini fakiri tanışık hale
gelecek, oturup aynı masada yemek yiye-
cek. Biz bunları hedefliyoruz. Yetki alır-
sak birlikte başaracağız. Beykoz’da
yaşamı daha mutlu daha huzurlu kılmak
istiyoruz” diye konuştu.

Metro çalışması başlayacak

Öte yandan Beykoz’da ulaşım sorunu
olduğunu söyleyen bir vatandaşa ise
Aydın, “Ulaşımla ilgili olarak, Üskü-
dar’dan başlayıp Kavacık’a ve oradan
Tokatköy’e uzanan metro hattı oluşturu-
lacak. Metro çalışması bizim dönemi-
mizde başlayacak. Dolayısıyla burada
ulaşım daha kolay hale gelecek” şeklinde
yanıt verdi. Kavacık Mahallesi sakinleri-
nin yoğun ilgi gösterdiği buluşma,
Murat Aydın’ın yaptığı konuşmanın ar-
dından sona erdi.Murat Aydın, Beykoz’da yaşayan vatandaşlarla buluşarak sohbet etti.

Yapamayacağım 
şeyi vadetmem

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şişli Bele-
diye Başkan adayı Muammer Keskin, seçim
hazırlıkları kapsamında Halide Edip Adıvar

Mahallesi’ni ziyaret etti. İlk olarak seçim ofisine giderek
kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Keskin, daha
sonra mahalle esnafını dolaşarak onları dinledi. Muam-
mer Keskin seçim ofisinde yaptığı konuşmada; “Benim
sloganım samimi ve dürüst olmam. Yapamayacağım
hiçbir şeyi vadetmem. Mahallelerinizin ne sorunu varsa
çözeceğim. Herkes kime oy vermek istiyorsa özgürdür"
dedi. 

Çorbaya tuz atmış olacak

"Yeşil alan olarak Bağcılar’dan sonra en kötü ilçeyiz"
diyen Keskin, "Ses ve trafik yoğunluğunun da çok ol-
duğu bir ilçeyiz. Gece nüfusu gündüz nüfusundan daha
çok. Böyle bir belediyeyi doğru yönetemezseniz olmaz.
Bu bölgeyi rahatlatacak bir plan hazırladık. İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile bu
planlarımızı açıklayacağız. Bunların hepsi sizlerle birlikte
olacak. Mahalle meclislerimiz olacak. Muhtarlarımızı
destekleyelim. Mahalle meclisleri oluştuğunda her ke-
simden insanı aramıza katacağız. Acil olan sorunlar or-
taya çıkacak. Bu sorunları ben çözeceğim. Bütün
mahallelerde ne kadar kreş lazımsa yapacağız. Okul ol-
mayan mahalleler için gerekli yerlerle görüşeceğim. Ma-
halle meclisleri de çorbaya tuz atmış olacak. CHP’liler,
oylarınıza sahip çıkın. Beni CHP’lilerin evine götürme-
yin. Beni, bize oy vermeyi düşünmeyenlerin evine götü-
rün. Bir kahvenin kırk yıl hatırı var. Bunu yaparsanız son
gün ipi biz göğüsleyeceğiz. İmar konusunda da çok kesin
kurallarım var. Şimdiye kadar yapılan yanlışların hepsi-
nin farkındayım” şeklinde konuştu.

Buzlanmaya karşı önlem
Silivri’de yoğun şekilde etkisini gösteren kar
yağışında çalışmalarını sürdüren Silivri Bele-
diyesi karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde

kar küreme ve tuzlama çalışmalarına gün boyu devam
etti. Özellikle ilçenin yüksek noktalarında aralıksız
devam eden çalışmaların yanı
sıra, Silivri Belediyesi Afet
Koordinasyon Merkezi’ne
gelen talepleri de karşı-
layan ekipler karla mü-
cadele çalışmalarını
sorunsuz sürdürdü.Silivri
Belediyesi ekipleri, ilçe
genelinde ara sokaklarda
ve işlek caddelerde tuzlama
yaparak önlem aldı.
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Ç atalca geçtiğimiz perşembe son Başbakan,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Binali Yıldırım'ı ağırladı! Otobüs tepesinde

AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut
Üner de vardı ama selam vermekten öte tek kelam
etmedi! 

Bu seçim sadece büyükşehir seçimi değil! Bu
seçim Çatalca'nın Belediye Başkanını da seçeceği
bir seçim! Ama bizim adayda tık yok... Çok kişi
hayal kırıklığına uğradı. Şahsen ben de.

Mesut Üner'in konuşma noktasında, kalabalık-
lara konuşma heyecanı noktasında acayip sıkıntısı
var. Bunu hepimiz görüyoruz. Yani hatiplik 0
(sıfır). 

"Çatalca'ya yapacaklarını anlat" diye sorsak top-
luluk içerisinde "Hınk" diye kalır. Birebir röportaj ve
anlatımlarda sıkıntı yok. Ancak dediğim gibi kala-
balıklara hitap etme noktasında büyük sıkıntı yaşı-
yor. Hadi derler ya "Küçük dilini mi yuttun?" diye!
Tam o mana da yani.

O sebeple ben Mesut Üner'in bir kaç puan bura-
dan kaybettiğini düşünüyorum. Mahalle toplantıla-
rında da aynı durumun yaşandığını görüyoruz.
Öncelikle Üner gerekirse aynanın karşısına geçip,
sabaha kadar halka hitap etme noktasında kendi-
sini eğitmesi lazım. 

Hitap! Ne söylerseniz, söyleyin çok önemli bir
şey seçimlerde. Hitap demişken, bazı sosyal payla-
şım ağlarındaki paylaşımlarda meclis üyesi adayla-
rının yaptıkları komik, çocukça ve hatta misket
oynarken kavga eden çocuklar gibi yaptıkları tartış-
maları gördükçe inanın, Çatalca'm adına içim cız
ediyor. Bunlarla mı bu Çatalca ileri gidecek? Bun-
lar mı Çatalca için önemli konulara imza atacak-
lar? Çocuklarımızın geleceği bunlara mı emanet?
Hem konuları bilmiyorlar, hem bildikleri konularda
rezil oluyorlar. İlkokul çocukları bile bunlardan
daha iyi kavga eder ya neyse!

Gözlemlediğim kadarı ile eğer bu isimler meclise
girer ise, mahalle hamamına döndürecekler Ça-
talca Meclisini...

Fakat bir şeyi gördüm ki;
Benim sayfalarımda bu tarz dalaşmalara gire-

miyorlar. Sanırsam bu da benim ne denli tepki ve-
receğimi bilmelerinden ötürü...

Çatalca Belediye Meclisinde olmasını istemedi-
ğim kişi sayısı açıkçası olmasını istediğim kişi sayı-
sından fazla. Ne AK Parti, ne CHP gerçekten
bakıldığında çok ta iyi birer meclise sahip olmaya-
caklar. Kaldı ki hep şunu söylüyorum. Ben bir gaze-
teciden önce halkım! Çatalca halkından birisiyim
ve halktan gelen tepkileri de çok iyi bilirim. Açıkça
söylüyorum. Her iki parti de meclis listesi belirle-
melerinde resmen sınıfta kalmışlardır. Diğer ilçe-
lere bakınca, bizim meclis FOS! Çatalca Belediye
Başkan Adayları Cem Kara ve Mesut Üner'i san-
dığa rahatlıkla taşıyacak meclisleri yok! Yani gi-
dinde de siyaseti sizler mahallelerde ekipler
oluşturarak yapın deseniz, iddia ediyorum bir tane
ekip çıkartamazsınız. Ancak poşet yada kitapçık
dağıtırlar. 

Çatalca'da durum ne?

Çatalca'da şu an için durumun ne olduğunu biz-
den duymak isteyenler var. Yani bugün seçim olsa
sonuç ne olur? Sadece şu kadarını söyleyebilirim.
Binali Yıldırım'ın Çatalca'ya gelip meydanda konuş-
ması AK Parti'ye , yani Mesut Üner'e bir ya da iki
puan kaybettirdi. Bu kaybettiğini kapatması için,
yine kendi mütevazi kişiliğini konuşturması lazım.
Bugün için AK Parti'ye karşı Çatalca halkının tav-
rını bilmeyen yok. Doğruları konuşmak lazım.
Ancak Mesut Üner'İn adaylığı ve kendisinin müte-
vazi kimliği ve "Çatalca Mutlu ve Mesut olacak"
sloganı bir hayli artı kazandırıyor. Bu seçim her iki
taraf için de çantada keklik değil! Kazanan ile kay-
beden arasındaki fark 750 ila 1000 oy arasında
olur. Her iki parti de meclise 11'er meclis üyesi
sokar. Birinci olan parti de 11'e ek olarak 3 konten-
jan adayını meclise sokar. Ve meclis 14-11 olur!
Ama şu dakika seçim olsa! Gelecek günler neler
gösterir onu bilemem.

Gazetecilik ve halk olmak!

Mesleğimiz gazetecilik. Lakin hiç bir zaman
halk olmaktan çıkmamak. Bizim ilçemizde bunu en
iyi şekilde görebilirsiniz. Mesela iki gündür, Çatal-
ca'daki kar fotoğraflarını bize yollayan kişi sayısı 5
bini geçti. Bu bizim çok iyi gazetecilik yapmamıza
bağlı değil he! Sosyal paylaşımdaki sayfamızda yüz
binlerce takipçimizin olması, halk olabilmemizden,
hatta on binlerce Çatalcalı hemşerimizi sokakta da
görüp halini hatırını sormamızdan, ona selam ver-
memizden kaynaklanıyor. Küçük bir ilçede yaşamı-
yoruz, ama birbirini çok iyi tanıyan bir toplumdan
bahsediyoruz. 5 binden fazla Çatalcalı hemşehrimi-
zin, 10 bini bulan fotoğrafını değerlendiremeyece-
ğiz belki ama Çatalca'dan hiç olmaz ise geleceğe
kalacak bir çok görüntüyü gelecek nesillere ulaş-
masını sağlayacak bir çalışmayı hep beraber yapa-
cağız. Teşekkürler Çatalca! Teşekkürler Ey halkım!

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com

“Millet İttifakı''nın ortaklarından İYİ Parti,
ilçe belediye başkan adaylarını, CHP'nin
İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun

da katıldığı toplantıyla tanıttı. İYİ Parti Lideri
Meral Akşener'in de katıldığı Büyükçekmece
Worldpoint Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen
toplantıya İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu,
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan
Akgün, CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı
Kemal Deniz Bozkurt ve CHP'liler de katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Dev-
let Bahçeli'nin Millet İttifakı'nı hedef alan; 'zillet
ittifakı' ve 'beka sorunu yaratırlar' sözlerini eleş-
tiren Akşener, sert ifadeler kullandı.

17 milyon seçmene terörist diyorlar

Erdoğan'a yönelik eleştirilerini sürdüren Akşe-
ner, Millet İttifakı'na oy verenlere terörist den-
diğini belirterek, “Biz çok süreçlerden buralara
engelleri ve bariyerleri yıka yıka gelmiş insanla-
rız. Şimdi Erdoğan'a seslenmek kendisini uyar-
mak istiyorum. Birincisi 11 milyon küsür oy
almış CHP'nin seçmeni ve 5 milyon oy almış
İYİ Parti'nin seçmeni. Diğer Millet İttifakı bile-

şenlerini de düşünürseniz Saadet Parti ve
Demokrat Parti'yi de koyarsak 17 mil-

yonluk Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşı seçmenine nasıl hain dersin?

Nasıl terörist diye nitelendirebi-
lirsin? Nasıl bu güç birliğini

bu 17 milyon insanın oluş-
turduğu onların tale-

biyle oluşan bu güç
birliğini mensup-

larına zillet ve
illet diyebilir-

sin? Yıl-
lara

da-

yanan siyasi tecrübenize ne oldu? Yıllara daya-
nan siyasi ferasetinize ne oldu? Size milletin
adamı diyorlardı? 26 buçuk milyon insan yani
Cumhur İttifakı seçmeni bu ülkenin seçmeni
sizin değerli, vatansever insanınız. Ama 17 mil-
yon seçmen vatan haini. Bir cumhurbaşkanına
ve iktidar partisinin genel başkanına bunları
söylemek yakışır mı?” diye sordu.

Zillet Oslo görüşmeleri demektir

Zillet ittifakı eleştirilerine de cevap veren Akşe-
ner, “Zillet Oslo'da cıvık cıvık PKK'lılarla ma-
saya oturmaktır. Zillet; Habur'da çadır
mahkemesi kurup o teröristleri çadırdan çıkart-
tırmaktır. Dolmabahçe'de PKK'nın programını
bu millete bir barış mektubu gibi sunmaktır zil-
let. Zillet, Türk Ordusu'na kumpas kuranlara
yol vermektir. Karargah da Türk bayrağı indi-
rilmesine kafa çevirin demektir zillet. Türk Or-
dusuna kumpas kurulan davaların savcısı
olmanın adıdır zillet. 17 yılda 2 trilyon dolar
para topladınız. Bölünmüş yollar dışında bu
ülkenin üretimine sanayicisine, tarımına, ta-
rımda üretime 1 lira koklatmayıp insanları tan-
zim mağazalarına, çadırlarına mecbur
bırakmanın adıdır zillet. Zillet Türkiye'nin var-
lıklarını yandaşlara peşkeş çekmektir” dedi.

Akgün beka sorunu mu yarattı?

Millet İttifakı adaylarının kazanması halinde
Türkiye'de beka sorunu olacağı yönündeki id-
diaları da sert bir dille eleştiren Akşener, “Ben
bu arkadaşları tanırım. Koltuklarının bekası
için her şeyi yaparlar. Ama arkadaş ben diyo-
rum ki yerel seçimlerde varsayalım İstanbul'u
kaybettiniz ki kaybedeceksiniz, Ankara'yı kay-
bettiniz ki kaybedeceksiniz ama koltuklarınız
yerli yerinde. 4 sene biriniz ülkeyi yönetmeye
devam edeceksiniz. Diğeriniz zaten emri hak
vaki buluncaya kadar koltuk garanti. Ama bu
beka meselesi bu kadar uzuyorsa arkasında ne
vara bakmak lazım. Hemen karşımda Ateş

Ünal Erzen oturuyor. CHP'den seçildi Ba-
kırköy'ü yönetti bugün İYİ Parti'den

aday seçildiği zaman beka proble-
mine sebep olmadı bugün de ol-

mayacak. Karşımda Hasan
Akgün ANAP'tan seçildi

sonra CHP'den seçildi bu-
güne kadar beka prob-

lemine sebep

olduğunu ben bilmiyorum. Allah'a şükür böyle
bir durum yok” dedi.

İmamoğlu mu sorun olacak?

Ekrem İmamoğlu'nu nasıl tanıdığını da anla-
tan Akşener sözlerini şöyle sürdürdü; “Ekrem
İmamoğlu. Nasıl tanıdığımı anlatmak isterim.
Çok sevdiğim arkadaşım MHP İl Başkan Yar-
dımcısı kardeşim Ali İmamoğlu'nun cenaze-
sinde tanıdım. Öz amcası Ekrem Bey'in. Öz
amcası bizdendur. Allah rahmet eylesin. Orada
tanıdım. Belediye başkanı değildi. Sonra bele-
diye başkanı seçildi. E peki Beylikdüzü'nde kar-
deşimiz Türkiye'nin bekasına yönelik bir yanlış
yaptı mı? Yapmadı. E İBB'yi aldığı zaman
neyin bekasına sebep olacak?”

Bahçeli bana şerefsiz dedi

Devlet Bahçeli ve Erdoğan arasındaki anlaş-
mazlıkları anımsatan  Akşener, “Mesela ben 7
Haziran'da bir iftiraya uğradım. Erdoğan'la te-
lefonda konuştuk. “Bu Bahçeli bana şerefsiz
dedi kardeşim” diye konuştu. Birbirlerine şeref-
siz, alçak dediler birbirlerine PKK'dan daha
tehlikeli dediler. Birbirlerine terbiyemin mü-
saade etmediği sözler söylediler. Ama daha
önemlisi Bahçeli, AK Parti ve Erdoğan'ı
PKK'dan daha tehlikeli diye ilan etti. 17-25
Aralık bir milattı ya Bahçeli 7-8 Hasan Paşa
gibi 17-25 Recep Tayyip Erdoğan dedi. Sonra
Can Dündar'a 17:25'de duran bir saat gösterdi
ver Bilal'i al hilali dedi. Buna karşılık Erdoğan,
Bahçeli ve ülkücülere; Fatiha bilmezler dedi.
Her türlü milliyetçiliği ayaklar altında aldım
dedi, vampir dedi, kandan beslenirler dedi.
Şimdi bu kadar söz üstüne el sıkışıyorsunuz”
ifadelerini kullandı. 

Ülkücüler televizyon kumandası mı?

Erdoğan ve Bahçeli arasındaki uyumsuzluğu
tartışmak gerektiğini ve beka sorunu tartışma-
larının gereksiz olduğunu kaydeden Akşener,
“Bu riyakarlığı nasıl anlatacaksınız? İşte o
zaman beka meselesi. Bu millet bunu kabul et-
miyor. Bu millet hem ülkücü hareket hem de
AK Parti'ye oy veren seçmen bu konuda soru
sormaya devam ediyor ki nihayet cumhurbaş-
kanı bu ittifak görüşmelerinin neticesinde or-
taya çıkan tabloda, tabanların uyuşmadığını
söyledi. Erdoğan sen tanımıyorsun. Siz ülkü-
cüleri böyle kulakçı, radyo düğmesi mi zannet-
tiniz, çevrildiği zaman hemen program
değişecek. Siz ülkücüleri televizyon kumandası
mı sandınız üstüne bastı mı program değişe-
cek” diye konuştu.

Mutfak yanıyor

Ekonomik sorunların en baştaki sorunlar oldu-
ğunu da anlatan Akşener, “Mutfak yanıyor.
Demirel'in bir sözü vardı; Tencere tüm iktidar-
ları sallar diye. Tencere yanıyor, mutfak yanı-
yor. Dolayısıyla ekonomiyi konuştuk,
emeklilikte yaşa takılanları, atanamayan öğret-
menleri konuştukça, memurların durumunu
konuştukta, pahalılığı konuştukça, esnafın du-
rumunu konuştukça kulak veren seçmenin ku-
lağını tıkamak için ortaya atılmış bir bahanedir
beka meselesi. Muhtarın seçilmesiyle ilgili ola-
rak Türkiye'nin bekasına ne olduğuyla ilgili ger-
çekten fikrim yok. İç İşleri Bakanlığı yaptım. O
yüzden yok. Muhtar seçildi, bekaya ne olacak?
Koltuk sandım o da duruyor. Oturuyorlar, otu-
racaklar. Ama insanların hızla 31 Mart'ta bir
kulak çekme eylemine girişeceklerini biliyorlar.
Şimdi aziz milletimden bir istirhamım var o da;
31 Mart gecesi bu arkadaşların kulağını şöyle
hafif büküp kulaklarını kızartmaktır” dedi.
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İki kelam etseydin 
Mesut Üner!

YAKARSA DUNYAYI
GARIPLER YAKAR!

Millet İttifakına sıkıca sarılmak
gerektiğini anlatan Akşener şu ifa-
deleri kullandı; “Bu iş birliğini boz-
mak için her türlü fitne atılacaktır. Bütün
yöneticiler uyanık olacaksınız. Kedilere
yumak atarlar ya. O atılan yumağa dolanma-
yacağız. Bizlerle ilgili ne iftira atılırsa atılsın, 
kulaklarınızı tıkayacaksınız ve cevap vermeye-
ceksiniz. Yapacağınız iş gönüllere girmek ve kırılan
o gönülleri onarmak olmalı. İnsanımız gerçekten bık-
mış durumda. İstanbullu fakirler ve zenginler, yukarıdaki-
ler ve aşağıdakiler gibi ayrılmış durumda. Üsküdar’da
apartman sahibine kömür gelirken karşısındaki kömür al-
maya devam ediyor. Hakkı olana dilenci muamelesinin yapıldığı,
diğerinin hakkı olmamasına rağmen apartman sahibi olduğu 
adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz. Müslüm Baba’nın da dediği gibi; 
'yakarsa dünyayı garipler yakar' diyorum.”

İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener, 

İstanbul aday tanıtım 
toplantısında partililere

hitap etti. 31 Mart'ta 
gerçekleştirilecek 
seçimlerin hayati 
derecede önemli 

olduğunu söyleyen 
Akşener, ekonomik

sorunlara atıfta bulunarak,
“Yakarsa dünyayı 

garipler yakar” dedi

Müslüm Baba’dan 

ALINTI YAPTI

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte görüntü veren İYİ Parti Lideri Meral Akşener,
İstanbul’da İmamoğlu’nu sonuna kadar destekleyeceklerini belirterek, “Kazanan biz olacağız, kazanan iyiler olacak” dedi.

Aksu: Sustuysam partim için sustum
ADAY belirlemece sü-
recinde ilk olarak
CHP'nin Avcılar Bele-

diye Başkan adayı olarak ismi
açıklanan Hüseyin Aksu, bele-
diye meclis üyesi adayı olarak
CHP Avcılar İlçe Örgütü'nü zi-
yaret etti. Kendisine yönelik 'ithal
aday' ve 'Avcılarlı değil' şeklindeki
eleştirilere sert cevaplar veren
Aksu, “Avcılar'da oturmakla Av-
cılarlı olunuyorsa Avcılar'da
oturmuyorum doğru. Ama bura-
sıyla en çok ilgilenen siyasetçiler-
den biriyim. Avcılarlıların sahip
çıkmadığı 360 yataklı öğrenci
yurdunun yapılmasında grubu-

muz reddettiği halde bu ilçede 6
saat süren bir grup toplantısı ya-
parak o yurdun yapılması için
gerekli finansmanın çıkarılması
için çalışan biriyim ben. Ama Av-
cılarlıyım diyen o yurda bile
sahip çıkamadılar. Avcılar'da
oturmakla, örgütü idare etmekle
Avcılarlı olunmaz. Avcılar'a hiz-
met etmekle Avcılarlı olunur”
dedi.

Atatürk'ün arkasına
saklanmayın

Kendisini sosyal medyada hedef
alanlar olduğunu da kaydeden
Aksu, “Bugüne kadar sustuy-

sam, parti çıkarlarımı her şeyin
önünde tutmamdan kaynaklıdır.
Bunu herkes böyle bilsin ve aklını
bilsin. Bu işler çoluk çocuk işi
değil. Bu işler sokak serserilerinin
işi değil. CHP'lilere yakışan tavır-
lar sergileyin. Sosyal medyadan
insanlara hakaret etmekle olmaz.
Atatürk resmi koyup o resimlerin
arkasından sosyal medyada in-
sanlara hakaret etmekle olmaz.
Sizin kadar biz yazamaz, anlata-
maz mıyız? En alasını yaparız.
Ama bu bana yakışır bir tavır de-
ğildir. Biz böyle bir şeyi benimse-
meyiz” ifadelerini kullandı.
YAKUP TEZCAN

CHP Avcılar Belediye Meclis üyesi
adayı Hüseyin Aksu, ilçedeki

partililere seslendi. Aday 
belirlemece sürecinde ilk olarak

Avcılar Belediye Başkan adayı
olarak ismi açıklanan ve daha

sonra meclis üyesi adayı 
olan Aksu, İlçe Başkanı Hasan

Şeker’e yüklendi. Aksu,
“Bugüne kadar sus-

tuysam, parti
çıkarları için sus-

tum. Bunu herkes
böyle bilsin. Bu

işler çoluk çocuk işi
değil. Bu işler

sokak serserilerinin
işi değil” diye konuştu

CHP Avcılar İlçe Başkanı Hasan
Şeker ve İstanbul Milletvekili Ali Şe-
ker'i isim vermeden topa tutan
Aksu, “Kendi bölgemde listeye gire-
medim diye gidip başka bölgede in-
sanları listeden çıkarıp kendimi
listeye sokmadım. Ben bir ilçeye
odaklanmak için gidip o ilçede

kendi kardeşimi ilçe başkanı yapma-
dım. Ben o ilçede kendime taraftar
toplayacağım diye belediye meclis
üyesi listesi çalışması yapmadım.
Yürekleri varsa, yürekleri yetiyorsa
genel merkezde çalışarak önümüze
getirdikleri 4-5 listeyi açıklarlar. Yü-
rekleri varsa getirip bu örgütün

önüne o listeleri koyarlar. 1 gün bo-
yunca 1 katı işgal edip çalışmalar
yaptılar gün sonunda birbirlerine
tekme tokat girdiler. 3 kişi bile birbir-
leriyle anlaşamadılar. Sonrasını dü-
şünüp durdular. Basına söyledikleri
gibi biz bekletildik, geciktirildik di-
yorlar hepsi yalan” diye konuştu. 

Yürekleri varsa listeleri açıklasınlar!
Hüseyin Aksu,
CHP Avcılar
İlçe Yönetimini
hedef aldı.



Kum Torbası, Kahverengi, Polipropilen 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 :2019/48388
1-İdarenin
a) Adresi :D-100 Kuzey Yanyol Caddesi No: 62 34880 Soğanlık 

KARTAL/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2163778283 - 2163773776
c) Elektronik Posta Adresi :abdulazizgul@jandarma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :800.000 Adet Kum Torbası, Kahverengi, Polipropilen 

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

b) Teslim yeri :Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı Jandarma 
Depo Komutanlığı Soğanlık-Kartal / İstanbul

c) Teslim tarihi :İşe başlama tarihinden itibaren 70 takvim günü 
içerisinde defaten teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı İhale Salonu 

Soğanlık-Kartal / İstanbul
b) Tarihi ve saati :20.03.2019 - 14:00
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 kişili-
ğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 2 TRY (Türk Lirası) karşılığı Jandarma Tedarik
Merkezi Komutanlığı Soğanlık-Kartal / İstanbul adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullana-
rak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı 1 Numaralı
İhl.Koms.Bşk.Lığı Soğanlık-Kartal / İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin ta-
mamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi-
nat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

KUM TORBASI SATIN ALINACAKTIR
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA TED.MRK.K.LIĞI (SOĞANLIK-KARTAL/İSTANBUL)

resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (952009) 
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AITTIR!
Arnavutköy'de seçim çalışmalarına

katılan CHP Milletvekili Özgür 
Karabat, Damga’ya açıklamalarda

bulundu. CHP'nin terör ve uzantıları
ile işbirliği yaptığı yönündeki

iddiaları değerlendiren Karabat,
“Kötü söz sahibine aittir, iyi söz 

de sahibine aittir. Herkes 
sözleri ile zaten kendisini ve 

karakterini anlatır” diye konuştu

S eçim çalışmaları kapsamında İYİ
Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığını
ziyaret eden CHP İstanbul Millet-

vekili Özgür Karabat, Arnavutköy’deki
seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı ve
önemli açıklamalar yaptı.  İYİ Parti Ar-
navutköy İlçe Başkanı Tuncay Aktürk,
CHP Arnavutköy ilçe Başkanı Ruhi Tun-
cel ve her iki parti yöneticilerinin katıldığı
toplantıda, konuşan Karabat, yapılacak
iyi bir çalışma ile Arnavutköy’ün mevcut
yönetimden alınabileceğini söyledi. Ça-
lışmalar ile ilgili bilgi veren İYİ Parti Ar-
navutköy İlçe Başkanı Tuncay Aktürk ise
seçime kısa bir zaman kalmasına rağmen
CHP ve İYİ Parti’nin iyi bir koordinas-
yon içerisinde çalıştığını belirterek, 1
Nisan sabahı Arnavutköy’ün Ak Parti
sultasından kurtarılacağını iddia etti.

Yaman’a övgüler yağdırdı

Arnavutköy İYİ Parti ilçe Başkanlığında
gerçekleşen toplantının ikinci bölümüne
Millet İttifakı Arnavutköy Belediye Baş-
kan adayı Av. Muharrem Yaman da ka-
tıldı. Yaman ile tanışan Özgür Karabat,
Muharrem Yaman’a övgüler yağdırdı.
Muharrem Yaman ile ilk kez tanıştığını
ancak gıyabında Arnavutköy Belediye

Meclisi'nde ve İBB Meclisi'nde cesur
çıkışlarını duyduğunu belirtti. Mu-
harrem Yaman’ın Arnavutköy
için iyi bir seçim olduğunu dile
getiren Karabat, “Önemli olan
Arnavutköy halkının Muhar-
rem Yaman gibi bir değerin
farkına varması ve Belediye
Başkanlığını layık görmesidir"
dedi.

karşılık vermeyeceğiz

Toplantı sonrasında gazetemi-
zin sorularını cevaplayan CHP
İstanbul Milletvekili Özgür Kara-
bat, Millet İttifakı'nın HDP ile işbir-
liği yaptığı yönündeki iddialara,
"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne düşün-
düğü üzerinden değil kendimizin ne dü-
şündüğü üzerinden kampanyamızı
yürütüyoruz. Kötü söz sahibine aittir, iyi
söz de sahibine aittir. Herkes sözleri ile
zaten kendisini ve karakterini anlatır. İBB
adayımız İmamoğlu da kendi söz ve dav-
ranışları ile kendisini anlatıyor. Sayın
Cumhurbaşkanına meydanlarda Parti
Genel Başkanımız ve partimiz adına,
Millet İttifakı için söylediği ağır sözler
için asla karşılık verelim gibi bir derdimiz
yok. Biz şunu düşünüyoruz, Arnavut-
köy’de bir Belediye Başkanı seçeceğiz, 

Büyükşehirde bir
Belediye Başkanı seçeceğiz. Arnavut-
köy’ü Arnavutköylünün seçtiği Belediye
Başkanına İstanbul’u da İstanbul Bele-
diye Başkanımıza emanet edeceğiz" dedi. 

Bu bir yerel seçim

31 Mart'ta genel seçim yapılmayacağını
hatırlatan Karabat, "Genel seçim olma-
dığı için bu seçimin yerel seçim argüman-

ları ile yürütülmesinin daha
doğru olduğunu düşünüyo-

ruz. Ülkemizde çeşitli yurt-
taşlar yaşıyor. Zaman
zaman AKP’ye zaman
zaman CHP’ye veya
başka partilere oy veriyor-
lar. O partilere oy veren
yurttaşlarımız o tercihle-
rini bazen değiştiriyorlar,
bazen değiştirmiyorlar.
Ben şunu çok iyi biliyorum

ki, bahsedilen Kürt kökenli
yurttaşlarımız, çeşitli seçim-

lerde önemli oranda AKP’ye
de oy verdiler. Görüyoruz ki,

bu seçimlerde yine o vatandaşla-
rımız CHP ve İYİ Parti’nin kurmuş

oldukları Millet ittifakı adaylarına
hatta ayrı ayrı adaylara da oy verme eği-
limleri de var. Bunlar son derece normal
hareketler, hem demokrasini gereğidir.
Kürt kökenli vatandaşlarımızın bizim
adaylarımıza oy vermelerini farklı şekilde
yorumlamanın doğru olmadığını düşü-
nüyorum. Bugün bize oy veren vatandaş-
larımız yarın başka bir seçimde başka bir
partiye oy verebilirler. Bütün siyasetçile-
rin temel görevi en tepeden en aşağıya
kadar verilen bu oylara saygı göstermele-
ridir" açıklamasını yaptı. 

orhAn şimşek

Cumhur İttifakı'nın seçimleri beka sorunu üzerinden okumasını da
eleştiren Karabat, "Ülkemizin sadece Cumhuriyet tarihinde değil, ondan
önceki anadolu tarihinde ve rumeli tarihi ile aslında  bütün olan bir tarihi
var. Sadece yukardaki devlet mekanizmasında değil, tarihsel bir bağlılığı

var bu ülkede yaşayan insanların. Elbette zaman zaman bu tür tehlikeler ol-
muştur, olabilir. Bunları da ciddiye almak gerekir. Ben bugün itibari ile ülke-

mizde birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan insanlarımızın birlik ve
beraberlik içerisinde yaşadıklarını zaten görüyorum. Bu tür söylemleri ülke
gündemine taşımak aslında o fikirde olanları kuvvetlendirmek anlamı ta-

şımaktadır. Siz her konuşmanızda beka sorunu beka sorunu derseniz,
demek ki kafanızda böyle bir sorun var demektir. Yapılan araştırma-

lar da göstermiştir ki, Türkiye’de yaşayan yuttaşlarımızın kafa-
sında böyle bir sorun yoktur. Çıkar çevrelerinin ve dar

gurupların kafalarında böyle bir sorun olabilir. Tür-
kiye’nin “Beka Sorunu” gibi bir sorununun ol-

duğunu ben düşünmüyorum"
ifadelerini kullandı. 

Türkiye’nin beka
SORUNU YOK

Başkan adayına bak
Sancaktepe’yi gör!
AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, Sancaktepeli kadınlarla
bir araya geldi. Sancaktepe’yi daha güzel bir hale getirmek için çok çalışacaklarına
dair söz veren Döğücü, “Bana bakan Sancaktepe’yi görecek” ifadelerini kullandı

mevlAnA Mahallesi’nde
düzenlenen programa çok
sayıda kadın katıldı. Elle-

rinde Türk Bayrakları taşıyan vatan-
daşlar AK Parti Sancaktepe Belediye
Başkan Adayı Şeyma Döğücü’yü
büyük bir coşkuyla karşıladı. Prog-
ramda kadınlara seslenen Döğücü,
Sancaktepe’yi daha güzel hale getir-
mek için çok çalışacaklarını söyleye-
rek, daima Sancaktepeli
vatandaşarın yanında olacağını dile
getirdi.

Başkanla bütünleşmiş bir ilçe

Program sonrası konuşan Döğücü,
“Sancaktepe belediye başkanıyla bü-
tünleşmiş bir ilçe olacak ve belediye-
cilik tarihinde önemli bir yer tutacak.
Biz burada kadın bir belediye baş-
kanı olarak milletle bütünleşmek ne
demek onu göstereceğiz. Ben bura-
nın sıcak insanlarına çok güveniyo-

rum. Anadolu’nun bütün unsurlarını
taşıyan bir ilçede yaşıyoruz. 50 gün-
dür sahalardayım ve vatandaşlarımı-
zın ilgisinden dolayı çok mutluyum”
ifadelerini kullandı. Programa katılan

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı
Fatma Varank da Döğücü’nün ya-
nında olduğunu söyledi ve "Bir kadın
belediye başkanı adayı olan arkada-
şımızla onur duyuyoruz" dedi.

Mustafa Kemal’in
YolundaYız
BTP İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Selim Kotil, “Haydar Hoca
(Haydar Baş) bana aidiyet duygusunu,
Mustafa Kemal’in yolundan gitmem
gerektiğini öğretti” açıklamasını yaptı

BAğımsız Türkiye Partisi (BTP) İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Selim Kotil, Maltepe Kent Konseyi’nde

ilçe vatandaşlarıyla buluştu. Programda üniversite
hocasının kendisini Amerika’ya yollama teklifinden
bahseden Kotil, "Bana bu teklif 2 ay önce yapıl-
saydı 'evet’ derdim. Ama 2 ay önce Haydar Hoca
(Haydar Baş) ile tanışmıştım. O, bana aidiyet duy-
gusunu, Mustafa Kemal’in yolundan gitmem ge-
rektiğini öğretmişti” diye konuştu.

Aidiyet duygusu taşıyoruz

Vatana ve millete duyduğu aidiyet duygusunun
nasıl oluştuğundan bahseden Kotil, “Boğaziçi Üni-
versitesi’nde bir derste Amerikalı bir hocamız soru
çözümü yapıyordu. 90 dakikalık dersin 40 dakika-
sında bir soruyu çözmekle uğraştı. Ben de hocaya
soruyu uzun yoldan çözdüğünü söyledim. Hoca
da ‘Tahtaya gel’ dedi. Soruyu 2 satırda çözdüm.
Sonra hoca sınıfa dönüp ‘Bakın çocuklar. Bu arka-
daşınızın kullandığı metot Einstein’in genel göreli-
lik teorisiyle aynıdır. Ders bitmiştir, herkes çıksın
’dedi. Ardından bana dönüp ‘Selim, seni Ameri-
ka’ya gönderelim’ dedi. Bana bu teklifi 2 ay önce
yapmış olsaydı ‘Evet’ derdim. Ama 2 ay önce Hay-
dar Hoca ile tanışmıştım. O, bana aidiyet duygu-
sunu, Mustafa Kemal’in yolundan gitmem
gerektiğini öğretmişti. Bizim bu vatana olan aidiye-
timiz Peygamber Efendimiz’den, Mustafa Ke-
mal’den, Haydar Hoca’dan gelmektedir. Bizim
projelerimizin tamamı bu aidiyet duygusu sonu-
cunda ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Tarihi Yarımada korunacak
AK PArti Fatih Belediye
Başkan Adayı Ergün
Turan, Tarihi Yarımada

olarak bilinen Yedikule'den Topka-
pı'ya kadar olan Suriçi'ni millet bah-
çesine çevireceklerini açıkladı.
Projenin 5 yıl içerisinde tamamlana-
cağını söyleyen Turan, "Millet bahçe-
sinin içinde yürüyüş ve bisiklet yolları
olacak. Tarihi dokusuna uygun hare-
ket edilecek" dedi.Vatandaşları ziyaret
edip sorunları dinlediklerini ve yoğun
bir şekilde seçim çalışmalarına
devam ettiklerini söyleyen AK Parti
Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün
Turan, Fatih'in medeniyetin merkezi

olduğunu ve İstanbul'un özünü oluş-
turduğunu dile getirerek millet bah-
çesi projesinin detaylarını anlattı.

Bölgeye uygun yatırım

Fatih'i herkesin yaşa-
mak istediği bir ilçe
haline getirmeyi he-
deflediklerini vurgula-
yan Ergün Turan,
"Yedikule'den başlayıp
TopkAapı'ya kadar
olan Suriçi bölgesini
kamulaştırmaları ta-
mamlayıp, Millet
Bahçesi'ne çevireceğiz.

Bu bölgede yapı yasaklı, hiçbir yapı
söz konusu olmayacak. Yürüyüş, bi-
siklet yolları ve açık sportif alanların
olduğu bir bahçe olacak. Tarihi do-
kusuna uygun hareket edilecek" diye

konuştu.

Topkapı gelişecek

Projenin önemine dikkat
çeken Turan, "Millet Bahçe-
si'ni yaptıktan sonra bu alana
bakan Yedikule, Silivrikapı,
Mevlanakapı ve Topkapı gibi
mahallelerimiz sosyal yapı-
dan etkilenecek, düzelme ola-
cağı düşüncesindeyim” dedi.

Özgür Karabat, 
İYİ Parti Arnavutköy
İlçe Başkanı Tuncay
Aktürk’ü ziyaret etti.

Ziyarete Belediye
Başkan Adayı 

Muharrem Yaman 
ve CHP İlçe Başkanı

Ruhi Tuncel de 
katıldı.

Ergün
Turan



trabzonsporKulübünün in-
ternet sitesinden yapılan açıkla-
mada, bordo-mavililerin teknik
direktör Ünal Karaman yöneti-
minde İzmir’de Karşıyaka Ku-
lübü Tesisleri’nde Ümraniyespor
maçının hazırlıklarına başladığı
belirtildi. Bordo-mavili takımda
Göztepe maçında forma giyen
futbolcuların yenilenme, diğerle-
rinin ise telafi antrenmanı yaptık-
ları aktarıldı.

Son gün dinlenecekler

Trabzonspor Kulübü, ayrıca, ta-
kıma tesislerini açan Karşıyaka
Kulübü Yönetim Kurulu’na te-
şekkür etti. Bordo-mavililer, an-
trenmanın ardından uçakla
İzmir’den İstanbul’a hareket etti.
Açıklamada, Karadeniz eki-
binin maç gününü dinle-
nerek geçireceği ve
bugün yapacağı an-
trenmanla hazırlıklarını
tamamlayacağı belirtildi.
Trabzonspor, Ümraniyes-
por ile oynanacak kupa maçının
ardından kente dönecek.

yavuz.akbulak@gmail.com

DERİN ANALİZ

Yavuz AKBULAK

P azartesi günü Türk futbolu için çok önemli
bir gün! İki ezeli rakip Beşiktaş ve Fener-
bahçe bir kez daha birbirlerine üstünlük kur-

mak için sahada ter dökecek. Maçı diğer Beşiktaş
Fenerbahçe derbilerinden farklı kılan durum ise bu
derbi son yılların en kritik 3 puan mücadelesi ola-
cak. Beşiktaş için Şampiyonluk yolunda puan kay-
bedilmemesi gereken bu derbi, Fenerbahçe için ise
Küme düşme potasından kurtulmak için adeta bir
ölüm kalım mücadelesi olacak.

Her iki takımı bu önemli derbi öncesi değerlen-
dirmek gerekirse; 

Beşiktaş son haftalarda adı Milli Takım ile anı-
lan Şenol Güneş’in geleceği ile çalkalanıyor. Bu be-
lirsizlik ister istemez teknik heyetin ve futbolcuların
kafasını karıştırıyor ve azda olsa performanslarını
olumsuz etkiliyor. Derbi de alınacak olumsuz bir
sonuç Şenol Güneş in Milli takıma hemen imza ata-
cağı anlamına geliyor. Kadro kalitesi, yedek kulü-
besi, Vodafone Park da ki taraftar desteğini göz
önüne aldığımız zaman Beşiktaş bu derbinin mutlak
favorisi görünüyor.

Fenerbahçe’ye gelecek olursak; Daha birkaç gün
önce Uefa Avrupa Liginde alınan mağlubiyet ve ku-
padan elenmenin hemen ardından moraller sıfıra
dayandı. Kadro kalitesi, Yedek kulübesinin darlığı,
Ersun Yanal’ın taktik ve futbolcu tercihlerini de göz
önüne alırsak Pazartesi günü oynanacak bu derbiyi
Fenerbahçe’nin kazanması büyük sürpriz olacak.
Ayrıca Küme düşme hattının 1 adım üstünde olan
Fenerbahçe maçı kaybetmesi durumunda Üst sıra-
lar ile olan puan farkını daha da artmasına neden
olacak ve daha önce hiç yaşamadığı bir küme
düşme stresini daha çok yaşamaya başlayacak. İşte
bu psikolojik durum ve maç kazanma baskısı gele-
cek maçlarda Fenerbahçe için en tehlikeli durum
olacak. Eğer bu baskıyı teknik heyet ve futbolcular
kaldıramazsa 2018-2019 sezonu kabus gibi 
bitecek.

Beşiktaş Fenerbahçe maçının en kritik unsurla-
rından bir tanesi de derbiyi yönetecek olan hakem-
ler olacak. Bülent Yıldırım’ın yöneteceği bu
mücadelede VAR hakeminin de performansı çok
çok önem arz ediyor. Geçen haftalarda yaşanan tu-
tarsız VAR kararları bazı takımlara haksız puan
kazanmalarını sağlarken bazı takımların da aksine
haksız yere puan kaybetmelerine sebep olmuştu. 

Umarım bu kritik mücadelede hakemler taraftar
baskısı altında kalmadan adil bir maç yönetimi gös-
terirler. Sahada olan hakemlerin gördüklerini çal-
dığı, göremediklerini ya da hatalı verdikleri
kararları VAR hakemlerinin müdahale etmesi ile
düzelttikleri, İki takımada eşit şekilde davrandıkları
bir karşılaşma olur. 

Hak edenin kazandığı, sahada güzel bir futbolun
oynandığı, Kaliteli bir derbi seyretmek dileğiyle...
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4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye iliş-
kin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2019/84959
1-İdarenin;
a) Adresi : UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 34265 

SULTANGAZİ SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124593767 - 2124593478
c) Elektronik Posta Adresi     :bilgiislem@sultangazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın;
a) Niteliği, türü ve miktarı :3 Kalem Elektronik Cihaz Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Sultangazi Belediyesi
c) Teslim tarihi :Sözleşme imza tarihinde başlanıp 60 gün içinde teslim edilmelidir.
3- İhalenin;
a) Yapılacağı yer :Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati :05.03.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıkla-
maları içeren doküman:
İstekliler, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve Teknik Şartnamede ki özelliklere uygun teklif edecekleri ürün-
lere ait "Marka ve Model" özelliklerini içeren listeyi teklif ekinde vermeleri zorunludur.
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 Sultangazi Belediyesi
Bilgi İşlem Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü adresine elden teslim edi-
lebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİLENDİRME EKRANI (TV) VE 3 ADET BİLGİSAYAR ALIMI 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (951198) 

Umraniye’ye
hazırlanıyorlar
Spor Toto Süper Lig’de Göztepe’yi deplasmanda 3-1 mağlup
eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final
rövanşında yarın deplasmanda Ümraniyespor ile yapacağı
maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı

Galatasaray ile görüşüyoruz
Hector Herrera'nın Menajeri Matias Bunge, "Galatasaray bize 

projelerinden bahsetti. Tatmin edici bir sohbet oldu" dedi. 
Portolu orta saha, sezon sonunda serbest kalacak

Hafta içinde oynanan Benfica maçı için
takımla Portekiz'e giden abdurrahim

albayrak'ın burada Meksikalı fut-
bolcu Hector Herrera için giri-

şimlerde bulunduğu iddia
edilmişti. Bu gelişmeler üze-
rine 28 yaşındaki orta saha
oyuncusunun menajeri Ma-
tias Bunge de bir açıklama

yaparak görüşmeyi doğruladı.
Portekiz basınına konuşan

Bunge, Porto ile sözleşmesi sezon so-
nunda bitecek olan Hector Herrera için
sarı-kırmızılılarla masaya oturduklarını

söyleyip "İddialar doğru. Hector ile ilgile-
nen pek çok kulüp var. Bunlardan biri de
Galatasaray" dedi.

Konuşmak için erken

Sarı-kırmızılılar ile olumlu bir görüşme
yaptıklarını bildiren menajer, "türkler bize
projelerinden bahsetti. Gerçekten tatmin
edici bir sohbet oldu. Hector için planla-
rını anlattılar. tabii kesin bir şey konuş-
mak için henüz erken" ifadelerini
kullandı. Ofansif, merkez ve defansif orta
saha olarak görev yapabilen Herrera'nın
piyasa değeri 22 milyon euro civarında.

İstanbul'da yaşanan yoğun kar
yağışı statları ve tesisleri etkiledi.
Yoğun yağıştan ötürü Galatasaray
ve Akhisarspor arasında oynana-
cak olan 21 yaş altı takımlarının
maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Galatasaray U21 takımı ile Akhi-
sarspor arasında Florya Metin
Oktay Tesislerinde bugün saat
12:00'de oynanması gereken karşı-
laşma hava şartları nedeniyle iptal
edildi. Yoğun kar yağışı, zeminin

elverişsizliği nedeniyle karşılaşma
oynanamayacak. İstanbul'daki
yoğun yağış sebebiyle dün oynan-
ması planlanan Medipol Başakşe-
hir - Bursaspor mücadelesi
ertelenmişti.

T ürkiye Güreş Federasyo-
nu'ndan yapılan açıkla-
maya göre, Taha Akgül'ün

en büyük problemlerinden biri
olan 'partner' sorunu çözüldü.
Ağır sıklette partner bulmakta
zorlanan Taha Akgül'ün Gürcü gü-
reşçiler Levan Berianidze, Giorgi
Meshvildisvili ve David Modzma-
nashvili ile antrenman yapacağı
bildirildi.

Daha iyi hazırlanacağım

Uluslararası alanlarda önemli ba-
şarıların altına imza atan Gürcü
sporcular, Elmadağ kampına katı-
lırken, Türkiye'de olmaktan ve ki-
losunda dünyanın en iyi güreşçisi
Taha Akgül'le idman yapmaktan
mutlu olduklarını söylediler. Av-
rupa, dünya ve olimpiyat şampi-
yonu güreşçi Taha Akgül ise,
"Benim en büyük sıkıntım partner
problemiydi. Levan Berianidze,
Giorgi Meshvildisvili ve David
Modzmanashvili son derece ba-
şarılı güreşçiler ve hepsi benim
için iyi birer partner. Artık Olimpi-
yatlara çok daha iyi hazırlanaca-
ğım. Bizlere her türlü çalışma

imkanı sunan başta federasyon
başkanımız Musa Aydın olmak
üzere tüm yöneticilerimize teşek-
kür ederim" diye konuştu.

8 madalyanın 5'i güreşten

Güreş Federasyonu Başkanı
Musa Aydın, güreş branşının Türk
sporunun lokomotifi olduğunu be-
lirterek, "Ülkemize yıllardır en
fazla madalyayı hep güreş branşı
kazandırdı. 2016 Rio Olimpiyatla-
rı'nda Türkiye'nin aldığı 8 madal-
yanın 5'i güreşten geldi.
Dolayısıyla sorumluluklarımızın
farkındayız. Sporcularımızın ba-
şarılı olması için gece gündüz ça-
lışıyoruz. Özellikle Taha Akgül ve
Rıza Kayaalp bizim gözbebeğimiz.
Onların en büyük sıkıntıları part-
ner problemiydi. Yaptığımız çalış-
malar sonrasında 3 tane Gürcü
güreşçiyi Elmadağ kampına getir-
dik. Şu ana kadar Taha da bu
partnerden çok memnun. Olimpi-
yatlara kadar bu üç güreşçiyle
hazırlık yapacak olan Taha inanı-
yorum ki bizlere 2020 Tokyo'da
bir altın madalya daha kazandıra-
cak" şeklinde konuştu. DHA

Avrupa, dünya ve
olimpiyat şampiyonu

Türk güreşçi Taha Akgül,
Gürcü güreşçiler Levan

Berianidze, Giorgi
Meshvildisvili ve David

Modzmanashvili ile
antrenman yapacak
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GuRCu PARTNER

Pazartesinin gelişi
perşembeden belli olur

Kar yüzünden maç iptal 



31 mart Yerel Seçimleri öncesi AK Parti İstan-
bul İl Başkanı Bayram Şenocak, seçim irtibat
bürolarını, vatandaşları ve esnafları ziyaret etti.
Küçükçekmece Halkalı’da seçim irtibat bürola-
rını gezen Şenocak, Bahçelievler, Bakırköy, Zey-
tinburnu ve Kağıthane’de de çalışmalarını
sürdürdü ve seçim irtibat bürolarında vatandaş-
larla buluştu. Tanzim satış noktasında vatan-
daşlar Başkan Şenocak’a yoğun ilgi gösterdi.

Çok daha iyi olacak

Başkan Bayram Şenocak, Küçükcekmece’deki
temaslarının ardından Bahçelievler’de bir taksi
durağına uğradı. Burada duraktan taksi istemek
için arayan vatandaşın telefonunu yanıtlayan
Başkan Şenocak, ilk olarak taksi isteyen vatan-
daşın adresini aldı. Ardından, taksinin ne
zaman geleceğinin sorulması üzerine, kendisi-
nin yoğun olduğunu ve gelemeyeceğini söyleye-
rek, "Ben Ak Parti İstanbul İl Başkanıyım.
Taksici arkadaşları ziyarete geldik. Taksici arka-
daşlar da yoğun, telefonlara ben bakıyorum"
dedi. Telefondaki vatandaş son dönemde uygu-
lanan tanzim satışlarından ötürü Başkan Şeno-
cak’a teşekkür etti. Buna karşılık,
“Cumhurbaşkanımızın iradesi sayesinde bu
rantın belini kırdık. İnşallah bundan sonra çok
daha iyi olacak” dedi. 

Yüzde 70 ise 71’i zorlayacaksın

Başkan Şenocak, Zeytinburnu’nda devam ettiği
Seçim Koordinasyon Merkezi ve Seçim İrtibat

Bürosu ziyaretlerinde vatan-
daşlara rehavet yaşanmaması
gerektiğini öncelikle yineledi.
'Sanki bizim bir oya daha ihti-
yacımız var gibi çalışacağız' di-
yerek sözlerini sürdüren Başkan
Şenocak, "Sizden ricamız önü-
müzdeki süreç içerisinde bütün
kademedeki teşkilatlarımız 35
günü dolu dolu geçireceğimiz ve
bir arkadaşımız eksik bir yer bırak-
mışsa onun eksiğini tamamlayaca-
ğımız bir mücadele verelim.
Bu yüzden yine dediğimiz gibi re-
havete girmeyelim. Hiçbir şey gö-
ründüğü gibi kolay olmuyor. ‘Biz bir
oy daha fazla nasıl alabiliriz’ der-
dinde olmalıyız. Yüzde 50 ise, yüzde
51’i zorlayacaksın. Yüzde 60 ise 61’i,
yüzde 70 ise 71’i zorlayacaksın. Bizim
çalışma tarzımız bu olmalı. Rehavet
yok. Hamdolsun bu zamana kadar hiç
böyle bir süreç de yaşamadık. Biz elimiz-
den geldiğinin fazlasıyla mücadele et-
meye devam ediyoruz. Zamanı sonuna
kadar kullanan bir teşkilat olduk. 
Gece ve gündüz. Yeri geldi uyumadan ça-
lışmalar yapmamız lazım. Yeri gelirse 30
gün içerisinde 20 saat, yeri geldiğinde de 
24 saat çalışacağız. Bu sorumluluğu yerine
getirmezsek bir yanımız eksik olur"
ifadelerinikullandı. DHA

Ö zellikle yüksek kesim-
lerde yaşanan yoğun kar
yağışı, kimilerine keyif

verirken kimilerine sıkıntı yaşattı.
Vatandaşlar. evlerinin önünde ve
araçlarının üzerlerinde biriken
karları kendi imkanlarıyla temiz-
lerken, çocuklar ise kendilerini so-
kağa attı. Çocuklar, hafta sonuna
denk gelen yağışla birlikte sokak

aralarında kar topu oynayıp, kar-
dan adam yaparak ya da kayarak
karın tadını çıkardı.

Vatandaşlar zorlandı

Ana arterlerde herhangi bir sorun
yaşanmazken yeterince temizlen-
meyen ara sokaklar hem sürücü-
lere hem de yayalara sıkıntı
yaşattı. Birçok araç sürücüsü

karla kaplı sokaklarda yokuşları
çıkmaya çalışırken tehlike at-
lattı. Araçlarının kayması nede-
niyle ilerleyemeyen sürücüler
çareyi geri dönmekte buldu.
Karla kaplı ara sokaklar sürücü-
ler kadar yayalar için de tehli-
keye neden olurken, bazı
vatandaşlar ayakta durmakta
zorlandı. DHA
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Geçtİğİmİz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu acun
Ilıcalı ile Şeyma subaşı anlaşmalı olarak yollarını
ayırmıştı. acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren

Şeyma subaşı, Guido senia ile yeni bir
aşka yelken açmıştı. birlikte tatile çıkan

ikili, aynı yatakta poz verdikten sonra
bir kez daha objektif karşısına

geçti. Şeyma subaşı-Guido
senia çifti, birlikte tatile gitti.

İkili, aynı yatakta poz vererek
sosyal medya hesaplarından paylaştı. çiftin yatak

pozlarını aynı saatte paylaşmaları dikkatlerden
kaçmadı. İkili daha sonra da arkadaşlarıyla

objektif karşısına geçti. arkadaşları ta-
rafından paylaşılan karede su-

başı ile Guido senia yan
yana görülüyor. 

İstanbul'da gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışının ardından
birçok yer beyaza büründü. Yeterince temizlenmeyen ara sokaklarda
araçlarıyla geçmeye çalışan sürücüler zaman zaman direksiyon 
kontrolünü kaybederken, yayalar da yürümekte zorluk çekti. Karın
keyfini her zamanki gibi yine çocuklar çıkardı

Bayram ettI
kar yaGdI CoCuklar

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından so-
kaklara çıkan çocuklar kartopu oynayarak doyasıya
eğlendi. akşam saatlerinde başlayan ve gece bo-
yunca etkili olan kar yağışı, İstanbul'u beyaza bürüdü.
ataşehir Ferhatpaşa’da karın yağmasını fırsat bilen
çocuklar, evlerinden çıkarak sokakta kartopu oynadı-
lar. dHa kamerasını gören çocuklar toplanarak koro
haline, "Okullar tatil olsun Vali
amca" diyerek İstanbul Valisi
ali Yerlikaya'ya seslendiler. İlk-
okul dördüncü sınıf öğrencisi
beyza, "Kar yağdı.tatile denk
geldi, tatil olduğu için çok mutlu
olduk. Kar topu oynuyoruz ama
erkekler biraz güçlü kaldı."dedi.

Tatil isteriz vali amca

Şeyma acun’u

unuttu!

Göründüğü gibi kolay olmuyor
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “Hiçbir şey göründüğü gibi kolay olmuyor” ifadelerini 
kullanarak, “Yeri gelirse 30 gün içerisinde 20 saat, yeri geldiğinde de 24 saat çalışacağız” açıklamasını yaptı

İBB’den kış

mesaisi
İBB, kar yağışından vatandaşların 

etkilenmemesi için tüm birimleriyle 
görev başında olduğunu duyurdu. 

Sokak hayvanları için de şehrin 199 farklı
noktasında beslenme desteği verdiği belirtildi

İBB tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojik uyarı
doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabi-
lecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. İBB Afet Ko-
ordinasyon Merkezi’nin (AKOM) yönetiminde İBB Yol
Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı
7 bin 83 personel, bin 357 araç, 53 vinç-kurtarıcı, köy yol-
ları için 147 traktör kar yağışının etkili olduğu bölgelerde
anlık müdahalede bulunuyor. Metrobüs güzergâhında ise
herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele
aracı çalışıyor. Ayrıca İtfaiye, Yol Bakım, Ulaşım, Destek
Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Park Bahçeler, Çevre
Koruma, Muhtarlıklar ve Gıda, Sağlık Daire Başkanlıkları,
Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İSFALT,
İGDAŞ, İSTAÇ, İSBAK, Metro İstanbul, Şehir Hatları tem-
silcileri AKOM'da görev başında" denildi. 

İBB’den mama desteği

İBB'nin havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiye-
cek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için mama
desteğini sürdürdüğü belirtildi. "Dün akşamdan itibaren etki-
sini artıran kar yağışı nedeniyle bu sabah da İstanbul genelinde
199 farklı besleme noktasında can dostlarımıza toplam bir ton
besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtıldı. Mama yardımı,
kış ayları boyunca devam edecek" ifadelerine yer verildi. DHA

Bebek kadar

tumor
IraklI Mays Walled ve Ahmed Mithat çiftinin kızları 4 aylık
Heya, beyninde oluşan tümörle dünyaya geldi. 7 saatlik ope-
rasyon sonucu Heya bebeğin başından 'böbrek' büyüklü-
ğünde tümör çıkarıldı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op.
Dr. Yılmaz Kılıç, "Bu yerleşimde ve büyüklükte gördüğüm ilk
tümör" dedi.

Benim için hayat durdu

Heya bebekte beyin tümörünün doğumdan 4 ay sonra or-
taya çıktığını ifade eden anne Mays Walled, "Hamilelik dö-
nemimde bebeğimin hastalığına dair hiçbir belirti
görülmedi. Doğumdan 4 ay sonra beyin tümörü fark
edildi. İlk başlarda kafasında bir büyüme oldu. Irak'ta
beyin tümörü teşhisi konuldu. Bebeğimde beyin tümörü
olduğunu duyduğum an benim için hayat durdu.
Çünkü Irak'ta herhangi bir te-
davi seçeneği sunulmadı.
Irak'taki doktorlar
'beyin tümörü alın-
maz, kafasından
su çekilmesi ge-
rekiyor' dedi-
ler. Bunun
belli bir
süre ge-
çerli ola-
cağını ve
çocu-
ğumu
kaybede-
ceğimi
belirttiler"
diye ko-
nuştu.

İstanbul’a 
yağan karın
tadını çıkaran
çocuklar
uzun süre
kar topu
oynarak
keyifli
zaman
geçirdi.

Bayram
Şenoacak


