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Seçim çalışmalarına devam
eden AK Parti Kartal Bele-

diye Başkan adayı Ebubekir Taşyü-
rek, AK Parti ve MHP Kartal Kadın
Kolları’nın tertip ettiği kahvaltı prog-
ramına katıldı. Taşyürek, "CHP Kar-
tal Belediyesi son 10 yılda yapılan
hizmetleri 11 maddeye sığdırmış ve
bunların 7 tanesi sadece heykel" açık-
lamasını yaptı.

Kartal’da sadece
heykel yaptılar
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CHP İlçe Başkanı
Hasan Şeker ve CHP

Avcılar Belediye Başkan Adayı
Turan Hançerli'nin haberi ol-
madan YSK'ya teslim edilen
meclis listesinde 1. sıra adayı
olan Hüseyin Aksu, partisinin
en üst organları olan PM ve
MYK’nın adaylık hakkını gasp
ettiğini söyledi. CHP İlçe Baş-

kanlığı'nda düzenlediği toplan-
tıda İlçe Başkanı Hasan Şeker
ve CHP Milletvekili Ali Şeker'i
hedef alan Aksu, “Bugüne
kadar sustuysam, parti çıkar-
ları için sustum. Bunu herkes
böyle bilsin. Bu işler çoluk
çocuk işi değil. Bu işler sokak
serserilerinin işi değil” diyerek
ateş püskürdü.
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PARTİ ÇIKARLARI İÇİN SUSTUĞUNU SÖYLEDİ

Avcılar'da oturmadığını
fakat Avcılar'a en çok

hizmet eden siyasetçiler ara-
sında olduğunu belirten Aksu,
“Avcılar'da oturmakla, örgütü
idare etmekle Avcılarlı olun-
maz. Avcılar'a hizmet etmekle
Avcılarlı olunur” sözleriyle de
Avcılar'da siyaset yapan
bütün CHP'lileri hedef tahta-

sına oturttu. “CHP'lilere yakı-
şan tavırlar sergileyin” diyerek
CHP'lilere uyarıda bulunan
Aksu, kendini istemeyenleri de
Atatürk'ün arkasına saklana-
makla suçladı. Hüseyin Aksu
ayrıca İlçe Başkanı Hasan Şe-
ker'in 4-5 farklı liste yaptığını,
bu listeleri yaparken de birbir-
lerine girdiklerini iddia etti. 
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CHP Ekonomi Masası tara-
fından düzenlenen 'Üreten,

Çalışan, Hakça Paylaşan Türkiye'
başlıklı toplantıda konuşan CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
“Ekonomik krizin sorumlusu ülkeyi
17 yıldır yönetendir. Bu ülkeyi kim
yönetiyorsa ülkedeki krizin sorum-
lusu odur” dedi. I SAYFA 5
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Krizin sorumlusu 
ülkeyi yönetenler

MHP Silivri Belediye Baş-
kan Adayı Volkan Yılmaz,

Birlik ve Kardeşlik Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneğini ziyaret etti.
"Van, Diyarbakır, Urfa, Bitlis, Erzu-
rum, Ağrı, Kars ve Gümüşhane il-
lerimizin bir araya geldiği Birlik ve
Kardeşlik Derneği'ni ziyaret ettik”
diyen Yılmaz, “Bir zincirin halkala-
rıyız biz, hiçbir nifak bizi kopara-
maz” mesajını verdi. 
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Hiçbir nifak 
bizi koparamaz

Çatalca AK Parti Belediye
Başkan Adayı Mesut Üner, ça-

lışan kadınlarla bir araya geldi. Çatal-
ca’lı kadınlar ve çocuklar için
projelerinin hazır olduğunu söyleyen
Üner, üniversite, havuz, kapalı basket-
bol salonu, kafeterya ve kreş sözü
verdi. Üner, "Bizim bir Hayvan Barı-
nağı projemiz var. İBB tarafından
onaylandı" bilgisini verdi. I SAYFA 5
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Çatalca için 
projeler hazır

Bağcılar İlçe Müftülüğü ve
Bağcılar Belediyesi işbirliğiyle

“Veda Hutbesinin Evrensel Mesajı” ko-
nulu bir panel düzenlendi. Panelde ko-
nuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Dr. Burhan İşliyen, Suudi Arabistan'ı
eleştirerek, “Bayrağında Kelime-i Tev-
hid yazan ülkenin karanlık elleri, öldür-
dükleri adamı kimyasal maddelerle
buharlaştırıyorlar” dedi. I SAYFA 4

Diyanet’ten 
Kaşıkçı eleştirisi
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SAYFA 3Mehmet MERT

Facebook 
anketim

SAYFA 6İlhami IŞIK

Bakıp görememek
körleşme!

Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi
üzerindeki 5 katlı bir apartmanın

bodrum katında saat 15.20 sıralarında
yangın çıktı. Tüm binayı kaplayan yoğun
duman nedeniyle bina sakinleri dışarı çıka-
madı. Apartman sakinleri ve çevredekilerin
büyük korku yaşadığı yangına çok sayıda
itfaiye ekibi müdahale etti.  

DIŞARI ÇIKAMADILAR

ç İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 12 kişiyi
merdiven yardımıyla kurtardı. Kurta-

rılan 12 kişiden 6'sı ambulanslarla hasta-
neye kaldırılırken, diğer 6 kişi sağlık ekipleri
tarafından ayakta tedavi edildi. Büyük
panik yaşayan bazı bina sakinlerinin göz-
yaşı döktüğü görüldü. Yangın kısa sürede
kontrol altına alındı. 

6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

ç

aVCIlar BeledİYe MeClİsİ 1. sIra adaYI hÜseYİn aksU’dan Partİ orGanlarI Ve kUrMaYlarIna VerYansIn

AVCILARLI BÜTÜN CHP’LİLERE AYAR VERDİ

İlk önce ismi avcılar Belediye
Başkan adayı olarak

açıklanan fakat MYk ve 
PM'den geçemeyen hüseyin

aksu, adaylığının gasp
edildiğini iddia etti. “Bugüne

kadar sustuysam, parti
çıkarları için sustum” diyen

aksu, “Bu işler çoluk çocuk işi
değil. Bu işler sokak serseri-

lerinin işi değil” sözleriyle de
Milletvekili ali şeker ve ChP

İlçe Başkanı’nı hedef aldı

MYK’YA GASPCI
VEKILE SERSERI

Hüseyin Aksu'nun CHP İlçe Başkan-
lığı'nda yaptığı açıklamalara Avcı-
lar'da siyaset yapan CHP'lilerden sert
tepkiler geldi. CHP Belediye Başkan
aday adayı olan Ufuk Özdündar, 
Aksu'nun açıklamalarını etik bulmaz-

ken, bir başka aday adayı Nimet Bay-
lan Bazan, “Biz de bir dahakine son
dakikaya kadar bekler son gün çıkar
geliriz” siteminde bulundu. Toplantı
sırasında Aksu'nun sözlerine tepki
gösteren CHP aday adaylarından

Ahmet Turan Arlı ise “İlçe başkanı
yokken ilçenin kürsüsünden ilçe baş-
kanına hakaret edemezsiniz” çıkı-
şında bulundu. Bu sırada Hüseyin
Aksu'nun adamlarının Arlı'nın 
üzerine yürüdüğü görüldü. 

Ali 
Tarakçı’nın

yazısı 
sayfa 5'te

CHP’LİLER AKSU’YA TEPKİ GÖSTERDİ

Arsa mülkiyeti belediyeye
ait olan Beylikdüzü Cum-

huriyet Mahallesi'ndeki Kuba
Kafe, önceki gece sabaha karşı 
yıkıldı. Beylikdüzü Belediyesi tara-
fından yapılan yıkıma tepki göste-

ren İşletme sahibi Mehmet Gür-
kan, yapılanı 'belediye terörü' şek-
linde tanımlayarak, “Burada 55
kişi ekmek yiyordu. Mahkeme sü-
reci devam ederken yapılan bu
yıkım barbarlıktır” diye konuştu. 

BELEDİYE TERÖRÜ YAŞANDI

Yıkım yapılan yerde açık-
lama yapan AK Parti

Beylikdüzü Belediye Başkan
Adayı Mustafa Necati Işık ise
“Beylikdüzü'nde masum bir
ekmek teknesinin daha yıkımına

şahit olmaktan dolayı üzüntülü-
yüm. Son 5 senedir hep yıkım-
lara şahit olduk” ifadelerini
kullandı. Beylikdüzü Belediye-
si'nce yapılan açıklamada da yı-
kımın hukuki olduğu savunuldu. 

HEP YIKIMLARA ŞAHİT OLDUK

ç
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ALACAKARANLIKTA YIKIM!
Uzun yıllardan beri 

Beylikdüzü'nde hizmet
veren Kuba Kafe belediye

ekipleri tarafından
sabaha karşı yıkıldı.

İşletme Sahibi Mehmet
Gürkan, hukuki süreç

devam ederken yıkımın
yapıldığını belirtirken,

belediyeden yapılan
açıklamada yıkımın yasal

olduğu ifade edildi

ESENYURT’TA 
CAN PAZARI!
esenyurt'ta 5 katlı bir apartmanda henüz belirlenemeyen
nedenle yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı yangında
mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yangın merdiveni
otoparka açılıyor!

Türk Tabipleri Bir-
liği (TTB), başkan-

lığını yapan Prof. Dr. Sinan
Adıyaman imzalı bir mek-
tup yayınladı. Mektupta
şehir hastanelerinin sorun-
larına değinen TTB, 28
maddelik bir sorun listesi
sıraladı. Mektupta hastane-

lerin yönetim biçiminden,
mimari tasarımdaki eksik-
liklere, bazı hastanelerdeki
yangın merdivenlerinin ka-
palı otoparklara açılmasın-
dan, personel yetersizliğinin
ortaya çıkarabileceği ölüm-
lere kadar inanılmaz detay-
lar paylaşıldı. I SAYFA 4
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şehİr hastanelerİ İçİn şok İddİa

BOĞAZİÇİ’NDE 
YETKİ DEVRİ!
BOĞAZİÇİ’NDE 
YETKİ DEVRİ!

İBB Meclisi’nin
seçim öncesi

son toplantısında Bo-
ğaziçi ile ilgili dikkat
çeken bir karar alındı.
Boğaziçi ön görünü-
münde yer alan tescilli
kültür varlığı olan ya-
pılarda planlama sü-

reci uzun olduğu için
meclis devre dışı bıra-
kıldı. 'İhya projeleri' ile
gündeme gelen yapıla-
rın restorasyon ve
yapım projelerinde,
koruma kurulları ve
İBB bürokratları söz
sahibi olacak. I SAYFA 5
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Çatalcaspor gözünü 
zirveye dikti SAYFA 7’de

Kurtarılan 12 kişiden 6'sı ambulanslarla
hastaneye kaldırılırken, diğer 6 kişi sağlık
ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. 
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3 otomobil birbirine girdi
devamı sayfa 3’te



TÜRK Dünyası Belediyeler Birliği’nin davetlisi olarak İs-
tanbul’a gelen Kırgızistan ve Moldova heyeti Küçükçek-
mece Belediyesi’nin Anaokulu ve Çocuk Üniversitesi’ni

ziyaret etti. Heyete Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Barış
Barış Sert de eşlik etti. Eğitimcilerden oluşan Kırgızistan ve Mol-
dova heyeti Küçükçekmece Belediyesi Anaokulu ve Çocuk Üni-
versitesi’ne tam not verdi. 

Daha güçlü bir türkiye için

Eğitim alanında gençlerin ve çocukların her zaman yanında
olduklarını belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel
Karadeniz ise, “Biz geleceğimiz olan gençlerimiz ve çocukları-
mızın her zaman destekçisi olmaya devam ediyoruz. Çünkü
onların iyi yetişmesi demek, bizim geleceğimizin iyi olması
demek. Daha iyi ve güçlü bir Türkiye demek. Bu nedenle eği-
tim alanında her türlü yatırımı yapıyor ve gençlerimizi des-
tekliyoruz” diye konuştu. 

Diğer ilçelere örenek oluyor

Bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen
Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi, Küçükçek-
mece ilçesinde bulunan özel yetenekli çocuklara verdiği
destekle diğer ilçelere örnek oluyor. Küçükçekmece Beledi-
yesi Anaokulu ise ilk defa uygulanan açık sınıflı anaokulu
olma özelliği ile dikkat çekiyor. Türk Dünyası Belediyeler
Birliği (TDBB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) ve 6 üye belediyenin işbirliğiyle, Kırgı-
zistan ve Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Yeri’nde görev
yapan anaokulu müdürleri ve kreş yöneticileri için “Okul
Öncesi Eğitim Yöneticileri Uzman Eğitim Programı” dü-
zenlendi. Programın Türkiye ayağına Kırgızistan’dan
“Roza Otunbayeva, ’nın Uluslararası Girişim Vakfı” Genel
Müdürü Dogdurkul Kendirbaeva, Oş İli Milli Eltr TV
Genel Müdürü Aibek Musaev, At-Başı İlçesi Eğitim Bö-
lümü Başkanı Duishonbek Dootkulov, Issık-Kul İli Eğitim
Enstitüsü Metodoloji Bölümü’nden Elmıra Uzakova, Oş
Toplum-Pedagoji Üniversitesi Pedagoji Anabilim Dalı Baş-
kanı Zhypargul Sherbaeva, Narin Devlet Üniversitesi, Peda-
goji Anabilim Dalı Başkanı Ilmira Shermatova, Moldova
Gagavuz Yeri’nden ise belediye kreş müdürleri katıldı.

A cıbadem Kadıköy Hastanesi Acil
Servis Uzmanı Dr. Mediha Doğanay,
“Her yıl 5 bini aşkın kişi kaza nede-

niyle hayatını kaybederken, 100-200 bin kişi
de yaralanıyor. Kış aylarında ise bu sayı
hızla artıyor. Özellikle bugünlerde acil ser-
vislerde çok sık yaralanma, kırık-çıkık so-
runlarıyla karşılaşıyoruz. Bunların bir
kısmını ciddi kırıklar, bir kısmını da yumuşak
doku yaralanmaları oluşturuyor” diyor. Alı-
nacak basit önlemlerle kış kazalarından ko-
runmanın mümkün olduğunu belirten Dr.
Mediha Doğanay, 7 etkili önlemi anlattı,
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Trafikte kış kurallarına uyun

Ülkemizde her gün yaklaşık 600, her saat
27 trafik kazası oluyor. Özellikle buzlu yolda
kazalar ölüme bile neden olabiliyor. Aşırı
hız, fazla yük taşımak, alkollü araç kullan-
mak ve bazı ilaçları kullandıktan sonra araç
kullanmak gibi birçok nedenle pek çok kişi
hayatını kaybediyor. Bu nedenle özellikle
kışın sisli günlerde far ayarlarını kontrol
etmek, tehlikeli sürüş ve yakın takipten ka-
çınmak (buzlanmanın etkisiyle aracın duruş
mesafe kontrolünü artırmak gerekiyor), bi-
siklet ve motosiklet kullanırken mutlaka
kask takmak, karşıdan karşıya geçerken
trafik ışıklarına dikkat etmek ve trafikte hoş-
görülü olmak gibi basit önlemler hayat
kurtarıyor.

Kaslarınızı sıcak tutun

Havaların buz kestiği bugünlerde kaslarımızı
sıcak tutacak kıyafetler giyinmek gerekiyor.

Özellikle yüksek tansiyonu olanların burun,
kulak, baş, eller, ayaklar ve parmaklardaki
kılcal damarların soğuktan büzüşmesi so-
nucu tansiyonları yükselebileceği için bere,
kalın atkı, kar maskesi vb. kıyafetler kullan-
masında fayda var. Kışın dondurucu soğu-
ğunda kat kat giyilen kıyafetler tercih
ederek, sıcak ortamlarda terlememek için
üzerinizdekilerden birini çıkarabilirsiniz.
Aksi takdirde terlemek, dışarıya çıkıldığında
üşümeye ve kas tutulmalarına neden olabi-
liyor. Kışın terlemeyi engelleyen ve ıslan-
maya karşı koruyucu özellikte kıyafetler
giyilmeli.

Küçük adımlarla yürüyün

Özellikle buzlu ve kaygan zeminlerde bir
anlık atacağınız yanlış bir adım bile ciddi
kazalara yol açabiliyor. Örneğin; basit bir
kayma sonrası kalça ya da sırt üzerine düş-
meyle kuyruk sokumu kırığı veya omurga
kırıklarına rastlanabiliyor. Bu düşmelerin
büyük bir kısmı acil servislerde cerrahi ol-

mayan yöntemlerle tedavi edilirken bazıla-
rında cerrahi operasyon gerekiyor. Bu ne-
denle her türlü kırığın önlenmesi için
adımlarınıza dikkat etmeniz, mümkün ol-
duğu kadar küçük adımlarla ve yola baka-
rak yürümeniz önemli. Adımların geniş
olması kayma riskini artırıyor.

Ani dönüşlerden kaçının

Kışın, kötü yol şartlarında otomobillerin
kontrolden çıkmasının en büyük faktörlerin-
den birisi de tutulan frenler. İster ani ister
yavaş bir şekilde fren tutun, aracınızın her
zaman kayma tehlikesi olacağından ani fren
yapmaktan ve ani dönüşlerden uzak durun.
Böylece servikal omurlar açısından kendi-
nizi riske atmamış olursunuz.

Elleriniz cebinizde yürümeyin

Kışın hava soğuk olduğu için çoğumuz kışın
ellerimizi ceplerimize sokarak yürüyoruz. Bu
çok yanlış bir hareket. Çünkü dengemizi
sağlamamız için ellerimize ihtiyacımız var.

Üstelik düşme sırasında çok daha ciddi ya-
ralanmaların önüne geçmek için de ellerin
serbest olması önemli. Karlı zeminde yü-
rürken ise hiçbir şekilde elleriniz cepleri-
nizde olmasın.

Ayakkabının görüntüsüne
aldanmayın

Ayakkabı tercihinizi kış aylarında güzelli-
ğinden ziyade güvenli adımlar atmanızı
sağlayacak özellikte olmasına göre
yapın. Kaygan zemine uygun materyal-
den yapılmış ayakkabılar tercih edin.
Ayakkabınızın altının kaymaz dokulu,
lastik ve tırtıklı olması kayıp düşme ola-
sılığını azaltabiliyor. Ayakkabınız ne
kadar güvenli olsa bile ani dönüş ve
ani hareketlerden de kaçının.

El çantası yerine sırt
çantası kullanın

Acil Servis Uzmanı Dr. Mediha
Doğanay “El çantası yerine sırt
çantası kullanmak ve kolları
açarak yürümek denge sağla-
mada önemli. Yine eldeki
yükleri de sırt çantasına ko-
yarak taşımak kayma ris-
kini azaltacaktır. Çünkü
ellerde ağırlık olduğu
zaman denge merkezi
azalır. Eller serbestken
kayma olursa denge
korunarak düşme
engellenebilir”
diyor.
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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
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ELLER CEPTE
YURUMEYIN!

Kar, buz, dondurucu soğuk derken 
bugünlerde acil servislerde çok sık yaralanma

ve kırık-çıkık sorunlarıyla karşılaşılıyor.
Kazaların bazıları hafif atlatılabilirken bazıları
ise çok tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor hatta

ölüme bile neden olabiliyor

Düşmelerde ilk yardım ve müda-
hale çok büyük önem taşıyor.
Düşme sonrası kişiye yardım ama-
cıyla bilinçsiz yapılan ilk müdahale

çok ciddi sağlık sorunlarına yol
açabiliyor. Düşen kişinin du-

rumuna göre 112’nin
aranması ve ekip gelene
kadar mümkün oldu-
ğunca hareket ettirilme-
mesi gerekiyor. Düşme

sonrası oluşabilecek
ödem nedeniyle yaralı böl-

geyi yukarıda tutmak, kana-
manın olması halinde temiz suyla
yaranın temizlenmesi, ardından
temiz ve kuru bezle dikkatli bir şe-
kilde bası uygulanması gerekiyor.

İlk yardıma
dikkat!

Bu üniversite
cOK BASKA

Kendilerine has eğitimleriyle büyük başarı yakalayan
Küçükçekmece Belediyesi Anaokulu ve Çocuk Üniversitesi,

Kırgızistan ve Moldova heyetinin de beğenisini kazandı

AŞIRI TERLEME
SORUNUNA DiKKAT

TER bezlerinin normalden
fazla çalışması sonucunda
oluşan aşırı terleme, kişinin

yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Ço-
ğunlukla ergenlik döneminde ortaya
çıkan aşırı terleme sosyal ortamlarda ra-
hatsızlık hissi veriyor. Üstelik bu sorun sa-
dece yaz aylarında değil, yılın 4
mevsiminde gün boyu devam ediyor
ve hatta stres gibi etkenlerle daha da
şiddetlenebiliyor. Memorial Antalya
Hastanesi Dermatoloji Bölü-
mü’nden Uz. Dr. A. Banu Çağlar,
aşırı terleme tedavileri hakkında
bilgi verdi. Pek çok hastalığın so-
nucu olabilir

Genetik özelliğe sahip

Aşırı terleme, yalnızca
sıcak yaz günlerinde
değil tüm yıl boyunca;
4 mevsim görülebilen
bir sorundur. El,
ayak ya da koltuk
altı gibi bölgelerin
yanı sıra vücudun
tamamında ortaya çı-
kabilen terleme, pek çok
önemli hastalıkta kaynakla-
nıyor olabilir. Enfeksiyonlar,

endokrinolojik hastalıklar, nörolojik has-
talıklar, kanser, ilaç kullanımları gibi çeşitli
faktörlerin yol açabileceği aşırı terleme
sorunu, genetik geçişli bir özelliğe de sa-
hiptir. Lokal aşırı terleme den sıklıkla aile-
seldir. Terleme ender de olsa, nörolojik

hastalıklar sonrasında gelişebilir.

Kontrol altına alınabilir

Aşırı terleme, herhangi bir
sağlık sorununa yani ikin-
cil bir nedene bağlı olarak
ortaya çıkmışsa, altta
yatan nedenin ve hastalı-
ğın tedavisi sağlanmalıdır.
Ailesel kaynaklı ve buna

eşlik eden başka has-
talığın görülmediği
durumlarda uygu-
lanan tedavi; topi-
kal yani krem ve
jel uygulamaları,
iyontoforez, bo-
toks ve cerrahi
yöntemlerden

oluşmaktadır.
Lokal aşırı
terlemelerde
öncelikle

krem-jel tedavi-

lerine başvurulur. Alüminyum tuzları içe-
ren kremler, el ve ayak aşırı terlemele-
rinde; roll-onlar ise koltuk altında
kullanılabilir. Bu seçenekler, uygulanan
alanda nemlilik olması durumunda tah-
rişe yol açabileceğinden, kuru alana uy-
gulanmaları ve gece tercih edilmeleri
önerilir. Sabah ise, tedavilerin uygulandığı
bölge yıkanmalıdır. Başlangıçta her gece
uygulama yapılırken, tedaviye yanıt alın-
dıktan sonra uygulama sıklığı kademeli
olarak azaltılır.

Acısız işlemlerle etkili tedaviler

İyontoforez tedavisi el içi ve ayak tabanı
aşırı terlemelerinde kullanılan etkinliği ol-
dukça yüksek bir seçenektir. Terleme olan
bölge, çok hafif elektrik akımı verilen içi
su dolu özel cihazlar içerisinde belirli sü-
relerde bekletilmektedir. İşlem sırasında
hafif karıncalanma hissi ve kaşıntı olabilir.
Tedavi sonrasında ise nadiren uygulama
yapılan alanlarda kızarıklık, şişlik ve
küçük su toplamaları meydana gelebilir.
Tedavi öncelikle hastanede uygulanır.
Sonrasında ise uygulamaya, ev tipi cihaz-
larla ev ortamında devam edilebilir. Ge-
belerde, kalp pili olanlarda ve ortopedik
protezi olanlar bu seçeneğin tercih edil-
meyeceği hasta grubudur.
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O lay, Piyalepaşa Bul-
varı'nda saat 20.45
sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, Yiğit Ö. sevgili-
sinden ayrıldığı için yaya üst
geçidine çıkarak intihar etmek
istedi. Yiğit Ö.'nün yakınları
da olayı duyar duymaz yaya
üst geçidine akın etti. Köprüye
çıkan Yiğit Ö.'yü yakınları ve

vatandaşlar önce ikna etmeye
çalıştı. Adım adım Yiğit Ö.'ye
yaklaşan yakınları, intihardan
vazgeçirmek için çaba sarf etti.
Yiğit Ö.'nün bir ara köprünün
alt demirine kadar inerek yü-
rekleri ağıza getirdi. Yakınla-
rından biri Yiğit Ö.'nün
dalgınlığından faydalanarak
kıyafetinden yakaladı. Ardın-

dan da Yiğit Ö.'nün yakınları
ve vatandaşlar tarafından kor-
kuluk demirlerinden çekilerek
yukarı çıkarıldı.

Yakınları kriz geçirdi

Yiğit Ö.'yü köprüde gören
bazı yakınları baygınlık ge-
çirdi. Yiğit Ö.'nün köprüye
çıkmasının ardından yakınları

ve vatandaşlar yolu trafiğe ka-
pattı. Yiğit Ö., vatandaşlar ta-
rafından kurtarılmasının
ardından olay yerine gelen
ambulansla hastaneye kaldı-
rıldı. Yiğit Ö.'nün sinir krizi
geçiren yakınları da ambulan-
sla hastaneye kaldırılırken
olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. DHA

3

Beyoğlu'nda yaya üst geçidine çıkarak intihar girişiminde bulunan
Yiğit Ö.'yu dalgınlığından faydalanan vatandaşlar son anda kurtardı

BÜYÜKÇEKMECED-
100 Karayolu'nda kar
yağışı nedeniyle buz-

lanan yolda 3 aracın karıştığı
zincirleme trafik kazasında 4 kişi
yaralandı. Kaza, saat 18.30 sıra-
larında, D - 100 Karayolu Gü-
zelce mevkii Silivri istikametinde
meydana geldi. Buzlu yolda du-
ramayan ve kaymaya başlayan 3
araç birbirine girdi. Zincirleme
kazada 4 kişi çeşitli yerlerinden
yaralandı. Bildirilmesi üzerine
olay yerine polis ve sağlık ekip-
leri sevk edildi. 

Hastaneye kaldırıldılar

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin
ardından yaralıları çevredeki
hastanelere kaldırdı. Polis ekip-
leri, güvenlik amacıyla yolu bir
süre trafiğe kapattı. Silivri istika-
metinde trafik yoğunluğu
oluştu. Kazaya karışan araçlar
çekici yardımıyla kaldırıldı. Kar
küreme araçlarının buzlu yolda
çalışma yapmasının ardından
trafik normale döndü.

INTIHAR EDECEKTI
VATANDASLAR KURTARDI

GünGörEn'dE sokak arasından
çıkan otomobil ile cadde üzerinden
gelen servis minibüsünün çarpış-

ması sonucu meydana gelen kazada kontrolden
çıkan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalı-
şan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle park ha-
lindeki araca çarpan kadın kaldırıma savrularak
ağır bir şekilde yaralanırken, dehşet anları gü-
venlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kontrolden çıktı

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.40 sı-
ralarında Güngören'de meydana geldi. İddiaya
göre, otomobil sürücüsü sokak arasından cad-
deye doğru seyretmeye başladı. Kısa bir süre
sonra caddeye ulaşan otomobile, seyir halinde
olan bir servis minibüsü çarptı. Çarpma sonucu
sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil o es-
nada elinde poşetlerle evine gitmek için yolun
karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. 

Tedavi altına alındı

Çarpmanın etkisiyle kadın park halindeki araca
çarparak kaldırıma savruldu. Kaza sonucu
kadın ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından
minibüsün, otomobilin şoförleri ve çevredeki
vatandaşlar koşarak olay yerine geldi. Kadına

müdahale eden vatandaşlar durumu sağlık ve
polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay ye-
rine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ve oto-
mobil sürücüsünün yaptıkları ilk müdahalenin
ardından ambulansla çevredeki hastanelere
kaldırarak tedavi altına aldı. 

Felaket gerçek oldu

aTaşehir’de taksici
cinayetine ilişkin
gözaltına alınan 3

zanlı, emniyetteki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edildi.
ataşehir'de geçtiğimiz cumar-
tesi sabahı 62 yaşındaki aziz
Kahraman isimli taksi şoförü.
arabasına binen 3 müşteri ta-

rafından darp edilerek öldü-
rülmüştü. Olay yerinden
kaçan şüpheliler polis tarafın-
dan yakalanıp gözaltına alı-
nıştı. Bugün öğle saatlerinde
gözaltına alınan 3 şüpheli
Gayrettepe'deki asayiş Büro
amirliği'ndeki işlemlerinin ar-
dından adliye sevk edildi.

Cinayet şüphelileri 
adliyeye sevk edildi

Güngören’de sokak arasından çıkan otomobil ile cadde üzerinden 
gelen servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 
kontrolden çıkan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı

Talihsiz kadına otomobil çarptı.

3 otomobil 
birbirine girdi

Köprüden atlamaya çalışan Yiğit Ö’nün yakınları olayı seyrederken sinir krizi geçirdi. Vatandaşlar Yiğit Ö. için seferber oldu.

S eçim ortamında ciddi bir anket şirketine
ciddi bir anket yaptırmaya kalktığınızda
yüzbinlerce lirayı gözden çıkartmanız 

gerekiyor.
Ben de ne yaptım.
Geçtiğimiz hafta facebok profilimden bir

hafta yayında kalmak şartı ile bir anket yaptım.
''Büyükçekmece 31 Mart’ta kimi seçecek?''

sorusu altında; Cumhuriyet Halk Partisi Büyük-
çekmece Belediye Başkan Adayı Hasan Ak-
gün'ün ve Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt
Uysal'ın fotoğraflarını da ekleyerek oylamaya
sundum.

İşte anket rakamları;
Toplamda 3200 (üç bin iki yüz) kişi oy ver-

miş.
AK Parti adayı Mevlüt Uysal'a 1900 (bin

dokuz yüz) oy.
CHP adayı Hasan Akgün'e 1300

(bin üç yüz) oy.
Oranlar ise şöyle; % 59 Uysal, % 41 Akgün.
120 kişi anketi beğenmiş.
103 kişi kendi profilinde paylaşmış.
182 kişi ise ankete yorum yapmış.
Şimdi bu yorumlardan bazılarını sizlerle

paylaşacağım.
***

Bu anketi yapmamızdaki amaçlardan birisi
de insanlara içlerini dökme şansı vermekti.

Biliyorum, sosyal medya anket verileri tam
anlamıyla gerçeği yansıtmaz.

Ancak az da olsa adaylarla ilgili bizlere ip
ucu verir.

Örneğin.
CHP adayı Hasan Akgün'ün lehine yorum

yapanlar genelde düz mantıkla CHP'ye oy veren
seçmen ağırlıklı görülmekte.

AK Parti adayı Mevlüt Uysal'a oy verenler
ise daha çok değişim isteyen, yenilik isteyen,
yeni proje bekleyen seçmenler ağırlıklı olarak
görülmekteler.

Dileyenler ; https://www.facebook.com/meh-
metmert12 adresindeki facebook profilimden
ankete ulaşarak o yo-
rumları okuyabilirler.

Herhangi bir ticari
durum söz konusu değil.

Herhangi bir şekilde
A adayı veya B adayı ne
yerme ne de övme du-
rumu söz konusu değil.

Sadece bir hafta süre
ile bu ankete ulaşan kişi-
lerin oyları ve yorumları
ortada o kadar.

Tabi ki yukarıdaki
oranların seçime yansı-
ması da mümkün olmayabilir.

Dediğimiz gibi amaç insanlara sosyal med-
yadan içlerini dökme şansı vermekti ve o yo-
rumların bazılarını da buradan paylaşmaktı.

Şimdi sizleri bu yorumlarla ve anket görseli
ile baş başa bırakarak sırası ile diğer ilçeler için
de anket yapacağımızı ama bir hafta sürenin
çok uzun olduğunu düşünerek bir veya iki gün
sürede anketi tamamlayacağımızı belirtelim.

Anketimize gelen yorumlardan bazıları!

Aytaç Yalazman Şensen: Her ikisine de oy
vermeyeceğim.

Muhammet Gür: İki adaya da oy yok ikisi de
beni ve savunduğum düşüncelerimi temsil 
etmiyor.

Uğur Yüzbaşı: Tabii ki Mevcut İBB Başkanı
olan nereli ve nerede oturuyor sorusuna muhat-
tap olması doğru olmayan İstanbul’un her kare-
sine hakim olan Mevlüt Uysal’ı seçecek diye
düşünüyorum. Büyükçekmece'de ki AK Parti
adayının projelerini vaat değil de direk temelini
atabilecek kapasitede olduğunu Büyükçekmece
halkı anlamış olmalı ki anketlerde Mevlüt
Uysal çok önde gözüküyor mübarek olsun...

Tanju Ocak: İBB Başkanlığı'na vekalet eder-
ken Büyükçekmece için nokta kadar iş yapma-
mış şimdi bol kepçeden vaatler sallıyor. İlginç
olan bu boş vaadlere inananların olması. Takım
tutar gibi oy verilmez azıcık bilinçli olmak
lazım.

Aydın Şimşek: Mevlüt Uysal'ı başa getirinde

Büyükçekmece Gölü'nü kurutup
binalar diksin... Sonra neden gölü kurutup bi-
nalar diktigini sorarlarsa "Daha büyüğünü 
yaptık, bakın işte " diyerek Maramara Denizi'ni
göstersin.

Köksal Altay: Mevlüt Uysal Büyükçekmece
için bir şans. Bunu iyi değerlendirin. Mevlüt
Başkan ile gönül belediyeciliği kurulacak.  

Ömürcan Külünk: Sahte hesaplarla Hasan
Akgün'e oy vermiş olabilirler. Allah'ım bize akıl
verenler 25 yıldır hangi vaadini ve projesini gör-
müş de oy veriyorlar. Mevlüt Uysal gelecek
Hasan 

Akgün gidecek
İnanç İnan: Mevlüt Uysal tabiki yeter. Artık

sahili paralı yaptı kafelere peşkeş çekti millet
denize giremiyor oturacak yerleri mısırcıya
dondurmacıya kiraya verdi. Oturmaya yer bula-
mıyoruz zabıtaya şikayet ediyoruz ilgilenmiyor
kulak arkası ediyorlar, oturdukları yerden çık-
mıyorlar sahilde yapılan ne var halk için ben
göremiyorum.

Selma Avcı: Büyükçekmece'yi Büyükçek-
mece yapan Hasan Akgündür. Nankör olmayın. 

Emel Aktaş:  Hasan Akgün Büyükçekme-
ce'nin mimarı Büyükçekmece başkanını bırak-
maz Büyükçekmece de bizim başkan da bizim.
Ankete gerek yok 6. dönemde de başkanımızla
yola devam.

Ekrem Levent Küçük Ali: İki yıldır İBB Baş-
kanı iken metroyu getirmedi. İlçe belediye baş-
kanı olunca mı bunları yapacak? Seçilirse
yapacağını söyleyen bir hizmetle beraber olmak
akıl fukaralığıdır. Bir de hükümetin belediyesi
olmadığı halde tüm kısıtlamalara rağmen mü-
cadele eden Dr. Hasan Akgün, durmadan her
engellemeye rağmen koşan bir başkan. İller
Bankası'ndan belediyelere dağıtılan paralar var.
Esenyurt, Bahçelievler, Başakşehir gibi. Bunla-
rın bütçeleri hep arttı. Büyükçekmece'nin ki 
düşürüldü.

Özlem Yılmaz: Doğma büyüme Büyükçek-
meceli olarak bu ilçe-
nin mimarı olan Dr.
Hasan Akgün diyo-
rum. Zaten 100 yıl
geçse de konuşulacak
güzellikleri ile anıla-
cak işler yapıt. Seçim-
ler ve anketler
görünen yaşanan ger-
çekleri asla değiştir-
meyecektir. Tabii ki Dr.
Hasan Akgün...

Eren Savaş: Büyük-
çekmece değerlerine

sahip çıkacak ve belediye başkanımız Dr. Hasan
Akgün ile mutluluk şehrimizde yaşamaya
devam edecektir. İthal adaylar ile bilinmeyen-
leri kabul etmeyecektir.

İdris Yünlü: Tabii ki de Mevlüt Uysal olacak.
Durmak yok yola devam diyorum. Allah'ın iz-
niyle teröristler ile hiç işimiz olmaz. Allah o te-
röristlere oy verenleri ıslah etsin inşallah!

Halil Kütükçü: Yaklaşık iki yıl önce Büyük-
çekmece'ye taşındım. Yeni yapılan bir site ve so-
kakta idi yerimiz sokağımızda aydınlatma ve
kaldırım eksiği vardı. BEDAŞ'ı defalarca ara-
dık gelen olmadı belediyeyi aradık sağolsunlar
aydınlatma ve kaldırım eksiğimizi tamamladı-
lar ve evimize de yeni taşındığımızda çiçek he-
diye edilmişti. Tüm site sakinlerine daha önce
Kağıthane'de oturuyordum buraya geldiğim de
bu kadar yeşil alan ve sahil düzenlemesini gör-
düğümde hayran kaldım. Çok katlı binaların ol-
maması ve tam bir aile kenti olması beni
oldukça memnun etti. Böyle güzel bir ilçeyi bu
zamanda bizlere bıraktığı için Başkan Hasan
Akgün'e çok teşekkür ederim. Yolu açık Allah
yardımcısı olsun.

Ufuk Öz: İnsanın yıllardır oy verdiği adamın
kendi veya yardımcılarının ağzından Kumbur-
gaz, Bahçelievler Mahallesi civarı için yatırım
yapmaya değmez, süsleriz yeter. Ekinoba ve
Mimaroba'dan oy alsak yeter diyen bir yöne-
time oy yok! Siz CHP'lileri de küstürdünüz.
Benim mahallem yılı yılı aynı. Belediye bütçe-
siyle yapılmış hiçbir şey yok.

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Facebook anketim
ne demek istedi?

Bu yıkım Beylikdüzü'ne yakışmadı!

Gece yarısı operasyonlarına ülke olarak
alışığız.

Sabahın köründe evinden alınanlar.
Dükkanı basılanlar.
Kim yaparsa yanlış yapıyor.
Kimin için yaparsa doğru yapmıyor.
Beylikdüzü'nün tam ortasında hepimi-

zin durak yeriydi Küba Kafe ve Restoran.
Genç, heyecanlı, namuslu, dürüst iki

ortak işletiyordu Can ve Mehmet.
Dün sosyal medyada bu mekanın Bey-

likdüzü Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafın-
dan yıkıldığı fotoğraflarını gördüğümde
içim cız etti.

Bilemiyorum tabi içeriğini. 
Mutlaka yasaldır ve belediye ekipleri

işini yapmıştır.
Ama konuştuğum kadarıyla ansızın

gelmişler ve mekan sahipleri özel eşyala-
rını toplamadan yıkım gerçekleşmiş.

Mekanda bir de kedilerin yuvası varmış
ve o kedicikler de ölüvermiş.

Tek kelime ile bu yıkım yakışmadı.
Kim talimat verdi ise doğru yapmadı.
Bilemiyorum Beylikdüzü'nde benzer

mekanlar var mı ve yıkılacaklar mı?
Ama şayet benzer mekanlar varsa ve

haklarında yıkım kararları varsa bu şe-
kilde yıkılmaları Beylikdüzü'ne, İstanbul'a,
Türkiye'ye hiçbirşey kazandırmaz....

Aksine huzursuz, mutsuz, kindar insan-
ların yaşadığı bir kente dönüşür...

Banka soyguncularına geçit yok
EsEnlEr'dE bir banka şube-
sindeki soygunu güvenlik gö-
revlisi önledi. Olay Oruç reis
Mahallesi Barbaros sokak'ta
bulunan bir banka şubesinde
meydana geldi. saat 09.45 sı-
ralarında 59 yaşındaki Meh-
met K. bankaya geldi. silahını
çıkaran Mehmet K. 'yı, banka-
nın güvenlik görevlisi fark
ederek müdahalede bulundu.
silahlı kişi, özel güvenlik gö-
revlisini kelepçeleyerek etki-

siz hale getirdi. Bu sırada olay
banka görevlileri tarafından
polis ekiplerine bildirildi.
Banka şubesine gelen Esenler
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekip-
leri, Mehmet K.'yi yakalayarak
gözaltına aldı. Olay Yeri ve İn-
celeme Şube Müdürlüğü ekip-
leri de banka şubesinde
inceleme yaptı. Banka güven-
lik görevlisi, ifadesine başvu-
rulmak üzere polis merkezine
götürüldü.

Polis memuru kendini vurdu
AK Parti Şişli ilçe Başkan-
lığı önündeki polis nöbet
kulübesinde görevli polis
memuru, kazara kendini
vurarak yaraladı. Olay
Şişli Mecidiyeköy Mahal-
lesi Büyükdere Caddesi
üzerindeki AK Parti Şişli
İlçe Binası önündeki polis
nöbet kulübesinde mey-
dana geldi. Görevli polis
memuru silahını doldur-
boşalt yaptığı sırada silah

ateş aldı. Kurşun geçirmez
camdan seken mermi
polis memurunun omzunu
sıyırdı. Olay yerine gelen
sağlık ekipleri tarafından
ayakta müdahale edilen
polis memuru daha sonra
hastaneye kaldırıldı. Polis
memurunun hayati tehli-
kesi bulunmadığı öğrenilir-
ken, olayla ilgili olarak adli
ve idari soruşturma
başlatıldı.



B oğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörü-
nüm Bölgesi Uygulama İmar Pla-
nı'nın “Korunması gerekli kültür

varlığı uygulaması” hükmünde İBB Mecli-
si'nin şubat ayı oturumunda değişiklik ya-
pıldı. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin
haberine göre konuya ilişkin hazırlanan
raporda, Boğaziçi öngörünüm bölgesi
içinde yer alan tescilli kültür varlığı yapıla-
rının plan değişikliklerine ilişkin işlemlerin
yürütülmesinin zaman aldığı ve plan
onama sürecinin uzun olması nedeniyle
uygulama projeleri açısından sorun teşkil
ettiği kaydedildi. Rapora göre plan no-
tunda bazı yerlerde taşınmaz kültür varlığı
binaların bir kısmının yolda kalması nede-
niyle imar istikametine ilişkin düzenleme
yapıldı.
Plan notunda “…Aynı zamanda mevcut
planda olmayıp koruma kurullarında son-
radan tescil edilmiş taşınmaz kültür varlık-
larında istikamet problemi olabilmektedir.

İmar yolunun açılması sırasında korun-
ması gerekli kültür varlığı olarak tescilli
bina imar istikametinin gerisine çekilecek-
tir. Parsel büyüklüğü sebebi ile geriye çekil-
mesinin mümkün olmadığı durumlarda ve
mevcut tescilli eserlerin yerinde korunması
kararı alınması halinde imar yoluna ilişkin
uygulama yapılıncaya kadar ilgili kültür
varlıklarını koruma bölge kurulu kararında
uygun görülerek İBB başkanlığınca onay-
lanacak projesine göre ilgili parselde uygu-
lama yapılabilecektir” denildi.

Meclis devre dışı bırakıldı

Uzmanlar bu plan notu değişikliğini, özel
koruma altında olan İstanbul'un incisi Bo-
ğaziçi'nde İBB Meclisi'nin devre dışı bıra-
kılması olarak yorumladı. Uzmanlar, bu
düzenlemeye göre Boğaziçi’ndeki tescilli
kültür varlığı ya da kaybolmuş tescilli yapı-
larda planlama süreci çok uzadığı için uy-
gulama için gereken kararları ilgili koruma

kurulunun alacağını, İBB bürokratlarının
da ön projeyi onaylayacağını ifade ettiler.

Süreç nasıl işleyecek?

Gereken plan değişikliğinin daha sonra
İBB Meclisi'ne geleceğini aktaran uzman-
lar sürecin nasıl işleyeceğini şöyle anlattı-
lar: “Örneğin Boğaziçi ön görünümünde
eskiden var olan ancak günümüze ulaşa-
mayan bir yalı var. Ama yalıya ilişkin bir
kayıt yok. Bu tür konular meclise geldiğin-
den söz konusu yapının geçmişine ilişkin
evrak, bilgi, belge istenip bir denetim yapı-
lıyordu. Şimdi sadece kurul bu işi yapa-
cak. İBB Meclisi denetimi ortadan
kalkacak. Şu an boğazda olmayan ya da
var olduğu halde tescilli olup olmadığı tar-
tışılan, tescilli olduğu halde büyütülme
şaibesi olan yapıların akıbetini artık İBB
bürokratları ve kurulu üyeleri belirleyecek.
Meclis ve planlama işi sonradan devreye
girecek.”
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B arış süreci denen süreç boyunca ve
halen oylarını aldığı Kürt seçmenin
Türk seçmen gibi hala umut bağla-

dığı Başkan Erdoğan'ın CHP'ye yüklenme
adına kullandığı dilin kendisine ve partisine
oy kayıp ettirdiğini yapılan anketler ve eko-
nomik kriz ile boğuşan ve umudunu seçimler
sonrasına bırakan seçmen arasında ki tartış-
malardan anlamak mümkün.

'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenlerin
temsil ettiği yasal partiyi ve onunla iş birliği
yapanların hepsini terörist ilan edip, milli-
yetçi seçmenden oy aldığını düşünen Erdoa-
ğan'ın devletin imkanları ile o mitingten, bu
mitinge gidip, yaptığı konuşmalarının karşı
taraf olan yani Erdoğan'ın oy alacağını dü-
şündüğü milliyetçiler gibi düşünenlerin oyla-
rını da kayıp ettiğini anlamalı.

Dikkat ediyor mu bilmem ama kendisi dı-
şında hiç bir bakanının ve partilisinin kullan-

madığı o dilin çok tehlikeli bir o kadar da oy
kaybına neden olduğunu anlamaması halinde
Akşener'in dediği gibi 17 yıllık iktidar da bık-
maya başlayan seçmenin iktidarın kulağını
çekeceği de kesin gibi görünmektedir.

Ve u dilden en çok faydalanın yasal bir
parti olan ve tüm baskılara karşın oy kaybına
uğramadığı gibi dim dik duran HDP'den çok,
Kürt seçmenin çokta hayrını görmediği
CHP'ye yaradığı da bilinmelidir.

Bu nedenle 1 Mart'ta da Ardahan'da ola-
cak olan Eroğan'ın o dili terk edip, daha ba-
rışçıl ve kardeşliği yeşerten bir dil
kullanmalıdır.

Aksine zaten zor bir seçim olduğu alenen
görünen 31 Mart Yerel Seçimleri ardından
balkondan kullanılacak bir dili kullanması
çok zor olacak.

CHP'nin darı rüyası..

31 Mart öncesi gittikçe sertleşen bir dille
devam eden seçim çalışmalarının devam et-
tiği şu günlerde diğer bir faşist anlayış olan
İYİ Parti ve Saadet Partisi ile açıktan ittifak

kuran, ulusalcı seçmenden
korkarak HDP ile olan ittifakını saklayan
Cumhuriyet Halk Partisi'nin rüyasında darı
gören aç tavuğa benzetmek sanırım yanlış
olmaz.

Çünkü, ne olduğu halen anlaşılmayan ama
onun bakışı ile asıl hedefine ulaşmak için
yani iktidarının devamı için Barış Süreci
denen süreçte HDP ile ardından onun tam
zıddı olan MHP ile bugün ittifaka giren  Er-
doğan'ın kullandığı dilin getireceği puanlarla
yaklaşan yerel seçimlerde başarılı olacağını
hesaplayan bir CHP var karşımızda..

Ama aynı CHP'nin hala parti içi sorunları
aşamadığı ve başta Mustafa Sarıgül, Han-
dan Toprak, Mete Özdemir gibi isimler
olmak üzere onca isimin CHP'ye değil, HDP
ile yeni bir gizli ittifaka girdiği ileri sürülen

AK Parti'ye çalıştığını da anlamıyor.
Ve en önemlisi İnce gibilerinin CHP Genel

Başkanlığı için verdikleri mücadeleyi yeniden
başlatmak adına 31 Seçimlerinin sonuçlarını
Kılıçdaroğlu'na ve ekibine karşı çıkış günü
ilan etme hesapları içinde olduğunu da gör-
mekte fayda var.

Bu ve buna benzer nedenler ile seçimi ka-
zanacağını düşünen ama bana soracak olur-
sanız yine rüyasında darı gören aç tavuk
konumuna düşecek olan CHP'nin 31 Mart'ın
kayıp edeni olan partisidir.

Baydar yanlış yapmazsa 
Demir kazanamaz..

Eroğan'ın kullandığı dil dolaysıyla rüya-
sında darı görmeye başlayan CHP'nin 30 yıla
yakındır yerel seçim kazanamadığı Ardahan
merkez de, ilçeleri Göle, Posof ve Çıldır'da
durumuna baktığımız da ise bu kentlerde ya-
şanan durumun diğer umut bağlanan kentler-
den farklı olmadığını görmekteyiz.

Anası köylüsü olduğu için dayısı olduğunu
savunduğu HDP Ardahan İl Başkanı ile gizli

ittifak yapan ama karşılığında CHP İl Yöneti-
mine tavizler verip, kötü bir liste çıkaran
CHP'nin Ardahan Adayı Faruk Demir'in sosyal
medya kanalı ile önde olduğunu gösterip, ha-
valara girdiğini gördüğümüz şu günlerde AK
Partinin adayı Veteriner Hekim Yunus Bay-
dar'ın yanlışlarına güvendiğini de izlemekteyiz.

Çünkü seçimi kazanamayacağını kendisi-
nin de bildiğini gördüğümüz CHP'nin adayı
Faruk Demir'in, en güçlü rakibi olan ve
MHP'nin adayını çekmesiyle 1-0 öne geçen
AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Yunus
Baydar'ın yapacağı yanlışlara güvendiği, bu
yanlışların başını çekenin de Bayda ve ekibi-
nin erkenden seçimi kazanma havasına gir-
mesine bağladığını anlıyoruz.

İşte bu nedenledir ki Baydar ve ekibi De-
mir'e fırsat tanıyacak adımlardan ziyade
daha mütevazı bir o kadar da başta koltu-
ğuna oturmaya hazırlandığı mevcut belediye
başkanı Faruk Köksoy olmak üzere eski il
genel meclis üyesi Suat Hancıoğlu ve diğer
küskünleri toparlayıp, işi sağlama alması
gerekir.

Erdoğan o dili terk etmeli
CHP o rüyayı görmemeli.. Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var
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Boğaziçi ön 
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alan tescilli kültür
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'İhya projeleri' ile
gündeme gelen 

yapıların restorasyon
ve yapım 
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BOGAZICI’NDE 
YETKI DEVRI!

Türk Tabipleri Birliği (TTB),
başkanlığını yapan Prof. Dr.
Sinan Adıyaman imzalı bir

mektup yayınladı. Mektupta şehir hastane-
lerinin sorunlarına değinen TTB, 28 mad-
delik bir sorun listesi sıraladı. Mektupta
hastanelerin yönetim biçiminden, mimari
tasarımdaki eksikliklere, bazı hastaneler-
deki yangın merdivenlerinin kapalı oto-
parklara açılmasından, personel
yetersizliğinin ortaya çıkarabileceği ölüm-
lere kadar inanılmaz detaylar paylaşıldı. 

Odak noktası kar!

TTB, kamu-özel ortaklığı ile yapılan şehir
hastaneleri ile ilgili, meslektaşlarından bir-
çok şikayet aldıklarını dile getiriyor. konu
ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin ko-
ca’ya yazılan mektupta Adıyaman, ‘ülke-
mizde ‘Şehir Hastanesi’ olarak
adlandırılan kamu-özel ortaklığı yönte-
miyle kurulan ve işletilen hastanelerin
sağlık hizmetleri sistemini eriten, özel ve
kâr amaçlı hizmetler sunduğu ve bu hasta-
nelerde sunulan sağlık hizmetlerinin odak
noktasını insan sağlığı değil, elde edilecek
kârın oluşturduğu bilinmektedir’ diyerek so-
runları sıraladı.

Doktorlar yemek yiyemiyor

TTB’nin hem hasta hem sağlık çalışanı gü-

venliği açısından, hastanelerin yönetimin-
den tasarımına kadar dile getirdiği çarpıcı
sorunların başında doktorlarrın aşırı me-
safe yürümeleri geliyor. "Doktorlar nöbet-
lerde 20 bin adım atıyor. Hem günlük
mesai saatleri içerisinde hem de nöbet-
lerde çok fazla efor tüketmek zorunda kalı-
yorlşar" denilen mektupta, "Şehir
hastaneleri tasarlanırken otelcilik hizmetle-
rinin ön plana çıkartıldığı; ancak acil, ame-

liyathane, yoğun bakımlar ve kliniklerde
sağlık hizmeti sunulmasına ilişkin temel il-
kelerin göz ardı edildiği anlaşılmaktadır.
Hekim ve sağlık çalışanlarının dinlenme
odalarının yetersizliği yorgunluk ve kon-
santrasyon kaybına neden olmaktadır.
Artan iş yükü nedeniyle günlük mesai süre-
lerini aşmak zorunda kalan meslektaşları-
mıza hastanede yemek bile verilmemesi
dikkat çekicidir. Şehir hastanelerinin şehrin

dışında yapılmış olması hem
hastalar/hasta yakınları hem he-
kimler hem de diğer çalışanların
ulaşımını zorlaştırmaktadır. Hastane-
lerde gerçek anlamda merdiven yok-
tur. Personel 1-2 kat için bile asansör
beklemek zorunda kalmaktadır. Bazı has-
tanelerde yangın merdiveni olduğu belirti-
len merdivenler kapalı otoparklara
açılmaktadır" ifadeleri yer aldı. 

Diyanet’ten 
KaşıKçı 
eleştirisi

Yangın merdiveni otoparka açılıyor!

MÜSLÜMAN 
KADINLAR GÜNÜ
YKB’de kutlandı

KüçüKçeKmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri
Merkezi, Hz. Fatıma'nın Kutlu Doğumu sebebiyle düzen-
lenen Dünya Müslüman Kadınlar Günü programına ev

sahipliği yaptı. 
Küçükçekmece Belediyesi, Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği ile Türkiye Caferileri Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe;
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Küçükçekmece AK
Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkut, MHP İlçe Başkanı Seyfettin Tiryaki,
Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ve binlerce vatandaş ka-
tıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik protokol konuşmalarıyla
devam etti. Programda konuşan Karadeniz, 'Hz. Fatıma gibi anneler ye-
tiştirmek istememiz boş yere değil' dedi.

Hz. Fatıma niçin çok büyük?

Konuşmasında Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatıma'ya verdiği değerden
bahseden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Zülfikar
yürekli kadınlarımızın onun peşinde gitme kararlılığının tesellisiyle avu-
nuyoruz. Değerli kardeşlerim Hz. Fatıma niçin çok büyük? Çünkü Hz.
Fatıma iki aslanı besledi. Onlara süt emzirdi ve o aslanları beslerken hep
çocuklarına şu öğüdü verdi. Çocuklarım küfrün ve zalimin iti olacağı-
nıza imanın ve mazlumun aslanı olun ki öldüğünüzde kabrinize it
değil yiğit yazılsın. Şehit yazılsın diye onları büyüttü. İşte bugün Hz.
Fatıma gibi anneler yetiştirmek istememiz ona benzemeye çalışma-
mız boş yere değil. Rabbim Hz. Fatıma'ya benzemek isteyen, ona
özenen, onun yolundan gitmeye çalışan bütün kadınlarımıza rah-

met etsin, bütün kadınlarımızdan razı olsun?” dedi.

Bağcılar İlçe Müftülüğü ve Bağcılar Beledi-
yesi işbirliğiyle “Veda Hutbesinin Evrensel Me-
sajı” konulu bir panel düzenlendi. Halk

Sarayı’nda gerçekleşen etkinliğe her yaştan ilçe sakini
yoğun ilgi gösterdi. Programın açılış konuşmasını yapan
İlçe Kaymakamı, “Gerek ülkemizin gerekse İslam aleminin
içinde bulunduğu bugünkü durumu gözlemlediğimizde
Veda Hutbesinin bizim için gerçekten önemli dersler içerdi-
ğini görüyoruz. Biz gerçekten peygamber ahlakıyla yaşa-
mış olsaydık İslam coğrafyası bugün böyle olmazdı” dedi.

Bu bizim eksiğimiz

Panelde konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr.
Burhan İşliyen, Müslümanların yaşadığı sıkıntıların Veda
Hutbesinde verilen mesajlara uyulmamasından kaynaklan-
dığını belirtti. Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerinden
eleştiri yapan İşliyen, “Siz hiç ülkesinden kaçıp da Suudi
Arabistan’a özgürlük var diye sığınan gördünüz mü? Gö-
remezsiniz çünkü bayrağında Kelime-i Tevhid yazan ülke-
nin karanlık elleri, öldürdükleri adamı kimyasal maddelerle
buharlaştırıyorlar. Hürriyet adına özgürlük adına kaçan ya
Avrupa’ya ya Amerika’ya kaçıyor bu bizim eksiğimizdir”
dedi.

Bunda bir yanlışlık var

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise "21. yüzyıl
dünyasında İslam coğrafyasında oyunlar oynanırken,
Müslüman Müslümanı öldürerek cihat ettiğini iddia edi-
yorsa bunda bir yanlışlık var. Bu yanlışlıkların sorumlula-
rından bir tanesi de biziz. Eğer biz Veda Hutbesini bile
anlayamamışsak, idrak edememişsek gerçekten kendimizi
çek etmemiz lazım. O kadar güzel dine mensup olan bizler
hala Avrupalılara özeniyorsak bu işte gerçekten bir yanlışlık
var. İnşallah kendimize geleceğiz” diye konuştu.
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C HP Ekonomi Masası tarafından
düzenlenen toplantıda konuşan
Kemal Kılıçdaroğlu, devlette liyaka-

tın çöktüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, “Dev-
lette liyakatı çökertirseniz bürokrasi arzu
ettiği hizmeti veremez.Eğer bürokrasi ha-
tayı siyasi otoritenin önüne koyamazsa o
devlette çürüme başlamış demektir.Defa-
larca hukukun üstünlüğünü sağlayın dedik.
Teyze oğlu bir yere, damat bir yere. Bunla-
rın hiçbirisi doğru değildir. Bakın, hukukun
üstünlüğü neden önemli? Bir ülkede can ve
mal güvenliğini sağlayan temel unsur huku-
kun üstünlüğüdür. O ülkede can ve mal gü-
venliği varsa yatırım yapılır. Hemen hemen
görüştüğüm her başbakana şunu söyledim;
neden Avrupa birliğinin dayatmasını bekli-
yoruz? Gelin Avrupa Birliği’ndeki tüm stan-
dartları gerçekleştirelim. Buna iktidarda
olan partinin yetkilileri yanaşmıyor” dedi.

İşsizlik büyüyecek

Türkiye'de krizin ger geçen gün derinleşece-
ğini anlatan Kılıçdaroğlu, “Ekonomik krizin
sorumlusu ülkeyi 17 yıldır yönetendir. Bu
ülkeyi kim yönetiyorsa ülkedeki krizin so-
rumlusu odur. Daha krizin ortalarındayız.
İşsizlik daha da büyüyecek. Peki biz nasıl
bir dönüşüm stratejisi benimsemeliyiz ki

Türkiye’yi dünyada da söz sahibi ülke ha-
line getirelim” diye konuştu.

Devleti yönet devlet olma

Birçok değerin ayaklar altına alındığını da
kaydeden CHP Lideri, “Hukukun üstünlü-
ğünü sağlamak zorundayız. Yani katılımcı
demokrasiyi güçlendirmek zorundayız. Bu,
dünyada söz sahibi olmanın birinci koşulu.
Demokrasi gelişmemiş hiçbir ülke gelişme-
miş ve kalkınmamıştır. Türkiye’nin üretmesi
lazım. Gelir elde etmek yerine borçlanmak,
üretmek yerine ithalat yapmak. Türkiye
üretim sürecinden büyük ölçüde koparıldı.
En büyük sıkıntı bu. İthalat olmadan ürete-
mez noktaya geldi. Bu egemen güçlerin
Türkiye üzerinde daha fazla söz sahibi ol-
masını sağladı. Demokrasilerde siyasal par-
tiler, devleti yönetmeye gelirler, devlet
olmaya değil. İran üniversitelerinin ürettiği
bilgi sayısı, Türk üniversitelerini geçti. Dö-

nüşüm stratejisinin ikinci ayağı üreten Tür-
kiye’yi yeniden inşa etmektir” ifadelerini
kullandı.

Sosyal devlet olmadan olmaz

Sosyal devletin olmazsa olmaz olduğunu
da anlatan Kılıçdaroğlu, “Sürdürülebilirlik.
Demokrasinizi geliştirebilir, üretibilirsiniz,
güçlü bir sosyal devlet olabilirsiniz ama tre-
nin gerisinde kalmamalısınız. Üniversiteler
bilgi üretemiyor. İktidar sahiplerinin haberi
yok, dünyadaki gelişmeleri bilmiyorlar.
Nasıl sürdürecekseniz? Dünyadaki gelişme-
leri izleyerek, kendinizi yenileyerek sürdüre-
bilir misiniz? Mevcut iktidar Türkiye'yi
krizden çıkaramaz. Bizim kendi ülkemize
sorumluluğumuz var. Yolu gösteriyoruz
ama onlar başka yerdeler. Yetkiyi ve gücü
tek kişiye verirseniz sorunları çözemezsiniz.
Var olan iktidar sorunların parçasıdır.
Sorun yaratan sorunu çözemez” dedi. AA

A dam, Başakşehir'de siyaset yapıyor.
O ilçenin belediye başkanlığına aday
olmuyor.

Meclis üyeliğine de aday olmuyor.
Neden belediye başkanlığını kazanma 

şansının olmadığını biliyor.
Ne de olsa garanti bir yeri istiyor.
Olamıyor.
1. sıradan meclis üyesi adayı oluveriyor.
Sonra ne diyor?
"Bugüne kadar sustuysam, parti çıkarları

için sustum. Bunu herkes böyle bilsin. Bu
işler çoluk çocuk işi değil. Bu işler sokak ser-
serilerinin işi değil."

Kime diyor? 
CHP Avcılar İlçe Başkanına.
Kime diyor?
CHP İstanbul Milletvekiline.
Kime diyor?
CHP İstanbul İl yöneticisine.
Kime diyor?
CHP Avcılar İlçe yöneticilerine.
Şimdi çıkar onlar için demedim 

der mi, der...

Avcılar'da oturmakla
Avcılarlı olunmazmış!

Susmuyor devam ediyor.
“Avcılar'da oturmakla Avcılarlı olunu-

yorsa Avcılar'da oturmuyorum doğru. 
Ama burasıyla en çok ilgilenen siyasetçiler-
den biriyim."

Düşünün Avcılar'da oturmakla Avcılarlı
olunmuyormuş, ama en çok Avcılarla 
ilgilenen siyasetçiymiş!

Yetmez...
Devam ediyor.
Avcılarlıların sahip çıkmadığı 360 yataklı

öğrenci yurdunun yapılmasını, CHP Avcılar
Belediye Meclis Gurubu ret ettiği için 6 saat
süren bir toplantı yapmış ve gerekli finans-
manın çıkarılması için çok çalışan biriymiş.

Beyefendi unutmuş.
O yurdun yapılmasından sorumlu olan Av-

cılar'ın CHP'li Belediye Başkanıydı. Şimdi
DSP'ye geçti.

Yetmez, o yurdun açılmasına CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gelmedi.

Çünkü kiraya verilmesine karşıydı.
Çünkü, kamuoyunda söylenildiğine göre

Katarlı birine kiraya verilmiş.
Anlayacağınız zat-ı muhterem yurt inşa-

aatı kiraya verilsin diye kulis yapanmış.
Aracı olan kendisiymiş...
Avcılarlıyım diyenler yurda sahip 

çıkmamışmış!
Utanmazlık böyle bir şey oluyor.

****
O yurtun kaba inşaatı Avcılarlı insanların

vergileriyle yapıldı, muhterem. Avcılar'la ilgi-
lenenlerin vergileriyle değil.

Ve yurt kiraya verilsin, birilerine peşkeş
çekilsin diye yapılmadı.

CHP'nin öğrenci yurt politikası gereği be-
lediye işletsin, öğrencilere hizmet versin diye
yapıldı.

O bina satılmak istendi, zat-ı muhterem.
CHP'nin meclis gurubu direndiği için satı-

lamadı.
Bizzat Avcılar'ın çıkarlarını korumaya 

çalıştılar.
Avcılar'a hizmet etmekle Avcılarlı olunur-

muş. Böyle buyurmuş, muhterem...
De git ordan.

***

Avcılar'da oturan 400 bin yakın insana
hakaret etmiş, utanmadan.

Avcılar'da oturmakla Avcılarlı 
olunmazmış.

Bir de kavram uyduruyor.
Avcılar'a hizmet etmekle Avcılarlı 

olunurmuş!
Başakşehir'de oturuyorsun, ama oraya

hizmet etmeyi düşünmüyorsun.
Avcılar'ın sokaklarını bilmez, mahallele-

rini bilmez ama konuşursun.
Başakşehir'de oturur, garanti diye Avcı-

lar'da belediye başkanı olmak istersin.
Sonra da uydurup uydurup durursun.
Bari sus...

Adaylığı gasp edilmiş! 
Kim yapmış? MYK, PM...

Zat-ı muhterem inci döktürmeye 
devam etmiş.

Partiye zarar vermeyecek, çünkü parti
aideyeti yüksek biriymiş.

Partiye zarar verecek davranışı kimse
o'ndan beklemesin imiş.

Devam etmiş.
Adaylığı gasp edilmiş. Kim gasp etmiş.

CHP MYK, CHP PM.
Partinin üst yönetimine "gaspçı" diyor.
Sonrada aideyeti yüksekmiş.
Hangi hakla bunu söylüyor. Aideyet 

hakkıyla.
Susacakmış, anlatmayacakmış, 

yaşananları.
Kimsenin aleyhine konuşmayacak, 

arkadaşlarını kırıp, üzecek bir söz 
söylemeyecekmiş.

Bu söylenenleri de kimi CHP'liler de 
alkışlamış.

Avcılarlıları küçümsemiş, onların Avcılarlı
olmadığını iddia etmiş... 

Ama alkışlamışlar... 

Miş miş de... miş miş...

Gülüyorum zat-ı muhtereme.
Partinin yönetimine gaspçı diyor.
Yetmiyor devam ediyor. 
Parti işleri çoluk çocuk işi değilmiş.
Sokak serserlerinin işi değilmiş.
Kendisine eleştirenler Atatürk fotoğrafla-

rının arkasına saklananlarmış.
Kendi bölgesinde listeye girememiş, başka

bölgeden insanları listeden çıkarıp kendisi
listeye sokmuşmuş!

Kendi kardeşini ilçe başkanı yapmışmış.
Kendine taraftar toplayacak diye liste

yapmışmış...
CHP Genel Merkezi'nin bir katında birbir-

lerine liste için tekme tokat girişmişlermiş.
Listelerle ilgili söylenen her şey yalanmış.

***
Anlaşılan, Avcılar CHP'de, ilçe başkanın

bypas edilerek listenin ilçe seçim kuruluna
verilmesinde, bu zat-ı muhterem ve Başakşe-
hir'in zat-ı muhteremi var.

Ve seçim öncesi partisini sevdiği için sus-
muşmuş.

Böyle susmuşsa vay haline...

Son söz: Soru şu CHP MYK ve PM kendi-
lerine gaspçı diyen muhterem için ne diye-
cekler? İlçe başkanına, parti milletvekiline, il
yöneticisine, ilçe yöneticilerine, partililerine
sokak serserisi diyen zat-ı muhtereme ne söy-
leyecekler?

Ne demişti Avcılar'da 15 yıl belediye baş-
kanlığı yapan Mustafa Değirmenci, rakibi
olan AK Parti adayına. 

"Evin işin Bağcılar'da ne işin var Avcı-
lar'da." Bağcılar'ı sizde Başakşehir yapın,
o'nun için deyiverin... Tutar... 

Partinin MYK ve PM'sine “gaspçı” diyor. 
Yetmiyor, partinin milletvekiline, il ve ilçe yöneticisine

“sokak serserisi” diyor. Ve ağzından baklayı da 
çıkarıveriyor. Öğrenci yurdunun kirilanmasını

organize eden kişi bu zat-ı muhteremmiş.
Ve bununla da övünüyor.

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 
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Suskunluğuna bak...
Bir de susmasaydı!

CHP Ekonomi Masası 
tarafından düzenlenen 
‘Üreten, Çalışan, Hakça

Paylaşan Türkiye’ başlıklı
toplantıda konuşan CHP

Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, “Ekonomik 

krizin sorumlusu 
ülkeyi 17 yıldır yönetendir. 

Bu ülkeyi kim yönetiyorsa 
ülkedeki krizin sorumlusu

odur” açıklamasını yaptı

SORUMLUSU
HUKUMET
SORUMLUSU
HUKUMET
SORUMLUSU
HUKUMET
SORUMLUSU
HUKUMET
SORUMLUSU
HUKUMET
SORUMLUSU
HUKUMET
SORUMLUSU
HUKUMET
SORUMLUSU
HUKUMET

KRIZIN

Pozitif ayrımcılık vurgusu yapan Kılıçdaroğlu
şöyle konuştu; “CHP'nin yönettiği kentlerde
huzur var, sevgi ver. Çünkü kimseyi küçüm-
semiyoruz. Gecekondu bölgelerine pozitif
ayrımcılık yapıyoruz. Bizler sorumluluğu-
muzu biliyoruz. Sorunların çözümünü biliyo-
ruz. türkiye'nin stratejik dönüşüme ihtiyacı
var. dış politakayı barış değil, kavga eksenli
yaparsanız 3.5 milyon Suriyeliyi buraya geti-
rirsiniz. asla ve asla umutsuz değiliz. Bu ül-

kenin birikimi var, ülkenin hukuku var, bin-
lerce yargıç var. Güzel bir türkiye'yi, yaşana-
bilir bir türikye'yi birlikte inşa etmek
zorundayız. Krizden nasıl çıkarsınız? aklı-
nızla, mantığınızla çıkacaksınız. Vergi, eğitim
tam bir felaket. Bakanın değimiyle eğitim
yoğun bakımda. Biz tartışıyoruz, onlar değil.
Onlar krizden sürüklenip çıkıyorlar. Krizin so-
rumlusu kim? Sizsiniz. devlet denilen ku-
rumu perişan ettiniz.”

Türkiye’yi perişan ettiniz

SORUMLUSU
HUKUMET

Aksener: Apo ile
gorUsmeler

bAslAdı!
İYİ Parti Genel
Başkanı Meral

Akşener, katıldığı
televizyon

programında
önemli bir iddiada
bulundu. Akşener,
"İlginç bir şey var

İmralı görüşmeleri
başladı, Apo ile

görüşmeler
başladı. Ulaklar

gelip gidiyor" diye
konuştu

Katıldığı televizyon programında gün-
deme ilişkin önemli değerlendirmelerde
bulunan İYİ Parti lideri Meral akşener,

hükümete yüklendi. akşener, “Ekonomi çok berbat.
tencere kaynamıyor, gelen faturalar, sebze, meyve
yanıyor. Çiftçi perişan, üretim yok. Herkes şikâyet
ediyor. İnsanlar bu yerel seçimde projelerin tartışıl-
masını istiyor. Bu arkadaşlar ekonomiyi çözmek için
çabalayacakken bunu yapmıyorlar. Ben İstanbul'da
ikamet eden bir insan olarak şunu sormak istiyorum;
Ulaştırma Bakanıyken, Başbakanken, Meclis Başka-
nı'yken çözemediniz trafik sorununu. Nasıl çözeceksi-
niz?” diye sordu.

Ulaklar gidip geliyor

Hükümetin, apo ile temas halinde olduğunu da iddia
eden akşener, “ İlginç bir şey var İmralı görüşmeleri
başladı, apo ile görüşmeler başladı. Ulaklar gelip gi-
diyor. Ben bunu böyle deyince Erdoğan, gidip der ki
bürokrasi görüştü. Kardeşler, yeğenler gidip geliyor.
Orada başka bir iş birliği olduğuna inanıyorum” dedi.

Çatalca halkı için projeler hazır
çalışan kadınlarla
kahvaltı progra-
mında bir araya

gelen Çatalca AK Parti Belediye
Başkan adayı Mesut Üner, çalı-
şan kadınların sorunlarını dinle-
dikten sonra projeleri hakkında
bilgi verdi. Üner, “Bugün halkı-
mızın kullandığı Nazım Özbay
Kültür Merkezi var. Bu merkez
İBB tarafından yapıldı. Hemen
onun yanındaki futbol sahası
bizim zamanımızda yapıldı.
Doğalgaz 2006’da İsmail Baş-
kan’ın AK Parti’ye geçmesinden
sonra yapıldı. Gazi İlkokulu, İs-
tanbul Ticaret Okulu, o zaman
çok programlı liseydi, arif Nihat
Asya o zamanlarda yapıldı. Bu

saydıklarım ve sayamadığım
daha nice projeler o dönem-
lerde yapıldı. Neden bunları
saydım, Çatalca’mıza 3 yıllık
AK Parti döneminde yapılan
hizmetleri saydım” dedi.

Hayvan barınağı açılacak

Çalışan kadınların barınak, ka-
palı havuz isteklerine karşılık ise
“Hastanemizden en son aldığı-
mız raporda 330 köpek ısırma-
sına maruz kalmış
vatandaşımız var. Bizim bir
Hayvan Barınağı projemiz var.
İBB tarafından onaylandı. Kıs-
metse seçimlerden sonra açıla-
cak. Kapalı pazarımız kesinlikle
olacak, Ferhatpaşa merkezde
olacak bu kapalı pazar” müjde-
sini verdi.

Kültür merkezi yeri hazır

Meydanı futbol sahasına kadar
mutlaka açacaklarını söyleyen
Üner, “Mehmet Akif Ersoy İlk-
okulu’nun karşısındaki 6 dö-
nümlük yere kültür merkezi inşa
edeceğiz. İçinde nikâh sarayı,
engelliler merkezi olacak. Ka-
dınlarımıza kurslar vereceğimiz
bir alan olacak. Burası Ça-
talca’nın 24 saat yaşayan bir
kültür merkezi olacak. Ça-
talca’da herkesin havuz olarak
bildiği mesire alanı var. Oraya
İstanbul’un en güzel sosyal tesi-
sini inşa edeceğiz” ifadelerini
kullandı. DHA

Seçim çalışmalarına Cihangir Mahallesi gezisi
ile devam eden AK Parti Avcılar Belediye Baş-
kan Adayı İbrahim Ulusoy, Söz Sizde programı

kapsamında Tahtakale ve Merkez Mahallesi sakinlerini din-
ledi. Tahtakale Mahallesi sakinleri Ulusoy'dan 4 istekte bu-
lunarak, "İmar, karma proje, yerinde dönüşüm ve son
olacak ilgi. Örneğin başkalarının yapay gölü varken, bizim
ise kullanamadığımız çok kötü durumda olan gölümüz
mevcut" dedi. Bir başkan vatandaş da, "Yol sorunu mu
desem, ulaşım sorunumu desem bilemiyorum. Ama bildi-
ğim şey başkanım aracımı hafta da en az bir kez tamire gö-

türüyorum. Yollarımızı görüyorsunuz, köstebek yuvası gibi
ve mayın tarlasından hiç bir farkı yok başkanım" ifadelerini
kullandı.

Mahalle mahalle geziyoruz

Mahalle sakinlerinin talepleri dinleyen AK Parti Avcılar 
Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy ise “Avcılar’ı karış
karış, mahalle mahalle gezip vatandaşları dinliyor, notları-
mızı alıyoruz. Bu sorunların şimdiye kadar aşılamaması
çok garip çünkü zor şeyler değil. Bizim dönemimizde bu tür
sorunlar asla olmayacak. Anında çözüm getireceğiz” dedi.

Vatandaş anlattı Ulusoy dinledi

Mesut Üner, çalışan 
kadınlarla bir araya geldi. 

İYİ Parti 
Genel Başkanı

Akşener,
önemli bir 
iddiada 

bulundu.

CHP Lideri,
“Hukukun 

üstünlüğünü
sağlamak 

zorundayız”
diye konuştu. 



E ğer hafızam beni yanıltmıyorsa, sanı-
rım Urfa’ ya ilk kez gidişimdi. Nisan
ya da Mayıs ayının son günleriydi.

Havada parlak bir güneş vardı ve ağaçların
hepsi baharın tadını oburca emiyor gibi
yeşil ve tazeydiler. Her yerde bir zindelik ve
müthiş bir enerji vardı. Hedefimde bir an
önce Balıklı Gölü görmek vardı. Nemrut
‘un ve Hz. İbrahim’in efsanesine tanıklık
etmiş o muhteşem mekanı görmek, beni 
ziyadesiyle heyecanlandırıyordu. Büyük 
bedestenin önünde indim. Gümrük Han'ın
içinden doğrudan doğruya Balıklı Göle 
yöneldim. Ben denizi olan bir yerde 
büyümemiştim. Gördüğüm en muhteşem
sulak alan Dicle nehrinin vadisiydi. 
Dolayısıyla Balık ve türevlerine dair, bende
birikmiş bir görsel hafıza yoktu. Balıklı 
göldeki on binlerce balığı yan yana görünce
adeta kendimden geçtim.

Gölün kenarındaki herkes bir taraftan

balıklara yem atıyordu bir taraftan da yemi
kapmak için adeta birbirini ezen balık sürü-
lerinin, muazzam gösterisini izliyordu.
Gölün hem kenarında yem satan küçük bir
kulübe gözüme ilişti. Yem satın almak üzere
ona doğru yürümeye başladım. Kulübede
yaşlı bir adam ağır hareketler ile yem iste-
yen insanların taleplerini karşılıyordu. Ben
de sıraya girdim ve sıranın bana gelmesiyle
bir kap yem alıp, balıklara atmaya başla-
dım. Hayatımda ilk kez bir büyük balık 
sürüsü görüyordum. Balıkların zarif sayıl-
mayacak hareketlerden sonra yemi yutma
çabaları, doğrusu keyfime keyif katıyordu.
Elimdeki yem kabını hızla bitirmiştim.
Dönüp bir tane daha aldım. O da bitti bir
tane daha satın aldım o da bitti. Kaç kez
yem satın aldığımı şimdi tam olarak
hatırlayamıyorum. Ama galiba 
sonuncusunda yem satan yaşlı adamın
asık suratını fark ettim.

Ben çok eğleniyordum. Yaşlı
yem satıcısının neşesiz yüz ifadesi, dikka-
timden kaçmadı. “Amca’’ dedim, “bak ben
ne kadar keyifliyim, üstelik habire senden
alışveriş yapıyorum, para kazanıyorsun. 
Satışların çok iyi. Sen neden bu kadar 
keyifsizsin?’’ dedim. “Evladım” dedi. “ben
senin gördüklerini göremiyorum’’ Yüzüne
daha dikkatlice baktığım zaman gerçeği
gördüm. Yaşlı yem satıcısı kördü. Binlerce
kez özür diledim ama, sanırım içim hiç
huzur bulmadı.

Doğuştan kör olan bir insan körleşme
yaşamaz. Yaşlı yem satıcısı da körleşme 
yaşayanlardan değildi. Bana senin gördük-
lerini göremiyorum demesi durumun ne
kadar farkında olduğunu anlatır. Onun 

bilinci benim bilincimden daha açıktı. Zihni
daha berrak ve benim iki gözle göremedi-
ğimi o doğuştan kapalı gözleriyle görüyor
hissediyordu.

Gerçek körleşmeye örnek olacak gerçek
bir hikaye anlatmak istiyorum. Sanırım yıl
1985 ti. O zamanlar Yazko adında bir ya-
zarlar kooperatifi vardı ve bu kooperatif, 12
Eylül darbesinden ötürü daralan siyasi alanı
edebiyat sanat ve felsefe dergileri çıkarta-
rak genişletmeye çalışıyordu. Ben de
Yazko’nun çıkardığı dergilerin tümüne
abone olmuştum. O dönemde Yazko edebi-
yatta Özdemir İnce’nin ''Türk Şiirinde imge-
nin serüveni'' adlı bir yazısını yayınladı. O
yazıda şiirin çarpıcı etkisini ifade etmek için
Özdemir İnce Kör bir dilenci hikayesinden
söz ediyordu.

New York’ da Manhattan köprüsünün
tam dibinde bir kör dilenci varmış. Adamın
kör ve dilenci olduğunu gösteren bütün
emareler mevcutmuş. Başında şapkası, gö-
zünde kara gözlükleri, kolunda pazubandı,
boynunda levhası ve levhasının üstünde de ‘’

Ben körüm" yazısı. Bunlar yetmezmiş gibi
önünde hem köpeği hem de dilenci mendili
duruyormuş. Buna rağmen kör dilenci
günde ancak bir dolar dilenebiliyormuş.

Gel zaman git zaman adamın biri günün
birinde dilenciye şöyle bir bakmış ve eğilip
levhasındaki ben körüm yazısını silmiş ve
yerine başka bir şey yazıp çekip gitmiş. O
günden sonra bizim kör dilenci günde yüz
dolar kazanmaya başlamış.

Günün birinde artık sesinden mi koku-
sundan mı bizim kör dilenci adamı bileğin-
den yakalamış ve demiş ki, ’’Allah aşkına
sen söyle, sen ne yaptın da ben daha önce
günde ancak bir dolar kazanırken şimdi yüz
dolar kazanıyorum’’

Adam “Basit” demiş “Daha önce 
levhanda ben körüm yazısı vardı. Onu 
sildim, onun yerine” bahar gelecek ama ben
görmeyeceğim’’ diye yazdım.

Bazen görmemiz gereken her şey 
aslında gözler önünde serilidir ama biz 
göremeyiz. Bakış açımızı değiştirmeden de
görmemiz hiç mümkün olmaz.

Bakıp görememek körleşme!
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KONUK YAZAR

İlhami IŞIK

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci, Esenyurt'u dünya kenti yapacaklarını belirterek,
“Bizim Esenyurt için hayallerimiz var Esenyurt'u uluslararası bir marka haline getireceğiz” dedi

T üm amacının Esenyurt'un hak ettiği
yere ulaşmasını sağlamak oldu-
ğunu belirten Azmi Ekinci, "Bunu

gerçekleştirmek için gece gündüz vatan-
daşlarımız için neler yapabileceğimizi pro-
jeleştiriyoruz. Bunlardan bazılarını
söylemek gerekirse, ilköğretim okullarında
sınıf ortalamalarını Cumhurbaşkanımız
Erdoğan'ın söylediği 35'li rakamlara indi-
receğiz. İlçedeki 102 okulun tümünde 170
bin öğrenciye yetecek kadar kütüphane ya-
pılacak. Okullara etüt merkezleri kurula-
cak. Okul çıkışlarında ek dersler yapılacak.
Okullarımızın bahçelerine bilgi evleri, kreş
ve oyun bahçeleri yapılacak. Bilgi evi, kü-
tüphane, oyun grupları yapıldığı zaman
okul hem öğretmen hem veli için açık alan-
lar olacak. Bunun yanında görevlendirdiği-
niz zabıtalarla zararlı maddeler satan kötü
niyetli insanların alanlarını daraltmış ola-
cağız” dedi.

Kadınlar için de projelerimiz var

Esenyurt'ta öğrencilerin yanı sıra kadınlar
için de projeler hayata geçireceklerini akta-

ran Ekinci, “Öğrencilerimizin geleceği için
üç koldan mücadele edeceğiz. Velinin öğ-
retmenin ve zabıtanın olduğu yerde bu in-
sanlara göz açtırmayacağız. Zararlı şeyler
satamamış olacaklar. Güvenlik için sokak-
larda da gece bekçisi zabıta ve emniyet gö-
revlilerinin sayıları arttırılacak.
Kadınlarımız için çok büyük projelerimiz
var. Gerek evde üretim gerekse de ürettikle-
rini satabilecekleri yerler oluşturmak anla-
mında” diye konuştu. 

Nitelikli işçi yetiştireceğiz

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi
(ESBİM)'in iş bulma konusunda aracı ol-
duğunu ifade eden Belediye Başkan adayı
Azmi Ekinci, "İş bulunuyor tamam ama
nitelikli eleman sıkıntımız var. Bunun için
öncelikle öğrenci ve işçi kardeşlerimiz için
çıraklık eğitim kurslarımız olacak. Fabrika
sahipleri Esenyurt'ta işçi bulamadıklarını
söylüyor. Bu sorunu çözmenin yolunun çı-
raklık eğitim merkezlerinde bulduk. Hem
öğrencilerimize mezun olmada bir zanaat
kazandırmış olacağız, hem de ilçemizde iş-
sizlik sorununa nitelikli eleman yetiştirerek
bir çözüm bulacağız” ifadelerini kullandı.

ANIL BODUÇ

ESENYURT DUNYA 
KENTI OLACAK

yatırımlar artacak
EsEnyurt'un sanayi kenti olduğunu da ak-
taran Ekinci, “sanayi bölgesiyiz, nitelikli ele-
manlar oldukça fabrikalarımız da güçlenip
istihdam alanını çeşitlendirmeye gidecek.

Bizim Esenyurt için hayallerimiz var Esen-
yurt'u uluslararası bir marka haline getirmeye
çalışıyoruz. Buna genç kardeşlerimize yaptı-
ğımız yatırımlarla ulaşacağız” diye konuştu.

Vatandaş sağlam
binalarda otursun

Sancaktepe Belediye Başkanı ve
Ataşehir Belediye Başkan Adayı
İsmail Erdem, imar sorunlarıyla

yıllarca boğuşan Ataşehirli
vatandaşların problemlerini dinledi.

Başkan adayı İsmail Erdem, “Biz 
diyoruz ki, komşularımız sağlık,

sıhhat ve huzur içerisinde depreme
dayanıklı güvenlikli standardı yüksek

sağlam konutlarda yaşasınlar” dedi

31 MART Yerel seçimleri
için AK Parti Ataşehir
Belediye Başkan adayı

olarak gösterilen ve seçim hazırlıkla-
rını sürdüren İsmail Erdem, Yenişe-
hir Mahallesi İmar Konutları ve
Örnek Mahallesi sakinleri ile bir
araya geldi. Yıkılma tehlikesiyle karşı
karşıya kalan İmar İskan Blokları
için hızla çözüm bulan Erdem,
TOKİ ile kat sahipleri arasında an-
laşma sağlayarak bin 72 konutun yı-
kılarak sıfırdan baştan yapılmasına
öncü oldu. İlk hak sahibinin muva-
fakatnameye imza atmasıyla birlikte
İmar İskan Bloklarının dönüşümüne
start verildi.

Yaşam standardı yükselmeli

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan
adayı İsmail Erdem, TOKİ ile yıl-
larca yaşadıkları konut problemle-
rine çözüm bulmasını isteyen

vatandaşlarla yaptığı görüşmede
şöyle konuştu: “Ciddi bir çalışmayla
kat malikleri ile TOKİ arasında mu-
vafakatname imzalamaya kadar
süreç geldi. Burada karşılıklı olarak
bir mutabakat var, gönül rızası var.
TOKİ’den özellikle bizim ısrarımız
üzerine bir an önce başlamasını iste-
dik ve işlemlerini de hızlandırdı. Şu
an gelinen noktada muvafakatları
TOKİ yetkilileri alacaklar ve aka-
binde binalar boşaltılacak ve yıkıla-
cak. 140’ar metrekare brüt daire
üzerinden yaşam standartları yüksek
konutlara Ataşehirli komşularımız
bir an önce kavuşmuş olacak. Biz di-
yoruz ki, komşularımız sağlık, sıhhat
ve huzur içerisinde depreme daya-
nıklı güvenlikli standardı yüksek ko-
nutlarda yaşasın. Sayın
Cumhurbaşkanımız da 10 gün önce
Küçükbakkalköy’de komşularımıza
hitap etti, orada da İmar İskan Blok-

ları yıkılacak ve Ataşehirli vatandaş-
larımız dairelerine kavuşacak diye
resmî, birinci elden müjdeyi verdi.”

Arsalara siz sahip
olacaksınız

Örnek Mahallesi’nde, TOKİ’nin
elindeki parsellerde oturan vatandaş-
ların sorunları hakkında konuşan
Erdem, “Örnek Mahallesi’nde TO-
Kİ’nin elinde olan parsellerin vatan-
daşa devri ile alakalı yapılması
gereken çalışmalar var. Bir an önce
vatandaş arsalara sahip olacak. Kim
söyledi bunu? Türkiye Cumhuri-
yeti’nin bir numarası devlet başkanı,
onun ağzından çıkan söz artık ger-
çekleşecektir. Her işin bir külfeti var,
zorluğu var, sıkıntısı var terleyecek-
sin. Biri şöyle diyecek biri böyle diye-
cek. Kim ne söylerse söylesin
yaptığın iş doğru mu? Yoluna devam
edeceksin” ifadelerini kullandı. DHA

Ataşehir Belediye Başkan
Adayı İsmail Erdem, ilçede
yer alan binaların büyük
bir kısmının depreme hazır
olmadığını belirterek,
acil bir şekilde kentsel
dönüşüm yapılacağını söyledi.

Şişli’ye akıllı
otopark sözü
DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa
Sarıgül, Şişli'deki en büyük sorunun trafik
olduğunu belirterek, akıllı otopark sözü
verdi. Sarıgül, 1 Nisan'dan sonra motor
kullanan sürücüler için Şişli'de özel motor
parkları yapacaklarını da söyledi

CHP’DEN ayrıldıktan sonra DSP’nin Şişli
adayı olan Mustafa Sarıgül, Feriköy’de dü-
zenlenen toplantıda seçmenlerle bir araya

geldi. Soğuk hava ve kar yağışına rağmen binlerce ki-
şinin katıldığı toplantıda vatandaşlara hitap eden Sa-
rıgül, şunları söyledi: “Seçimlere sadece 34 gün kaldı.
Bu süre içinde sabah saat 06.00’dan gece yarısına
kadar arkadaşlarımla birlikte her sokağı kapı kapı do-
laşmaya devam edeceğiz. Gittiğimiz her mahallede
yurttaşlarımız bizi coşkuyla ve heyecanla karşılıyor. Bu
heyecanı yaratan, daha önce Şişli’de gerçekleştirdiği-
miz hizmetlerdir.”

En güvenli kent Şişli olacak

1 Nisan’dan sonra Şişli'nin yepyeni hizmetlere kavu-
şacağını vurgulayan Sarıgül, “İlçemizin en önemli so-
runlarından birisi trafik ve otoparkların yetersizliği.
Buradan Şişlili yurttaşlarıma söz veriyorum. Seçim-
den sonra ilk ele alacağımız konulardan biri otopark-
lar olacak. Şişli’nin her mahallesine akıllı otoparklar
geliyor. Bu otoparklar son teknolojiyle donatılmış ola-
cak. Araçlarımız bu otoparklara sürücüsü olmadan,
asansörle park edecekler. Motor kullanan yurttaşları-
mıza da ayrıca müjde vermek istiyorum. Sadece onlar
için özel olarak tasarladığımız motor parklarını Türki-
ye’de ilk kez Şişli’de hizmete açacağız. Bütün motorcu
arkadaşlar, bütün kuryeler akşam bu otoparklara gü-
venli bir şekilde motorlarını bırakacaklar. Böylece mo-
torların sokaklarda yarattığı trafik ve parklanma
sorununu da ortadan kaldırmış olacağız. Şişli’nin so-
kakları pırıl pırıl ve güvenli olacak. Trafik sorununu en
aza indirecek yepyeni projeleri 1 Nisan’dan sonra uy-
gulamaya koyacağız” dedi. 

Çorbayı içen
ayazı unuttu

MALTEPE Belediyesi Cumhuriyet Eğitim
Merkezi öğrencilerinin dağıttığı çorbayı içen
vatandaşlar, sabah ayazını bir an için

unuttu. Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve
Eğitim Müdürlüğü, sosyal sorumluluk kapsamında
öğrencileriyle birlikte bir proje hazırladı. “Cumhuriyet
Çocukları” projesi kapsamında belediye görevlileri ve
öğrenciler, metro durakları önünde “Çorbamız İkramı-
mızdır. Afiyet Olsun” diyerek, vatandaşlara bardak içe-
risinde sıcak çorba ikram etti. 

Hayata yapılan küçük tatlı bir dokunuş

Her fırsatta 'Biz büyük bir aileyiz' diyen Maltepe Bele-
diye Başkanı Ali Kılıç, gündelik hayatın yorgunluğunu
hafifletecek uygulamaların önemli olduğunu belirterek,
“Hayatta bazı anlar vardır, sizin için küçük sayılan bir
sürpriz, o anda bir başkası için yüzünü güldürecek bir
mutluluk olabilir. Arada birilerinin hayatı hatırlatacak,
küçük dokunuşlar yapması gerekiyor. Bu sosyal so-
rumluluk projesi kapsamında, vatandaşlarımız sıcak
çorba içmiş oluyor” diye konuştu.

İlçedeki vatandaşlarla buluşan Esenyurt AK Parti Belediye Başkan Adayı
Azmi Ekinci, “Biz bu kenti geliştirip, çocuklarımıza emanet edeceğiz” dedi.

Mustafa
Sarıgül
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P SV ve Ajax arasında kıran kı-
rana devam eden şampiyon-
luk mücadelesinde bir hafta

daha geride kaldı. Kritik öneme
sahip her mücadelede atılacak gol-
ler hayati önem taşıyor. Ajax uzun
süredir kazanamadığı şampiyon-

luğu Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla
taçlandırmak isterken PSV ise son döneme
ambargo koyduğu zirveye başkasının girme-
sine izin vermemek anacında.Hollanda’da bu
hafta iki takımın da önemli maçları vardı. Ay-
rıca diğer mücadeleler de nefes kesti.

Feyenoord’u yenemedi

İlk yarıda üst üste kazandığı 13
maçın ardından Feyenoord
ile serisi son bulan PSV
bir kez daha Rotterdam
ekibi engeline takıldı.
Eindhoven temsilcisi
10 kişi kalan rakibi
karşısında Jorgen-
sen’in golü ile 1-0
yenik duruma düştü
ancak iki dakika
sonra Lozano durumu
eşitledi. Van Bommel’in
öğrencileri kalan dakikaları
değerlendiremedi ve karşı-
laşma 1-1 berabere tamamlandı.
Böylelikle karşılaşmadan bir puan alan PSV
iki kaçta da rakibini yenememiş oldu.

Ajax ikinci yarı açıldı

Geçen hafta kazanan ADO Den Haag karşı-
sında yapacakları merak konusu olan Ajax
son deplasman maçından mağlup ayrılmanın
stresi ile mücadeleye çıktı. Heracles karşı-
sında alınan yenilgi belki de ligin kaderini be-
lirleyecek ancak Amsterdam ekibi kazaya
imkan tanımadı. El Khayati ile öne geçen
Lahey temsilcisi karşısında kısa sürede Donny
van de Beek ve penaltıdan Dusan Tadic’ten
gelen goller ilk yarıyı deplasman ekibinin 2-1
üstünlüğü ile tamamlattı. İkinci devre ise ev
sahibi için adeta eziyete dönüştü. Özellikle
Tomas Necid’in oyundan alınması sonrası
ilerde top tutmakta zorlanan ve Ajax hücum-

larını karşılamakta direnci kırılan ADO Den
Haag Ziyech ve Dolberg’den gelen gol vuruş-
larına da engel olamadı. Ajax 5-1 kazandığı
mücadele sonrasında PSV’nin de puan kay-
bıyla farkı ikiye indirdi.

Yıllar sonra heyecan

Hollanda liginde fikstürün tamamının açıklan-
ması sonrası bu maç için uçak biletimi aldım
ve okulların da tatil olduğu dönemde Den Ha-
ag’a geldim. Uzun zamandır tribünlere gaze-
teci olarak giriş yaptığım için sıra beklemek,
bilet almak ve birçok şeyi unutmuştum. Pas-
solig’im de olmadığımdan bu sistem çıktığın-

dan beri statlara taraftar olarak
gitmiyorum. Maça bir saat kala

atasın önündeydim. Yeşil ve
sarı renklerin hakim ol-

duğu bir ortam vardı.
Her yaştan ve ülkeden
insan görmek müm-
kün. Ve takımlarına
tutkulular. Ben de
uzun süredir takip
ettiğim takım için bi-
letimi sabah almıştım.

Girdik kuyruğa. Passo-
lig yok ama girişte bilet

okuyucu bir kişi bulunuyor.
Garajlarda önünüze gelen set

gibi bir şey çıkıyor onay verene
kadar. Ardından da güvenlik görevlisi arıyor.

Sonra serbestsiniz.

Skor önemli değil

Cars Jeans Stadion’da binlerce insan her iç
saha maçında takımını destekliyor. Alınan so-
nuçlar değil takımın mü-
cadele etmesi insanları
sevindiriyor. Ülkenin en
büyük şehirlerinden biri
olan Lahey’de futbolun
diğer illere göre geride
kalması biraz yadırgana-
bilir ancak taraftarlar
skordan çok takımın var-
lığı ile mutlu. İçeri girdik-
ten sonra rastgele bir
koltuk seçtim. Bir ya-

nımda oldukça heyecanlı bir amca ve diğer
tarafımda da çift vardı. İngilizce konuşup
maçı yorumladık. Güzel de oldu. Bana söyle-
dikleri ise takımdan sadece Lahey’i en iyi şe-
kilde temsil ettiklerine inandıkları.
Türkiye’deki skor odaklı tavırların aksine
böyle bir bakış açısı görmek her şeyden önce
sağlıklı bir ortam kurulması açısından çok
önemli. Bu durum malesef bizde yok. Kaos or-
tamı her yanımızı sarmış durumda.

Gol geldi ama...

ADO Den Haag ilk yarıya çok iyi başladı. Ajax’a
yıldırmayı başardı ancak gol gelmedi. Ortaya
koyulan iki yönlü oyun Amsterdam ekibi için
üst üste iki deplasman mağlubiyeti için yeterli
olacak mıydı? Sonunda El Khayati takımını öne
geçirdi. Faslı futbolcu kornerden gelen topta
uzak köşeye yaptığı vuruşla skoru 1-0’a ge-
tirdi. Ancak bundan sonra Ajax çıktı sahneye.
Hem de takım olarak. İki dakika içinde eşitliği
yakalayan deplasman ekibi Tadic ile de öne
geçti. İkinci yarı ise Ajax fırtınası vardı. Ziyech
ve Dolberg takımlarına 5 gollü galibiyeti geti-
recek üç vuruşu yaptı.

Maçın adamı: İki Faslı maestro

Ajax zorlu bir engeli aşarken Ziyech’in bundaki
katkısı çok önemliydi. Geldiği günden bu yana
takımını taşıyan Faslı yıldız ADO Den Haag
karşısında yine arkadaşlarına yaptığı servis-
lerle adından söz ettirdi ve maçın adamı oldu.
Ev sahibinde ise yine bir Faslı oyuncu ön
plana çıktı. El Khayati takımı adına tek golü
kaydetti ve mücadelesiyle adından söz ettirdi.
Ayrıca Tom Beugelsdijk de her ne kadar 5 gol
yense de önemli müdahaleler yaptı.

Play-off mücadelesi sürüyor

Hollanda liginde Avrupa kupaları için de
kıran kırana bir kapışma var. Feyeno-
ord’un doğrudan katılma konusunda
avantaja sahip olduğu sıralamada
play-off aracılığı ile kupalara gitmek
isteyen dört takımdan AZ Alkmaar,
Willem II’ye 2-1 yenildi. 40 puanda
kalan Alkmaar ekibi Feyenoord’u
yakalama fırsatını da tepti. Haftayı
Emmen deplasmanında geçiren Vi-
tesse ise sabadan 3-0 galip ay-
rıldı. Ajax’ı yenerek geçen
haftanın sürprizine imza atan
Heracles VVV Venlo deplasma-
nından da 1-0 kazanıp 3 pu-
anla yoluna devam etti.
Utrecht ise evinde Excelsior
ile 0-0 berabere kaldı.

De Graafschap’tan kri-
tik zafer

Küme düşme hattında bu-
lunan takımlardan Emmen
evinde Vitesse’ye yenilir-
ken kendisini takip eden
De Graafschap ile NAC
Breda haftayı puanlarla
kapattı. PEC Zwolle’yi
deplasmanda 3-0
yenen De Graafschap
ligde kalma umutla-
rını artırdı.NAC
Breda ise evinde
Groningen ile 0-0
berabere kaldı.

3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden ve
yarışta bende varım diyen Çatalcaspor

pazar günü kendi sahasında soğuk hava
şartlarına rağmen konuk ettiği rakibi
Bergama Belediyespor karşısında 7.

dakikada Kudret’in attığı golle sahadan
1-0 galip ayrılmayı başardı. Bu 

galibiyetle sarı kırmızılı haftayı 5. sırada
tamamladı ve gelecek için umutlandı

Çatalca sahasında oynanan karşılaş-
mada rakibi karşısında maça hızlı
başlayan ev sahibi Çatalcaspor
maçın ilk dakikasından itibaren bas-
kısını kurduğu maçın 7. Dakikasında
Kudret’in attığı golle öne geçmeyi ba-
şardı. Rakibi karşısında oyun üstün-
lüğünün yanı sıra skor üstünlüğünü
de eline alan Çatalcaspor karşılaş-
mada birçok gol pozisyonuna girme-
sine rağmen son vuruşlarda istediğini

yapamadı. Karşılaşmanın son dü-
düğü ile sahadan üç puanla ayrılan
Çatalcaspor zirve yarışına bir adın
daha yaklaşmayı başardı.

Rakibine üstünlük kurdu

Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen
başında Zafer Çevik’in gördüğü
ikinci sarı kartın ardından sahada 10
kişi kalan konuk ekip Bergama Bele-
diyespor bunun dezavantajını yaşadı.

Maçın kalan süresinde eksik rakibi
karşısında üstün futbol oynayan ve
onlarca gol pozisyonu yakalayan ev
sahibi Çatalcaspor bu pozisyonları
değerlendiremedi. Karşılaşmada at-
tığı tek golle sahadan 3 puanı alarak
ayrılar sarı kırmızılı ekip camiasının
yüzünü güldürdü.

Maç öncesi karla mücadele

İstanbulda etkili olan kar yağısından

Çatalca sahası en çok etkilenen yerler
arasında yer aldı. Maç öncesi sahada
biriken karla mücadele eden Çatalca
Belediyesi ekipleri saha zeminindeki
karları temizleyerek karşılaşmanın
oynanması için gerekli çalışmaları
yaptılar. Yapılan çalışmaları yakın
takip eden Çatalcaspor kulübü Baş-
kanı Hasan Gökçe maçın oynanması
için yapılan çalışmaların içinde yer
aldı.

Çatalcaspor gözünü 
zirveye dikti: 1-0

AJAX TAKIPTE

PSV TAKILDI 

Hollanda’da futbol heyecanı 23. hafta maçlarıyla devam etti. Lider PSV evinde Feyenoord ile 1-1 berabere kalıp 2 puan kaybederken Ajax ise ADO Den Haag
karşısında 5-1 kazanıp puan farkını ikiye indirdi. Muhabirimiz Burak Zihni ADO Den Haag - Ajax maçını tribünden takip etti ve haftaya genel bir bakış yaptı

1 PSV  23  18  4  1  58

Hollanda 
Eredivisie Ligi

2 takım arasındaki puan durumu

2 Ajax  23  18  2  3   56

O G B M P

Gol krallığı yarışında da ilk 4’te 2
takımdan oyuncular bulunuyor

L. de Jong         PSV 20

D. Tadić            Ajax       16
H. Lozano          PSV       14

H. Ziyech           Ajax      14

BURAK
ZİHNİ

HABER

Cuma 01.03.2019

Cumartesi 02.03.2019 Pazar 03.03.2019

Kazandıkları maçın ardından Çatalcasporlu oyuncular büyük mutluluk yaşadı.

20:30 Heracles - Utrecht

22:45 Excelsior - PSV

22:45 Vitesse - NAC Breda
22:00

De Graafschap - ADO Den Haag

18:45 AZ  - Fortuna Sittard

18:45 Feyenoord - Emmen

16:30 Groningen - VVV

16:30 Heerenveen - Willem II
20:30
Ajax 

- 
Zwolle

Hollanda ligi gelecek
hafta fikstürü

Çarşamba
13.03.2019



Usta sanatçı ayten alpman, ölümü-
nün 7. yılında, Cemal Reşit Rey salo-
nunda düzenlenen "Müziğin Ustaları
ayten alpman’ı anma" Konseri ile
anıldı. Cemal Reşit Rey salo-
nunda düzenlenen anma progra-
mında, başta ünlü sanatçı
Yonca Lodi olmak üzere, ge-
ceye katılan Işın Karaca, Dilek
türkan, Hakan aysev gibi
değerli sanatçılar, ayten
alpman'ın sevilen eserle-
rini seslendirdiler. Gece-
nin en büyük sürprizi ise
başarılı sanatçı Yonca
Lodi ve opera sanat-
çısı Hakan aysev
düetiydi. Muhteşem
ikili ayten alp-
man'ın "Ben Böy-
leyim" şarkısını
beraber seslen-
dirdiler. 

Yonca Lodi
mest etti
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Z ümrütevler Mahallesi Köroğlu Kıraathanesi'nde
gerçekleştirilen buluşmaya Maltepe Belediye Baş-
kanı Ali Kılıç'ın yanı sıra, CHP Dörtdivan Belediye

Başkan Adayı İlyas Özalp, dernek yöneticileri ve yüzlerce
kişi katıldı. Toplantıda konuşan Kılıç, “Sizler gibi bizler de
bu toprakların evlatlarıyız. Bizlere bu topraklarda birlik ve
beraberlik içerisinde yaşama imkanı sunan ulu önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının bize

miras bıraktığı bu Türkiye Cumhuriyeti'ne her koşulda
sahip çıkacağız. Çünkü adlarımız farklı da olsa, soyadımız
kocaman bir Türkiye'dir. Mevlana'yı Yunus Emre'yi, Hacı
Bektaş Veli'yi Köroğlu'nu, yani kısaca Anadolu kültürünü
yüreğimizde yaşatmamız gerekiyor” dedi.

Festivallerinizi burada yapacaksınız

“Her sabah 18 mahallemizden ücretsiz okul servislerimiz
kalkıyor ve öğrencilerimizi okullarına ulaştırıyor” diyen
Kılıç, “13 mahallemize kreş kazandırdık. 50 yıllık kentsel

dönüşüm sorununu bu kardeşiniz çözdü. Ce-
vizli mahallesinde 44 dönümlük araziyi bölge-
nin en büyük parkına dönüştürdük. Artık Bolulu
hemşehrilerimiz festivallerini burada yapacak.
Cenazesi olan bir vatandaşımız oradaki yerel yö-
netimin, belediye başkanının kapısı çaldığında, o
belediye başkanı bunlar benim hemşehrim değil,
benim partilim değil, bana oy vermemiş diye bu kapı-
ları kapatıyorsa o belediye başkanı helal süt emme-
miştir” dedi. 

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe’de yaşayan Bolu Dörtdivanlı vatandaşlarla bir araya geldi.
Kılıç, “İnşallah 31 Mart günü hep birlikte kol kola sandığa gidecek ve zaferi kazanacağız” dedi

Maltepe'de ayrı gayrı gütmediklerini kaydeden Kılıç, “Biz 5 yıl-
lık görev süremizde Maltepe'deki hiçbir cenazeyi, hiçbir cenaze

sahibini yalnız bırakmadık. Son görevimizi yerine getirdik ve
cenazelerimizi topraklarıyla buluşturduk. Taziye evlerimizin ne

ihtiyacı varsa hepsini karşıladık. Bizim ayrımız gayrımız
olmaz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada birliği-

mizi, beraberliğimizi ayakta tutacak, herkesi kucakla-
yacak güzelliklere imza atacağız. İnşallah 31
Mart günü hep birlikte kol kola sandığa gi-

decek ve zaferi kazanacağız” ifa-
delerini kullandı.
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ANIL BODUÇ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Avrasya Kitap Festivali’ne 
yaptığı ziyarette, imza günü olan 9 yaşındaki yazar Rüya Aygüneş ile tanıştı.
Burada genç yazara destek veren Başkan Şenocak, Rüya’nın basılan bin
kitabının 300 adetini alarak, genç çocuklara dağıtacağını söyledi
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31 MArt Yerel Seçimleri öncesi gece
gündüz sahada çalışmalarını sürdü-
ren AK Parti İl Başkanı Şenocak, Ye-
nikapı’da gerçekleşen Avrasya Kitap
Festivali’ni ziyaret etti. Burada vatan-
daşlarla sohbet eden Şenocak, yayı-
nevleri sahipleri ve yazarların kitap
festivali hakkında görüşlerini aldı.

Babası yardımcı oldu

Avrasya Kitap Fuarı’nda yoğun ilgi
ile karşılanan Başkan Şenocak’a AK
Parti Fatih Belediye Başkan Adayı
Ergün Turan da eşlik etti. Bir stantta
imza günü olan 9 yaşındaki Rüya
Aygüneş ile tanışan Başkan Şenocak,
genç yazara destek verdi. Ergün
Turan ve Başkan Şenocak, genç ya-
zarın kaleme aldığı kitabı incelediler.
Başkan Şenocak, “Rüya hanım ilk
kitabını çıkarmış oldu. İnşallah bun-
dan sonra çokça kitaplar yazmayı
Allah sana nasip eder. Biz sana des-
tek olalım ve kitaplarından alalım.
Sizin yaş kategorinizdeki çocuklara
senin yazdığın kitapları dağıtalım”
dedi. Başkan Şenocak’ın kitap
yazma fikrinin nasıl oluştuğunu sor-
ması üzerine genç yazar, “8 yaşında
başladım kitap yazmaya. Annem ve
babam gece yatarken bana kitap
okuyordu. Bende okudukları şeyleri

düşündüm ve en sonunda kitap yaz-
maya karar verdim. Babam da kayıt
cihazına söylediklerimi kaydetti.
Sonrasında bilgisayara aktardık ve
kitaba dönüştürdük” diye karşılık
verdi.

Hayalleri gerçek oldu

Rüya’yı örnek alacak çocuklar olaca-
ğını söyleyen Başkan Şenocak,
“Senin çok başarılı olacağına inanı-
yorum. 300 tane kitap alalım ve
senin yaşındaki genç kardeşlerimize

okumaları için bunları verelim”
dedi. Kitabına destek verdiği için
Bayram Şenocak’a teşekkür eden 
9 yaşındaki Rüya Aygüneş, “Çok
mutlu oldum ve onun sayesinde 
tanınabilecek duruma geleceğim.
Kendisi çok tatlı birisi. Kendisini çok
sevdim” diye konuştu.Genç yazar
Rüya Aygüneş, Başkan Şenocak’a
imzaladığı kitaptan hediye etti. 
Ardından Rüya ve ailesi Başkan 
Şenocak ile bir hatıra fotoğrafı
çektirdi. DHA

Esenyurt’ta 1 Rus rektör
SOuthern University (IMBL) Rek-
törü Prof. Dr. İmran Akperov, iş bir-
liği çalışmaları kapsamında
Türkiye’ye gelerek İstanbul Esenyurt
Üniversitesi’nde öğrencilerle bu-
luştu.Türkiye ve Rusya arasındaki iş-
birliğinin geliştirilmesine yönelik
çalışmalar yükseköğretim alanında
da devam ediyor. Bu doğrultuda İs-
tanbul Esenyurt Üniversitesi ve Rus-
ya’daki Southern University (IMBL)
arasında bir işbirliği anlaşması imza-
landı. Yapılan işbirliği sayesinde

Rusya’daki çeşitli öğrenim düzeyle-
rindeki yükseköğretim fırsatlarının
Türkiye’den mezun öğrencilere su-
nulması, çeşitli üst öğrenim diploma
programlarına kabulleri, uluslararası
etkileşim ve deneyim, araştırma ka-
biliyetleri ve yabancı dil yeterlilikleri-
nin geliştirilmesi gibi konulara
öncelik veriliyor. İstanbul Esenyurt
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi
Apak ve Genel Sekreter Dr. Öğr.
Üyesi Erdal Dursun ile birlikte ders-
lere girerek öğrencilerle buluştu.

İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki Erol
Erkişi, aşırı kiloları nedeniyle ne nefes

alabiliyor, ne de adım atabiliyordu. Kalp
yetmezliği problemi başlayınca obezite

cerrahisine karar veren Erkişi, 5 ayda 30
kilo vererek 128 kilodan 98 kiloya düştü

Azmin zaferi!

Obezite cerrahisi yöntemiyle ameliyat olan ve
bu ameliyatı olmak isteyen vatandaşlarla bir
araya gelen Medicana International İstanbul
Hastanesi, gerçekleştirdiği etkinlikte hem bil-
gilendirmede bulundu hem de merak edilen
soruları yanıtladı. Etkinlik öncesi obezite ile il-
gili açıklamalarda bulunan Medicana Inter-
national İstanbul Hastanesi Genel Cerrahi
Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Çipe, hastaların
çok iyi seçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Diyetisyen gözetimi şart

Ameliyatta dikkat edilmesi gereken hususların
altını çizen Prof. Dr. Gökhan Çipe, "Bu ame-
liyatı teknik olarak yapmadan önce başarılı
olabilmek için hangi hastaların bu ameliyata
uygun olup olmadığını çok iyi değerlendirme-
liyiz. Elbette ki ameliyatı yapacak cerrahların
da bu konuda tecrübeli olması şart. Mutlaka
bu kişilerin en az 6 ay boyunca bir diyetisyen
gözetiminde diyetten geçmeleri gerekiyor.
Eğer buna rağmen kilo veremiyorlarsa ya da
kilolarını tekrar alıyorlarsa bu kişiler cerrahi
açıdan değerlendiriliyor. Bunlar için de bazı
kriterlerimiz var” diye konuştu. DHA

Çocuk yazara
başkan desteği Bayram

Şenocak

Ali Kılıç,
“Maltepe’de
halk ne derse
o olacak. Biz
bu anlayışla
çalışmayı
sürdüreceğiz”
diye konuştu.


