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CHP-HDP yerelde 
ittifak kurmayacak

Doğal besin
kaynaklarımız...

Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç, imar barışının

yüzde sekseninin Sarıyer'i kapsama-
dığını söyledi. Yapı Kayıt Belgesi’nin
kentsel dönüşüm ilan edilene kadar
geçerli olduğunu vurgulayan Genç,
“Bu yasanın sonunda kentsel dönü-
şüm çağrısı yapılıyor. Kayıt belgesi
kentsel dönüşüm yapıldığı anda ge-
çersiz sayılıyor. Türkiye’de şu ana
kadar doğru yapılmış bir dönüşüm
maalesef yok” dedi. I SAYFA 4

ç

Kentsel dönüşüm
doğru yapılmıyor

Büyükçekmece’ye
ŞEREF BAYRAĞI

Büyükçekmece Belediyesi, Av-
rupa Ödülleri kapsamında “Av-

rupa Şeref Bayrağı” ödülüne layık
görüldü. Ödülü değerlendiren Bele-
diye Başkanı Hasan Akgün, “Bu onur
Büyükçekmece ailesine aittir. Ülke-
mizi Avrupa’da temsil etmek, başka
ülkelerde başarılar elde ederek bu tür
ödüllere hak kazanmak gurur verici.
Büyükçekmece Belediyesi olarak Av-
rupa’da da çalışmalar yürütüyoruz ve
başarılı oluyoruz” dedi.  I SAYFA 4

ç

HAYVANLARIN
röntgeni çekilecek

Maltepe Belediye Başkanı Ali
Kılıç, Maltepeli hayvansever-

lerle bir araya geldi. Kılıç, “İlçemiz-
deki tüm hayvansever dostlarımızla,
bir dayanışma hareketi başlatalım. İl-
çemize hayvanlar için kan alımı
yapan, röntgenlerini çekebilen bir la-
boratuvar kuralım” dedi. I SAYFA 4

ç

CHP Avcılar Belediye Başkan Aday Adayı Erdal Kaya, Avcılar için yola çıktığını
belirterek, “Hiçbir siyasetçinin tutamayacağı sözü vermemesi gerekiyor” dedi

CHP Avcılar Belediye Başkan
Aday Adayı Erdal Kaya, Avcılar'ı

daha ileri taşımak ve Avcılar halkına
ayrıcalıklı bir kentte yaşam sunmak
için aday adayı olduğunu açıkladı.
Emirhan Palace Otel'de gerçekleşen

adaylık açıklamasında konuşan Kaya,
Avcılar'daki CHP'nin varlığının devam
etmesi ve İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi'nin CHP'li bir belediye ol-
ması için mücadele verecekeleri-
nin altını çizdi.  I SAYFA 8

İSTANbuL bÜYÜKŞEHİR bELEDİYESİ DE CHP’Lİ OLACAK

ç

Tutmayacağım 
sözü vermem! Belediyeciliğin nasıl ya-

pılması gerektiğini çok
iyi bildiğini ve neyin doğru
neyin yanlış olduğunu her
zaman en iyi şekilde analiz
edebildiğini kaydeden Kaya,
güçlü bir ekiple yola çıktığını
vurguladı. Belediyecilikteki en
önemli kıstasında halka yalan
söylememek ve hayal satma-
mak olduğunu belirten Kaya,
“Hiçbir siyasetçinin tutamaya-

cağı sözü vermemesi gerekiyor.
Yapamayacağımız işlerin sözünü

vermeyelim” dedi.
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GÜÇLÜ BİR EKİPLE

YOLA ÇIKTIK

Güler’i tanıdığımda
heyecanlanmıştım

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Ara Güler'in

ailesine yaptığı taziye ziyaretinin
ardından dışarıda bekleyen basın
mensuplarına açıklamalarda bu-
lundu. Kılıçdaroğlu, Ara Güler'in
Türkiye'nin gurur kaynağı olan bir
sanatçı olduğunu vurgulayarak,
“Kendisini ilk tanıdığımda heye-
canlanmıştım. Dünya çapında bir
fotoğrafçı, fotoğraflarımı çekmişti.
Oldukça güçlü bir espri ve gözlem

yeteneği vardı. Kendisini tanımak
benim için büyük bir
onur. Cenazesine
katılamadım.
Çünkü yurtdışın-
daydım. Kendisini
halkımızın hemen
hemen her ke-
simi büyük bir
huşu içinde
sonsuzluğa
yolcu etti" dedi. 
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BAşAKşEHiR 
3 pUAN AşKINA

SAYFA 
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Esenyurt'ta çıkan yangında 3 fabrika
hasar görmüş ve olayla ilgili 2 kişi

gözaltına alınmıştı. Esenkent Gazi Turgut
Aslan Polis Merkezi'nde işlemleri süren 2
şüpheliyle ilgili ek gözaltı süresi alındığı be-
lirtildi. Emniyetteki işlemleri süren şüpheliler

Ahmet K. ve Mecid G.'nin verdikleri ilk ifa-
delerinde ısınmak için ateş yakıp uyudukla-
rını yangının nasıl çıktığını bilmediklerini
söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin yangının
kaldıkları konteynerin dı-
şında bir yerde çık-
tığını da belirtiği
kaydedildi.

EK GÖZALTI SÜRESİ ALINDI

ç

Isınmak icin
ates yakmıslar!
Esenyurt'taki fabrika yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan iki şüphelinin 
emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler ısınmak için ateş yaktığını söyledi

Hizb-ut Tahrir'in üyesi
ve sözcüsü olduğunu
kabul eden Yılmaz

Çelik, terör örgütüne üye
olmak suçundan 6 yıl 3 ay
hapis cezası aldı. Terör örgütü
propagandasından da 10 ay
hapis cezası alan Yılmaz
Çelik’in evinde yapılan ara-
mada bir DVD ele geçirildi.
DVD'de Atatürk ve arkadaşları

hakkında bazı iddiaların ortaya
atıldığı görüldü. Savunma-
sında Hizb-ut Tahrir'in silahlı
bir örgüt olmadığını, dünyanın
hiçbir yerinde şiddet eylemi
gerçekleştirmediğini, amacının
İslam coğrafyasında hilafeti 
yeniden tesis etmek olduğunu
belirten örgüt üyesi, ifade öz-
gürlüğünün kısıtlandığı gerek-
çesiyle AYM'ye başvurdu. 

ç
ATATÜRK HAKKINDA ÇEŞİTLİ İDDİALAR VAR

Başvuruyu değerlendi-
ren AYM, Hizb-ut Tah-
rir'in zor ve şiddet

kullandığı yönündeki kanıtların
yetersiz olduğunu, mahkeme
kararlarının somut eylemi değil
örgütün amacının gözetilerek
verildiğini belirterek, "Başvu-
rucu herhangi bir şiddet eylemi
gerçekleştirmediğini, kendisinin
cezalandırılması halinde ey-

lemlerinden dolayı değil dü-
şüncelerinden dolayı cezalan-
dırılacağını ileri sürmektedir"
değerlendirmesini yaptı. Yük-
sek Mahkeme, adil yargılanma
hakkının ihlal edildiğine ilişkin
iddiayı kabul edilebilir bularak,
Yılmaz Çelik’in dosyasını yeni-
den yargılama yapılmak üzere
ilgili mahkemeye gönderdi.
Karar oy çokluğu ile alındı. 

ç
ÖRGÜT ÜYESİ YENİDEN YARGILANACAK

HILAFETE OZGURLUK!
Hilafeti yeniden kurmak için mücadele eden Hizb-ut Tahrir terör örgütüne üye olmak 
suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Yılmaz Çelik, düşünce özgürlüğünün kısıtlandığı 
gerekçesiyle AYM'ye başvurdu. Örgüt üyesinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine
karar veren Anayasa Mahkemesi, oy çokluğuyla yeniden yargılamanın yolunu açtı

Yılmaz Çelik hakkında verilen karara karşı oy
kullanan 3 AYM hakimi ise Hizb-ut Tahrir'in ilk
derece mahkemesince 'silahlı terör örgütü' olarak
kabul edildiğini, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin de
bunu onadığını belirterek, yargılamada hukuka
herhangi bir aykırılık bulunmadığını savundu. 

15 Temmuz Mahallesi’ndeki Halk
Meclisi Toplantısı’nda ilçe sakinle-

riyle bir araya gelen Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, devam eden
metro çalışmalarıyla ilgili sevindiren ha-
berler verdi. Çağırıcı, “3. Havalimanı’na
ve İstanbul’daki tüm metrolara ulaşabi-
lecek entegre metroya önümüzdeki yıl
kavuşacağız” dedi. I SAYFA 5
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Kartal D-100 Karayolunda bir
otomobilin çarpması sonucu

"Duman" isimli bir köpek olay yerinde
ölürken, köpeğin sahibi 13 yaşındaki
genç gözyaşlarına boğuldu. 2 yıldır kö-
peğine baktığını söyleyen Rus uyruklu
Nikita Mordovsev, yerde yatan köpeğini
kucağına adlı, sevdi, öptü. I SAYFA 3

ç

Esenyurt'ta 3
fabrikanın hasar

gördüğü yangınla ilgili
olay yeri inceleme ekip-

leri de çalışma yaptı. Fab-
rikalarda 100 milyon

liraya yakın hasar
meydana geldiği

belirtildi

BAĞCILAR’A 
entegre metro 

DUMAN’A
son kez dokundu

Ralli için yola çıktılar
Her devrin gözdesi klasik otomo-
biller İstanbul’dan Ayvalık’a ‘Cum-

huriyet Rallisi’ için yola çıktı. Otomobiller
İstanbul-Ayva-
lık güzergahı
boyunca
birbi-

riyle yarışacak ve 29 Ekim günü kortej eş-
liğinde Cumhuriyet Bayramını kutlaya-
cak. Klasik Otomobiller Kulübü (KOK)

Başkanı Durgut Berberoğlu, he-
deflerinin arasında klasik oto-

mobillere duyulan ilgiyi
artırmak olduğunu söyledi.
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Sarıyer'de yokuş aşağı inerken freni boşalan İSKİ'ye ait
kanal temizleme aracı asılı kaldı. O sırada sokakta yürüyen

bir kişinin bacağı aracın altında kalarak kırıldı. Vidanjör sürücüsü
ise kendi imkânları ile araçtan çıktı. Kamyon, bölgede çalışma
yapan bir kepçeye zincirle bağlanarak düşmesi engellendi. I SAYFA 3

ç
Vidanjör asılı kaldı

Erdal Kaya



K aliteli ve yeterli uyku bağışıklık sis-
temini güçlendiriyor. Derin uyku
sırasında beyinden salgılanan me-

latonin vücudu rahatlattığı gibi, toksinlerin
atılmasını sağlıyor. Melatonin hormonu-
nun salınımı çok hassas. Gecenin en ka-
ranlık ve sessiz ortamında başlıyor, gece
yarısından sonra doruk noktasına ulaşıp
azalıyor. Bu nedenle en geç saat 23:00’de
uyumuş olun. Yatak odanızın karanlık ol-
masına dikkat edin. Uykudan hemen önce
elektronik cihaz, tv, akıllı telefon kullanma-
yın. Cep telefonunu, melatonini önlediği
için yattığınız odada tutmayın.

Sebze ve meyve tüketin

Günde en az 1 porsiyon sebze ve 2 porsi-
yon meyve tüketin. Mevsim sebze ve mey-
veleri zengin içeriğiyle toksinleri ve yabancı
mikropları temizliyor. Gut hastalığı olan-
lar fazla sebze, diyabet hastaları da aşırı
şekerli meyveler tüketmemeli. Üzüm ve
muz yerine yeşil elma ve kivi tercih edebi-
lirsiniz. Ayrıca meyveleri posasıyla tüketin.
Aksi takdirde hem aşırı tüketebilir hem de
karaciğer yağlanması ve şekerin yüksel-
mesi riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Bol bol su için

En iyi ilaç, saf su! Su çok iyi temizleyici
ajan. Karaciğer, bağırsak ve böbreklerden
toksinlerin atılımını bol su ile kolaylaştır-
mak mümkün. Az su içen kişilerde hasta-

lık süreci daha uzun sürüyor. Ödem, böb-
rek veya kalp hastalığı olmadığı müddetçe
günde ortalama 1.5-2 litre su tüketmek ye-
terli. Kahve, çay gibi içecekler suyun yerine
geçmediği gibi, vücuttan su atılmasına
neden oldukları için tüketiminde aşırıya
kaçmayın. Az su içen kişilerde mikroplara
davetiye çıkarıldığı ve hastalık sürecinin
daha uzun sürdüğü biliniyor.

Düzenli egzersiz yapın

Düzenli egzersiz kan şekeri ve tansiyonu
dengelerken, kalp yetmezliğini önlüyor,
vücut direncini artırıyor. Diyabet, kronik
böbrek, kas ve kalp hastalığı olanların ya-
pacakları egzersiz konusunda hekimlerin-
den bilgi alması gerekiyor. Sağlıklı
kişilerde ise düzenli egzersiz akciğerde bi-
rikmiş olan karbonmonoksit ve toksik kar-
bon gazlarını derin nefes alıp vermekle
atarken; kas, böbrek ve beyin hücreleri
içinde birikmiş olan laktik asitin atılma-
sına da yardımcı oluyor. Kalp kası gençle-
şirken, kılcal damar dolaşımı daha etkin
hale geliyor.

Odanızı sık sık havalandırın

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yaser Süley-
manoğlu “Birçok mikrop ve virüs oksijen-
siz ortamlarda gelişir ve çoğalır. Bu
nedenle ev, araba ve ofis ortamını sık sık
havalandırmak gerekir. Derin nefesle alı-
nan oksijenin birçok virüs ve bakteriyi
doğrudan yok ettiği biliniyor. Havasız ve
sürekli kapalı ortamlarda mikroplar daha

uzun yaşayabilir. Örneğin bir hapşırık ile
yayılan virüsler havada yaklaşık 3-4 saat
kalabilir. O yüzden taşıma araçları, kala-
balık iş yerinde havalandırmaya özen gös-
terilmelidir” diyor.

Haftada 2 kez balık tüketin

Mevsimlik ve taze balık çinko, iyot ve iyi
oranda esansiyal amino asit içeriyor. Haf-
tada en az 2 kez balık tüketimi; çocukların
gelişiminin yanı sıra, bağışıklık sistemini
daha etkin hale getiriyor, zatürre, grip,
kemik erimesi, kalp ve diyabet hastalığına
büyük fayda sağlıyor.

Dişlerinizi fırçalayın, ellerinizi sık yıkayın

Ağız ve diş bakımı sanılandan çok daha
önemli. Zira milyarlarca bakteri ve mikrop
barındırdığından dişleri düzenli fırçalamak
şart. Böylece diş eti içinde barınan mikrop-
ların çoğu gideriliyor. Bununla birlikte gün-
lük işlerimiz nedeniyle ister istemez mikrop
yuvası haine gelen ellerimizi de sık sık yıka-
mamız şart.

Aşırı sıcaktan kaçının

Kış aylarında özelikle çocuğu veya yaşlısı
olan aileler ev ortamını normalden fazla
sıcak tutmaya çalışıyor; oysa bu alışkanlık
tamamen yanlış. Çünkü mikroplar sıcak or-
tamı sevdiklerinden aşırı sıcak ortamlar
hastalanmaya ve hastalık yaymaya en ideal
ortamlar oluyor. Ev ve iş yerinin ısısının
uygun derecede tutulması (24-25 derece)
faydalı. 
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dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

Acıbadem Kadıköy Hastanesi 
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yaser
Süleymanoğlu; diyabet, kalp yetmezliği,
astım ve KOAH gibi kronik hastalığı olanların
ve 60 yaş üzerindeki kişilerin sağlıklı
yetişkinlere göre daha düşük dirence sahip
olduklarını belirterek, alınacak basit ama 
etkili önlemlerle sonbahar hastalıklarından
korunmanın mümkün olduğunu söylüyor

BURAK ZİHNİ

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ
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İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yaser sü-
leymanoğlu “Günümüzde artık salgın
hastalıklar tüm dünyada kolayca ya-
yılabilmektedir. son yıllarda grip,
nezle ve toplum kökenli zatürrenin
sıklığı da giderek artmaktadır. Dünya
sağlık Örgütü bu hastalıklardan en iyi
korunma yöntemini aşılanma olarak
bildirmektedir. Özelikle riskli olarak
kabul edilen kişilerin hekimine danı-
şarak aşı yaptırmasında fayda vardır.
çocukluk çağında, 65 yaş ve üzerinde,
kronik kalp, diya-
bet, kOaH ve astım
hastalığında aşı-
lama şarttır. Öze-
likle yaşlı hastalar
son yıllarda üretilen
ömür boyu etki
eden zatürre aşısı
olabilir. aşıya yöne-
lik son yıllarda kar-
şıt görüşler arttığını
ve tehlikeli hal geldiğini üzülerek gö-
rüyoruz. son 60-70 yılda milyonlarca
insanın ölümüne sebep olan salgın-
lar, boğmaca, kolera, verem, sarılık,
çocuk felci ve suçiçeği hastalıkları aşı
sayesinde yok oldu. aşıya karşı alerji
dışında başka bir engel yoktur. Bu ne-
denle endişelerin yersiz olduğunun
bilinmesi gerekir. Hekiminiz en uygun
aşılama programını size detaylı uygu-
layacaktır” diyor.

Grip ve 
zatürre 

aşısı yaptırın

HAstALıKLARdAN
KoRUNmAK
mUmKUN

Kalbiniz usumesin
Soğuk havalarda
hastalanmamak

için gerekli 
önlemleri almak
şart! Liv Hospital

Kardiyoloji Uzmanı
Prof. Dr. Alp Burak

Çatakoğlu, 
özellikle kış

aylarında 
kalp-damar

hastalıkları, kalbe
bağlı ölümler ve

kalp krizi
oranlarının

arttığına dikkat
çekiyor

PROF. DR.Alp Burak Çatakoğlu
“Soğuk havada vücudumuzun daha
fazla enerjiye ihtiyacı vardır. Sempatik

sistemimiz daha fazla çalışır. Bu nedenden do-
layı nabız ve tansiyon artma eğilimine girer, dola-
yısıyla kalbin üzerindeki yük artar. Kalp-damar
hastalığına yatkın kişilerde bu faktörler kalp üze-
rindeki stresi arttırarak kalp krizini tetikler. Kış
aylarında vücudumuzun hareketliliği azaldığın-
dan vücutta kilo artışı ve kolesterolde de artış
gözlenir. Güneş ışığı azaldığı için vücudumuz-
daki hormon düzeylerinde de değişiklikler olur”
diyor.

Bağışıklık genlerimiz iş başında

Yapılan araştırmaya göre kış ayla-
rında vücudumuzda bağışıklık sis-
temini kontrol eden genler aktif
hale gelir. Bu genler güneş ışı-
ğını ve soğuk havayı algılar.
Bu sayede enfeksiyonlarla
vücudumuz daha güçlü
mücadele eder. Özellikle
mevsimler arası sıcaklık
farklılıkları fazla olan ül-
kelerde bu genetik deği-
şimler daha belirgin olur.
22.000 gen üzerinde yapı-
lan bu incelemede, kış ay-

larında yaklaşık dörtte birinde aktivitenin arttığı
gösterilmiş. İltihap hücreleri beklenenden fazla
aktif hale geldiğindeyse bazı hastalar olumsuz et-
kilenebilir. Bunların başında kalp hastaları gelir.

Sıkı giyinmeye çalışın

Güne yavaş başlamak gerekir. Tansiyon özellikle
sabah saatlerinde daha yüksektir. Güne yavaş ve
huzurlu başlanırsa tansiyon ve nabız değerleri
gün içindeki koşturmacaya daha rahat adapte
olacak-

tır. Soğuk havaya çıkarken vücuttan ısı kaybını
azaltmak gerekir. En çok ısı kaybı baş ve ellerden
olduğu için bir şapka ve eldiven ile kişi kendini
korumalıdır. Kalın tek tabaka kıyafet giymek ye-
rine ince birkaç tabaka kıyafet yine ısı kaybını en-
gellemekte etkilidir. Soğuk havada sigara içmek
kalp damarlarının büzüşmesini arttıracağı için
oldukça tehlikelidir. Alkol tüketimini azaltmak
kalp sağlığı için önemlidir.

Kilonuzu koruyun

Kış aylarında kilo almaya daha meyilli olunduğu
için beslenmeye dikkat edilmelidir. Özellikle

65 yaş üstünde veya bilinen kalp-damar
hastalığı olan kişilerde grip aşısı ve

zatüre aşısının yapılması kalp
krizi riskini azaltır. Bu kişiler

daha hassas olduğundan do-
layı, grip kalp
üzerindeki
yükü arttıra-
caktır. Grip
aşı ile enfeksi-
yonlara karşı
daha güçlü
direnmek
mümkün.
ZEYNEP
VURAL

Kansere meydan
okudular

MEME kanseriyle mücadele eden güçlü ka-
dınlar Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde
gerçekleştirilen “Meme Kanseriyle 5 Yıl

Önce 10 Yıl Sonra” söyleşisinde kendi başarı öyküle-
rini paylaştı. Acıbadem Altunizade Hastanesi Tıbbi
Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gül Başaran ve Ruh Sağ-
lığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Karşı-
dağ eşliğinde gerçekleştirilen söyleşide katılımcılar
içtenlikle duygularını dile getirdi.

Püf noktalarını anlattılar

Acıbadem Altunizade Hastanesi Tıbbı Onkoloji Uz-
manı Prof. Dr. Gül Başaran da meme kanserli kadın-
ların mücadelesinde çevresel ve ailenin desteğinin çok
önemli olduğunu belirtirken, meme kanserine karşı
erken teşhisin çok önemli bir avantaj olduğunu be-
lirtti. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr.
Çağatay Karşıdağ, herkesin kanserle farklı bir baş
etme mekanizması olduğunu belirterek “Sadece has-
talıkla değil, önce kendimizle barışmalıyız. Biz meme
kanserli hastalara bir anlamda danışmanlık, rehberlik
yapıyoruz sadece. İç yolculuğunuzda ne kaybettiğinizi
bulmaya çalışıyoruz. İçe kapanmamak kanserle mü-
cadelenin püf noktası. En doğrusu, kaynak olarak bir
uzmandan destek almanız” mesajını verdi.

Geleceğe
kötü miras

KANADA'DA yapılan bir araştırmaya
göre çocukluk travmaları gelecek kuşak-
lara aktarılıyor. Araştırmanın sonuçlarını

değerlendiren Nöroloji Uzmanı Dr. Aydan Tando-
ğan, "Yaşanan güzel anılar olumlu, kötüleri ise to-
runlarımıza olumsuz travma olarak miras kalıyor"
dedi. Epigenetik
değişikliklerin
tüm yaşamı etki-
leyen bir konu
olduğunu ifade
eden Dr. Öğr.
Üyesi Tando-
ğan, "Epigene-
tikten
etkilenerek,
stres, travma ve
beslenme aracı-
lığıyla dışarıdan
gelen etkenler
nedeniyle, genler
üzerinde biyo-
kimyasal deği-
şiklikler oluyor.
Böyle hücrelerde
bir gen kapanı-
yor ya da açılı-
yor. Böylece
farklı proteinler
sentezleniyor"
diye konuştu.
DHA

ÖNERİLERE 
KULAK
VERİN

Yaser Süleymanoğlu

Alp
Burak
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K aza D-100 karayolu Soğanlık
mevkiinde meydana geldi. 13
yaşındaki Rus vatandaşı Nikita

Mordovsev köpeği "Duman " ile birlikte
gezmeye çıkmıştı. Duman biranda sahi-
binin yanından uzaklaşarak D-100 kara-
yoluna çıktı. Bu sırada otomobil
sürücüsü Kerem Tevetoğlu yola çıkan
köpeğe çarptı. Köpeğine arabanın çarptı-
ğını gören genç koşarak olay yerine geldi.
Aracından inen sürücü ve genç yerde
yatan köpeği kucağına alarak veterinere
götürmek için araca doğru yöneldi. Ara-
cın kapısını açtıklarında köpeğin öldüğü
anlaşıldı.

Gözyaşlarına boğuldu

13 yaşındaki Nikita, 2 yıldır baktığı köpe-
ğin yerde hareketsiz halde görünce göz-
yaşlarını tutamadı. Genç, köpeğinin
başında dakikalarca ağladı, uzun uzun
baktı, kucağına aldı, sarıldı, öptü. Olaya

şahit ölen sürücü ve çevredekiler de
büyük üzüntü yaşadı. Köpeğin üzeri ga-
zete konularak kapatılırken vatandaşlar
gencin başını okşayarak teselli etmeye
çalıştı. Kaza nedeniyle D-100 karayo-
lunda trafik yoğunluğu yaşandı. Vatan-
daşlar durumu belediye ekiplerine haber
verdi. Bir süre sonra belediye ekipleri
ölen köpeği kaldırmak için olay yerine
geldi. Bir vatandaş gencin o anı görme-
mesi için köpeğin yanından uzaklaştıra-
rak aracına bindirdi. Ekipler köpeği yol
üzerinden kaldırdı.

Bir anda yola çıktı

Bir görgü tanığı "Köpek bir anda akan
trafik içinde yola fırladı. Sahibi de onu
yanına çağırdı. Bu sırada araç önüne
çıkan köpeğe çarptı" diye konuştu. Ölen
köpeğin kaldırılmasının ardından aracın
sürücüsü Tevetoğlu, genci kaza yerinden
aracına alarak evine bıraktı. DHA

Kartal d-100 Karayolunda bir otomobilin çarpması sonucu
"duman" isimli bir köpek olay yerinde ölürken, köpeğin
sahibi 13 yaşındaki genç gözyaşlarına boğuldu. 2 yıldır
köpeğine baktığını söyleyen Rus uyruklu Nikita mordovsev,
yerde yatan köpeğini kucağına adlı, sevdi, öptü

Yangın yerinde inceleme
Esenyurt'ta 3 fabrikanın hasar gördüğü yangınla ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Olayla
ilgili 2 kişi gözaltına alınırken fabrikalarda 100 milyon liraya yakın hasar meydana geldiği belirtildi

AkçAburgAz Mahal-
lesi'nde dün sabah
palet fabrikasının depo-

sunda çıkan yangın kısa sürede
büyümüş ve yanında bulunan 2
fabrikaya da sıçramıştı. çok sa-

yıda ilçeden itfaiye ekiplerinin mü-
dahale ettiği yangın saatler sonra
kontrol altına alındı. Yangınla ilgili
palet fabrikası çalışanı 2 kişi göz-
altına alındı. İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü'ne bağlı Olay Yeri

İnceleme ekipleri, bu sabah fabri-
kalara gelerek çalışma yaptı. Yan-
gının çıkış sebebiyle ilgili delil
arandı. çıkan yangında maddi ha-
sarın yaklaşık 100 milyon lira ol-
duğu kaydedildi. DHA

DUMAN ICIN
GOZYASI
DUMAN ICIN
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VETERİNERE GÖTÜREMEDİ Köpeğinin ölümü sonrası gözyaşlarını tutamayan 13 
yaşındaki çocuk yaşadıklarının şokunu uzun süre atlatamadı. Köpeği veterinere götürmek isterken
öldüğünü öğrenen Rus uyruklu Mordovsev’i ise ailesi ve arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Vidanjör asılı kaldı
Sarıyer'de yokuş aşağı inerken freni boşalan İSKİ'ye ait kanal temizleme aracı asılı
kaldı. O sırada sokakta yürüyen bir kişinin bacağı aracın altında kalarak kırıldı

kaza, Cumhuriyet Mahallesi
Çoban Sokak'ta dün akşam
saatlerinde meydana geldi.

Çalışma yapmak için sokağa giren vi-
danjör, henüz bilinmeyen nedenle yokuş
aşağıya kaymaya başladı. O sırada so-
kakta yürüyen bir kişiye çarpan kam-
yon, kaldırıma çıktıktan sonra ağaç
dallarına çarpıp durabildi. Kazayı gö-
renlerin bildirmesi üzerine olay yerine
polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk
edildi. İtfaiye ekipleri, bacağı kamyonun
altında kalan kişiyi kurtararak sağlık
ekiplerine teslim etti. Özel bir hastaneye
kaldırılan yaralının bacağının kırıldığı,
hayati tehlikesinin bulunmadığı
öğrenildi. 

Freni boşaldı

Vidanjör sürücüsü ise kendi imkânları
ile araçtan çıktı. Kamyon, bölgede ça-
lışma yapan bir kepçeye zincirle bağla-
narak düşmesi engellendi. Mahalle
sakini Metin Ergün, "Aşağıda bir arıza
vardı, buradan gelmek durumunda
kaldı. Sanırım freni boşaldı. Freni bo-
şaldığı esnada bir yaya varmış, yayaya
çarpmış. Hafif bir yaralanma var" diye
konuştu. DHA

Başından ayrılmadılar
Sarıyer'de, bir 

otomobille 
motosikletin

çarpışması sonucu
meydana gelen

kazada, motosiklet
sürücüsü yaralandı.

Ayağı kırılan 
motosiklet sürücüsü

düştüğü yerde 
ambulans beklerken,
polis ile vatandaşlar

bir an olsun başından
ayrılmadı

Olay, Kireçburnu
Haydar Aliyev Cad-
desi üzerinde dün

meydana geldi. İddiaya göre,
Tarabya yönünden Sarıyer
yönüne ilerleyen 34 NU 8457
plakalı otomobilin sürücüsü,
dönüşün yasak olduğu yer-
den bir sokağa sapmak istedi.
Bu sırada, karşı istikametten
gelen 16 ACE 183 plakalı
motosikletin sürücüsü oto-
mobili son anda fark ederek
manevra yapmaya çalıştı. Sü-

rücünün tüm çabalarına rağ-
men motosikletle otomobil
çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle
savrulan motosiklet, sürücü-
süyle birlikte yolda 5 metre
sürüklendi.

Haber verilmesini istedi

Kazanın ardından sol omzu
zedelenen ve sol ayağı kırılan
motosiklet sürücüsünün yar-
dımına, vatandaşlar ve moto-
sikletli polis timinde görevli
polisler koştu. Polis ile vatan-

daşlar, ambulans gelene
kadar, hareket edemediği için
yolda yatan Orhun isimli ya-
ralının başından bir an olsun
ayrılmadı. 
Yaralı motosiklet sürücüsü,
başında bekleyen polise vere-
rek yakınlarına haber verme-
sini istedi. Sağlık görevlileri
tarafından olay yerinde ilk
müdahalesi yapılan yaralı,
ambulansla, Okmeydanı Eği-
tim ve Araştırma Hastane-
si'ne kaldırıldı. DHA

Minibüsçüler
dehşet saçtı

Bakırköy’de bir minibüs
sürücüsü yol verme tartış-
ması yaşadığı bir otomobil

sürücüsünün yolunu kesti. Tartışmayı
gören başka bir minibüsçü de meslekta-
şına destek verince kavga çıktı. Kavga
anı bir yolcu tarafından görüntüledi.
Olay saat 11.00 sıralarında Bakırköy’de
meydana geldi. Bakırköy Meydanı’na
ilerleyen bir minibüs şoförü ile bir oto-
mobil sürücüsü yol verme tartışması ya-
şadı. Minibüs sürücüsü aracın önünü
kesti. İki sürücü inerek tartışmaya baş-
ladı. Bu sırada başka bir minibüs sürü-
cüsü daha gelerek meslektaşına destek
verince kavga çıktı. Paniğe kapılan yol-
cular minibüsten inerek uzaklaştı. İki
minibüs sürücüsü otomobil sürücüsüne
saldırdı. Saldırı anı bir yolcu tarafından
cep telefonuyla görüntülendi.  DHA

Azrail, Perçin'i 
TEM'de yakaladı

avcılar'da minibüsün
çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Kaza saat 06.30 sıralarında

TEM bağlantı yolu Haramidere Bahçe-
şehir yönünde meydana geldi. 69 yaşın-
daki Sadık Perçin yolun karşısına
geçmek isterken bir minibüs çarptı. Mi-
nibüs daha sonra bir servis aracına çar-
parak hızla kaçtı. Perçin'in yardımına
diğer sürücüler koştu. Olay yerine gelen
112 ekipleri yerde kanlar içinde yatan
Perçin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu olu-
şurken, polis ekipleri Perçin'e çarpan mi-
nibüs sürücüsünü bulmak için çalışma
başlattı. DHA

Eş cinayetinde
müebbet istendi

Bahçelievler'de 7 ay önce
Şehit Erhan Bulut Ortaoku-
lu'nda İngilizce öğretmeni

olan 27 yaşındaki İmren Kandemir'in
silahla ölümüne ilişkin boşandığı polis
eşi Burak T. (28) hakkında "Kasten öl-
dürme" suçundan müebbet hapis iste-
miyle dava açıldı. İstanbul Kriminal
Polis Laboratuvarı'nda yapılan incele-
menin ardından hazırlanan raporda
Burak T.'nin sol el iç, sol el dış, sağ el iç
ve sağ el dış svab numuneleri üzerinde
atış artıklarına rastlandığı, İmren Kan-
demir'in el svab numunelerinde atış ar-
tıklarına rastlanmadığı tespit edildi.
Bunun üzerine tekrar gözaltına alınan
Burak T. tutuklandı.

Bedelli kuyruğu 
gece de
devam etti

ÜskÜdar Askerlik Şu-
besi önünde bedelli as-
kerlik imkânından

faydalanmak isteyen adaylar uzun
kuyruklar oluşturdu. Bedelli as-
kerlik başvuru süresinin bitmesine
8 gün kala, adaylar askerlik şubesi
önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Üsküdar Askerlik Şubesi önünde
bedelli adaylarının bekleyişi gece
de devam etti. Şube önünde sı-
rada bekleyen asker adayları, ge-
rekli olan parayı yeni
denkleştirdiklerini belirtti. Bedelli
askerlik müracaatları sebebiyle as-
kerlik şubelerinin 24 saat açık ola-
cağı öğrenildi. DHA

DUMAN ICIN
GOZYASI
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C HP-HDP Yerel de İttifak Kırmaya-
cak, AK Parti kazanacak..MHP ile
AK Parti’nin yerelde ittifak kurma-

yacağız deyip genel seçimlerde ki ittifakı
yaklaşan yerel seçimlerde yapmayacakla-
rını açıklaması ardından gözlerin döndüğü
CHP ile HDP’nin sessizliği dikkatlerden
kaçmıyor.

Hâlbuki aynı gün her iki partinin de or-

taya çıkıp ‘Bizde ittifak yapmayacağız’ ya
da ‘Siz ne yaparsanız yapın ama biz mu-
halefet partilerin önde gelenleri olarak
MHP destekli mevcut iktidarın karşısına
birlikte çıkacağız’ demesi gerekmezmiydi?

Bilmem ama Başkan Erdoğan’ın mev-
cut belediye başkanlarının birçoğuna
‘Aday olmayın’ diyerek kadrosunu baştan
aşağıya yenileyeceğiniz açıkladığı şu gün-

lerde CHP’nin nasıl olup,
Kürt seçmenden oy alacağını
düşünmeden 100 yerin adayının adını er-
kenden açıklamasını CHP ile HDP'nin de
ittifak kurmayacağını ortaya koyar gibi
bir durumdur.

Çünkü Kocaeli’nin Darıca ilçesinde be-
lediye başkanlığına aday olan tek bir isim
olmasına karşın alakasız bir çıkış yapa-
rak bol adaylı yerlerde çoğu mevcutta be-
lediye başkanı olanları yeniden aday
göstereceğini belirtip, Darıca’da ki tek
adayı adaylığını ilan etmeyen CHP’nin İs-
tanbul Büyükşehir adayı konusunda ol-
duğu gibi diğer illerde de bir kafasının
hayli karışık olduğunu da
görmekteyiz.Peki, CHP bu durumdayken
HDP’nin ne yaptığına bakacak olursak

onun da CHP’den aşağı kalmadığını gör-
mek mümkün.

Ve en önemlisi yaklaşan yerel seçim-
lerde ne yapacağını kendisi dahil hala
kimsenin anladığı da yok..

Ve bu gidişatı gösterdiği tek şey AK
partinin genel seçimlerde nasıl tüm oyları
silip, süpürüp birinci turda Başkanı seçe-
cek kadar oy aldıysa yerel seçimlerde de
bir çok yerde belediyeleri slip, süpürecek
ve başta Güneydoğu’da olmak üzere tüm
ülkede yerelde de iktidar olacak..

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

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

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

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

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

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

Güne kuş sesleriyle eşsiz deniz manzarasıyla uyan-
mak... Şehre ve olanaklara yakın ancak kargaşadan uzak,
tam size ve aileniz göre bir “yuva” projesi; Pearl of Silivri...

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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CHP-HDP yerelde ittifak kurmayacak, AK Parti kazanacak

İ mar Barışı yasası çıktığından
beri mahalle mahalle gezerek
bilgilendirme toplantıları dü-

zenleyen Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç ve ekibi Sarıyer Mer-
kez’de vatandaşlarla bir araya geldi.
Son başvuru tarihi olan 31 Ekim’e
günler kala halkı bilgilendirmeye
devam eden ekip, merak edilen soru-
ları yanıtladı. Sarıyer ve Maden Ma-
halle sakinlerinin katılımıyla Kapalı
Spor Salonu’nda gerçekleşen top-
lantıda ön görünümde bulunan böl-
gelerde Boğaziçi İmar
Müdürlüğü’nden bilgi alınarak imar

barışına müracaat edilmesi gerektiği
önerildi. Yapı Kayıt Belgesi’nin kent-
sel dönüşüm ilan edilene kadar ge-
çerli olduğunu vurgulayan Başkan
Şükrü Genç, “Bu yasanın sonunda
kentsel dönüşüm çağrısı yapılıyor.
Kayıt belgesi kentsel dönüşüm yapıl-
dığı anda geçersiz sayılıyor. Tür-
kiye’de şu ana kadar doğru yapılmış
bir dönüşüm maalesef yok” dedi.

Vatandaş mağdur edilmemeli

Kentsel dönüşüm yapılan yerlerde
vatandaşın mağduriyetinin söz ko-
nusu olduğunu söyleyen Başkan
Genç konuşmasına söyle devam etti;
“İnsanlar dönüşüm yapılan yere geri

dönemiyor. Vatandaşın o paraları
vermesi imkansız. Aslolan vatanda-
şın içinde bulunduğu çözümdür.”

Süre uzatılmalı

Bugüne kadar yapılan toplantılarda
çıkan sonuçları öneriler halinde
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
mesaj olarak gönderileceğini söyle-
yen Başkan Genç, “Bu kadar yıldır
bir mağduriyet söz konusu. Bunun
giderilmesine yönelik yeterince açık-
lanmayan, olgunlaşmamış bir yasa
var. 2981 sayılı yasayla örtüşseydi bu
sorun çözülürdü. Bizim önerimiz bu
sürenin uzatılıp, düzenlemeler yapıl-
ması” dedi. 

TÜRKAN ERVAN

Imar BarISI SarIyer’I
kapSamIyor!
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, imar barışının
yüzde sekseninin Sarıyer'i kapsamadığını söyledi

İmar barışının Sarıyer için yetersiz olduğunu anlatan
Genç,“İmar barışı toplumun tamamına yapılmalı. Bir
bakıyorsunuz Sarıyer’in dışında kalan yüksek bina-
larda sorunlarını çözümünü konusunda fayda sağlıyor.

Sarıyer’in çoğunluğunu ilgilendiren ister ön görü-
nümde olsun, ister geri görünümde ve gecekondu böl-
gelerinde olsun yeterince çözüm getirebilen bir yasa
olamadı maalesef. Bir mülkiyet sorunu çözümüne gi-
dilecekse sonrasında tapuya gidiş kolaylaştırılmaya-
caksa bu işin daha farklı düşünülmesi gerekir”
şeklinde konuştu.

Çözüm için yetersiz

Büyükçekmece gururlandı
Büyükçekmece Belediyesi, Avrupa Ödülleri kapsamında “Avrupa Şeref Bayrağı”
ödülüne layık görüldü. Ödülü değerlendiren Belediye Başkanı Hasan Akgün,
“Ülkemizi bu şekilde iyi derecede temsil etmekten dolayı çok gururluyuz” dedi

BÜYÜKÇEKMECE Be-
lediyesi’nin ödülü 29
Ekim Cumhuriyet

Bayramı kutlama etkinlikleri sı-
rasında Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün’e takdim edilecek.
Uluslararası alanda yaptığı faali-
yetler, kardeş şehir ilişkileri ve
yerel demokrasiyi geliştirme ça-
lışmalarından ötürü Avrupa
Şeref Bayrağı Ödülü ile taçlandı-
rılan Büyükçekmece Belediyesi,
büyük bir başarılara imza atarak
Türkiye’nin gururu oldu. Avrupa
Konseyi Parlamenter Meclisi ta-
rafından 2015 yılında “Avrupa
Diploması”na da layık görülen

Büyükçekmece Belediyesi, yeni-
likçi ve özgün çalışmalarıyla tüm
dünya tarafından büyük beğeni
topluyor. Her yıl 8 sadece beledi-
yeye verilen bu ödül için bu yıl
47 üye ülkeden binin üzerinden
başvuru yapılmıştı. 

Büyükçekmece 
ailemin ödülü

Türkiye’yi Avrupa’da başarılı
projelerle temsil etmekten ötürü
mutluluk duyduğunu belirten
Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, “Avrupa Şeref
Bayrağı Ödülü tüm büyük Bü-
yükçekmece ailemin ödülüdür.

Bu onur Büyükçekmece ailesine
aittir. Ülkemizi Avrupa’da temsil
etmek, başka ülkelerde başarılar
elde ederek bu tür ödüllere hak
kazanmak gurur verici. Büyük-
çekmece Belediyesi olarak Avru-
pa’da da çalışmalar yürütüyoruz
ve başarılı oluyoruz. Özellikle
Cumhuriyetimizin 95’inci yıldö-
nümü kutlama törenlerinde tak-
dim edilecek ödül, Cumhuriyet
kutlamalarını da taçlandıracak-
tır. Ödülü kazanmamızda en
büyük destekçimiz olan Büyük-
çekmece aileme teşekkür ede-
rim” şeklinde konuştu.  
SEDEF KABAK

MALTEPE Belediye Başkanı
Ali Kılıç, Maltepeli hayvanse-
verlerle bir araya geldi. Kılıç,

“İlçemizdeki tüm hayvansever dostları-
mızla, bir dayanışma hareketi başlatalım.
İlçemize hayvanlar için kan alımı yapan,
röntgenlerini çekebilen bir laboratuvar
kuralım” dedi.  Kılıç, “Maltepe sınırları
içerisindeki her canlının yaşam hakkı,
bizim kırmızı çizgimizdir. Özellikle sokak
hayvanları için Veteriner Müdürlüğümüz
ve kliniğimiz büyük bir özveri ile çalışıyor.
Hem yaz sıcağında, hem de çetin kış ko-
şullarında hayvan dostlarımızın yeme,

içme barınma gibi yaşamsal tüm koşulla-
rını sağlamak için ne gerekiyorsa yapıyo-
ruz. Tüm bu çalışmalarımızla veteriner
kliniğimizi, sadece Anadolu Yakası’nın
değil, tüm İstanbul’un bir numarası yap-
tık. Ben de sizler gibi bir hayvanseverim.
Belediyemizin bir Nazlı kedisi var. Ben
onu yolda bulduğumda hayatta kalmaya
çalışan minik bir yavruydu. Şimdi beledi-
yemizin vazgeçilmezi oldu. Burada top-
lumsal duyarlılık çok önemli. Bizler
birbirimizle konuşup anlaşabilen canlıla-
rız. Onlara sahip çıkmak, yardımcı olmak
bizlerin elinde” diye konuştu.

Maltepe hayvanlara sahip çıkacak|

TEŞEKKUR
18 – 28 Ekim tarihleri arasında Beylikdüzü Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirdiğimiz 

Kars - Ardahan - Iğdır Tanıtım Günleri’ne katılarak bizleri onurlandıran;
Kars Milletvekili – AK Parti MKYK Üyesi – 65’inci Hükümet Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan’a,
Ardahan Milletvekili Sayın Prof. Dr. Orhan Atalay’a, 

AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Tülay Kaynarca’ya, 
AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Şamil Ayrım’a, CHP İstanbul Milletvekili Sayın Gürsel Tekin’e, 

CHP İstanbul Milletvekili Sayın Özgür Karabat’a, 
MHP İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Bülent Karataş’a, 

Ak Parti Kars Milletvekili Sayın Yunus Kılıç’a, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Uysal’a, 

Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Ali Murat Alatepe’ye, 
Avcılar Belediye Başkanı Sayın Dr. Handan Toprak Benli’ye,  

Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na, 
Büyükçekmece Belediye Başkanı Sayın Dr. Hasan Akgün’e, Kars Valisi Sayın Rahmi Doğan’a, 

Iğdır Vali Yardımcısı Sayın Halit Benek’e, 
Beylikdüzü Kaymakamı Sayın Mehmet Okur’a, 

Büyükçekmece Kaymakamı Sayın Dr. Mehmet Özel’e,  
Esenyurt Kaymakamı Sayın Dr. Vural Karagül’e, 

Kars Belediye Başkanı Sayın Murtaza Karaçanta’ya, 
Sarıkamış Belediye Başkanı Sayın Göksal Toksoy’a, 

Kars Dağpınar Belediye Başkanı Sayın Ömer Vargün’e,
AK Parti, CHP ve MHP İl ve İlçe Başkanları ve yöneticilerine, 

Belediye Meclis Üyelerine, Muhtarlara, Sivil Toplum Kuruluşlarına,  İşadamlarına, 
Basın Mensuplarına, Kars, Ardahan ve Iğdırlı hemşerilerimiz ve tüm İstanbullu hemşerilerimize,

ayrıca organizasyonumuza katılamayarak çiçek, çelenk ve telgraf gönderen 
tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ederiz.

Kars - Ardahan - Iğdır Platformu

Şükrü
Genç

Hasan
Akgün



B ağcılar’da yöneticilerle
ilçe sakinlerinin buluş-
tuğu demokrasinin en

güzel örneği olan Halk Mec-
lisi’nin son toplantısı 15 Tem-
muz Mahallesi’nde gerçekleşti.
Bağcılar Belediyesi Hasan Nail

Canat Bilgi Evi ve Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenen program
büyük ilgi gördü. Açılış konuş-
masını yapan Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, eği-
timden kentsel dönüşüme kadar
mahallede yapılacak projeleri
anlattı. Çağırıcı, Gülbahar Cad-
desi üzerinde Turizm ve Otelci-

lik Meslek Lisesi ile ikinci yüzme
havuzunun inşaatına yakında
başlanacağını belirtti.

Birden fazla istasyon olacak

Konuşmasının devamında İs-
tanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin yürüttüğü metro
çalışmalarıyla ilgili olarak se-

vindirici bir haber veren Çağı-
rıcı, “15 Temmuz Mahallemize
verilen en güzel hizmetlerimizin
başında metro geliyor. İnşallah
3. Havalimanına ve tüm metro-
lara ulaşabilecek entegre met-
roya önümüzdeki yıl kavuşmuş
olacağız. Bağcılar’da her ma-
hallemizde birden fazla metro

istasyonu olacak. İlçemize ver-
diği katkılarından dolayı İstan-
bul Büyükşehir Belediye
Başkanımız Mevlüt Uysal’a te-
şekkür ediyorum” dedi. Prog-
ramda vatandaşların şikayet ve
isteklerini dinleyen yöneticiler,
sorunlara sıcağı sıcağına top-
lantıda çözüm buldu.
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Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

BARIŞ KIŞ

D oğal besin kaynaklarımız:
Doğal besin kaynaklarımız, ekosistemler-
deki canlı ve cansız varlıkların bir kıs-

mından oluşur. Besinlerin değerleri, insanlara
verdikleri kalori ile ölçümlenir.

Yeryüzündeki insan nüfusu arttıkça besin kay-
naklarımızın miktarı azalır. Bu nedenle de kıtlık ve
açlıklar oluşur. Bu insanların yetersiz beslenmeleri
sebebiyle sağlıksız gelişmelerine sebep olur. Yanlış
yerleşimler, yanlış toprak kullanımları, yanlış su
kullanımları, yanlış gübreleme, yanlış ağaç kesim-
leri, orman yangınları, yumurtlama döneminde ya-
pılan balık avlamaları, sel ve taşkınlar, iklim
değişiklikleri hep insanın sebep olduğu besin kay-
naklarımızın azalma sebepleridir.

Besin kaynaklarımız, bulundukları ortama göre
çeşitlilik gösterirler. Örneğin, denizlerdeki sayısız
balık ve diğer canlı türleri, tatlı sularda yaşayan
beyaz etli balıklar (sazan, yayın vs.) su ürünleri be-
sinlerdir. Kesim ve av hayvanları olarak adlandırı-
lan hayvanlar ise karasal ortamlarda yaşayan
besin kaynaklarımızdır. Bunların bir kısmından da
temel besin kaynağımız olan süt ürünlerini elde
ederiz. Ayrıca tarımla yetişen, doğal olarak bulu-
nan sebze ve meyveler de yaşamımızı sağlayan
besin kaynaklarımızdır. İnsanları, et obur ve ot
oburlardan farklı kılan hem et obur, hem ot obur
oluşudur. Tüm bu kaynakları var eden ise cansız
varlıklar toprak, su ve güneştir. Bu anlattıklarım
doğal besinlerdir. Siz şimdi bir de insanların üret-
tiklerine bakın.

Akıl almaz gıda hileleri:
* Salam, sosis ve sucuk gibi et ürünlerine tavuk

derisi, bağırsağı ve taşlık karıştırılıyor.
* Sütün öz yağı alınarak, katı yağ katılıyor bu

şekilde süte yağlı süt imajı veriliyor.
* Tereyağa patates ve margarin katılarak piya-

saya sürülüyor.
* Küf tutmuş bayatlamış peynirler, eritilerek

eritme peynir olarak piyasaya sürülüyor.
* Kırmızı bibere kiremit tozu, kara bibere renk

alması için kanserojen içeren boya katılıyor.
* Zeytinin rengini koyulaştırmak ve parlaklık

kazandırmak için tekstil boyası kullanılıyor.
* Sofralarımızdan eksik olmayan ekmeği rengi

beyazlaşsın diye karbonat konuyor.
* İhraç ürünü olan ancak hormonlu bulunarak

geri gönderilen bir çok sebze, meyve iç piyasada
ithal ürün olarak satılıyor.

* Et terbiye edilirken yüzde 20-25 oranında su
katılıp ağırlaştırılıyor.

* Kırmızı etten yapılan kıymaya tavuk derisi,
tavuk kıyması, taşlık katılıyor.

* Aynı uygulamalar dönere de tatbik ediliyor. 
Sevgili okuyucularımız, GDO'lu (Genetiği Değiş-

tirilmiş Organizmaların) ülkeye girişi de serbest
kalınca yiyeceklerimizi tanımak çok zorlaştı. Özel-
likle gıda maddeleri alışverişinizi tanıdığınız gü-
vendiğiniz yerlerden yapınız. 

Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Doğal besin kaynaklarımız
ve akılalmaz gıda hileleri

ZAYÝ İLANI
Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce Can Tıp Sağlık Hizmetleri 
Ticaret Anonim Şirketini adına tescilli 09343100IM107873 

sayılı beyannamenin 16.10.2009/0843214 tarih sayılı
Gümrük Vezne alındısı kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

15 Temmuz Mahallesi’ndeki
Halk Meclisi Toplantısı’nda ilçe

sakinleriyle bir araya gelen
Bağcılar Belediye Başkanı 

Lokman Çağırıcı, devam eden
metro çalışmalarıyla ilgili 

sevindiren haberler verdi.
Çağırıcı, “3. Havalimanı’na ve 

İstanbul’daki tüm metrolara
ulaşabilecek entegre metroya

önümüzdeki yıl 
kavuşacağız” dedi

KANATÇI MUHTAR HALİS
Beylikdüzü'nden kanatçı sektörünü Türkiye ve Avrupa'ya
yayan adam. Kanatçı Muhtar Halis şimdi Beylikdüzü
Spotçular Çarşısı teras katta hizmetinizde...

Adres: Beylikdüzü E-5 üzeri TÜYAP yanı Kuledibi 
Spotçular Çarşısı Teras Kat İSTANBUL

Rezervasyon: 0 212 872 00 74 - 76
Kanatçı Muhtar Halis

ET & MANGAL

Türk müziğinin usta sesleri her cuma ve cumartesi akşamı canlı performansla sizlerle...
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Bağcılar’a metro
mUjdesı verdı

Cumhuriyet 
olmazsa olmaz

Cumhuriyetin 95. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj
yayımlayan Başkan Akgün, mesajında şu ifadelere
yer verdi: “Cumhuriyetimize sahip çıkan yüce Türk

milleti; tüm değerleri ile kendi kaderini tayin etme ve bağımsız-
lık hakkından asla vazgeçmeyecektir. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk önderliğinde kazanılan Milli Mücadele ile tarihte
eşine çok az rastlanır bir başarı gerçekleştirilmiştir. Yaşanılan
tüm zorluk ve sıkıntılara karşın inanç ve kararlılık örneği ola-
rak kazanılan bu zafer, milletimize kayıtsız şartsız egemenliği
sağlayan Cumhuriyeti rejimini armağan etmiştir. Türk milleti,
kendisine emanet edilen Cumhuriyetine, Atatürk ilke ve devrimle-
rine her zaman ve her durumda sahip çıkacaktır” dedi.

Atatürk'ü anımsattı

Cumhuriyet için her zaman çalışacaklarını da anlatan Akgün şu ifa-
deleri kullandı; “Cumhuriyetimizin 95. yılını kutladığımız bu gün-
lerde vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve ulusumuzun
birliğine her zamankinden daha fazla önem ver-
mekteyiz. Çünkü biliyoruz ki; Cumhuriyet, temel
nitelikleri ile ülkesi ve milletiyle bölünemez bü-
tünlüğü ifade eder. Cumhuriyet, her şeyini
kaybetmiş bir milletin ulusal bağımsızlığını ka-
zanabilmek için giriştiği milli mücadelenin so-
nucudur. Cumhuriyet yoksa özgürlük de
yoktur, gelecek de. Unutulmaması gerekir ki
Ulu Önder Atatürk, ‘Benim en büyük eserim
Cumhuriyet’tir’ demiştir. Ne Atatürk’ten ne
de Cumhuriyet’ten vazgeçeriz. Bizler, Ata-
türk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşamak-
tan gurur duyuyoruz. Cumhuriyet’i bizlere
emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını,
terörle mücadelede canları pahasına mü-
cadele veren aziz şehitlerimizi rahmet ve
saygıyla, kahraman gazilerimizi şükranla
anıyorum.”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; “Cumhuriyet, her
şeyini kaybetmiş bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için
giriştiği milli mücadelenin sonucudur. Cumhuriyet yoksa özgürlük de
yoktur, gelecek de” ifadesini kullandı

Altınok Öz yeniden aday
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, 31 Mart’ta yapılacak yerel
seçimlerde Kartal Belediye Başkanlığı’na yeniden aday olmak için
Cumhuriyet Halk Partisi Kartal ilçe Merkezi’ne başvuruda bulundu

Kartal Beledi-
yesi Hizmet Bina-
sı’ndan,

Cumhuriyet Halk Partisi Kar-
tal İlçe Merkezi’ne yürüyerek
giden Kartal Belediye Başkanı
Op. Dr. Altınok Öz ve eşi
Feray Öz’e yol boyunca kala-
balık bir destekçi grubu eşlik
etti. Alkış ve sloganlarla des-
teklenen Kartal Belediye Baş-
kanı Op. Dr. Altınok Öz’ü
CHP İlçe Merkezi’nde de
coşkulu bir kalabalık karşı-
ladı. Kartal Belediye Başkan-
lığı Aday Adaylığı başvuru
dosyasını Cumhuriyet Halk
Partisi Kartal İlçe Başkanı
Muammer Çelebi’ye teslim
eden Başkan Altınok Öz, bu-
rada sık sık alkışlarla kesilen
bir konuşma yaptı.

Siyaseti ben istedim

Başkan Altınok Öz konuşma-
sında, “Böyle bir topluluğun
karşısında olmak, benim için
hem heyecan hem de gurur
verici bir şey. Ben siyasete gir-
meden önce, 19 Mayıs 2003
tarihinde o zamanki Genel
Başkanımıza; yıllarca hekim
olarak hizmet ettiğim Kar-
tal’da siyasete girmek istedi-
ğimi belirtmiştim. 2008
yılında emekli olup emekli ya-
şamımı sürdürecekken ülke-
mizin içinde bulunduğu

durumdan dolayı benimle
aynı hassasiyetleri taşıyan eşi-
min, parti örgütümüzün ve
halkımızın desteği ile 2009 yı-
lında Kartal’ımıza Belediye
Başkanı oldum.” dedi.

10 yıl görev yaptım

Üçüncü dönem adaylık ko-
nusuna açıklık getiren Başkan
Altınok Öz, “2009 yılında aile
olarak eşim ve ben, iki döne-
min Kartal’ın dönüşmesi için
yeteceğini ve ondan sonra
emeklilik hayatımızı sürdüre-
ceğimize karar vermiştik. Aynı
zamanda bunu halka da
beyan etmiştim. İki dönem si-
yasette olacağımı söylemiş-
tim. Üçüncü dönem
müracaat ettiğim takdirde
özü de bir sözü de bir Altınok
Öz’e ters düşeceğim için
adaylık müracaatımı yapma-
yacağımı ifade etmiştim.
Ancak, eğer partim bana
görev verirse ve bu görev
hangi noktada olursa olsun
bu yolda yürüyeceğimi de
söylemiştim. Fakat bir algı
oluşturuldu ‘Altınok hizmet-
ten kaçıyor mu, aday olmaya-
cak mı?’ şeklinde, bu algı hoş
olmadı. 10 yıl partimin ilkele-
rine ters düşmeden ve rah-
metli babamın kemiklerini
sızlatmadan görev yaptım.”
dedi.

Kadıköy geleceği
tartışacak

KadıKöy Belediyesi Akademi’nin düzenle-
diği Açık Akademi Seminerleri’nde ‘kentlerin
geleceğini’ masaya yatıracak. Bu yıl dördün-

cüsü düzenlenen seminer programlarında, ‘Geleceğin
kentleri neye benzeyecek’, ‘Akıllı kentler ne kadar “akıllı”,
‘Dijital devrimin hızını yakalayabilecek miyiz’, ‘Artan
kentsel nüfusun ihtiyaç duyduğu enerjiyi ve gıdayı dün-
yamız nasıl üretecek’, ‘Kentsel nüfus hızla yaşlanırken,
kentsel mekanlar buna ne kadar hazır’ gibi sorulara uz-
manlar eşliğinde cevaplar aranacak.

Problemler masaya yatırılacak

Kadıköy Belediyesi Akademi’nin düzenlediği Açık Aka-
demi Seminerleri’nin yeni dönemi, 30 Ekim Salı günü
saat 19:00’da başlıyor. Seminer programının ilk konuğu
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat
Güvenç. Güvenç, “Akıllı Kentleşme: Yeni Bir Kent Ütop-
yası mı?” başlıklı sunumuyla kent ve planlama tarihine
dair konuşacak. 1 Kasım Perşembe günü ise özellikle İs-
tanbulluların büyük bir sorunu olan ulaşım konusu ma-
saya yatırılacak. Prof. Dr. Haluk Gerçek, geleceğin
kentlerinde ulaşım ve erişebilirlilik üzerinden ulaşım
problemlerine ışık tutacak.6 Kasım Salı günü de Sa-
bancı Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kemal Kılıç “Dijital
Dönüşüm: Tehditler ve Fırsatlar” başlığını taşıyan sunu-
muyla, dijital dönüşüm sürecinin merkezinde yer alan
insanın dönüşümüne dair farklı bilim alanlarından der-
lenen bulgu ve önerileri paylaşılacak. 

Başkan Hasan
Akgün, “Atatürk’ün
izinden ayrılmayız”
diye konuştu.

Çağırıcı, Bağcılar’ın
önemli bir ilçe kimliği
kazandığını anlattı.
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İLAN6

METİN AYDIN
BEYLKDÜZÜ SPOR 
KULÜBÜ BAŞKANI

FUAT BEYAZIT
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 
MECLİS ÜYESİ

BÜLENT 
KUZULUGİL 
BEYLİKDÜZÜ ERZURUMLULAR DERNEĞİ BAŞKANI 

TARIK
ERDOĞAN
CHP İBB VE BÜYÜKÇEKMECE 
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

EROL ÇAKIR
DELTA PLAZA YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI

HÜSEYİN REMZİ
GÖKBULAK  
CHP BÜYÜKÇEKMECE İLÇE BAŞKANI 

MÜLAYİM 
DEMİRTAŞ
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCISI

VEHBİ ORAKÇI
MARMARA MÜHENDİSLİK 
YAPI A.Ş. YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI

MUAMMER
ÖMEROĞLU 
İSTANBUL SANAYİCİ İŞADAMLARI 
DERNEKLERİ FEDARASYONU BAŞKANI

HALİL 
İBRAHİM TÜRKGENÇ
BEYKARDER BAŞKANI

İLYAS YILMAZ  
CHP BEYLİKDÜZÜ 
MECLİS ÜYESİ

DOĞAN SUBAŞI
CHP BEYLİKDÜZÜ VE 
İBB MECLİS ÜYESİ

MURAT 
KÜRKLÜ  
MURAT İNŞAAT ELEKTRİK

29 EKİM
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 EKİM
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 EKİM
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 EKİM
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 EKİM
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 EKİM
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 EKİM
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 EKİM
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 EKİM
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 EKİM
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 EKİM
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 EKİM
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 EKİM
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 EKİM
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 EKİM
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 EKİM
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

TURAN 
TAŞKIN ÖZER   
CHP BEYLİKDÜZÜ İLÇE BAŞKANI 

VOLKAN 
YILMAZ
MHP MYK ÜYESİ

RECEP EROL
AK PARTİ İBB MECLİS ÜYESİ VE
BÜYÜKÇEKMECE GRUP BAŞKANVEKİLİ

ALİ AYDIN
MHP BEYLİKDÜZÜ
İLÇE BAŞKANI

HALİS 
KAHRİMAN  
BİZİM BEYLİKDÜZÜ VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ERCAN ÇİFTÇİ
TÜRK KIZILAYI BÜYÜKÇEKMECE 
ŞUBE BAŞKANI

VELİTTİN 
KÜÇÜK

29 EKİM
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 EKİM
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 EKİM
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 EKİM
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun
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SPOR Toto Süper Lig'in 10. hafta
mücadelesinde Medipol Başakşe-
hir, bugün Atiker Konyaspor'a
konuk olacak. Konya Büyükşehir
Belediye Stadı'nda oynanacak mü-
cadele, saat 16.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır
yönetecek. Ligdeki ilk 9 maçında
18 puan toplayan Medipol Başak-
şehir, lider Galatasaray'ın 1 puan
gerisinde 2. sırada yer alıyor. İlk 9
haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve

2 yenilgisi bulunan Atiker Konyas-
por ise 13 puana sahip.

Eksikleri var

Medipol Başakşehir'de, sarı kart
cezalısı Junior Caiçara ve sakatlığı
süren Alparslan Erdem bu müca-
delede forma giyemeyecek. Tu-
runcu-lacivertli ekipte tedavisi
süren Emre Belözoğlu'nun da bu
karşılaşmada maç kadrosunda yer
alması beklenmiyor. AA

T.C.
ÇATALCA 

2. ASLİYe HUkUk MAHkeMeSİ'nDen
kAMULAŞTIrMA İLAnI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de ( Basın: 884843 ) 

ESAS NO: 2018/298

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından isim ve hisseleri gösterilen davalı aley-
hine açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil talepli davada, davacı KARAYOLLARI GENEL MÜ-
DÜRLÜĞÜ tarafından İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Nakkaş mah. 1866 parsel sayılı taşınmazın
tamamının, 1865 parsel sayılı taşınmazın 172,57 m²'lik kısmının, 1857 parsel sayılı taşınmazın 144,16
m² lik kısmının, 1856 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırılmasına karar verilip, Kamulaştırma
Kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamamlandığı ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek
kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili talep edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer
bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
1-) Kamulaştırılan taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, yüzölçümü,
vasfı: İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Nakkaş mah. 1866, 1865, 1857, 1856 parsel sayılı taşınmazlar
2-) Taşınmaz maliki (DAVALI): HAYRİ ÖZTÜRK
3-) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4-) Davalılar 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. maddesi uyarınca tebligat tarihinden itiba-
ren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda dü-
zeltim davası açabilirler.
5-) Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
6-) 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre içeri-
sinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davaşı açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdu-
rulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işlemi keşinleşecek ve
mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare
adına tescil edilecektir.
7-) Mahkemizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Vakıfbank Çatalca şubesine 
yatırılacaktır.
8-) Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ÇOK ACELE mahkememize yazılı
olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 5. maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur.
23/10/2018 

T.C. İSTAnBUL AnADoLU 7. İCrA DAİreSİ
2017/809 TLMT.

TAŞInIrIn AÇIk ArTIrMA İLAnI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de ( Basın: 883771 ) 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma gi-
derlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada is-
tekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli
üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından gö-
rülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak is-
teyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 24/10/2018

1.İhale Tarihi : 28/11/2018 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 19/12/2018 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : CUMHURİYET MAH. KUZEY YAN YOL HASRET SOKAK NO:3 

KARTAL/İSTANBUL MARİNE YEDİEMİN OTOPARKI

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 35.000,00 1 %1

(İİK m.114/1, 114/3)

Başakşehir 3 puan aşkına

ANKARAGUCU 
ISTEKLI GELIYOR
Başkent ekibinin deneyimli futbolcusu İlhan Parlak, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu. Parlak, "Hocamızın istediklerini
gerçekten sahaya yansıtırsak, Kadıköy gibi zorlu bir deplasmandan 3 puanla ayrılabileceğimizi düşünüyorum" dedi

M KE Ankaragücü futbol-
cusu İlhan Parlak, çok
kısa zamanda takım ol-

duklarını ve Spor Toto Süper Lig'in
geride kalan 9 haftasında iyi bir
performans ortaya koyduklarını
söyledi. Takımın tecrübeli oyuncu-
larından 31 yaşındaki İlhan, MKE
Ankaragücü'nün mevcut duru-
munu, Fenerbahçe maçını ve gele-
ceğe yönelik düşüncelerini AA
muhabirine anlattı. Teknik direktör
İsmail Kartal'ın gözdesi olan İlhan,
"Süper Lig'e yeni çıkan bir takım
olarak şu ana kadar göstermiş ol-
duğumuz performansın iyi oldu-
ğunu düşünüyoruz. Futbolda her
şey, her zaman istediğiniz gibi ol-
muyor. Yeni kurulmuş bir takımın
9 haftada 13 puan alması iyi yolda
olduğumuzu gösteriyor." değerlen-
dirmesini yaptı.

İstanbul'da hedef zafer

İlhan Parlak, sezonun 10. hafta-
sında deplasmanda 28 Ekim Pazar
günü Fenerbahçe ile karşılaşacak-
larını ve 3 puan hedeflediklerini
söyledi. Maçı kazanabilmeleri için
teknik direktörün gerekli hazırlığı
yaptırdığını anlatan deneyimli
oyuncu, rakiplerini şöyle değerlen-
dirdi: "Fenerbahçe sezona kötü baş-
ladı. Bizim için Fenerbahçe'nin iyi
veya kötü başladığının fazla bir
önemi yok. Biz orada sahaya çıktı-
ğımız zaman nasıl puan veya 3
puan alırız onun hesabını yapıyo-
ruz. Hocamızın istediklerini gerçek-
ten sahaya yansıtırsak, Kadıköy gibi
zorlu bir deplasmandan 3 puanla
ayrılabileceğimizi düşünüyorum."

Kartal'ın "jokeri"

MKE Ankaragücü Teknik Direk-
törü İsmail Kartal'ın kendisini

"joker" olarak
kullandığını
dile getiren
İlhan Par-
lak, "Ben
sahaya
çıktığım
zaman
elimden ge-
lenin en iyi-
sini yapmaya
çalışırım." ifa-
desini kullandı.
Kendisi için oyna-
dığı mevkinin fazla
bir önemi olmadığını
vurgulayan İlhan, şöyle ko-
nuştu: "Hocam bana nerede görev
verirse, o bölgede ne yapılması ge-
rekiyorsa onu yapmaya çalışırım.
Mesela o hafta idmanlarda sağ ta-
rafta oynayacağınızı görüyorsu-
nuz. Maçta sizin karşısınızda kim
oynayacak, onu etüt ediyorsunuz.
Hafta içinde maçı kafanızda oynu-
yorsunuz. Ancak maç içinde sakat-
lık oluyor ve bir anda mevkiniz
değişiyor. Mevki değişince afal-
lama oluyor. Önemli olan saha
içinde verilen görevi en iyi şekilde
yapabilmektir."

Emekler boşa gitmesin

İsmail Kartal'ı anlatırken ondan
övgüyle bahseden Parlak, "Hoca-
nın bendeki yeri gerçekten ayrıdır.
Ben kendisiyle ilk olarak Gazian-
tepspor'da çalıştım. İnsanlar belki
benim oyun tarzımı beğenmeyebi-
lir. Genelde bununla karşılaşıyo-
rum. Çünkü göze hoş gelen bir
futbol oynamıyorum. İsmail
hocam benim nasıl bir görev
adamı olduğumu çok iyi biliyor. O
her zaman benim arkamda durdu.
Hocamın emeklerini boşa çıkarma-

mak
adına

elimden
geleni yapıyo-

rum." bilgisini paylaştı.

Arma sevdası

İlhan Parlak, MKE Ankaragücü is-
mini duyduğunda aklına ilk olarak
taraftarlarının geldiğine dikkati çekti.
"MKE Ankaragücü'nde 7-8 sene
önce de oynamıştım." diyen tecrü-
beli futbolcu, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Hangi maç, hangi
deplasman olursa olsun, hazırlık, lig,
kupa maçı da olsa her zaman takı-
mının yanında olan bir taraftar. An-
karagücü bu zor günleri atlattıysa bu
taraftarın ve bu camianın armaya ve
takımına sahip çıkması sayesinde at-
lattı. Ankaragücü çok farklı ve ayrı
bir camia. Türk futbol kamuoyu ta-
rafından takdir edilen bir camia. 2.
Lig şampiyonluk maçında Kayse-
ri'ye gittiğimizde 25-30 bin kişinin
stadı doldurduğunu görünce tüyle-
rim diken diken olmuştu. Ancak bir
arma sevdası 25-30 bin kişiyi Anka-
ra'dan, Kayseri'ye taşıyabilir. Taraf-
tarlar futbolcusuna ve takımına
sahip çıkıyor onlara
teşekkür ediyo-
rum." AA

Hakemlerin bilerek hata yapacaklarına inanmadığını
dile getiren İlhan, "Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi-
nin gelmesi iyi oldu. VAR sisteminin yararlı olduğuna ina-

nıyorum." dedi. Hakemlerin gördüklerini çaldığını ifade
eden İlhan Parlak, sözlerini şöyle tamamladı: "Ufak nüans-

lar olduğu için teknolojiye de başvurulması gerekiyor.
Evkur Yeni Malatyaspor maçında Kubilay'a topu atmaya
çalıştığımda Sadık'ın elinin açıldığını gördüm. Hakem
pozisyonu devam ettirdi ancak o anda VAR sistemi

devreye girdi. Pozisyonun penaltı olduğu söy-
lendi ve penaltı ile maçı kazandık. VAR

sistemi olmasa o pozisyon penaltı
olmazdı."

VAR sisteminin
gelmesi iyi oldu

Badou Ndiaye 
devlerle kapışıyor
Aslan’ın orta sahadaki dinamosu Badou
Ndiaye,Şampiyonlar Ligi’nde Neymar ve
Sterling gibi yıldızların peşinde. Sene-
galli futbolcu, bir merkez orta saha
oyuncusu olmasına ve kart cezası nede-
niyle Porto deplasmanını kaçırmasına
rağmen, Devler Ligi’nde en fazla drip-
ling yapan 5 futbolcu arasına girdi. Bu
alanda zirve Neymar’a ait. Brezilyalı yıl-
dız, 34 denemede 21 başarılı
driplinge sahip. Ster-
ling 19 denemede
11 başarı, Bra-
himi 21 dene-
mede 10
başarı,
Hakim Zi-
yech 23 de-
nemede 10
başarı,
Ndiaye de 10
denemede 9
başarılı driplingle
başı çekiyor.

Kendi pozisyonunda lider

Dripling alanında yüzde 90 gibi müthiş
bir başarı oranına sahip olan Ndiaye,
merkez orta saha oyuncuları arasında
Eduardo Salvio ve Manuel Fernandes
gibi oyuncuların açık ara önünde, ilk sı-
rada yer alıyor. Dilimize İngilizce’den
geçen dripling ifadesi, özetle ‘top
sürme’ ve ‘topla mesafe kat etme’ anla-
mına geliyor.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında çıktığı üçüncü
maçta Genk'e 4-2 yenilerek büyük bir şok yaşa-
yan Beşiktaş'la ilgili İskoç basını flaş bir iddia or-
taya attı. Adı daha önce Fenerbahçe için de
geçen Celtic'in stoperi Dedryck Boyata'nın Siyah
Beyazlılar'a transfer olabileceği belirtildi. İskoç-
ya'da yayım yapan The Scotsman gazetesi, ha-
beri "Türk devi Celtic'in oyuncusuna gözünü
dikti" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Doma-
goj Vida'ya Al Ittihad'dan geldiği iddia edilen 10
milyon euroluk teklifin hatırlatıldığı haberde
Kara Kartal'ın Boyata için girişimlere başlayabi-

leceği yazıldı. Gazeteye göre
Beşiktaş yönetimi, Vida'nın
takımdan ayrılması
durumunda yerine
Belçikalı stoperi dü-
şünüyor. Sözleşmesi 2019 yazında sona erecek
olan 27 yaşındaki futbolcu, ocak ayından itiba-
ren istediği kulüple transfer görüşmesi yapabile-
cek. Boyata için harekete geçmeye hazırlandığı
ifade edilen Siyah Beyazlılar'ın oyuncuyu yaz
transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden
kadrosuna katma şansı da bulunuyor.

Boyata Kartal olur mu?

Örnek no: 25*

34JL6027 Plakalı, 2013 Model, FIAT Marka, 263 Tipli,
263A20004950044 Motor No'lu, M426300009237663
Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi
GriAracın sol arka far altındaki kaporta boyalarında
noktasal dökülmeler görülmektedir. Araç sol arka kapı
camı kırıktır, ayrıca araç kullanımından kaynaklı olarak
muhtelif çizikler mevcuttur. Anahtar ve ruhsat yoktur.
Tüm lastikler % 70 kullanılabilir durumdadır.



1951 Göle doğumlu olan Erdal Kaya, evli ve iki
çocuk babasıdır. Atatürk Üniversitesi İşletme Fa-

kültesi mezunu olan Kaya, İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde “Türkiye’de katılımcı

yönetim modeli olarak belediyecilik” konusu hakkında
yüksek lisans yapmıştır. Kaya, geçmişinde; Bakırköy Be-

lediye Şube Müdür Yardımcısı, Beykoz Belediye Şube Mü-
dürü, Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı, İSKİ Teftiş Kontrol
Kurulu Başkanı, İBB Hesap İşleri Daire Başkanı, İBB Şirketle-
rinden; İDO, İSTON, İSFALT, BELPA, BELPET Yönetim Kurulu
Üyeliği, Dünya Ticaret Merkezi Denetçisi, Beşiktaş Belediye
Başkan Yardımcısı ve Beşiktaş Belediyesi Şirketleri’nden
BELTAŞ Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini üst-
lenmiştir. Kaya'nın ayrıca; “Belediye-
lerde Mali Yönetim” adıyla
yayınlanmış bir eseri de
mevcuttur.

Erdal Kaya
Kimdir?

C umhuriyet Halk Partisi
Avcılar Belediye Başkan
Aday Adayı Erdal Kaya,

Avcılar'ı daha ileri taşımak ve Av-
cılar halkına ayrıcalıklı bir kentte
yaşam sunmak için aday adayı ol-
duğunu açıkladı. Emirhan Palace
Otel'de gerçekleşen adaylık açıkla-
masında konuşan Kaya, Avcı-

lar'daki CHP'nin varlığının devam etmesi ve
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li bir
belediye olması için mücadele vereckelerini
anlattı. 

Denizköşkler'de oturuyordum

Kendisinin Avcılar'da çok uzun yıllardan beri
ikamet ettiğini anlatan Kaya, “Avcılar koca bir
kent. Son nüfus sayımına göre 435 bin kişinin
yaşadığı ama üniversiteleri olan bir kent. Ben
buraya ilçe değil kent diyorum. Gelişim Üni-
versitesi ve İstanbul Üniversitesi öğrencileriyle
birlikte ki bunların sayıları 45 bin. Onlarla bir-
likte 500 binin üzerinde insan yaşıyor. 1984'te
Avcılar'a geldiğimizde, Denizköşkler Mahalle-
si'nde bir evimiz vardı. Eniştem arabayla bize
gelirken çamura batmıştı. Yani yollar çamur-
luydu çok gelişmemişti ama şirin bir ilçeydi.
Bence İstanbul'un en güzel ilçesidir. Bir tarafı
deniz bir tarafı göl” dedi.

İstanbul'un en güzel ilçesi

Avcılar'ın İstanbul'un en güzel
ilçesi olmaya aday oldu-

ğunun da altını
çizen Kaya,

“İstan-

bul'un en güzel yerlerinden bir tanesi. Maale-
sef 1999'da bir deprem oldu. O depremi ben
de ailemle birlikte yaşadım. O deprem Avcılar
üzerinden silindir gibi geçti. Ama çok şükür ki
Avcılar toparlandı ve gelişmeye devam ediyor.
Avcılar dimdik ayakta ve dimdik ayakta dur-
maya devam edecek. İstanbul'un en güzel il-
çesi olmaya adaydır Avcılar” şeklinde
konuştu.

CHP bürokratıyım

Cumhuriyet Halk Partili olmaktan onur duy-
duğunu da anlatan Kaya, yerel yönetimler-
deki deneyimlerinden de söz ederek şöyle
konuştu; “Şimdi benim kim olduğumu herkes
biliyor. Ben bir CHP ve belediye bürokratıyım.
Nereye gel dedilerse oraya gittim. Şurada bir
eksik var dediler gittim. O eksiklikleri kapat-
maya çalıştım. Uluslararası bir yaşam var. İs-
tanbul'un dışında çok kent var. Belediyeciler
nasıl insandır? Kaldırımlara bakar, sokaklara
bak, parklara bakar, insanların yaşadığı yerlere
bakar. Çünkü belediyecinin gönlünde hizmet
vardır. Çok şükür ben bu tadı yaşadım. Bir
park yapacaksınız ve insanları orada oturur-
ken gördüğünüz de bu parkı ben yaptım der-
siniz. Bundan büyük bir mutluluk yok.”

Avcılarlıları korumalıyız

Belediyelerin en büyük işlevinin ilçe halkına
hizmet ve ilçe halkının çıkarlarını korumak ol-
duğunun da altını çizen Erdal Kaya, “Bey-
koz'da eskiden belediye şube müdürlüğü
yaptım. Türkiye'nin en genç belediye şube
müdürüdüyüdüm. Aşağı yukarı halkın ne iste-
diğini bilirim, talepleri bilirim. 
Türkiye'de bir kriz var. Tüketiciye sahip çık-
mak lazım. Tarım bitti hayvancılık bitti. Eski-

den Çorum'da yetişen birçok şey şu anda
yetişmiyor mesela. Belediyeler olarak

önce tüketiciyi korumak için elin-
den gelen her türlü imkanı

yapmalı. Avcılar'da da
bu olacak. Bunun

olması gereki-
yor” dedi.

Yapılamaz denilenleri yaptık

CHP'nin yapılamaz denen birçok şeyi yaptı-
ğını ve büyük işler başardığını anlatan Kaya,
bunun kararlılıkla devam edeceğini de belirte-
rek şu ifadeleri kullandı; “Avcılar'da Cumhuri-
yet Halk Partisi'nin bayrağını
dalgalandırmaya devam edeceğiz dediğimiz
gibi İBB'de dalgalandıracağız. Neden derse-
niz; söylüyorlar metroyu biz yaptık, televizyon
kulesini biz yaptık. Siz ne yaptınız diyorlar.
Bak biz neyi yaptık biliyor musunuz? Met-
royu ilk defa CHP'li başkan yaptı. 1992 yı-
lında metroyu CHP'li belediye başlattı. Biz
bunu başlattığımızda Türkiye'de metro yap-
mayı bilen müteahhitler yoktu. Yabancılar
koca koca fiyat teklifleriyle geliyordu. Daha
sonra yerli müteahhitler konsorsiyum yap-
maya başladı. 6 şirket iş ortaklığı yaptı. 3 ta-
nesi Taksim'den Osmanbey'e, 3 tanesi de
Osmanbey'den, 4.Levent'e metro ihalesini alıp
tünelleri kazdılar. O zaman Refah Partisi bele-
diyeyi aldığı zaman tüneller hazırdı yani her
şey hazırdı. Metroyu da Japonlardan 30 mil-
yon dolar borç alarak yaptı o belediye. Sonuç
olarak metroyu yaptık mı tünelleri kazdık mı
evet. Şehir tramvayları yaptık mı evet. Mesela
bugün yapılan Çamlıca'daki tv kulesi. O za-
manlar inşaatı başlamıştı durdurdular. Yani
çok iş yaptık gene yaparız. İBB'yi de CHP ola-
rak alacağız ve İstanbul halkına da daha önce

yaptığımız hizmetleri arttırarak devam 
ettireceğiz.” 

Ben bu işe yıllarımı verdim

Belediyeciliğin nasıl yapıl-
ması gerektiğini çok iyi

bildiğini ve neyin
doğru neyin yan-

lış olduğunu
her zaman

en iyi
şe-

kilde analiz edebildiğini kaydeden Kaya,
“Avcılar'ın bir deprem derdi var. Avcılar hala
yeteri kadar depreme hazır bir yer değil.
Çünkü belediyelerin kaynakları kıt ihtiyaç-
ları sonsuz. O kıt kaynakları ihtiyaçlar ara-
sında dağıttınız zaman bakıyorsunuz eyvah.
Onun için iyi bütçeler yapmak gerekiyor. Bir
kere bütçede denge olacak arkadaşlar. Büt-
çede denge yoksa ipin ucu kaçıyor. Bir de
gelirler yetersiz ise gelirlerinizi arttırmaya
bakacaksınız. Ben bu işe yıllarımı verdim.
Belediyeler halka yüklenmeden bunu yap-
malı. Emlak Vergisi'ni vs arttırarak halkın
sırtından kaynak yaratmak olmaz. Doğru
kaynaklar bulursanız yatırıma da para ayı-
rabilirsiniz. Mesela Avrupa Birliği var. Üye
değiliz ama AB'nin bir sürü destek kredisi
var. Yeter ki iyi proje yapın diyorlar. Kültür
Merkezi'ne vermezler, havuza vermezler.
Ama deprem yönetimine verirler, erken
uyarı sistemine verirler, başka neye verirler?
Çevre için verirler. Bu konularda hibe kre-
disi veren bir sürü kuruluş var. Bunları de-
ğerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

Gençler Beylikdüzü'ne gitmeyecek

Avcılar'ın altyapısının çok zengin olduğunu
ve kültürel anlamda da bundan istifade
edilmesi gerektiğini anlatan Kaya, Avcılar'a
yapılacak yeni yatırımlarla birlikte gençlerin
ilçede vakit geçireceğini söyledi. Kaya, “Biz
denizi ve gölü alabildiğine kullanma imkanı
yapacağız. İnsanların oraya gitmesine
imkan vereceğiz. Artık burada öyle işler ya-
pacağız ki 45 bin öğrenci metrobüse binip
Beylikdüzü'ne, Taksim'e gitmeyecek. Çünkü
sosyal düzenlemelerimizle sahil ve denizi
kullanıma açacağız. Bunu yapmak zorun-
dayız ben bu detaylara inanıyorum” dedi.

Üniversitelileri önemseyelim

Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi'nin varlı-
ğının çok özel olduğunu da anlatan Kaya,
“Şimdi bir okul meselemiz de var. Bir sınıfta
hala hangi çağdayız altmış, seksen tane öğ-

renci var. Özellikle E-5 karayolunun üst
tarafındaki mahallerimizde. Buradaki

velilerimiz çok yüklü servis paraları
vererek çocuklarını başka okul-

lara götürüyor. Artık belediye-
lerin bu yetkisi var. Bakanlık

bunu yapamıyorsa biz ya-
pacağız. Çocuklar

bizim değerimiz.
Onları okutmak

lazım. Onların
okuması için

her şeyi
yapmak

lazım.

Bunu yaparken her şeyi düşüneceğiz. Üni-
versitelerin istediği şeyler var. Onların biz
neler olduğunu biliyoruz. Üniversitelerin
kentin ekonomisine katılması lazım. Ekono-
miler böyle büyür. Dinamik güçleri ekono-
minin içine sokar Avcılar'da tutarsanız
onlar para harcamalarını sosyete semtleri
diye adlandırılan Beyoğlu vs gibi ilçelerde
gidip karşılarsa onların Avcılar'a katkıları
olmuyor. Dolayısıyla onları Avcılar ekono-
misinin içine katmamız lazım. Bir planlama
meselemiz var” ifadelerini kullandı.

Güçlü bir ekibim var

Avcılar'daki imar sorunlarından da söz
eden Kaya, bunları çözebilecek, makul ve
somut adımlar atılmasını sağlayabilecek
önemli bir ekibe sahip olduğunu da anlattı.
Kaya, “Yeşilkent'in hali ortada kaç yıl oldu?
AKP diyor ki; “Eğer bana oy verirseniz sizin
bu meseleleri ben hallederim” diyor. Yeşil-
kent'in plan işlerinin halledilmemesi için
hiçbir neden yok. Eğer dirayetli olup iyi bir
plan yaparsanız şahısların menfaatlerine
yönelik değil de halkın menfaatlerine yöne-
lik planlar yaparsanız buna kimse hayır di-
yemez. Benim Akdeniz Üniversitesi'nden bir
planlama grubum var. Çünkü planlanma
işinin bir özelliği var. Yerel güçlere her iş
yaptırılmaz. O yüzden bu işleri iyi isimlerle
yapmak lazım. Biz buralara nasıl plan ya-
pılması lazım neler verilmesi lazım bu ko-
nular hakkında epey bir planlama yaptık.
Tabii Avcılar'ın bir başka sorunu daha var.
Bir tane devlet hastanesi var. Gitmek zor.
Bizim buradakiler iyi ulaşıyor da Tahtaka-
le'deki vatandaş nasıl ulaşacak? Zaten Tah-
takale ve Yeşilkent sakinleri Avcılar'a 1
saatte geliyor. Yahu bizim görevimiz değil
mi Avcılar'ın merkezine onları getirmek
bizim işimiz değil mi? Önce bunun yapıl-
ması lazım Eğer kaynakları iyi kullanıp beş
yıllık planınızı iyi yaparsanız bunu başarır-
sınız” dedi.

Planlar 5 yıllık olmalı

Belediyecilikteki en önemli kıstasında halka
yalan söylememek ve hayal satmamak ol-
duğunu da vurgulayan Kaya, “Şimdi bana
o kadar çok program geliyor ki istersem
bunları yarın Avcılar halkına anlatırım.
Derim ki 25 tane okul yapacağım veya
deniz getireceğim vs. Ama hiçbir siyasetçi-
nin tutamayacağı sözü vermemesi gereki-
yor. Planlar 5 yıllık plana sığmalı. Bütçeye
uygun olmalı. İşçi ücreti bu mu bu. Gelir gi-
derler bu mu bu. Ne kaldı yatırımına şu şu
kaldı. Şimdi bunu arttırırsan öbür taraftan
da giderler de lüzumsuz harcamalarda bir
tasarruf programı yaparsan daha çok yatı-
rım yaparsın ama yapabileceğiniz yatırım-
larda halka yapamayacağımız işlerin
sözünü vermeyelim. Böylece halk da ne is-
tediğini bilir. Bizim anlayışımız bu şekilde
olacak” diye konuştu.

CHP Avcılar Belediye Başkan Aday Adayı Erdal Kaya,
Emirhan Palace Otel’de gerçekleştirdiği adaylık
açıklamasıyla, Avcılar için yola çıktığını söyledi. Kaya,
“Avcılar’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin bayrağını
dalgalandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

YAKUP
TEZCAN

HABER

AVCILAR'DA yapılacak her şeyi halka
danışarak yapacaklarını da anlatan
Kaya, “Şimdi bu yatırım programı... Biz
bunu yaparken şöyle diyoruz. Bir heyet
topluyoruz o heyetin içine halkı da koya-
cağız. Diyoruz ki kardeşim bu sene ya-
pacağımız yatırımlar bu. İhtiyaçları
sıraya koyarak ilerleye-
ceğiz. Siz bunu onay-
lıyor musunz
diyeceğiz onaylı-
yorsanız mesele

yok.  Sadece halkın lehine olarak plan
bütünlüğüne bakacağız. Planları düzen-
lemek gerekiyorsa ki düzenlemek gereki-
yor bunları değiştirip düzenleyeceğiz.
İşin doğrusu budur. Ama hiçbir şekilde
kimseye özel planlar yapmayacağız” ifa-
delerini kullandı.
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Avcılar için çok güzel projelerle yola
çıktıklarını vurgulayan Kaya, “Temizlik
sonra. Temizlik tabii ki halledilir. Sıkın-
tıları aşmanın çok basit yolları var. Bir
tane transfer istasyonu çöp ayrıştırma
istasyonu ilave edersiniz buraya böy-
lece Avcılar'ın temizlik sorununu daha
hızlı çözersiniz. Zaten aslolan işlerden
biridir temizliktir. Bunlar belediyenin
yapması gereken işler.  Bazı zorluklar
çıkarılıyor. AKP'ye bağlı belediyeler
İSPARK'tan asfalt alırken CHP'li bele-

diyeler alamıyor. Bunun da yolu var.
Biz bunu Beşiktaş'ta yaptık. Gidiyoruz
Bağcılar'a şunu vermişsin bana da ve-
receksin diyoruz yoksa bunu basın
yoluyla açıklarız diyeceksin. Bunun
yanın da insani yaklaşımlarda var.
Bütün işlerden çok fazla size bahset-
meyeceğiz. Zaten bütün işler kültür
merkezleri, sağlık ocaklarının çoğaltıl-
ması gibi alabildiğine güzel bir prog-
ramımız var. Partimizden onay çıkarsa
bunları tek tek açıklayacağım” dedi.

Çok güzel projelerimiz var

Her 
şeyi halka 
soracağız

AVCILAR ICIN
YOLA CIKTIM
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