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Üç etap halinde hayata geçirilecek proje kapsamında top-
lamda 1167 adet konut yapılmasının planlandığı ve yak-
laşık 1,3 MİLYAR TL kazanç elde edilmesinin hedef-

lendiği yansıyan bilgilerden anlaşılmaktadır. 
Gazetemiz Haber Müdürü Nurettin KOÇ’un, yoğun araştırmalar
neticesinde yaptığı çok çarpıcı ‘Haber ve Röportajı’ okurlarımızın
dikkatine sunuyoruz.                                                                   

İŞTE O HABER VE RÖPORTAJIMIZ!

Bir taraftan, TMMOB’ne bağlı Şehir Plancıları Odası İstan-
bul Şubesi tarafından, Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesi nez-
dinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TC. Başbakanlık Top-
lu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aleyhine açılmış olan
DAVALARIN YARGI SÜREÇLERİ devam ediyor.
TMMOB’ne bağlı Şehir Plancıları Odası (İstanbul
Şubesi) Genel Sekreteri ve Şehir Plancısı Akif Burak
ATLAR’a konuya ilişkin sorular yönelttik ve dikkat çe-
kici yanıtlar aldık. n HABERİ 6. SAYFA’DA
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BEDAŞ 
gazeteci 
rehin aldı
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n HAKSIZLIK karşısında susan
DİLSİZ Şeytandır... Değerli devlet
büyüklerimiz yaptığınız icraatlerde
Allah’ın rızasına uygun,kulun men-
faatlerine zıt düşmeyen çalış-

malarınızdan dolayı Allah yar
ve yardımcınız olsun derim.

Hüseyin Çetiner’in yaz›s› 3. sayfada
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Dere yatağında 
KİBİR KULESİ
yapımı 
devam ediyor

BEYLİKDÜZÜ 
NAZIM HİKMET’İ 

KONUŞTU
İSTANBUL TIMES HABER AJANSI
(İTHA) muhabiri 27.01.2015 tari-
hinde bu fotoğrafı çekerek dere ya-
tağına nasıl inşaat yapımına devam
edildiğini ortaya çıkardı. Eylül 2009
sel felaketinde Başakşehir'de ikamet
eden vatandaşlar bir hafta buyun-
ca güzergah değiştirmek zorunda
kalmışlar ve bu fotonun çekildiği
yerdeki binanın arsası da göl hali-
ne dönmüştü.Bugün ise hem de otel
yapılmak üzere bina kibir kulesi ol-
muş durumda. Bu kadar da olmaz
dedirten bina çirkin görüntüsü ile de
dikkat çekiyor. 
n HABERİ 5. SAYFA’DA

HERayı değerli bir edebiyatçıya atfeden Beylikdüzü Belediyesi, Ocak ayın-
da ünlü edebiyatçı, şair, yazar Nazım Hikmet’i ağırladı. Beylikdüzü, bu
defa “Bir Edebiyatçı Nazım Hikmet” paneli kapsamında, değerli ede-
biyatçıların anlatımlarıyla ustayı dinledi. n HABERİ 5. SAYFA’DA

n HABERİ 12. SAYFA’DA

Kalp kapak
hastalıkları 

ve cerrahi tedavisi

Burak Atlar

SARIYER’iN ORMANLARI 
NASIL YOK OLUYOR?
Son yıllarda İstanbul'un birçok ilçesinde yükselen projelere akıl erdirmek çok zor. Bunlardan birisi de Siyahkalem
Mühendislik İnşaat Firması tarafından Sarıyer ve İstanbul'un can damarlarından olan ve “FİİLEN ORMAN”
alanında    bulunan yaklaşık 507 Bin M2 Alanlı ARAZİYE yapılmaya başlanan Zekeriyaköy Konut Projesi

SAADET Partisi İstanbul İl başkanı Birol Aydın Gazeteci yazar Hüse-
yin ÇETİNER’in hazırlayıp sunduğu Gündem programının canlı yayın
konuğu oldu. Programda sorulan sorulara donanımlı bilgisi ile cevaplar
veren SP Genel Başkan yardımcısı ve İstanbul il başkanı Aydın AKP’ye yardım eden
herkes onun zulmüne maruz kalacak dedi. n HABERİ 8. SAYFA’DA

Biz iktidar olduğumuzda 
SORUNLARIN YARISI 
KENDİLİĞİNDEN ÇÖZÜLECEK

n 7. SAYFA’DA

İSTANBUL TIMES YAYIN GRUBU İMTİYAZ
SAHİBI GAZETECİ - YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER

hak etmediği kaba bir muameleye
maruz kaldı. Mahkemenin Elektrik
Faturaları ile ilgili alınan “Kaçak
Kayıp Bedeli” ödemelerinin hak sa-
hiplerine iadesi yönünde aldığı ka-
rar gereği Çetiner’de yıllardır ödediği
bu bedelleri iade almak için dilekçe
vermeye BEDAŞ’in Zeytinburnu Sü-
mer Mahallesinde bulunan Yeni-
mahalle müdürlüğüne gitti. 

Kurumun son aylarda  abonele-
rinin sabrını zorlayan  uygulamala-
rından dolayı aboneler ile kurum ça-
lışanları sert şekilde  sözlü tartışma
yaptıklarını gören Çetiner’de Gaze-
teci refleksi ile fotoğraf makinasını
çantasından çıkarması ile baskıya ve
rehin almaya varan süreci yaşadı.

n HABERİ 9. SAYFA’DA

Spastik engelli Esra
herkesin 

takdirini topluyor

n 7. SAYFA’DA

Bağcılar’da 
kentsel dönüşüm 

devam ediyorÜNVER 7 Haziran 2015 se-
çimlerine odaklanmış durumda.
Hedef % 60.  Ak Parti 7 Haziran
2015 tarihinde yapılacak seçim-
lerde en az 367 vekil çıkarmaya
odaklandı. 8 Şubat 2015 de yapı-
lacak İstanbul il kongresindan
sonra bu çalımaların daha da hız-
lanacağı sinyalini veren  Ünver İs-
tanbul il başkanlığının yanı sıra ilçe
başkanları da bu hedefe kilitlendi. 

Ak Parti Zeytinburnu ilçe baş-
kanı Bahattin Ünver'de iddialı ko-
nuşan ilçe başkanlarının önde ge-
len temsilcisi konumunda. Ak Par-
ti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı
Ocak ayı danışma meclisini Kazlı-
çeşme Kültür merkezinde İstanbul
Milletvekilleri Prof.Dr.Türkan Da-
ğoğlu ve Osman Aşkın Bak’ın’da
katılımı ile yaptı. Ünver, açılış ko-
nuşmasında teşkilatının her birimi
İle gurur duyduğunu ifade etti.
n HABERİ 10. SAYFA’DA

AK PARTİ 
7 Haziran 2015
için en az 367
vekile kilitlendi
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AYKUT Ertuğrul'un sun-
duğu 100 Yüze İmza ve Söy-
leşi'de "İzdiham" çıkart-
ması yaşandı.

Şair Bülent Parlak, Gü-
ven Adıgüzel ve Yusuf Ka-
ra'nın konuk olduğu prog-
rama şiir severlerin ilgisi
büyük oldu.

Zeytinburnu Belediye-
si'nin düzenlediği ve her ay
bir yazarı okuyucularıyla
buluşturduğu 100 Yüze İmza
ve Söyleşi'nin 29 Ocak tari-
hinde Zeytinburnu Kültür ve
Sanat Merkezi'nde gerçek-
leşen bölümünde "İzdiham"
yaşandı. Aynı zamanda ar-
kadaş olan ve İzdiham Der-
gisi mutfağında yer alan
genç şairler Bülent Parlak,
Güven Adıgüzel ve Yusuf
Kara'nın konuk olduğu söy-
leşide şiirden, dergilerden,
kitaplardan, aşktan söz edil-
di. Hafızalarda yer eden ise
dostluk oldu.

Kendisi de dergi gelene-

ğinden gelen bir yazar olan
ve son olarak Post Öykü
Dergisi'ni çıkaran Aykut Er-
tuğrul söyleşiye İzdiham
Dergisi'nden ve dergicilik-
ten söz açarak başladı. Ay-
kut Ertuğrul, derginin genel
yayın yönetmeni Bülent Par-
lak'a İzdiham'ı 20 bin adet
basmalarındaki amacı sor-
du. " Edebiyat dergileri dı-
şarıdan görülen "bunlar az
satar" algısını kırmak için İz-
diham'ı 20 bin bastık ve
büyük bir dağıtım şirketine
verdik. Ben haddim olma-
yarak buna ön ayak olmak
istedim. İzdiham büyüdük-
çe bundan bütün edebiyat-
çılar faydalanacak." İlk şiir
kitabı Hep Haksız, Hep Hiç
2012 yılında yayımlanan ve
İzdiham mutfağında yer
alan Yasin Kara ise, derginin
okuyucusu kitlesinin kim-
lerden oluştuğunu şu söz-
lerle dile getirdi: Topluma
karışamayanların dergisi.

Şair Güven Adıgüzel ise,
katıldığı her söyleşide yap-
tığı gibi yazdıklarının şiir ol-
madığının altını bir kez daha
çizdi:

BAĞIRMAKTAN
VAZGEÇTİM

"Ben yazdıklarıma şiir de-
miyorum. Bol imgeli sözler
yazıyorum. "Sınavda Çık-
mayacak Sorular" insanlar
tarafından çok sevildi. Ne-
denini ben de bilemiyorum.
Artık daha sessiz, daha de-
rin ve sızan şiirler yazmayı
düşünüyorum. Bağırmak-
tan vazgeçtim."

Üç yol arkadaşının dost-
luklarının ve samimiyetle-
rinin bütün sohbetlere yan-
sıdığı söyleşinin sonunda
Zeytinburnu Belediyesi, Gü-
ven Adıgüzel ve Bülent
Parlak'ın İzdiham Yayınla-
rı'ndan çıkan son kitapla-
rını* bütün katılımcılara
hediye etti.

BAŞAKŞEHIR TIMES HABER MERKEZİ  

Kongreye , MKYK Üyele-
rinden Ebru Ateş, Nurten
Şahin ve Zülfiye Fusün Kü-

met , İstanbul Kadın Kolları Teşki-
lat Başkanı Çiğdem Tuncel, İl Yö-
netim Kurulu Üyeleri , İlçe Baş-
kanları, Belediye Başkanı, İlçe Yö-
netim Kurulu Üyeleri  ve Tüm Ba-
şakşehir Teşkilatı Katıldı.

Kongre, Divan Oluşumundan
Sonra  Kadın Kolları Başkanı Sevgi
İlhan’in Açılış Konuşması İle Başladı.
Sevgi İlhan Konuşmasında Baş-
kanlık görevini ailevi sebeplerden do-
layı bıraktığı İçin Çok Üzgün Oldu-
ğunu dile getirdi.

Ardından Başakşehir Belediye
Başkanı Mevlüt Uysal ve ana kade-
me İlçe Başkanı Ayhan Özgürel bi-
rer konuışma yaptı. Daha Sonra

Kongreye Tek Aday Olan Serap Öz-
demir konuşmasında   “Sayın Baş-
bakanımız ve Kurucu Genel Baş-
kanımızın Talimatıyla Kapı Kapı
Dolaşarak, Başakşehir’in  Nezih İn-
sanlarıyla Birebir Görüşmeler Ya-
parak, Oylarımızı Arttırmaya Devam
Edeceğiz. Çaldığımız Her Kapıda
Başbakanımız Ahmet Davutoğlu
ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’a Olan Sevgi ve
Güven Sayesinde İşimizi Daha da
Kolay Yapacağız. Ak Partimizin
Başarısı Devam Edecektir. Ak Par-
ti Davası, Sevdası 13 Yıllık Bir Sev-
da Değildir. Millete Hizmet Dava-
sıdır. Millete Hizmet Sevdası Baş-
langıcı ve Bitişi Olmayan Bir Sev-
dadır. Bu Sevdayı Gönlümüze Dü-
şüren Rabbimize Hamd  Ediyo-
rum . Bu Değerli Görevi Gurur ve
Onurla Taşıyacağım. Bu Kutlu Gör-

evi Devralırken Siz Kıymetli Hanım
Kardeşlerimle Çok Güzel Bir Ça-
lışma Yapacağıma, İstanbul’da En İyi
Çalışan, En Çok Oy Alacak İlçe Ola-
cağımıza İnanıyorum. Allah Bizleri
Ölene Kadar Bu Millete Hizmet
Etme Gücü Versin. Hizmetlerimiz
Bizi Bu Dünyada Yücelttiği Gibi
Huzuru Mahşerde de Yüceltsin.
Bizleri Bu Gün Bir Araya Getirdi-
ği Gibi O Gün de Bir Araya Getir-
sin. Sizleri Önce Allah’a Sonra Da
Birbirinize Emanet Ediyorum. Söz-
lerime Burada Tamamlarken 4.
Olağan Kongremizin Hayırlı Uğur-
lu Olmasını Diliyorum”  Şeklinde
Konuştu. Başakşehir Kadın Kolları
4. Olağan İlçe Kongresi Sonucunda,
Tek Aday Olan Serap ÖZDEMİR
Tüm Delegelerin Oyunu Alarak
Başakşehir Kadın Kolları İlçe Baş-
kanlığına Seçildi.

Ak Parti Başakşehir Kadın kolları
SERAP ÖZDEMİR'e emanet

Başakşehir Kadın Kolları 4. Olağan İlçe Kongresi
Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sahnesinde Yapıldı. 
7 Haziran 2015 seçiminde ter akıtacaklar ZEYTİNBURNU’NDA

İZDİHAM
ZEYTİNBURNU’NDA
İZDİHAM
ZEYTİNBURNU’NDA
İZDİHAM
ZEYTİNBURNU’NDA
İZDİHAM
ZEYTİNBURNU’NDA
İZDİHAM
ZEYTİNBURNU’NDA
İZDİHAM
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Haksızlık karşısında susan DİLSİZ Şey-
tandır...
Değerli devlet büyüklerimiz yaptığınız

icraatlerde Allah’ın rızasına uygun,kulun men-
faatlerine zıt düşmeyen çalışmalarınızdan dolayı
Allah yar ve yardımcınız olsun derim.

Ancak garip gurebanın cebine göz diken
BEDAŞ,İGDAŞ,İSKİ,TÜRK
TELEKOM,TTNET ve benzeri kurumların
halkı mağdur etmesine seyirci kalırsanız da bu
halkın vebali iki dünya da yakanızda olacağını
siz daha iyi bilirsiniz. Hz.Ömer’in torunlarına
yedirecek yemek bulmayana teyze için söylediği
“Fırat’ın kıyısında bir koyunu kurt kapsa Allah
hesabını Ömer’den  sorar” sözünün ne kadar
kıymetli olduğunu bilmek gerekir. 

Halk Elektrik kurumlarından
çok muzdarip çok

İki gün önce Bakırköy BEDAŞ İşletme
Müdürlüğüne gitmiştim bir teyze yanıma geldi.
Evladım benim eşim yok geçen ay bana 60 TL
elektrik faturası geldi. Normalde de faturam bu
civarda gelirdi. Bu ay ise   tam 229.34 TL geldi.
Sağda solda borç alarak ödemeye geldim.

Acaba siz  bunun sebebini biliyor musunuz
dedi. Oysaki ben de aynı dertten muzdariptim ve
ben de sebebini bilmiyordum. Ama teyzeye
vatandaş olarak her birimiz bireysel olarak dert
yanıyoruz da  bu yüksek faturaladan ama muz-
darip olan bireyler olarak  bir araya gelip ETK-
İLİ bir protesto ile yapılan zulmü yetkililere
duyuramıyoruz diyebildim sadece.

Devlet büyükleri debdil-i kıyafet edip halkı
sağmal İNEK gibi gören kurumlara vatandaş gibi
gidip  durumu kendi gözleri ile gözlemelerini
tavsiye derim…

Özellikle  Cumhurbaşkanı,Başbakan ve Enerji
bakanımız TEBDİLİ KIYAFET ederek yukarı-
da isimlerini yazdığım kurumlara çat kapı gidip
halkın şikayet ve serzenişlerini görmelerini
tavsiye derim.Bu zor gelecekse çok güvendikleri
müfettişler aynı şekilde halkın içine karışarak
kendilerine siyasetten arındırılmış rapor sunsun-
lar bakalım neler görecekler.

Bakın esnaf amca bana
neler anlattı…

Dün bir esnaf beni büromda ziyaret ederek
şunları anlattı ”Allah rızası için neler çektiğimizi
yazınız lütfen. Diyerek şunları anlattı”.

TTNET ‘e 133 TL lik internet abonesi idim.
Bu faturanın çok olduğunu daha makul olması
gerektiğini defalarca kurumun bayilerine gittim.
En uygun fiyat veren ancak 104 TL yaparız
dedi.Bu da bana çok geldi aboneliğimi 59 TL fiy-
at veren başka bir yerde yapar yapmaz
TTNET’in yetkilileri hemen arayarak internet
hızımı iki misline çıkaracaklarını ve faturamı da
33 TL ye düşürdüklerini söylediler. 

Küçük bir işyerim var. Her ay 50 TL veya en
fazla 60 TL elektrik faturası  öderken her şey
aynı olmasına rağmen bu ay 229 küsür TL lik
fatura geldi.   Evimin bir aylık doğalgazı ise 530
geldi. Özetle her kurum bizleri sağılacak sağmal
bir İNEK olarak görüyor. 

Aynı amca oğlum sizde yayıncılık yapıyor-
sunuz diğer özel kanallarda yayıncılık yapıyor si-
zlere pay yok ama elektrik faturalarımızda TRT
payı %  2 Belediye payı % 5 ve enerji fonu için %
1 kesinti yapılıyor bu haksızlık değil mi diye sor-
du… Ben de haklı söylüyorsun aynıları benimde
başımda dedim. Bu seferde amca o zaman haksı-
zlık karşısında susmayın diyerek çayını içip gitti.

İşte amcaya verdiğim söz gereği
bu yazıyı yazdım

Şimdi akıl ve izan sahibi herkese soruyorum
bu amca yarın peşinede 5 bin mağdur takıp BE-
DAŞ’ın İGDAŞ’ın veya diğer bir kurumun önüne
gidip protesto yapsa bunlara ne denilebilir ?

Gerçi burası Türkiye bazıları “Anrşist  diye-
cek,bazıları darbe girişimi bazıları da daha başka
şeyler söyleyecekler. Yorum yapmak ve konuyu
uzatmak yarar getirmez. Kim bu amca haksız
diyebilir ? Yıkılan  ve zayıflayan devletlerin tari-
hine baktığınız zaman ortak özelliklerinin vergi
adı ile halklarını perişan ettiklerini görürsünüz. 

Verdiğim bilginin net anlaşılabilmesi için Os-
man Gazi çadır’da ve 400 askeri ile Bizans’ın tek-
furlarına yani valilerine karşı savaşıp vilayetler
alırken bu tekfurlar da aynen halkı sağmal birer
inek gibi görüp ha bire vergileri artırarak halkı
canından bezdirmiş hazineleri altın dolu olduğu
halde adalet ile hükmeden ve çadır’da yaşayan
Osmanlının kurucusu Osman Gazi ve 400 kişi-
den oluşan askerlerine karşı yenilgi üstüne yenil-
gi alıyorlardı.

Hükümet yetkilileri SABİT ÜCRET, AÇMA
KAPAMA,TRT PAYI, ENRJİ PAYI,
BELEDİYE PAYI isimleri başta olmak üzere
halkı perişan eden bu ücretleri devam et-
tirmelerinin sonu hayra alamet değil. Bu devir’de
elektrik faturalarımızda % 2 TRT payı alınması
neyin nesidir arkadaş…

Belediyeler zaten emlak vergisi alıyor,tabela
vergisi alıyor,iller Bankasında ödediğimiz vergile-
den dolaı nüfusları oranında pay alıyorlar. Ayrıca
bir çok gelirleri var iken  gözleri doymayıp fakir
fukaranın kullandığı elektrikten de % 5 pay ver-
ilmesi NEYİN NESİDİR arkadaş…

Toplumların ayaklanması birden olmaz dikkat
etmek gerekir…

Halkın içinde çalışan bir gazeteci olarak
halkın son dönemlerde hizmet sunan fir-
malar tarafından SAĞMAL inek olarak al-
gılanması hiç de iyi sonuçlar doğuracak  tür-
den değil. Şu an Recep Tayyip Erdoğan’ın
ABD.İsrail ve iç mihraklarla mücadele ettiği-
ni gören fakir ve garip halk bir zorluk da biz

Erdoğan’a çıkarmayalım diyor. Ancak canı
yana n EŞEK ATTAN hızlı gider
atasözümüzü de hiç mi hiç unutmayalım. 

Vatandaş bir çok şeyi içine atarak hükümete
içi kan ağlasa da destek veriyor. Hükümet canı
yanma pahasına da olsa kendisine destek veren
halkın bu fedakarlığını unutursa yazık olmaz mı ?
Haber ihbar hattımıza öle acıklı hikayeler geliyor
ki günlerce etkisinden kurtulamıyoruz.

Hükümet bizim suçumuz olmayan kaçak
kayıp bedelini yasal  zemine kavuşturmadan vaz
geçsin.

Ali kaçak elektrik kullanacak hizmeti sunan
firma bunu önlemek verine işin basitine kaçarak
bu bedeli VELİ’ den alırsa ve hükmet de buna
göz yumacak yasal zemin oluşturursa iş baştan
sona haram bir iş olur.

Hükümet bunu yasal zemine kavuşturmak
yerine kaçak elektrik kullananlara ağır cezalar
getirecek düzenlemeler yapıp adil bir ortam
sağlamak yerine haksızlığın ağa babası olan
KAÇAK KAYIP Bedeli yasal olsun demesi
vatandaşa en basit tabiri ile HAKARETTİR. Ak
Parti bizi halk kurdu biz halka en yakın partiyiz
diyor.

Ama öte yandan da sattığı hizmetten faydalanan
bazı uyanıkların para ödemeden kaçak kullandığı
bedeli bizler gibi faturalarını ödeyen dürüst vatan-
daşlardan almasının neresinde HAKANİYET
VAR ? Yargıtay bu hatanın düzeltmesini yaptı
hükümet kolay para kazanan dağıtım firmalarının
yaptığı kolay ve zahmetsiz para kazanma işini
YASAL GÜVENCEYE kavuşturmak için halkın
meclisi olan TBMM’de bu Hırsızlığı yasal güvenc-
eye kavuşturmak için çaba sarf etmesini anlamak
mümkün değil.

Halkların Demokrasi Kongresi (HDK) kısa bir
süre önce yaptığı basın açıklamasında şunları
söylemişti;

“AKP’nin elektrikte yarattığı soygun düzeni
halkı her geçen gün yükselen elektrik faturaları ve
elektrik kesintileri ile karşı karşıya bırakıyor. Elek-
trikteki kayıp kaçak bedelinin halktan tahsil edile-
meyeceğine dair verilen Yargıtay kararına rağmen
hukuksuz tahsilat devam ediyor.

Ne enerji piyasası düzenleme kurulu
(EPDK)ne de dağıtım şirketleri elektrik fatu-
ralarındaki  kayıp kaçak soygunundan vazgeçmiy-
or. AKP hükümeti kayıp –kaçak bedelinin alın-
masını güvence alacak yasa değişikliklerini tasar-
layarak SOYGUNA devem etmek istiyorlar.

Faturalarımızın  kullandığımız elektrik b edelin-
den çok daha yüksek olması yalnızca kaçak kayıp
tahsilatı ile gerçekleşmiyor.dağıtım şirketleri elek-
trik faturalarına dağıtım bedeli,perakende satış
hizmet bedeli,iletim b edeli,sayaç okum,enerji fonu
gibi bir çok ücret etkiliyor ve bütün bu bedeller
halktan tahsil ediliyor. AKP  hükümeti dağıtım şir-
ketlerini koruyor. 

AKP’nin resmi yayın organı haline gelen ,halkın
elektrik faturaları ile bütçesi oluşan TRT’ye kesilen
pay,belediye Tüketim Vergisi ve tüm bedel-
lerin yeniden vergisi alınarak toplam
fatura tutarına % 18
KDV.ekleniyor.Böylelikle faturalar kul-
landığımız elektrik fiyatının üç katına
çıkıyor. AKP’nin özelleştirdiği  dağıtım
şirketleri karına kar katıyor.

Elektrik dağıtım şirketleri fatura dönemlerini
kendi nakit ihtiyaçlarına göre ayarlamak için düzen-
siz faturalama yöntemi kullanıyor.

Faturalarda yer alan her bir ücret kalemini,
EPDK’nın açıkladığı 1.1.2015’den itibaren   geçerli

Ulusal Tarife üzerinden tek tek inceleyelim:

1- Enerji (Elektrik)Beledi: 0.216738 TL /kwh
2- Aktif (Elektrik)Enerji Bedeli: 0.257235  
TL/kwh
3- Perakende Satış Bedeli: 0.007397 TL/kwh
4- Sayaç Okuma Bedeli: 0.59  Krş.

Dağıtım Şirketlerine bu pay yetmiyor 

1- Enerji Fonu:  % 1
2- TRT Payı: % 2
3- Belediye Tüketim Vergisi:  % 5
4- KDV.: % 18     

Enerji hakkı vazgeçilmez bir insan  hakkıdır. En-
erji sunma hizmeti ise niteliği gereği kamusal bir
hizmettir. Bu nedenle bu hizmeti sunanlar ile bu
hizmetten faydalananlar aynı ortak payda da buluş-
maktadırlar".

Burada yazılanları ister HDK isterse başka birisi
söylesin kim itiraz edebilir. Ak Partinin
Sağlık,Ulaştırma konusunda elde ettiği başarıları
can-ı gönülden destekliyorum. Ama özelleştirilen bir
çok kurumun halkı sağmal İNEK  gibi görüp SABİT
ÜCRET,AÇMA KAPAMA,KAÇAK KAYIP,TRT
PAYI,BELEDİYE VERGİSİ,ENERJİ FONU gibi
isimlerle halkın kullanmadığı bir hizmetin bedelini
zorla halktan tahsil etmenin mantığı nedir ? Benim
bunu doğru bulmam ve destek vermem zaten
mümkün değil…

Aksine yapmam gereken AK PARTİ’nin kuruluş
sürecinde olduğu gibi garip gurebanın yanında dur-
ması gerektiğini söylemem gerekir. 

Ak Parti’nin, YARGITAY’ın iptal ettiği Kaçak-
Kayıp bedelini yasal zemine kavuşturmak için yasal
düzenleme yapmasına ÇOK Karşıyım. Bunu da her
zeminde söylemekten kimse beni alıkoyamaz. 

İnşallah Ak Parti Yargıtay’ın iptal ettiği Kaçak-
Kayıp bedeli gibi haksız olan bir uygulamayı yasal
zemine oturtmak için TBMM’ yi bu haksızlığa or-
tak etmezler diye düşünüyorum. Elektrik Dağıtım
şirketleri kendi hizmetlerini para ödemeden kul-
lanan abonelerinden almak yerine kuracakları sis-
teme para vermeden  kaçak-kayıptan daha fazla
para tahsil etmek için bizim cebimize el uzatmaları
HIRSIZLIKTIR ve ADİLİKTİR.

Bizler küçük  birer esnaf olarak tahsil
edemediğimiz alacaklarımızı başkasından alabiliyor
muyuz. Aslında söylenecek çok şey var ama şimdi-
lik Ak Parti’nin Kaçak –Kayıp bedeli için yapacağı
çalışmaları bekleyeceğim. 

Son söz olarak; Halkımız kendi arasında faturam
çok geldi serzenişini bırakıp kendisine zulmeden
kişilere karşı kanunun kendilerine verdiği

PROTESTO haklarını kul-
lanmalarını istiyorum. Ma-
zlumlar ayağa kalkmadıkça
zalimler DİZ ÇÖKME-
ZLER. O halde  bizim ayağa
kalkma zamanımız geldi ve
geçiyor…

HÜSEY‹N ÇET‹NERHÜSEY‹N ÇET‹NER
BAŞ YAZI

mail: huseyincetiner44@gmail
Tel: 0212 415 82 05 

Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a 
ve Enerji Bakanı’na arzuhalimdir

Halkların Demokratik Kongresi
(HDK) Zeytinburnu adı ile
BEDAŞ ve İGDAŞ’ın tanzim

ettiği yüksek faturalara karşı isyan bay-
rağı kaldıran vatandaşların tepkisi her ge-
çen gün artıyor.

İşte Zeytinburnu Halkların Demo-
kratik Kongresi (HDK) üyesi vatan-
daşların  yaptığı basın açıklaması ;

BASIN AÇIKLAMASI;
“AKP’nin elektrikte yarattığı soygun

düzeni halkı her geçen gün yükselen elek-
trik faturaları ve elektrik kesintileri ile
karşı karşıya bırakıyor. Elektrikteki ka-
yıp kaçak bedelinin halktan tahsil edi-
lemeyeceğine dair verilen Yargıtay ka-
rarına rağmen hukuksuz tahsilat de-
vam ediyor. Ne enerji piyasası düzenle-
me kurulu (EPDK)ne de dağıtım şir-
ketleri elektrik faturalarındaki  kayıp ka-

çak soygunundan vazgeçmiyor. AKP
hükümeti kayıp –kaçak bedelinin alın-
masını güvence alacak yasa değişiklik-
lerini tasarlayarak SOYGUNA devem
etmek istiyorlar.

Faturalarımızın  kullandığımız elektrik
b edelinden çok daha yüksek olması yal-
nızca kaçak kayıp tahsilatı ile gerçek-
leşmiyor.dağıtım şirketleri elektrik fa-
turalarına dağıtım bedeli,perakende sa-
tış hizmet bedeli,iletim b edeli,sayaç
okum,enerji fonu gibi bir çok ücret et-
kiliyor ve bütün bu bedeller halktan tah-
sil ediliyor. AKP  hükümeti dağıtım şir-
ketlerini koruyor.AKP’nn resmi yayın or-
ganı haline gelen ,halkın elektrik fatu-
raları ile bütçesi oluşan TRT’ye kesilen
pay,belediye Tüketim Vergisi ve tüm be-
dellerin yeniden vergisi alınarak toplam
fatura tutarına % 18 KDV.ekleniyor.Böy-
lelikle faturalar kullandığımız elektrik fi-

yatının üç katına çıkıyor. AKP’nin özel-
leştirdiği  dağıtım  şirketleri karına kar ka-
tıyor. Elktrik dağıtım şirketleri fatura dö-

nemlerini kendi nakit ihtiyaçlarına göre
ayarlamak için düzensiz faturalama yön-
temi kullanıyor.

Halk’tan BEDAŞ ve
İGDAŞ’a öfke büyüyor

Dağıtım Şirketlerine 
bu pay yetmiyor

1- Enerji (Elektrik)Beledi: 
0.216738 TL /kwh
2- Aktif (Elektrik)Enerji Bedeli: 
0.257235 TL/kwh
3- Perakende Satış Bedeli: 
0.007397 TL/kwh
4- Sayaç Okuma Bedeli: 
0.59  Krş.

1- Enerji Fonu: % 1
2- TRT Payı: % 2
3- Belediye Tüketim Vergisi: %  5
4- KDV.: % 18    

Enerji hakkı vazgeçilmez bir insan
hakkıdır. Enerji sunma hizmeti ise ni-
teliği gereği kamusal bir hizmettir.
Bu nedenle bu hizmeti sunanlar ile
bu hizmetten faydalananlar  aynı
ortak payda da buluşmaktadırlar.

Faturalarda yer alan her bir ücret
kalemini, EPDK’nın açıkladığı 

1.1.2015’den itibaren 
geçerli Ulusal Tarife üzerinden 

tek tek inceleyelim :
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E senyurt Belediyesi Kültür Merke-
zinde madde bağımlılığına yönelik
kurulan çalıştayın ilk toplantısına ka-

tılımcı olarak; Esenyurt Belediye Başkan
Yardımcısı Yasemin Sarıcı Aytan, Esenyurt
Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü
Ahu Doğruyol, Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğünden Psikologlar ve Sosyologlar,
Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü, Esenyurt
İlçe Müftülüğü, İstanbul Halk Sağlığı Mü-
dürlüğü, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı
Şubesi, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe
Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt Kayma-
kamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı, Esenyurt Devlet Hastanesi, Esenyurt
Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Esen-
yurt Üniversitesi, İlçe Millieğitim Müdür-
lüğünden’de katılım sağlayan yetkililer ta-
rafından gerçekleştirildi.

Esenyurt Madde Bağımlılığı Çalıştayı
kurumların madde bağımlılığı ile mücade-
leye yönelik yapılan faliyetler paylaşıldı. Ay-
rıca kurumlar ortak olarak madde bağımlı-
lığı ve uyuşturucu ile nasıl hep birlikte mü-
cade edeceklerı konusunda istişareler ya-
pıldı. 

Madde Bağımlılığı Çalıştayında bulu-
nan her kurumun sayısal verileri paylaşıla-
rak bir bağımlılık profili ortaya çıkarıldı. Elde
edilen veriler İstanbul Valiliği yönergesiy-
le kurulan ilçe yürütme kurulunda sunula-
cak olan master plana dahil edilecek. 

aaeia
eaeia

eaea

istanbultimes@gmail.com

GÖLGE
ADAM

GÖLGE
ADAM

Esenyurt’ta madde bağımlılığı
ÇALIŞTAYI KURULDU

Esenyurt Belediyesi tarafından son dönemin kanayan yarası
haline gelen Madde bağımlılığın’a yönelik tedbir almak 
amacıyla Esenyurt’ta “Madde Bağımlılığı Çalıştayı” kuruldu.

8 Ocak 205'de Nüfus Cüzdanımı ve Sürücü 
belgemi kaybettim hükümsüzdür.                                                                                     

NİL ÇETİNKAYA 

Nüfus cüzdanımı kaybettim hükümsüzdür.
ENES EMRE DEDE 

ZAYİİ

İSTANBUL TIMES HABER MERKEZİ

İSTANBUL Times Haber Ajansı
Zeytinburnu Belediye meclisini takip
etti. CHP İBB ve Zeytinburnu Bele-
diye meclis üyesi Özgür Aydın 8 yıl
önce Zeytinburnu Maltepe mahalle-
sinde bulunan bir iş merkezinde ki pat-
lamada hayatını kaybedenler için anıt
ve saygı duruşu talebi kabul görmedi.

Meclis Toplantısına CHP,li Özgür
Aydın'ın Gündem dışı konuşması da-
magsını vurdu...

CHP,meclis üyesi  Diş hekimi Os-
man Genç Ocak ayı içinde öldürülen
Abdi İpekçi,Prof.Dr.Muammer Aksoy
ve Uğur Mumcu'yu rahmetle andık-
larını ifade ederek ruhları şad olsun
dedi.

İlkay Biber ise Kazlıçeşme'nin İS-
PARK tarafından işletilmesinin Zey-

tinburnu Belediyesine katkısı ne ol-
duğunu soru önergesi ile sordu.

Özgür Aydın'ın Gündem dışı ko-
muşması anlamlıydı 

CHP Zeytinburnu ve iBB Meclis
üyesi İş adamı Özgür Aydın yaptığı
gündem dışı konuşmasında şunları
söyledi " Bundan tam 8 yıl önce ilçe sı-
nırlarımız içinde bulunan Maltepe
Mahallesindeki bir iş merkezindeki ha-
vai fişek atölyesinde meydana gelen
patlamada hayatını kaybedenler için
dava sürecinin çok uzadığını,olaydan
ancak iki sene sonra davanın açılabil-
diğini yapılan uzun süreli yargılamadan
sonra ceza alması gereken bir çok
kimsenin ceza almadığını,ceza alanla-
rın da terfi ettirilerek hayatını kaybe-
denlere karşı kaksızlık yapıldığını ifa-
de etti.  Meclisi üyesi Özgür Aydın dün
olayın yaşandığı  yerde hayatını kay-

bedenlerin yakınları ile bir araya gel-
diğini ifade ederek o bölgede 21 can'ı
sembolize eden bir anıt yapılmasını ve
meclis toplantısında da bir dakika say-
gı duruşunda bulunulmasını talep etti.
Meclis başkan vekili Cemal Merdan ise
yakınlarını kaybedenlerin acısına ka-
tıldıklarını ifade ederek aradan uzun
süre zamanın geçmiş olmasını gerek-
çe  göstererek birer dakikalık saygı du-
ruşunun gerekli olmadığını ifade etti.

Meclis üyesi Aydın meclis toplan-
tısı çıkışı gazetemize şunları söyledi " 21
Yakınını kaybeden insanlar bizden
para pul istemiyor. Sadece acılarına say-
gı göterilmesini istiyor. Belediyemiz on-
ların anısına burada bir anıt yapsa
kime zararı var diye sordu.

Meclise yaptığı bir dakikalık saygı
duruşunun kabul edilmemesinin de
AKP lilerin takdiri olduğunu vurguladı. 

İSTANBUL TIMES
HABER MERKEZİ

SARIYER’e kalite kata-
cak mekanlardan birisi olan
Özel Batıdent Ağız ve Diş
Sağlığı Polikliniğinin açılışı
Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü GENÇ'in de katılı-
mıyla görkemli bir şekilde
gerçekleştirildi.

Özel Batıdent Ağız ve
Diş Sağlığı Polikliniği Mesul
Müdürü Dt. İbrahim EROL
“Polikliniğimizin en önemli
unsurları hizmet kalitemi-
zin yüksek olması, koşulsuz
hasta memnuniyeti ve güler
yüzlü hizmettir.” dedi.

“UZMAN HEKİMLER
İLE ÇALIŞIYORUZ”

Özel Batıdent Ağız ve Diş
Sağlığı Polikliniği Mesul Mü-
dürü Dt. İbrahim EROL açılışın
ardından yaptığı konuşmasın-
da;''Polikliniğimizde Diş He-
kimliğinin tüm uzmanlık alanları

mevcuttur. Polikliniğimizin en
önemli unsurları hizmet kalite-
mizin yüksek olması, koşulsuz
hasta memnuniyeti ve güler
yüzlü hizmettir. Alanımızda, ge-
lişen teknolojiyi sürekli takip
ederek, teknik malzemelerimi-
zin ve kullanılan ürünlerimizin
kalitesinin yanısıra sterilizasyon

ve hijyen kurallarına büyük
önem vermekteyiz.

Misyonumuz hasta mem-
nuniyeti odaklı, güvenilir hiz-
met vermektir. Polikliniğimiz-
de hastalarımıza en kaliteli hiz-
meti verebilmek için alanla-
rında Uzman olan hekimlerle
çalışıyoruz. Pedodonti (Çocuk
Diş Hekimliği) Endodonti (Ka-
nal tedavisi), Periodontoloji
(Diş Eti Uzmanlığı), Orto-
donti (Tel Uzmanlığı), Çene
Cerrahisi Uzmanlığı ve İm-
plantoloji gibi uygulama alan-
larımız için Polikliniğimizde
hizmet veren Uzmanlarımızla
kalitemizi üst sınıra taşıyoruz.”
Şeklinde konuştu. 

İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNDE 
Belediye Meclis Toplantısı yapıldı

SARIYER’DE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 
ALANINDA KALİTELİ HİZMET
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HER ayı değerli bir edebiyat-
çıya atfeden Beylikdüzü Beledi-
yesi, Ocak ayında ünlü edebi-
yatçı, şair, yazar Nazım Hikmet’i
ağırladı. Ay içerisinde yapılan
çeşitli etkinliklerle Hikmet’in

derinliğini anlamaya çalışan Bey-
likdüzü, bu defa “Bir Edebiyatçı Na-

zım Hikmet” paneli kapsamında,
değerli edebiyatçıların anlatımlarıyla

ustayı dinledi. 
“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi

kardeşçesine” dizelerinin sahibi, Türk edebiyat tarihinde
derin izler bırakan Mavi Gözlü Dev Nazım Hikmet, Bey-
likdüzü’nde anıldı. Beylikdüzü Belediyesi Kültür Mer-
kezi’nde değerli edebiyatçıların katılımıyla gerçekle-
şen “Bir Edebiyatçı Nazım Hikmet” paneline katılan pa-
nelistler Ahmet Soysal, Cezmi Ersöz, Halim Şafak; Hik-
met’in 2015’teki konumunu, bugün değerlendirilme-

si gereken fikirlerini anlattı. 

“NAZIM’IN DERİNLİĞİNİ BEYLİKDÜZÜ’NDE
HİSSETTİRECEĞİZ” 

Kahramanlığı, aşkı, çocuğu çok değerli fikirleriyle
anlatmış Nazım Hikmet’in çeşitli yönlerinden bahse-
den Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,
“Nazım Hikmet’in topluma yön vermesiyle, çağdaş ve
ufka bakan yapısıyla bizler için olan derinliğini Bey-
likdüzü’nde de hissettireceğiz. Elli dile çevrilmiş olan
eserleriyle aslında bir dünya şairi olan sanatçımızı say-
gıyla anıyorum” dedi. 

PANELİSTLER HER YÖNÜNÜ ANLATTI
Şairin kendi sesinden şiirlerin dinletildiği panelin

içerisinde sırasıyla söz alan panelistler, Nazım Hikmet’in
her yönünü ele aldı. Tüm duygularla değerlendirile-
bilecek edebiyatçıyı uzun uzun anlatan konuşmacılar,
Hikmet’in sürgün hayatını, vatan özlemini anlattığı şi-
irlerini, arkadaşlarına, yakınlarına yazdığı mektuplar-
dan kesitleri okudu. 

Beylikdüzü Nazım Hikmet’i konuştu

Dere yatağında kibir kulesi
YAPIMI DEVAM EDİYOR

İSTANBUL TIMES HABER MERKEZI / ÖZEL
HABER - CENGAVER KORKMAZ

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) muhabiri
27.01.2015 tarihinde bu fotoğrafı çekerek dere
yatağına nasıl inşaat yapımına devam edildiğini

ortaya çıkardı. Eylül 2009 sel felaketinde Başakşehir'de
ikamet eden vatandaşlar bir hafta buyunca güzergah
değiştirmek zorunda kalmışlar ve bu fotonun çekil-
diği yerdeki binanın arsası da göl haline dönmüş-
tü.Bugün ise hem de otel yapılmak üzere bina kibir
kulesi olmuş durumda.

Bu kadar da olmaz dedirten bina çirkin görüntü-
sü ile de dikkat çekiyor. 

Havalimanı yolu ve dere yatağı bölgesi olmasın-
dan dolayı bugüne kadar yüksek binalara izin veril-
mezken son yıllarda Ağaoğlu'nun yaptığı Ucube Ki-
bir Kulesinden sonra Basın Ekspres yolu üzerinde 70'e
yakın gökdelen tabir edilen binaya izin verilmiş ol-
masının sebebi anlaşılabilmiş değil. 

Dere ıslahı yapılmılş olsa bile bu kadar yüksek bi-
nalara izin verilmiş olması da diğer bir tartışma ko-
nusu olmaya devam ediyor. 2009 Eylül ayında İstan-
bul'un yaşadığı büyük sel felaketinde şu an fotoğrafı

olan yerde kaba inşaatı bitmiş olan otel binasının yeri
göl olmuştu. Başakşehir başta olmak üzere bu bölgede
ikamet eden insanlar tam bir hafta boyunca Sefaköy
güzergahını kullanarak evlerine gidebilmişti.

Uyarıyoruz 2009 Eylül ayındaki gibi yüksek yağış
olur ve insanlar ölürse sorumlusu kim olacak.

Sorumuzun cevabını yine kendimiz verelim.
Ölümlü olaylar yaşanırsa ilçe belediyeleri suçu Bü-
yükşehir Belediyesine, Büyükşehir Belediyesi ise
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınaatacak.Bina yapanlar
yağmur çok yağdı bizim suçumuz yok diyecek ve ölen-
ler öldüğü ile kalacak eskiden olduğu gibi. 

Biz burada er yada geç ciddi sorunların yaşana-
cağına inanıyoruz. Buranın jeolojik yapısı yüzyıllardır
dere yatağı olduğu halde yüksek inşaatlara imar ve-
rilirse yaşanacak felaketleri de hesaba katmak gere-
kir. Rant hırsı hem belediye yetkililerinin hem de in-
şaat sahiplerinin gözünü kör etmiş durumda. 

Edip İplk Fabrikası 212 AVM olurken yüksek imar
vermeyenler bugün ne oldu da 70 tane Kibir kulesi-
ne izin verdi?

Fabrika kurdurup üretim yaparak ihracat yapmayı
sağlayamayan devletin uzun süre yaşama imkanı ol-
mayan inşaat yapma sevdasından vazgeçmesi gere-

kir. ABD nin birkaç yıl önce yaşadığı Morgage krizi-
nin bir benzerini de ülkemizde yakın bir gelecekte ya-
şayacağımızın sinyallerini alıyoruz. Bir ülke sanayisi-
ni güçlendirip ihracatını arttıramaz ise orada ekono-
mik kriz yaşanması kaçınılmaz olur. Yetkililer yeteri
kadar üretim ve ihraat olmadığı için bütçeyi inşaat ile
kapatmayı düşünüyorlarsa da bu uzun süre devam
edemez. 

Dere yataklarına bina yapma izni verenler ve bina
yapanları uyarıyoruz. Yaşanacak herhangi bir ölüm-
lü veya mal kaybı halinde kimse bizi uyarmadı de-
mesinler. Bugün ortada hiç bir sorun ve problem yok
iken bir yayın kurumu olarak biz yaşanacak felaketi
hissediyoruz. Çünkü Yayın grubu olarak Eylül 2009
da yaşadığımız sel felaketini canlı olarak yaşamış ve
40 civarında ki vatandaşımızın canını kaybetmesine
şahit  olmuştuk. Altı yıl içinde ne değişti ki bu kadar
yüksek  binalara izin veriliyor? 

Bir atasözümüz der ki su akar yolunu bulur. Bu-
rası da bir su yani dere yatağı ise siz ne kadar ıslah ça-
lışması yaparsanız yapın bir gün er yada geç sizin önü-
nü kapattığınız su yolunu bulacaktır. İşte o zaman can
ve mal kaybı olursa hem kul hem de yaratıcı indinde
kendinizi temize çıkarma şansınız yoktur.

İSTANBUL Times Tv.’nin
özel You Tube Vatandaşa sor-
duk kanalı olarak her gün İs-
tanbul’un deği-
şik bir ilçe ve
semtinde günde-
me dair merak
edilen konular
hakkında vatan-
daşın ne düşün-
düğünü öğren-
mek için kame-
ralarımız soka-
ğın nabzını tut-
maya devam ediyor.

Sokak Röportrajlarında
ana başlıklar halinde neler
sorduk ?

Kimi zaman 2 milyondan
fazla Suriye’linin göçü için ne
düşündüğünü,kimi zaman
Twitter   fenomeni Fuat Avni
kim, Cem evleri ibadethane ol-
sun mu ? Bir yakınınızın kan-
ser olduğunu öğrenseniz ne ya-

parsanız ? Onkoloji nedir ?
BEDAŞ’ın yüksek elektrik fa-
turaları için ne düşünüyorsu-

nuz ? Kadın er-
kek eşit mi ?
İBB.nin Sokak
sanatç ılar ına
müdahalesi için
ne düşünüyorsu-
nuz ?konulara
başta olmak üze-
re halkımızın
merak ettiği her
sorunun cevabını

sokaklarda aramaya devam
ediyoruz. 

Birbirinden ilginç sorular
sorup yine birbirinden ilginç
cevaplar aldığımız özel İstan-
bul Times You Tube kanalın-
daki videoları izlemak için
aşağıdaki link tıklamanız ye-
terli olacak.
n İstanbul Times Haber
Ajansı (İTHA)

Sokak Röportajlarımız
SES GETİRİYOR
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Ü ç etap halinde hayata ge-
çirilecek proje kapsamın-
da toplamda 1167 adet
konut yapılmasının plan-

landığı ve yaklaşık 1,3 MİLYAR TL kazanç elde edilme-
sinin hedeflendiği yansıyan bilgilerden anlaşılmaktadır. 

Gazetemiz Haber Müdürü Nurettin KOÇ’un, yoğun
araştırmalar neticesinde yaptığı çok çarpıcı ‘Haber ve Rö-
portajı’ okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.                                                                   

İŞTE O HABER VE RÖPORTAJIMIZ!

Bir taraftan, TMMOB’ne bağlı Şehir Plancıları Odası
İstanbul Şubesi tarafından, Danıştay ve Bölge İdare Mah-
kemesi nezdinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TC. Baş-
bakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aleyhi-
ne açılmış olan DAVALARIN YARGI SÜREÇLERİ de-
vam ediyor.

Bir taraftan da Siyahkalem Mühendislik İnşaat Şirke-
ti’nin, ‘Zekeriyaköy Toplu Konut Projesi’ kapsamında “Fİİ-
LEN ORMAN” alanında bulunduğu ifade edilen yaklaşık
507 Bin m2 Alanlı Araziye yapmaya başladığı İNŞAATLAR
ve KONUT SATIŞLARI sürüyor.

DANIŞTAY’IN YÜRÜTMEYİ
DURDURMA KARARINDAN DİKKAT
ÇEKİCİ BAZI BİLGİLER!

TC. DANIŞTAY ALTINCI DAİRE’ sinin, 2012/3789
Esas Nolu ve 07.07.2014 tarihli KARARINDA yer alan bazı
bilgiler AYNEN aşağıda kamuoyunun bilgilerine ve tak-
dirlerine sunulmuştur.

l Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şu-
besi)

lDavalılar: T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Baş-
kanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

l Müdahil (Davalılar Yanında): Siyahkalem Mü-
hendislik İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti.

l İstemin Özeti: “İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy
Mahallesi, III.derece doğal sit alanında hazırlanan 13.03.2012
tarihli, 1769 sayılı işlem ile onaylanan Zekeriyaköy Toplu
Konut Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar
ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının öncelikle ip-
tali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.”

l Savunmaların Özeti: “Haksız ve hukuki dayanaktan
yoksun olarak açılan davanın ve 2577 sayılı Kanunun 27.
maddesinde öngörülen koşullar gerçekleşmediğinden yü-
rütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilme-
si gerektiği savunulmaktadır.”

l Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: “Dosyada bu-
lunan bilgi ve belgeler ile yerinde yaptırılan inceleme so-
nucu düzenlenen bilirkişi raporunun değerlendirilmesin-
den, dava konusu imar planlarında şehircilik ve planlama
ilkeleri, kamu yararı ve hukuka UYARLIK BULUN-
MADIĞI, yürütmenin durdurulması için 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinin 2. fıkrasın-
da aranan koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından, yürüt-
menin durdurulmasına ilişkin İSTEMİN KABULÜ ge-
rektiği düşünülmektedir.”

l “Uyuşmazlık konusu (Kararın 5. sayfasında);  (218,
217, 219, 220, 221, 184, 196, 197, 185, 181, 180, 187, 186,
190,191,193,192,216,215,182, 200, 189, 199, 198, 45, 46, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59 ve 50) arazi üzerinde yapılan incele-
melerde 10 ile 50 yaşlarında Meşe, Kestane, Karaçam Çı-
nar vb. ORMAN AĞAÇLARIN OLDUĞU TESPİT EDİL-
MİŞTİR.”

l “Uyuşmazlık konusu alanda fiili durum ve sınır tes-
piti ile alakalı (Kararın 5.sayfasında) “158 nolu orman ka-
dastro  komisyonu tarafından 17.03.2011 tarihli TOKİ par-
sellerinin orman ağaçlarıyla kaplı alanını gösterir cetvelde,
toplam 506661.12 m2 alan içinde 311955.91 m2’nin ağaç-
lık alan (ORMAN ALANI), 194705.21 m2’nin de açıklık
alan olarak tespit edildiği anlaşılmaktadır.”·

Danıştay Kararının 8. sayfasında aynen; “Yukarıdaki açık-
lamalar birlikte değerlendirildiğinde uyuşmazlık konusu ala-
nın; Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yapılan tespit (158 nolu
Orman Kadastro Komisyonunca yapılan 17.03.2011 tarihli
tespit) sonucunda (%62’sinin) ağaçlık alan olduğu ve or-
man alanı olarak tahsis edilmesinin gerektiğinin belirtil-
mesine rağmen bu zaman zarfına kadar herhangi bir tah-
sis işleminin yapılmadığı,

l Orman Genel Müdürlüğünün 28.05.2013 tarihli in-
celeme raporunda 3194/18. madde uygulaması sonucu olu-
şan yeni parseller üzerinden orman alanı tespitinin yapıl-
masının gerektiğinin belirtildiği,·

Dairemizin 13.05.2013 tarihli ara kararına Orman ve Su
İşleri Bakanlığınca verilen cevapta böyle bir tespitin yapıl-
dığına ilişkin belge eklenmediği,

l Bilirkişi heyeti tarafından yapılan incelemelerde de
Zekeriyaköy Devlet Ormanının tek parsel olarak 1938 yı-
lında tahdit ve tescil edilmesi işleminin halen geçerli olduğu;

l Uyuşmazlık konusu taşınmazların Zekeriyaköy
Devlet Ormanında yer aldığı Hazinenin 34 parseli tek par-
selde birleştirip, orman idaresine İADE ETMESİ gerek-

tiği,
l Söz konusu taşınmazların orman tahdit sınırı dışın-

da tutulmasının UYGUN OLMADIĞI,
l Ayrıca uyuşmazlığa konu alanın 1/100.000 ölçekli

planda Askeri Alanlar ve Askeri Güvenlik Bölgeleri
alanında kaldığı ve dava konusu 1/5000 ve 1/1000 öl-
çekli planların bu ÜST  ÖLÇEKLİ PLANA AYKI-
RI olduğu tespit edilmiştir.

l “Bu durumda bilirkişi raporunun ve dosyada yer
alan bilgi ve belgelerin birlikte  değerlendirilmesinden,
taşınmazların toplu konut alanı olarak planlanması-
na ilişkin dava konusu işlemlerde HUKUKA UYAR-
LIK görülmemiştir.”

l Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanun’unun 27. maddesinde öngörülen ko-
şulların gerçekleştiği sonucuna varıldığından, YÜ-
RÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN KABU-
LÜNE, bu kararın tebliğini izleyen 7 (yedi) gün içeri-
sinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz
edilebileceğinin duyurulmasına, 07.07.2014 tarihinde
oy çokluğuyla karar verildi.” denilmektedir.

ŞİRKET KAÇ KONUT YAPMAYI PLANLADI?
KAÇ MİLYAR TL KAZANÇ HEDEFLEDİ?

l Siyahkalem Mühendislik İnşaat Şirketi’nin, Sarıyer-
Zekeriyaköy Konut Projesi adı altında dava konusu
506661.12 m2 alanlı fiilen orman alanında bulunduğu be-
lirtilen parsellerde 3 (üç) etap halinde toplam 1160 adet ko-
nut yapmayı planlandığı bilgileri yansıyor.

l Bir taraftan dava süreçleri devam ederken, bir taraftan
da KONUT İNŞAATLARI ile SATIŞLARI devam edi-
yor. Siyahkalem Mühendislik İnşaat Şirketi’nin Zekeriya-
köy Konut Projesinden yaklaşık 1,3 MİLYAR TL arasın-
da bir KAZANÇ elde etmeyi HEDEFLEDİĞİ yansıyan
bilgilerden anlaşılmaktadır.

TMMOB’ne bağlı Şehir
Plancıları Odası (İstanbul
Şubesi) Genel Sekreteri ve
Şehir Plancısı Akif Burak
ATLAR’a konuya ilişkin
sorular yönelttik ve dikkat
çekici yanıtlar aldık.

l Davaya konu arazi hakkında genel olarak bilgi verir
misiniz?

Bugün, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy Mahallesi’nde
bulunan toplam 51,8 ha (hektar alan) büyüklüğündeki 34
adet parseli de kapsayan ve 1959 da bir kısmı kamulaştı-
rılarak, bir kısmı da hibe ile Maliye hazinesi adına tescil
edilen ve Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilerek Füze
üssü olarak kullanılan alan, 2006 yılında TOKİ’ye dev-
redildi ve Hazine arazisi üzerinde bir toplu konut proje-
si geliştirildi.

l Bahsi geçen idarelere karşı açılan kaç dava var?
Danıştay Altıncı Dairede ve İstanbul Bölge İdare Mah-

kemesinde iki ayrı plana açılmış toplam iki adet dava de-
vam ediyor.

l 1.Davanın kapsamı ve amacı nedir?
Mart 2012’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından

onaylanan Toplu Konut Projesine yönelik İmar Planla-
rının iptali istemiyle 2012 yılının Haziran Ayında ilk dava
açıldı.

l Siyahkalem Mühendislik İnşaat Şirketi davalıların ya-
nında, davaya nasıl müdahil oldu?

Davanın açıldığı tarihten sonra Emlak GYO AŞ. ta-
rafından gelir paylaşımı modeli ile ihale edilen Projede
en yüksek teklifi veren Siyahkalem Mühendislik İnşaat
Şirketi ihaleyi kazandı ve yüklenici firma haline geldi. Şir-
ket, bu nedenle ihale sonuçlandıktan sonra davaya mü-
dahil oldu.

l Davanın yasal dayanaklarından kısaca bahseder mi-
siniz?

Söz konusu imar planları, kamu yararına aykırı olması,
orman alanlarında yapılaşma baskısını arttırıcı uygulamalar
içermesi ve uygulanması durumunda yol açması muhte-
mel ciddi sakıncaları bulunması sebebiyle dava konusu edil-
miştir. Dava konusu olan planlama alanı, İstanbul’un ko-
runması gereken doğal değerlerinin bir parçasıdır. Bu do-
ğal değerlerin sürekliliği üzerinde olumsuz etkisi bulunan
plan kararlarından kaçınılması gerekmektedir. Ancak üst
ölçekli plan kararlarına aykırı olarak elde edilen imar plan-
ları ile doğal alanların korunması yönündeki temel ilke ze-
delenmiş ve bu alanlar konut-ticaret kullanımı ile imara
açılmıştır.

l Birinci davanın yargı süreci tamamlanmadan Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı bahse konu arazi için plan değişik-

liğine neden ihtiyaç duydu? Plan değişikliği, davalılara hu-
kuki zeminde ne gibi avantaj sağladı?

Danıştay Altıncı Daire uygulanması durumunda telafisi
mümkün olmayacak zararların oluşabileceği kanaatiyle
yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Ancak Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni bir imar planı onay-
lanarak yürürlüğe konuldu ve DANIŞTAY KARARI AT-
LATILMIŞ OLDU.

l Davalı idarelere karşı 2. Dava hangi tarihte ve han-
gi aşamada açıldı ve neden ihtiyaç duyuldu?

Yeni bir plan yürürlüğe girdiği ve bu nedenle eski plan
geçersiz sayıldığı için yeni bir dava açma gerekliliği doğ-
du. Ancak onaylanan yeni plan da eski plandaki itiraz nok-
talarımızı aynen içermekteydi. 2013 yılının Aralık ayında
ikinci dava süreci başladı.

l Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı 2. Planlamanın,
1. Planlamadan farklı yönleri var mıdır?

Bir fark bulunmuyor. Yargı süreci devam eden plana
ilişkin plan hükümlerini aynen içermekte ve dava ge-
rekçelerini olduğu gibi muhafaza ediyor.

l 2.Davanın yasal dayanakları 1. Davanın yasal daya-
nakları ile aynı mı? Yoksa farklı yasal dayanakları var mı?

İlk davadaki dayanaklar ikinci dava için de geçerlidir.
l Yargı süreçleri hangi aşamada?
Danıştay’da devam eden ilk davada yürütmenin dur-

durulması kararı devam ediyor. Bölge idare mahkeme-
sindeki ikinci dava ise henüz keşif aşamasına gelmedi.

l Yargı süreçleri tamamlanmadan; bir taraftan konut
inşaatlarının yapımı devam ederken, bir taraftan da konut-
lar satışa sunuluyor. Yargı süreçlerinin sonunda davayı
ODA’nız kazanır ise o zaman neler olacak peki?

Bu gelişme yargı kararının tanınmaması ya da plan ona-
ma yetkisinin kötüye kullanılması olarak yorumlayabile-

ceğimiz ve birçok kez karşılaştığımız bir durum. Yargı sü-
reci tamamlanmadan geliştirilen projede satış işlemleri-
nin başlaması, yeni mağduriyetleri ortaya çıkaracağı gibi
doğal sit alanında telafisi mümkün olmayan zararların oluş-
masına da neden olacak. Yargı süreci tamamlanmadan
inşaatın kesinlikle başlatılmaması, bekletilmesi gerekiyor.
Süreçte yetkisi bulunan her kurumun kamu adına sorumlu
davranması ve yasal süreci beklemesi gerekir.

l Tercih edilen bu süreçler yerine KAMU YARARI adı-
na neler yapılabilirdi?

İstanbul’da uzun yıllar farklı amaçlarla kullanıldıktan
sonra işlevini tamamlayan birçok yapı ve arazi var kuşkusuz.
Bu tip yapı ve araziler genellikle kamu mülkiyetinde olan,
farklı sebeplerle eski kullanımlarından uzaklaşan ve ko-
numları itibarıyla da mekansal dönüşümlere paralel ola-
rak ekonomik açıdan değer oluşturan nitelikte. Bu alan-
ları yeniden kamusal kullanıma kazandırmak çok da zor
değil. Nüfusu göz önüne alındığında zaten sağlıklı kentsel
yaşam standartlarının altında sosyal ve kentsel donatı da-
ğılımına sahip İstanbul’da bu perspektifte bir yeniden iş-
levlendirme yaklaşımının söz konusu olamadığını görüyoruz.
Zekeriyaköy’deki füze üssü arazisi için tek alternatif top-
lu konut projesi değil. Olduğu gibi korumak bir yana, ka-
musal kullanım odaklı birçok fonksiyon düşünülebilir, böl-
genin ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir işlev tartışması şef-
faf ve katılımcı bir süreç işletilerek başlatılabilir ve bu de-
ğerli alanın kamusal niteliği pekiştirilebilirdi.

l Sn. Genel Sekreter, eklemek istediğiniz bir husus var
mı?

Teşekkür ederim
Objektif yayıncılık anlayışımız gereği olarak ilgili ku-

rum ve kuruluşların yani muhatapların konuya ilişkin açık-
lamalarına da yer vereceğimizi özellikle belirtmek istiyoruz.

Nasıl yok 

OLUYOR
Son yıllarda İstanbul'un birçok ilçesinde yükse-
len projelere akıl erdirmek çok zor. Bunlardan
birisi de Siyahkalem Mühendislik İnşaat Firması
tarafından Sarıyer ve İstanbul'un can damarla-
rından olan ve “FİİLEN ORMAN” alanında
bulunan yaklaşık 507 Bin M2 Alanlı ARAZİYE
yapılmaya başlanan Zekeriyaköy Konut Projesi

İSTANBUL TIMES HABER MERKEZİ /
HABER NURETTİN KOÇ

?????????

İŞTE O ÇOK ÇARPICI YANITLAR…
SN. BURAK ATLAR;

BURAK ATLAR
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BAĞCILAR TIMES HABER MERKEZİ 

BAĞCILAR Kemalpaşa Mahallesi’ndeki 2500
metrekarelik alana inşa edilecek otoparklı ve
asansörlü iki blok inşaatının temeli dualar eşliğin-
de atıldı. Bağcılar’da kentsel dönüşüm ilçe sakin-
lerinin % 100 desteğiyle devam ediyor. İlçe sakin-
lerinin depreme dayanıklı ve otoparklı inşaatlara ka-
vuştuğu Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi’nde 144 dai-
reli 2 bloğun temeli dualar eşliğinde atıldı. Temel
atma törenine Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır,

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK
Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Emniyet Mü-
dürü Erden Bursalı ile belediye meclis üyeleri, muh-
tarlar ve ilçe sakinleri katıldı. Törende ilk olarak İlçe
Müftülüğü Şube Müdürü Yusuf Özel Kur’an-ı Ke-
rim okudu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Ça-
ğırıcı yaptığı konuşmada proje kapsamında depreme
dayanıklı, asansörlü ve daha güzel yaşanabilir ko-
nutlar inşa ettiklerini belirtti. Çağırıcı, inşaatın 16
ayda tamamlanacağı temennisinde bulundu. AK
Parti İlçe Başkanı Öztürk de projenin güvenli adım-

larda devam ettiğini belirterek, “İlçemiz mimari, sos-
yal ve kültürel alanlarda önemli projelere kavuşu-
yor.” dedi.

YEŞİL ALAN, OTOPARK VE ÇOCUK
PARKI DA OLACAK

İnşaat alanı toplam 2 bin 500 metrekareden
oluşuyor. Alana 17 katlı 144 daireden oluşan iki
blok inşa edilecek. 1700 metrekarelik kapalı oto-
park olacak. 850 metrekarelik yeşil alanın için-
de çocuk parkı da bulunacak.

BAKIRKÖY Belediye Başkanı Dr. Bülent
Kerimoğlu belediye birimlerindeki incele-
melerine Zabıta Müdürlüğü ile devam etti.

Zabıta Müdürü ve zabıta personeliyle
kahvaltılı toplantıda bir araya gelen Başkan
Kerimoğlu, çalışmalarla ilgili brifing aldı.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent
Kerimoğlu brifingin ardından zabıta per-
soneliyle hatıra fotoğrafı çektirdi ve Zabı-
ta Müdürlüğü deposunda incelemelerde bu-
lundu. 

Başkan Kerimoğlu, kaçak baz istasyonu

karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Na-
sıl izinsiz baz istasyonu kurmaya çalışırlar
anlamış değilim. Hiç mi halkın sağlığını dü-
şünmezler. Bu tip hadiselere karşı her za-
man tetikte bekleyen zabıta personelimizi
kutlarım."dedi.

YAYIN dünyasının yarım asırlık
üstadı Şevket Eygi Başakşehir Söyleşi-
leri’nde vatandaşlarla buluştu.

Moderatörlüğünü Demet Tez-
can’ın yaptığı söyleşiye Başkan Yar-
dımcısı Haluk Dikbaş, Kültür ve Sosyal
İşler Müdürü Basri Akdemir ve çok sa-
yıda Başakşehirli katıldı.

Bab-ı Ali hatıralarından önce aile ha-
yatı ve Diyanet İşleri’nde memuriye-
tinden bahseden Eygi; ”Diyanet İşleri
Bakanlığı o zamanlar bir köşeye atılmış,
umursanmayan bir haldeydi. Ehl-i sün-
net ve cemaat konusunda çok hassas-
lardı, en büyük özellikleri bunlardı. O
zamanki müftülerin hepside medrese
icazetine sahiptiler. Rejimin ağır bas-
kısına rağmen dininden kimse taviz ver-
mezdi.” dedi.

'30 BİN KİŞİYİ NAMAZDA
TOPLADIM'

Benim gazeteciliğim Atlas Okya-
nusunu sandalla geçmeye benze-
mektedir, diyen Şevket Eygi gazete-

cilikle ilgili yaşadığı zorluklardan da
bahsetti.

“Namaz büyük bir güçtür ve ancak
ihlasla var olur. Resullah (S.A.V.) bile
bir tek farz namazlarını tek başına kıl-
mamıştır. Bende buna istinaden gazete
köşemde bir yazı yazdım ve herkesin
Cuma namazında toplanmasını iste-
dim. O zaman 30 bin kişi Süleymani-
ye Cami'nde toplanmıştık. Daha son-
ra yaptığımız duyurularda da aynı sa-
yılara ulaştık ve farklı illere de gittik.”

Şevket Eygi sözlerini şöyle sür-
dürdü, “Gazetecilik bir hizmettir fa-
kat bunun yanında parada gerek-
mektedir. Ben aktif gazetecilik yılla-
rımda çok sıkıntılar çektim. Haysiyet
ve şerefini ortaya koyarak bir iş yap-
mak istemiyorsan para bulmak da zor-
laşır. Gazete çıkarmak için de para ge-
rekmekteydi tabi. Tam mesleği bıra-
kacakken rahmetli Erbakan sayesin-
de mesleğe geri dönmüştüm. Fakat 3
şartım vardı yazılardan telif almaya-

caktım, yazılarıma müdahale edilme-
yecekti ve tek bir harf bile tashih ol-
mayacaktı dedim ve kabul edildim. O
zamanlar gazete çıkartmak özellikle
teknik anlamda çok sıkıntılıydı. Fax
yok, fotokopi yok, telekslerle ajanslara
iş yapmaya çalışırdık. Şimdilerde öyle
değil tirajlar yanlış rakamlarla sunu-
lur halde. Necip Fazıl'ın çok sevdiğim
bir lafı vardır; ”Bir gazetenin tirajı ba-
yiden parayla alınmasıyla belirlenir”

Eygi, Adnan Menderes’in ölü-
münden sonra bir yazı kaleme aldım ve
bu da ilk hapishane tecrübemi yaşattı.
O zamanlar sıkıyönetimde devam edi-
yordu hemen yakaladılar zaten. Tam 99
gün tutuklu kaldım. Daha sonraki yıl-
lar yine yazdığım yazılardan dolayı 3
kere daha hapishaneye düştüm, diye-
rek yaşadığı sıkıntılı dönemleri anlattı.

Program sonunda salonda bulunan
lise öğrencileriyle sohbet eden Şevket
Eygi’ye ve Demet Tezcan’a Başkan
Yardımcısı Haluk Dikbaş tarafından
çiçek takdim edildi.  

Bağcılar’da kentsel dönüşüm devam ediyor

Esenler Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü'nün
düzenlediği İstanbul Dersle-

ri'nde Kültür Tarihçisi Süleyman
Zeki Bağlan, Esenlerliler ile "İstan-
bul'dan Renkler, Çizgiler ve Sesler"
konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.
Esenler Belediyesi Dr. Kadir Topbaş
Kültür ve Sanat Merkezi'nde dü-
zenlenen programa; Esenler Bele-
diye Başkan Yardımcısı Hasan Taş-
çı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hü-
seyin Cerrahoğlu, Kentsel Tasarım
Müdürü Sezayi Köse de katıldı.

MEDİNE VE İSTANBUL
KARDEŞTİR

Medine'nin kardeş şehri İstanbul
üzerine konuşan Kültür Tarihçisi Sü-
leyman Zeki Bağlan, "Hz. Peygamber
(S.A.V.) fetih hadisiyle İstanbul ve Me-
dine'yi kardeş şehir olarak ilan etmiş-
tir. Resulullâh'ın hilâfet sembolü olan
Hırka-i Saadet ve Hırka-i Şerifleri ile Mu-
kaddes Emanetler İstanbul'dadır. Bal-
kanlar, İstanbul'un ileri karakoludur. İs-
tanbul ise Ortadoğu'nun ileri karako-
ludur. Balkanlar düşerse İstanbul zor-
lanır, İstanbul düşerse Ortadoğu zor-
lanır" diye konuştu.

BU ŞEHRE SAHİP ÇIKALIM
Bulunduğumuz coğrafyada Roma

Devleti ile İstanbul'un çok önemli 2 me-
deniyet olduğunu aktaran Bağlan, "İs-

tanbul Roma'ya ve Bizans'a başkentlik
yaptı. Birçok etnik gruba ev sahipliği
yaptı. Bu şehir bizim. Gelin, bu şehre
sahip çıkalım" dedi. İstanbul'daki tarihi
mekanların ders niteliğinde incelene-
bileceğini belirten Bağlan, "Teknolo-
jinin gelişmesiyle birlikte İstanbul'da
topoğrafya bozulmaya başladı. Buna
dikkat edelim, şehrin özünü koruma-
mız gerekir" dedi.

BAŞLANGIÇ MERİDYENİ
AYASOFYA'YDI  

Kendi öz değerlerimize ve uygula-
malarımıza sahip çıkmamız gerektiği-
ni anlatan Bağlan, "Osmanlı Devleti
1932 yılına kadar Ayasofya'yı başlan-

gıç meridyeni olarak kabul edip yüz-
yıllarca bütün hesaplamalarında kul-
landı. Günümüzde ise coğrafi konum
ve saatlerin belirlenmesinde Lon-
dra'daki Greenwich semti başlangıç
meridyeni olarak kullanılıyor. Osmanlı,
bunu başarmıştı" şeklinde konuştu.

MEDENİYETLER FARKLIDIR
Medeniyetler arasında farklar ol-

duğunu da hatırlatan Bağlan, "Bizim
şehirleşmemiz camilerle, Batı'nın şe-
hirleşmesi ise meydanlarla olmuş-
tur" dedi. Bağlan, programda İs-
tanbul'u anlatan sinevizyon göste-
rimi üzerinden de dinleyenlere bu
kadim şehri anlattı.

İstanbul Dersleri'nde
konuşan Kültür

Tarihçisi Süleyman
Zeki Bağlan,

"İstanbul Roma'ya ve
Bizans'a başkentlik
yaptı. Birçok etnik
gruba ev sahipliği

yaptı. Bu şehir bizim.
Gelin, bu şehre

sahip çıkalım" dedi

Gelin istanbul'a
sahip çıkalım

BAĞCILAR TIMES HABER MERKEZİ

BAĞCILAR Belediyesi En-
gelliler Sarayı’nda engelli kurs
gören Esra Özbey, yaptığı desen
çizimi doğaçlama çalışmalarıyla
kabiliyetini ortaya koyuyor. Öz-
bey’in, göz alıcı eserleri sunuldu-
ğu etkinliklerde alıcı buluyor.

01 Şubat 2015 Pazar 23:37
Spastik engelli  Esra herkesin

takdirini topluyor   banner13
Bağcılar Belediyesi Engelliler

Sarayı’nda 2011 yılından bu yana
kurs gören engelliler ortaya koy-
dukları eserlerle kendilerini ispat
ediyorlar. 

Yıllarca evlerinden dışarı çık-
maya korkan, arkadaşlık orta-
mından uzak kalan engellilerin ha-
yatı, Engelliler Sarayı’ndaki kurs-
lara başladıktan sonra değişti. 37
farklı branşta kurs gören engelli-
ler kabiliyetlerini ortaya koyarak
üretime katkı sağlıyorlar. Dört
duvar arasında yaşamını sürdü-
rürken Engelliler Sarayı’ndaki
kurslara katılan spastik engelli
Esra Özbey’in hayatı değişti. Kurs-
larda becerisiyle dikkat çeken
Özbey, kısa sürede arkadaşlarıy-

la da kaynaştı. Özbey, ahşap bo-
yama tekniğini öğrendi.

KABİLİYETİM
ORTAYA ÇIKTI

Tek darbe veya Amerikan tek-
niği olarak bilinen tek vuruş ahşap
boyama tekniğiyle desen çizimi ya-
pan Özbey’in ürünleri dikkat çe-
kiyor. Göz alıcı eserler ortaya ko-
yan Özbey, duygularını şöyle dile
getirdi: “Engelliler Sarayı’na baş-
lamadan önce hiçbir işe yarama-
dığımı düşünerek üzülüyordum.
Kendimi bir tarafa atılmış eşya ola-
rak görmeye başlamıştım. İlk baş-
larda çekingendim. Ancak, kurs
hocalarımın yardımı ve desteğiy-
le kısa sürede ortama uyum sağ-
ladım. El becerimi geliştirdim.
Yaptığım çalışmalar beğenildi.
Desen çizimi doğaçlama çalış-
malarımla herkesin ilgisini çeken
ürünler oluşturdum.  Başkanı-
mız Lokman Çağırıcı’ya bu güzel
sarayı bizim hizmetimize sundu-
ğu için teşekkür ediyorum. Sa-
rayda kurs görüyorum, terapi
oluyorum ve arkadaşlar ediniyo-
rum. Moralim düzeliyor. Burada
kendimi daha iyi hissediyorum.” 

Spastik engelli Esra 
herkesin takdirini topluyor

MALTEPE Belediyesi Sağlık
İşleri Müdürlüğü, kadın sağlığı-
na yönelik bilgilendirme çalış-
malarına Gülensu Mahallesi’nde
başladı. Toplantılarda, sağlık ta-
ramaları da gerçekleştirilecek.

Gülensu Mahallesi’nde Ço-
rum Mecitözü Dağsaray Köy-
lüleri Kültür Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği’nde dü-
zenlenen toplantıda konuşan
Maltepe Belediyesi Sağlık İş-
leri Müdürü Dr. Şenol Karasu,
Maltepe’de sağlıkla ilgili sı-
kıntısı olanlara dokunmak için
çalışmalara başladıklarını be-
lirterek, “Mahallelerinize ge-
lip sağlıkla ilgili taleplerinizi
alacağız. Sağlık komiteleri ku-

racağız. Hekimlerimizle bir-
likte iki ayda bir toplantı dü-
zenleyip, neler yapıp yapma-
dığımıza dair sizlerle bir araya
geleceğiz” dedi. 

MEME KANSERİNE KARŞI
PEMBE KURDELE

Toplantıya katılan kadınlara
meme kanserine dikkat çek-
mek ve farkındalık sağlamak
için pembe kurdele takıldı. Mal-
tepe Belediyesi Polikliniği Genel
Cerrahi Uzmanı Dr. Canan Er-
dem’in, meme kanseriyle ilgili
sunum yaptığı toplantıda, Diş
Hekimi Göksel Gökdoğan da,
ağız ve diş sağlığıyla ilgili bilgi-
lendirmede bulundu. 

Maltepeli kadınlara 
sağlıklı yaşam dersleri

Şevket Eygi ile Bab-ı Ali Hatıraları

Başkan Bülent
Kerimoğlu’nda 
kaçak baz 
istasyonu şaşkınlığı
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ZALİMÇin Müslüman dünyasının sessiz kalması
nedeni ile Müslüman Uygurları istediği zaman kat-
liama tabi tutuyor. Anadolu Gençlik Derneği Zey-
tinburnu Şubesi bir basın açıklaması ile bu zulmü kı-
nadı. Anadolu Gençlik Derneği Zeytinburnu ilçe baş-
kanlığı Çin hükümetinin  Doğu Türkistan'lı soydaş
ve dindaşlarımıza yapılan zülüm ve insanlık dışı işkence
ve soykırımı bir basın açıklaması ile protesto etti.

58 Bulvar caddesinde yapılan basın açıklamasına
Anadolu Gençlik Derneği ilçe başkanı Ismail Yazar
ve yönetimi, Kazak Türkleri Eğitim ve Araştırma Der-
neği başkanı Faruk Aksel,Saadet Partisi İlçe Başkanı
Kemal Yılmaz ve yönetim kurulu,Saadet Partisi Ha-
nım Kolları Başkanı,Saadet Partisi İstanbul il yöne-
tim kurulu üyeleri Şükrü İpek ve Kemal Hayırlıoğ-
lu,Eroğluspor Başkanı Şenol Yurtseven ve genel Kap-
tan Bülent Çuhacıbaşı ile yüzlerce Zeytinburnulu du-
yarlı vatandaş katıldı.

Anadolu Gençlik Derneği İlçe başkanı İsmail Ya-
zar şu açıklamayı yaptı

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ
ZEYTİNBURNU ŞUBESİ DOĞU
TÜRKİSTAN BASIN AÇIKLAMASI

Iraklı bir kadının “Allahım yeryüzünde sana ina-
nan hiç kimse kalmadımı” feryadını yüreğimizde
hisstttiğimiz gibi, Filistinli bir çocuğun fosfor bom-
baları altındaki çığlıklarına sessiz kalmadığımız gibi

Zalim çin tarafından başları taşlarla ezilen ço-
cukların da çığlıklarına sessiz kalmayacağız.

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ olarak
her zaman olduğu gibi yine yakın çevremizde ve uzak
doğuda devam eden zülüm, işkence ve sürgün ha-
berlerini zorbalar ve katiller üstünü örtmeye,gizlemeye
çalışsa da gür sesimizle haykırmaya devam edece-
ğiz.sesimizi hiç kimse kısamayacak.Kıyamete kadar
sürecek olan Hak-batıl mücadelesinde tavrımız ne pa-
hasına olursa olsun Hak’tan yana olacaktır.Dörtbir
tarafımızın ateş çemberine dönüştüğü şu günlerde
Dogu Türkistan da da işgal,işkence ve soykırım tüm
dünyanın gözünün içine baka baka sistematik bir şe-
kilde devam etmektedir.Doğu Türkistan denilince
Kaşkarlı Mahmut gelir aklımıza.

Tüm İslam coğrafyasında olduğu gibi Doğu Tür-
kistanda da zülüm ve gözyaşı hiç bitmedi.

5 Nisan 1990 Ramazanın 17. Günü Barın kat-
liamı

5 Şubat  1997 kadir gecsi Gulca katliamı
5 Temmuz 2009 Urumçi katliamı
2014 Ramazan bayramında ise Yerkent katliamı

gerçekleştirildi.

BU KATLİAMLAR ONLARCASINDAN
SADECE AKILDA KALANLAR

Müslüman Uygur kardeşlerimize yoğun baskı uy-
gulayan zalim Çin yönetimi,Hac,tesettür ve sakalı ya-
sakladıktan sonra,1 ocaktan itibaren resmi kurum-
lar,okullar ve iş yerlerinde kanunsuz uygulanan ya-
saklar resmiyet kazandı.Namaz yasağının yanında dini
kıyafetlerle işe gelme,kadınların başörtüsü takması
ve kişinin İslam dini mensubu olduğunu gösteren di-
ğer semboller de yasaklandı.Uygur Özerk bölgesin-
de bir süre önce de internet ve cep telefonlarından
dini mesajlar paylaşanlara para cezası öngörülen bir
düzenleme kabul edilmişti.

Ramazan ayında oruç tutmaları yasaklanmıştıYine
ramazan ayında okullarda Müslüman çocuklara
zorla yemek yedirilip su içtirildi.Çin’in Uygur Tü-
eklerine e-postalara özel olarak geliştirdikleri yeni bir
elektronik çip vasıtasıyla etnik ayrımcılık yaptığı
tesbit edildi.Kontrol noktalarında çipli pasaport
okuyucusu sıra Uygurlara geldiğinde yüksek sesle
alarm veriyor.

Anadolu Gençlik Derneği olarak Türkiyedeki tüm
STK ları Doğu Türkistandaki zulme sessiz kalmamaya
davet ediyoruz.Ayrıca başta Türkiye Cumhuriyeti ol-
mak üzere,İslam Konferansı Teşkilatını ve bu zülme
gerekli ilgi ve alakayı gösterebilecek tüm ülkeleri çin
hükümetine karşı harekete geçmeye davet ediyo-
ruz.Bugün buraya gelip bize destek olan Siyasi Par-
ti Temsilcilerine,Sivil Toplum Kuruluşlarına,Basın
mensuplarımıza ve çok değerli Zeytinburnu halkına
hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyor,saygılar su-
nuyoruz.
İsmail Yazar  /Anadolu Gençlik Zeytinburnu Şube Başkanı 
n İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

AGD.
Zeytinburnu
Şubesi ÇİN
zulmünü
Protesto etti

ZALİM ÇİN ZEYTİNBURNU ADD.
şUBESİ TARAFINDAN KINANDI

İlkay Biber Kazlıçeşme meydanının akibetini sordu
CHP Zeytinburnu Belediye meclis üyesi ilkay

Biber Belediye meclis toplantısı Şubat ayı ilk bir-
leşiminde İSPARK'ın Kazlıçeşme meydanını kul-
lanması ile alakalı bir soru önergesi verdi.

İşte CHP,li meclis üyesi İlkay Biber'in verdiği
önerge 

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ MECLİS
BAŞKANLIĞINA

Eski deri fabrikalarının bulunduğu Kazlıçeşme
alanı meydan olarak kullanılmaktaydı.

Daha sonra buranın planları yapılmış ve yapı-
lan bu planlar belediye meclisi tarafından onay-
lanmıştı, ancak 18. madde uygulaması sonuçlan-
dırılamamış ve mülkiyetler kesinleştirilememiştir.

Bu gelişmelerle ilgili olarak geçen dönem

mecliste verdiğimiz önergelere net bir cevap ve-
rilmemiştir.

Bir yandan orada mülkiyetleribulunan vatan-
daşların mağduriyetleri, diğer yandan bu alanın Zey-
tinburnu İlçemiz açısındanönemi:

Böyle önemli bir alandaki gelişmelerde doğal
olarak Zeytinburnu Halkının dikkatini çekmekte
ve neler olduğunu merak etmektedirler.En son bu
alanın etrafının fiziki olarak çevrildiğini görmek-
teyiz.

Bu kapsamda aşağıdaki sorularımızın cevap-
landırılmasını talep ediyoruz.

1-Kazlıçeşme alanı ile ilgili olarak belediyele-
rin dışında Bakanlıkça yapılan bir plan çalışması var-
mıdır?

2-İ.B.Büyükşehir belediyesi tarafından gönde-
rildiği söylenen 18. Madde uygulaması onaylan-
mışmıdır?

3-Bu onaylama işlemi gerçekleşmiş ise, bu
alanda hangi parseller belediyemiz adına tescil-
lenmiştir ve kaç metre karedir?

4-Bu alanın etrafı hangi kurum tarafından, ni-
çin çevrilmektedir? Amacı nedir?

5-Bu alanın İspark tarafından kullanıldığını gör-
mekteyiz.Belediyemiz İspark’tan herhangi bir üc-
ret almaktamıdır?Alıyorsa bedeli nedir?

Önergemizin cevaplandırılması için başkanlık
makamına havalesini arz ederiz. 02.02.2015

İlkay BİBER
CHP Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi

S aadet Partisi İstanbul İl başkanı Bi-
rol Aydın Gazeteci yazar Hüseyin
ÇETİNER’in hazırlayıp sunduğu
Gündem programının canlı yayın ko-

nuğu oldu. Programda sorulan sorulara do-
nanımlı bilgisi ile cevaplar veren SP Genel
Başkan yardımcısı ve İstanbul il başkanı Ay-
dın AKP’ye yardım eden herkes onun zul-
müne maruz kalacak dedi.

n İstanbul Türkiye’nin toplandığı şehirdir. Se-
çimlere kısa bir süre kaldı. İstanbul’u ve seçimle-
ri nasıl görüyorsunuz?

Saadet Partisi milli ve manevi duygulara
önem veren bir partidir. Sizin de dediğiniz gibi
4 ay sonra ülkemiz için çok önemli bir seçim var.
Dünyanın başşehri konumunda olan İstanbul’da
her şey toplanmış. Burada evliya da var, eşkı-
ya da, cahil de var alim de var. Burası diğer 80
vilayetimizde olmayan çok şey var.

Saadet olarak bütün seçimlerin önemli ol-
duğunu her daim söylüyoruz. Ama 7 Haziran
2015 de yapılacak olan genel seçiminin çok
önemli olduğuna inanıyoruz. İstanbul Türki-
ye’nin toplandığı şehirdir. Bir ülkede olması ge-
reken her şey İstanbul’da var.

Aziz milletimiz Milli görüş partilerini bilir.
Biz hem yerel de hem de genel de iktidar ol-
duğumuz gün sorunların yarısı kendiliğinden son
bulacak. İstanbul’da bu seçimde 90’a yakın mil-
letvekili çıkacaktır. Biz adaylarımızı en geniş kap-
samda temayül yoklamaları yaparak belirle-
yeceğiz. Temsil kabiliyeti yüksek olan, toplumu
tanıyan, yozlaşmanın farkında olan ve buna çö-
züm ürütebilecek isimler aday olacak. Bizim
kadrolarımız nitelikli isimlerden oluşuyor.

n % 10 Barajı aşmak için neler yapacaksınız ?
-Türkiye’de seçim sistemi yıllardır adaletsiz

bir sistemdir. D’hondt sistemi denilen çalışma
ile milletvekili sayısı belirleniyor. 100 bin seç-
menli bir bölgede 4 partinin seçime girdiğini dü-
şünürsek A partisi 27 bin oy, B Partisi 25 bin oy,
C partisi 25 bin oy D partisi de 23 bin oy alsa
bu partinin aldığı oy baraja takılırsa oyları en çok
alan partiye kayıyor. Bunun neresinde adalet
var ? Kim % 10’luk seçim barajının arkasında
duruyorsa gün gelecek onun altında kalacak.
Baraj sistemi gayr-i adil bir uygulamadır. 

n Aldatan mı kazançlı, aldanan mı ?

Hükümet birçok şeyi algı
ile yönetiyor. Bizim insanımız
temiz bir yaradılışa sahip. Ama bazı-
ları hile yaparak halkımızı kandırmayı başarı-
yor.

EKONOMİ İYİ GİTMİYOR…
Ak Partili arkadaşlarımız ekonominin iyi ol-

duğunu söylüyor ama gerçekler tam tersini söy-
lüyor. Eğer ekonomi iyi olsaydı neden yılda 54
katrilyon faiz ödeniyor ? Anadolu’dan İstanbul’a
göç oluyorsa demek  ki iyi bir planlama yok. Hü-
kümet yol yaptı, hastane yaptı, adalet sarayı yap-
tı.  Bunlar güzel ama istihdama yönelik hiçbir
yatırım yok. AK Parti’yi diğer hükümetlerle  kı-
yaslarsanız başarısız bir hükümet olduğu gö-
receksiniz. Resmi işsizlik % 10’dan fazla. Dev-
let 12 yılda fabrika yapamadı. Liseyi bitiren genç-
lere iş veremediği için 4 yıl üniversiteye gitsin
de biraz başım rahat olsun diye düşünüyor. Şu
an aynı anda iki fakülte bitirme imkanı da ve-
rildi. Bu şekilde gençleri 10 yıl okulda tutuyor.

n Hükümet kötü ise neden oy artıyor?
Algı yönetimi ile işleri götürüyor. Cumhu-

riyet döneminin en çok borçlanma AK Parti dö-
neminde yapıldı.  İşin en acı verici tarafı daha
önce kullanılan kredilerin % 80’i üretim’e gi-
derken bugün bu tam tersi oldu. Kullanılan  kre-
dilerin % 80’i tüketime gidiyor. 

TÜRKİYE’NİN BAŞARISI
İSTENMİYOR…

Bütün eksikliklerine rağmen Türkiye böl-
genin en iyi devletidir. Ülkemizin gelişmesi is-
tenmiyor. İMF ‘ye borç biti ama diğer yerlere
olan borç arttı. Mademki İMF ye borcumuz bit-
ti neden her yıl 54 katrilyon faiz ödeniyor ? Bu
halkı yanlış yönlendiren bir algıdır. IMF ye borç
bittiği doğru ama genel borcunuz hükümeti al-
dığınız günden daha fazla ise IMF ye borcumuz
bitti diyerek halkı kandırmanın anlamı yok.

SAMANI BİLE İTHAL
EDİYORUZ

Ülkede üretim bitti. Evet doğru, samanı bile
ithal ediyoruz. Hayvancılık biti. Tarım bitti. Sa-
nayi bitti. Sadece İnşaat yaparak  ekonomiyi sür-
düremezsiniz. Toplumun içi boşatıldı. Namaz

kılanların sayısı azaldı. Alkol tü-
ketimi arttı. Şans oyunları tavan

yaptı. Şairin dediği gibi “Durun ey ka-
labalıklar bu yol çıkmaz yol” diyen tek parti Saa-
det Partisi’dir.

n İstanbul giderek büyüyen ve buna bağlı ola-
rak da sorunları artan bir şehir, bu konuda Saa-
det’in çözüm önerisi nedir?

Evet, İstanbul giderek büyüyor, 130 ülkeden
daha büyük bir şehirden söz ediyoruz. Eğer ger-
çekten İstanbul'un sorunlarının çözülmesi, bu
güzel şehrimizin nefes alması isteniyorsa bir şey-
den artık vaz geçilmeli; İstanbul’un üzerinde he-
likopterle gezerek yeni rant alanları keşfetmenin
peşinde koşulmamalı, İstanbul’a yeni nüfus akı-
şına neden olacak yatırımlardan vaz geçilme-
li. İstanbul’a yatırım yapılacaksa bu Anadolu’ya
yapılacak yatırımlar olmalı. İstanbul'a en çok göç
veren Kastamonu, Sivas, Kars, Tokat gibi şe-
hirlere yatırım yapılması gerekiyor. Buralara ya-
tırım yapmak aslında İstanbul'a yatırım yapmak
demektir. İstanbul'un bütçesi 100 lira mı, bunun
10 lirasını Sivas'a istihdama dönük yatırımlara
aktarsak İstanbul'a yapılacak yoldan, köprüden,
metrodan daha fazla katma değer kazanırız. Bu
çok önemlidir, çünkü İstanbul'un nüfusu hız-
la artıyor. Siz işsizliği azaltacak istihdama yönelik
yatırım yapmazsanız, oradaki insanların bulmak
istediklerini o şehirlerde temin etmezseniz İs-
tanbul'a ne kadar yatırım yaparsanız yapın so-
runlarını çözemezsiniz. O kadar yol, viyadük ya-
pılıyor ama trafik hala en büyük sorun, yolda
kalma süresi artıyor. Metrobüslerin kendi ara-
sında bile trafik sıkıntısı var çünkü yetmiyor, sü-
rekli ek araçlar konuyor.

n Son 13 yılda neler oldu?
Türkiye çok şey kaybetti. Irak'ta, Suriye'de

yaşananlardan Türkiye doğrudan etkilen-
mektedir. Türkiye'nin bölünme, bölünmese bile
ciddi bir iç kargaşa ile karşı karşıya olduğunu
düşünüyoruz. Ekonomik olarak Türkiye zaten
bitirildi. Hiç olmadığı kadar zayıf bırakılmıştır.
Koalisyon hükümetleri bile mukayese edile-
meyecek kadar kötüdür. Bu hükümet döne-
minde hem devlet hem de vatandaş borçlan-
dırıldı. Üretmeyen, ekonomisinin ipleri kendi
elinde olmayan, vahşi kapitalizmin en vahşice
uygulandığı bir Türkiye var. Bu gidişatın sonu

hayra alamet değil. Çünkü bu halk hiç olma-
dığı zaman, hiç olmadığı kadar kamplaştırılmıştır.
Milletimiz birbirini anlamada, birbirini dinle-
mede geçmişle mukayese edilemeyecek kadar
irtifa kaybına uğradı. Halbuki bir millet için bir-
lik beraberlik her şeyden önemlidir. Biz Saadet
Partisi olarak önümüzdeki seçimlerde Parla-
mento'da olmasını ve oradaki diğer siyasi par-
tilerin ülke menfaatine daha düzgün işler yap-
masına vesile olmak istiyoruz.

n Hiç iyi şeyler olmadı mı?
Biz AK Parti'nin her şeyi yanlış yaptığını söy-

lemiyoruz ama çok temel meselelerde, Türki-
ye'yi güçlü kılacak; bir ve beraber tutacak temel
meselelerde hiçbir müspet adım atmadığını çok
net bir şekilde ifade ediyoruz. Bu söylediğimiz
kaygılarımız 12 yıllık AK Parti iktidarı döne-
minde olmuştur. Ayrıca Parlamento'daki diğer
partilerin de sağlıklı bir muhalefet görevi yap-
madığını da görüyoruz. Orada bir sese, bir so-
luğa ihtiyaç var. Bunun da Saadet Partisi ol-
duğuna inanıyoruz. Geçmişte biz ülkemize çok
güzel hizmetler yaptık, bunu yeniden yapma-
yı temenni ediyoruz.

Bu arkadaşlarımız yol yapmakla, hastane
yapmakla, bina yapmakla, havaalanı yapmak-
la yatırım yaptıklarını zannediyor. Bunlar güzel
şeyler ama bizim adalelerimizi, Türkiye’mizi
güçlendiren şeyler değil ki! Fabrika yapacak-
sın, üretim yapacaksın, teknolojiye yatırım ya-
pacaksın, sanayiyi güçlendireceksin ki Türkiye
kalkınsın. Onlar bununla övünüyor, vatandaş
da oy veriyor. Biz kaygılıyız, hem yerel yöne-
timleri şehirlere yapmak istedikleri yönünden
hem de merkezi hükümetin yaptıkları nedeniyle
ülkemiz adına kaygılıyız.

n Seçim startını verdiniz mi?
Bostancı Gösteri Merkezi'nde tüm teşkila-

tın katıldığı bir divan toplantısı gerçekleştirdik.
Seçim kampanyalarımızın bir kısmı hazırlandı.
Milletvekili aday adaylarının başvuruları var.
Milletvekili adaylarının belirlenmesi ile ilgili ça-
lışmalar başladı. Şubat'ın 15'inden itibaren
tüm teşkilata kimi aday görmek istediğini so-
racağız. Teşkilatın yaklaşımı dikkate alınarak
Saadet Partisi'ni en iyi şekilde temsil edecek lis-
teyi ortaya çıkaracağız.
n İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Gündem’in canlı yayın konuğu SP il başkanı Birol Aydın: 

Biz iktidar olduğumuzda 
SORUNLARIN YARISI 
KENDİLİĞİNDEN ÇÖZÜLECEK

Toplumun 
içi boşaltıldı
AK Parti iş
bulamadığı
için gençleri

okulda tutuyor
Kredilerin
yüzde 80’i
tüketime 
veriliyor
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İ stanbul Times Yayın Grubu im-
tiyaz sahibi Gazeteci - yazar
Hüseyin Çetiner hak etmediği
kaba bir muameleye maruz kal-

dı.                      Mahkemenin Elektrik
Faturaları ile ilgili alınan “Kaçak Ka-
yıp Bedeli” ödemelerinin hak sahip-
lerine iadesi yönünde aldığı karar ge-
reği Çetiner’de yıllardır ödediği bu be-
delleri iade almak için dilekçe verme-
ye BEDAŞ’in Zeytinburnu Sümer
Mahallesinde bulunan Yenimahalle
müdürlüğüne gitti. Kurumun son ay-
larda  abonelerinin sabrını zorlayan  uy-
gulamalarından dolayı aboneler ile
kurum çalışanları sert şekilde  sözlü tar-
tışma yaptıklarını gören Çetiner’de
Gazeteci refleksi ile fotoğraf makina-
sını çantasından çıkarması ile baskıya
ve rehin almaya varan süreci yaşadı.

YAŞADIĞI ŞOKU ÇETİNER
İLE KONUŞTUK

Hangi kanuna tabi olduklarını bil-
mediğimiz özel güvenlik  elemanları-
nın Hürriyeti Tahdit suçu işleyerek Ga-
zeteci yazar Hüseyin Çetiner’e karşı
uyguladıkları antidemokratik uygula-
mayı mağdur Çetiner’e sorduk işte ce-
vabı “Bir saatten fazla göz altında tu-
tulduğum BEDAŞ’ta bana yapılan
haksızlığı yargıya taşımak adına oradan
özgürlüğüme kavuşur kavuşmaz he-
men Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün
Polis Merkezine giderek bana yaşatı-

lanları anlatarak şikayetçi oldum” . Size
de Polis ifade tutanağında belirttiğim
şeyleri aynen aktaracağım.  ...ifadem şu
şekilde “Yukarıda belirttiğim adreste
ikamet etmekteyim. Zeytinburnu Ye-
şiltepe Mahallesi ….adresinde İstan-
bul Times Gazetesi ve Dijital ortam-
da yayıncılık yapan İstanbul Times
Tv.nin imtiyaz sahibiyim.Aynı Za-
manda da sarı basın kartı sahibi gaze-
teci yazarım. 

Ben bugün yani 29.01.2015 günü
saat 16.45 sıralarında elektrik kayıp ve
kaçak bedelinin iadesi için
dilekçe vermek
için Sümer Ma-
hallesi Turan Gü-
neş Caddesi NO.3
adresinde bulunan
Sümer Mahallesin-
de BEDAŞ Baırköy
İşletme müdürlüğü-
ne gittim.

Sıra Numaramı alarak bekleme
alanında beklerken işlem yapmaya
gelen başka vatandaşlar ile BEDSAŞ
çalışanları arasında tartışma çıkması
üzerine gazeteci  refleksi ile çantandan
fotoğraf makinemi çıkardım ve gü-
venlik  görevlisi çekim yapamazsın
diyerek bana  engel olmaları üzerine
makinemi çantama geri koydum.

Bir süre sonra sıra bana geldi ve ben
müracaat için yanına gittiğim memur
bilgisayar bozuldu,sistem yavaş dedi.
Daha sonra idareci konumunda ol-
duğunu düşündüğüm bayanlardan bi-
risi işlemimi yapacak memur’a telefon

açtı telefonun sesi ve memur’un dav-
ranışlarından telefondaki kişinin şah-
sı beklet polis çağırdık gelecek dedi.
Bende sistem yavaş ise belgelerimi ve-
rin  yarın gelirim dedim.

Daha sonra belgelerimi aldım ve çı-
kış kapısına yöneldiğimde  özel gü-
venlikçilere adını Fatma hanım olarak
duyduğum bir bayan ve adını bileme-
diğim öteki  bayan’ın talimatları üze-
rine bırakmayın polis geliyor diyerek
beni durdurdular.  Bende benim öz-
gürlüğümü kısıtlayamazsınız beni bı-

rakın gideceğim de-
mem üzerine güven-
likçiler bırakmayız
bizi zor kullanmak
zorunda  bırakmayın
diyerek çıkışımı en-
gellediler.

Daha sonra
beni (Müdür)yö-
netmenin odasına

götürün dedim ancak yerinde olmadığı
için tekrar aşağıya indirdiler ve özel gü-
venlikçilerin biri kapının orada bek-
lerken diğeri de yanımda bekliyor-
du.Yaklaşık bir saat boyunca beni
ZORLA içeride alıkoydular.

Tüm bu olanlar bina içresinde bu-
lunan kameralar tarafından çekildi.
Onların orijinal halleri incelenirse
bana yapılanların görülmesini istiyorum
.

Konu ile ilgili diyeceklerim bun-
lardan ibarettir.  Ben Sümer Mahallesi
BEDAŞ Müdürlüğünde 29.01.2015
günü saat 16.45 ile 17.55 arasında gö-
rev yapan iki özel güvenlikçi  ve birinin

adı Fatma olan ve adını bilmediğim di-
ğer bayan şahıstan benim özgürlüğü-
mü kısıtladıklarından dolayı   davacı ve
şikayetçiyim” dedi.

Devlet halka daha iyi hizmet versin
diye “TEK” i özelleştirdi ama onlar hal-
kı rehin alıyor

Gazetemizin Kurucusu ve imtiyaz
sahibi Hüseyin Çetiner BEDAŞ’a 7 ayrı
aboneliği ile her ay en az 2 bin ile 3 bin
lira arasında değişen bedellerde fatu-
ra öderken kurum çalışanları tarafın-
dan saatlerce kendi iradesi dışında
özgürlüğü kısıtlanıyor.

Bu kısıtlanma karşısında kesinlikle
sessiz kalmayacağız.  Kurum son
günlerde hiç elektrik borcu olma-
yanların elektriklerini kesmek dahil
bir çok yanlış iş ve işlem yaparak
adından söz ettirirken en son olarak
da  kurumlarında yaşanan kavganın
fotoğrafını çektiği gerekçesi ile bir ga-
zeteciyi saatlerce özgürlüğünden alı-
koyması bu kadar da olmaz dedirtti. 

İSTANBUL TIMES YAYIN  GRUBU
BAŞKANLIĞI’NDAN YAPILAN
AÇIKLAMADA İSE ŞU
GÖRÜŞLERE YER VERİLDİ:

“BEDAŞ Bakırköy İşletme Mü-
dürlüğü (Zeytinburnu)çalışanları
güpegündüz eşkiyalık yaparak özel
güvenlikçileri marifeti ile insanların
özürlüğünü saatlerce kısıtlamak-
tan bir sakınca görmüyorlar. Bu
konuyu Enerji bakanlığı başta olmak
üzere her yere şikayet ederek ka-
nunlar çerçevesinde haklarımızı so-
nuna kadar arayacağız denildi”

BEDAŞ gazeteci
rehin aldıSarı Basın Kartı

sahibi gazeteci yazar 

HÜSEYİN ÇETİNER 
BEDAŞ Bakırköy İşletme

Müdürlüğü idarecilerinin talimatı
ile özel güvenlik elemanları
tarafından bir saatten fazla
BEDAŞ binasından çıkışına

izin verilmeyerek özgür-
lüğünden yoksun

bırakıldı.

İSTANBUL TIMES HABER MERKEZI

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’i
makamında ziyaret etti

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Sultanbeyli’de bir dizi temaslarda
bulundu.

Akşam saatlerinde Sultanbeyli’ye gelen Vali Şahin, ilk önce İlçe
Kaymakamı İbrahim Özefe’yi makamında ziyaret etti. 

Daha sonra Belediye’ye gelerek Başkan Keskin’i de makamında
ziyaret eden Vali Şahin, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bil-
giler aldı. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de görüşmede Vali
Şahin’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

İSPARK, akıllı telefon cep uygulamasıyla vatandaşların
konumuna en yakın otoparkı bulmasını sağlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ve 2005
yılında kurulan İSPARK, "Güvenle Park Güleryüzle Hiz-
met" sloganıyla yola çıktı. İSPARK, İstanbullulara kali-
teli, güvenli, modern otopark hizmeti sunabilmek için yo-
ğun bir şekilde çalışıyor.

Şehir içi trafik yoğunlu-
ğunun azaltılmasına katkı
sağlamak için projeler üreten
İSPARK, yeni yapılacak oto-
parkların nereye yapılaca-
ğını stratejik olarak belirle-
mek ve ağırlıklı olarak yeraltı
veya katlı otoparklar yapmak
için çalışmalarını yürütüyor.

Kent genelinde modern
ve teknolojik otoparkları İstanbulluların hizmetine sun-
maya devam eden İSPARK, tekne park, heliport, taksi
ve minibüs durakları gibi farklı projeleri de hayata geçi-
riyor.

İSPARK son dönemde akıllı telefonların yaygınlaş-
masıyla teknolojiye uyum sağlamak için cep uygulama-
sını başlattı.

Akıllı cep uygulaması navigasyonu ile sürücüler bu-
lundukları noktaya en yakın İSPARK otoparklarını tes-
pit ediyorlar.

Sürücüler artık İSPARK akıllı cep uygulamasıyla
otoparkların boş - doluluk oranlarını anında görebiliyor.

Apple Store ve Google Play Store’den indirilebilen uy-
gulama ile sürücüler İSPARK otoparklarına rahatça ula-
şıyor.

Katlı, açık ve yol üstü otoparkların araç kapasiteleri
anında İSPARK cep uygulamasına aktarılıyor.

Bu uygulama İstanbul trafiğinde uzun vakit geçiren sü-
rücüleri biraz olsun rahatlatmayı hedefliyor.

İSTANBUL Times Tv de yayınlanan ve Adnan Saygılı’nın
sunduğu Herşeye Rağmen programının bu haftaki konuğu
oyun yazarı,kameraman,fotoğrafçı Kadim Tan oldu. Kadim
Tan tiyatro hayatına Sakatlar Derneğinde Aziz Nesin in oyun-
larını oynayarak başladığını ve ondan kalan kırıntılarla inşa
edilmiş 7 yıllık bir tiyatro hayatı olduğunu ifade etti.Mahallenin
sıkıntılarını oyunlarına aktaran Tan, tiyatrolarını bir derneğin
bodrum katında oynadığını söyledi.

Kamera aldığı zamanlarda çektiği zorlukları,insanların ona
tepkilerini sonradan belgesel haline getiren Tan,engelli ol-
masaydım bu noktaya gelemezdim dedi.Fotoğrafçılığın onun
için bir tutku olduğunu ve öğrendiklerini tek başına gerçek-
leştirdiğini belirtti. Oyun yazarlığı ve kamera çekimi üzerine
eğlenceli bir söyleşi gerçekleştirildi.
n İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Vali Şahin’den
Başkan Hüseyin
Keskin’e Ziyaret

İSPARK ‘cep’te
Devrim Yarattı

Herşeye Rağmen
programının

konuğu Kadim Tan
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AK Parti Zeytinburnu ilçe başkanlığı
uzun senelerdir her cuma sabahı farklı bir
camide sabah namazı kılarak namaz çıkı-
şı camii cemaati ile birlikte kahvaltı ederek
sohbet etme geleneği bugün de Yenidoğan
Mahallesinde bulunan Emine İnanç ca-
misinde yapıldı.

Belediye başkanı Murat Aydın,Ak Par-
ti Zeytinburnu ilçe başkanı Bahahtin Ün-
ver ,Mahalle muhtarı Hüseyin Sarıyel de ka-
tıldı.

Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Ba-
hattin Ünver ve Belediye başkanı Murat
Aydın Masaları teker teker gezerek kahv-

altıya katılan camii cemati ve teşkilat men-
supları ile sohbet ettiler.

Kalabalık bir Camii cemaatinin iştirak
ettiği Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanlı-
ğı cuma sabahı kahvaltı buluşmaları nhız
kesmeden  devam ediyor.  Bu ve benzeri
hak odaklı çalışmalar Ak Parti'nin halk nez-
dinde daha da değerli kılıyor. Hiç bir siya-
si konuşmanın yapılmadığı camii cemati ile
namaz sonrası kahvaltı  programları ce-
maatin ilgisi ile karşılaşıyor. Emine İnanç
vakfı Camisinde yapılan kahvaltı progra-
mına da yoğun katılım oldu.

Ak Parti Zeytinburnu ileç başkanı Ba-
hattin Ünver kahvaltı çıkışı muhabirimizin
sabah namazından sonra camii ceamati ile

yaptığınız kahvaltılardan memnumusunuz
sorusuna şu cevanı verdi " Ehlamdülliah biz
bu çalışmamızı yıllardır yapıyoruz. Özellikle
bu tür çalışmalarımızda mümkün mertebe
siaysi konulara girmememeye özen göste-
riyoruz.  Her cuma sabahı bir mahallemi-
zin değişik cemisinde  sabah namazımızı eda
ediyoruz. Namazdan sonrada vakti müsa-
it olan camii cemaatinden abilerimiz ve kar-

deşlerimiz ile aynı masa etrafında kahval-
tımızı yaparak sohbet ediyoruz. Sizinde gör-
düğünüz gibi cemaatimiz bizi hiç bir kahv-
altı programımızda yalnız bıtrakmıyor.Al-
lah hepsinden razı oldun dedi. 

Zeytinburnu Belediye başkanı Murat
Aydın'da İlçe başkanı Bahattin Ünver'in söy-
lediklerine katıldığını ifade ederek Zey-
tinburnu halkına teşekkür etti. 

Yenidoğan Mahalle muhtarı Hüseyin
Sarıyel'de Ak Parti idarecileri  benim ma-
hallemde bulunan Emine İnanç Vakfı ca-
misinde sabah namazı çıkışı cemaat ile
kahvaltı yapacaklarını ve benimde davetli
olduğumu ifade ettiler.Bizde cemaatimiz ile
hasbihal etmek adına bu güzel organizas-
yona katıldık.Emeği geçen herkese teşek-
kür ederim dedi.

Ak Parti, Emine İnanç
Camii cemaati ile
kahvaltı yaptı

Ünver 7 Haziran 2015 seçimleri-
ne odaklanmış durumda. Hedef
% 60.  Ak Parti 7 Haziran 2015

tarihinde yapılacak seçimlerde en az 367
vekil çıkarmaya odaklandı. 8 Şubat 2015
de yapılacak İstanbul il kongresindan
sonra bu çalımaların daha da hızlanaca-
ğı sinyalini veren  Ünver İstanbul il baş-
kanlığının yanı sıra ilçe başkanları da bu
hedefe kilitlendi. Ak Parti Zeytinburnu ilçe
başkanı Bahattin Ünver'de iddialı konu-
şan ilçe başkanlarının önde gelen temsil-
cisi konumunda.

Ak Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı
Ocak ayı danışma meclisini Kazlıçeşme
Kültür merkezinde İstanbul Milletvekil-
leri Prof.Dr.Türkan Dağoğlu ve Osman
Aşkın Bak’ın’da katılımı ile yaptı.

ÜNVER, AÇILIŞ KONUŞMASINDA
TEŞKİLATININ HER BİRİMİ İLE
GURUR DUYDUĞUNU İFADE ETTİ

Ak Parti Zeytinburnu ilçe teşkilatı
kısa bir süre içinde ana kademe gençlik ve
kadın kolları kongresini yaparak 7 Hazi-
ran 2015 seçimleri için hazır olduğunun
sinyalini verdi.

Ünver ; % 60 Öylesine söylenmiş bir
söz değil buna yürekten inanıyorum dedi. 

Tecrübeli Ak Parti Zeytinburnu ilçe
başkanı Bahattin Ünver bir çok toplantı-
da yaptığı Ak Parti Zeytinbyurnu ilçe baş-
kanlığı olarak 7 Haziran 2015 seçimlerinde
% 60 oy alacağız sözünü Ocak ayı ilçe da-
nışma meclisinde tekrarladı.

Ünver yüzlerce partili önünde şunla-
rı söyledi "Bir süre  önce yaptığımız ilçe ana
kadame kongremizde 7 Haziran 2015 de
yapılacak olan genel seçimlerde ilçe ola-

rak % 60 oy alacağımızı il başkanımız ve
bakanlarımızın önünde sizlere güvenerek
söz verdim. Bu söz öylesine topluluğu ga-
leyana getirmek için verilmiş bir söz de-
ğil. Önceki seçimlerimizin istatistiğini ya-
parsanız siz de bunun mümkün olduğu-
nu görürsünüz dedi. 

Bahattin Ünver Mahalle başkanı sa-
yımız Genel merkez kararı ile yine eskisi
gibi sandık sayılarına bakılmaksızın ma-
halle sayısı ile eş oldu. Biz bu kadar gereği
sandık esaslı 23 mahalle başkanı ile çalış-
malarımızı yapıyorduk. Yeni karar gere-
ği Mahalle sayımız 13'e inerken hiç bir ar-
kadaşımız bize zorluk çıkarmak yerine ak-
sine yardımcı oldu.Çünkü Ak Parti de
amaç hizmet etmektir.  Aslında burada siz-
lere saatlerce partimizin hizmetlerini an-
latabilirim. Ancak il teşkilat başkanı-
mız,Milletvekillerimiz burada onların size
anlatacakları mutlaka olacaktır. Son sö-
zümüz şu olacak 8 Haziran'da Ataköy Si-
nan Erdem spor salonunda Ak Parti İs-
tanbul il başkanlığımızın kongresi olacak
ve  biz koordinatör ilçeyiz. En kalabalık yer
bize ayrılmış durumda. Hepinizi mutlaka
orada görmek isterim dedi.

ÜNVER: İSTANBUL TIMES
GAZETESİ, İSTANBUL TIMES TV.
VE ZEYTİNBURNU HABER'E ÖZEL
TEŞEKKÜR ETTİ

Bahattin Ünver Yüzlerce partili önün-
de İstanbul Times Gazetesi,İstanbul Ti-
mes Tv. ve Zeytinburnu Haber Gazetesi
sahip ve çalışanlarına teşekkür ederek bu
sabah Emine inanç Vakfı Camisinde ca-
mii cemaati ile kahvaltı programımız var-

dı. Sabah saat 5.30 dan bu saate kadar yap-
tığımız çalışmaları okurlarına duyurmak
için bizimle birlikte çalışıyorlar. Şu  an bu-
rada İstanbul Times Gaztesinin ve Tv si-
nin imitiyaz sahibi Hüseyin Çetiner Kar-
deşim Kameramanı Erhan Şahin ve Zey-
tinburnu Haber Gazetesinden Murat
Ergün ve Taylan Demirelli kardeşim var
hepinizin huzurunda kendilerine teşekkür
ederim dedi.

MURAT AYDIN ERDOĞAN
İLE BIR ANISINI ANLATTI 

Zeytinburnu Belediye başkanı Murat
Aydın'da yaptığı selamlama konuşma-
sında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın Ak Parti kuruluş sürecinde Kaz-
lıçeşme mitingine gelirken bir bayanın önü-
nü keserek Allah Rızası için bu sağlık sis-
temini düzeltin demesi ile Erdoğan'ın ken-
disine dönerek Murat Allah bize iktida-
rı nasip ederse ilk olarak sağlık sistemine
çözüm bulacağız dediğini söyledi. Başkan
Aydın Ak parti kurulmadan önce Erdo-
ğan'a 10 belediye başkanı ile haber gön-
derdiklerini kuracağınız parti ne olursa ol-
sun yanınızdayız dediklerini ifade etti. Baş-
kan Aydın sözlerimi kongre ile göreve ge-
len her kademedeki arkadaşlarıma başa-
rılar dilerim diyerek noktaladı.

HALİS DALKILIÇ: HEM TANIŞMA
HEM DE DANIŞMA BİR ARADA 

Ak Parti İstanbul İl başkan yardımcı-
sı teşkilat başkanı Halis Dalkılıç Zeytin-
burnu ilçe danışma meclisinde önemli ko-
nulara temas ederek teşkilat mensuplarına
bilgi verdi. Dalkılıç konuşmasına söyle de-
vam etti " Zeytinburnu ana kademe,genç-

lik ve kadın kollarımız kongrelerini yaparak
bugün de kongrelerden sonra ilk danışma
meclisi toplantısında bir araya geldik.
Bugün burada hem danışma hem de ta-
nışma oldu. Bu güzel ortamı görmek
beni çok mutlu etti.  Bazı ilçeler lokomo-
tif bazıları da vagon olur.Zeytinburnu
her zaman lokomotif olmayı başarmış bir
ilçemiz.İlçe başkanımız Bahattin Ün-
ver,Beledeye başkanımız Murat Aydın'a
ilçelerini diri tuttukları için huzurlarınız-
da teşekkür ederim. 

Hepiniz çok iyi hatırlıyorsunuz Hazi-
ran 2013 de Gezi de halen anlamadınız mı
mevzu ağaç değil diyen zihniyete sizler se-
çim sandıklarında cevap verdiniz. Fas
dönüşü  o zaman başbakanımız olan Sa-
yın Recep Tayip Erdoğan için karşılama
yapılmayacaktı. Uçağın inmesine 2 saat
kala il başkanımız beni aradı. Halis 2 saat
var bir organizasyon yapsak teşkilatlarımızı
karşılamaya yönlendirsek nasıl olur dedi
Bende Allah deyip başlayacağız dedim ve
orada yüzbinler birikti işte 17-25  Aralık
tezagahını sizler bu karşılama ve Kazlı-
çeşme mitingi ile ile bozdunuz dedi. İç ve
dış güçler o kadar ciddi bir hazırlık yap-
mışlardı ki Ak Parti dışında herkes içinde
vardı. Bu işleri nasıl siz ters düz ettiyseniz
başkanlık sistemini sizler getireceksiniz
"dedi.

Ak Parti İstanbul Milletvekillleri Os-
man Aşkın Bak ve Prof.Dr.Türkan Da-
ğoğlu 'da Meclis çalışmaları hakkında
parti mensuplarına bilgi vererek eğer biz
mecliste rahat çalışıyorsak sizin sandıkla-
ra attığıız oylar sayesindedir. Eğer biz mec-
liste çoğunluk olmazsak CHP bize su ver-
mez diyerek. TBMM'de sandalye sayısı çok
mühim olduğunu vurgulayan Dağoğlu sizi
hep yanımızda gördük dedi.  7 Haziran
2015 de de 367 den fazla vekil alırsak re-
feranduma gitmeden Anayasayı değişti-
rebilecek vekil sayısı olan 367 yi mutlaka
sağlamamız dediler.

Ak Parti Zeytinburnu İlçe Teşkilatı Kazlııçeşme Kültür Merkezi’nde
Ocak ayı danışma meclis toplantısına Ak Parti İstanbul milletvekilleri
Prof. Türkan Dağoğlu ve Osman Aşkın Bak ve il Teşkilat Başkanı
Halis Dalkılıç başta olmak üzere çok sayıda kişi toplantıya katıldı

Ak Parti 7 Haziran 2015 için 
en az           vekile kilitlendi367
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ÜSKÜDAResnafı, Saadet Partisi Üsküdar İlçe Baş-
kanlığı'nın etkinliğiyle "siftah" yaptı.Saadet Par-
tisi Üsküdar İlçe Başkanlığı oldukça ilginç bir ça-
lışmaya imza attı. Parti içinde bir mektup ve sem-
bolik olarak 1 lira "siftah parası" bulunan 2 bin 500
zarfı Üsküdarlı esnafa dağıttı.

MUHAMMET GÜRLÜ: "BAKKAL AMCAYA
TAM DESTEK VERIYORUZ"

Partisinin düzenlediği etkinlikle ilgili açıklamalarda
bulunan Saadet Partisi Üsküdar İlçe Başkanı Mu-
hammet Gürlü mahalle kültürünün yaşaması ge-
rektiğine vurgu yaparak, "Bizler esnafımızın değerini
biliyoruz. Bugün maalesef büyükşehirlerde yok ol-
maya yüz tutan, insanların dayanışma içerisinde ol-
duğu, çocukların güvenle sokaklarda oynayabildiği
mahalle kültürünün önemine inanıyoruz. Bu kültü-
rün olmazsa olmazı olan bakkal amcalara da, diğer
meslek dallarından esnafımıza da olduğu gibi tam des-
tek vermeyi de kendimize görev addediyoruz" şek-
linde konuştu.

İŞTE O SİFTAH MEKTUBU
Saadet Partisi Üsküdar İlçe Başkanlığı'nın esnafa

verdiği mektupta ise şu ifadelere yer verildi: "Üs-
küdar'ımızın Değerli Esnafı:

Kimi zaman bir muhtaca yardım ettiniz. Kimi za-
man dara düşen bir esnaf arkadaşınıza omuz verdi-
niz. Mahallelinize, komşularınıza sıcak, içten bir gü-
lümsemeyi eksik etmediniz. Mahalle kültürü içerisinde
hep en öndeydiniz.

Dükkanlarınızda gün geldi bereketli kazançlar elde
ettiniz. Gün geldi siftahsız kepenk indirdiniz.

Bizlerde bütün bunların bilincinde olarak, dolar mil-
yarderlerinin hızla arttığı, zenginin daha zengin fa-
kirin daha fakir olduğu, esnaflarımızın bir daha aç-
mamak üzere kepenk kapattığı ve alışveriş merkez-
lerinin sayısının her geçen gün arttığı bir ortamda,
elimizden geldiğince, sizlerin yanınızda olduğumu-
zu hissettirmek, gülümseyen yüzünüze, dost sela-
mınıza ortak olmak istedik.

Siftah berekettir, güne başlangıçtır. Bizler de, sem-
bolikte olsa, bugünün siftahının bizden olmasını di-
ledik. Hayırlı sabahlar, kazancınız helal gününüz be-
reketli olsun"

Saadet'ten
“Bakkal
Amca“ya 
Tam Destek



Evim Güzel Evim
Sigorta

Mahallenizde hırsızlık olayları mı çoğaldı ?
Evinizde yangın çıksa; eviniz ve eşyalarınız güvende mi ?
Kapıdan çıkarken muslukları, elektrikleri fişleri defalarca 
kontrol edenlerden misiniz ?
Anahtarı sıklıkla içeride unutup çilingir arayanlardan mısınız ?
Sizin hatanızdan dolayı komşularınıza veya mal sahibinize 
zarar gelmesi sizi korkutuyor mu ?

Tüm bu soruların cevapları evet ise, konut poliçeniz yok demektir!

En güvenli sığınağımız olan evlerin güvenliğini sağlamadığımız ve 
sigortalarını yaptırmadığımız için her yıl yüzlerce hatta binlerce 
lirayı  bu zararlarımızı telafi ve tazmin etmek için harcıyoruz . 
Oysa ister mal sahibi olun ister kiracı, olası zararınız ile 
karşılaştırıldığında çok ucuza ev sigortası alarak korkularınızdan 
kurtulmak mümkün.

Detaylı bilgi ve sadece size özel hazırlanabilecek teklifler ile konut 
poliçesinin bütün detayları Gürbaşlar Sigorta’da

0216 413 72 00  –  www.gurbaslarsigorta.com
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KALP KAPAKLARI 
Kalp dört odacıktanoluşur: sağ ve sol ku-
lakçık (atrium) ve kulakçıkların hemenaltında
sağ ve sol iki karıncık (ventrikül) bulun-
maktadır. Sağkulakçık ile sağ karıncık ara-
sındaTriküspit kapak, sol kulakçık ile sol ka-
rıncık arasında Mitral kapak, sağ karıncık ile
pulmoner arter arasında Pulmoner kapak ve
sol karıncık ile aort arasında Aort kapak bu-
lunur. Kapakların görevi kanın tek yönlü ak-
masını, dolayısıyla kanın geri kaçışını en-
gellemeye yardımcı olmaktır. 

KALP KAPAK HASTALIĞININ
SEBEPLERİ
Hastalığın en sık nedenlerinden biri genç
yaşlarda karşılaşılanbir boğaz enfeksiyonu
ile başlayan iltihabi akut romatizmal ateş ola-
rak isimlendirilen hastalıktır. Bunun dışın-
da, kapakların yapısal bozuklukları, kalp boş-
luklarının genişlemeleri, koroner arter has-
talıkları, hipertansiyon, yaşla kapaklarda kal-
sifikasyonun birikmesi nedenleri arasın-

dadır. En sık Mitral kapak ardından sırasıyla
Aort, Triküspit ve Pulmoner kapak etkilen-
mektedir.

KALP KAPAKLARINDA İKİ
TÜRLÜ BOZUKLUK OLABİLİR: 
n Kapak Yetmezliği: Kapakçıklar tam olarak ka-

panmaz ve böylece yalnızca ileriye doğru akması
gereken kanın bir kısmı geriye doğru kaçmak-
tadır.
n Kapak Darlığı: Kapakçıkların yeterince açıla-
maması ve kanın azlığına bağlışikayetlerle bitlikte
ortaya çıkar ve kalp yetmezliğine neden olabilir. 
Bazı durumlarda aynı kapakta hem darlık hem
de yetmezlikolabilir.

KAPAK HASTALIKLARININ
BELİRTİLERİ NELERDİR
Nefes darlığı, öksürük, çarpıntı, ayaklarda şiş-
lik, sık sık soğuk alma,el ve ayaklarda üşüme,
morarma ve yorgunluk görülür.

CERRAHİ TEDAVİ
Kapak hastalığın tedavisi darlık ya da yetmez-
liğe göre değişebilmektedir. Cerrahi tedavi, ka-
pağın tamiri ya da değişimi şeklinde olabilir. Ka-
pak tamiri kapağın şekli çok bozulmamış, ço-
ğunluğunda yetmezliği bulunan, uygun olan va-
kalarda ve sıklıkla çocuk sahibi olmamış genç
anne adaylarında tercih edilmektedir. Kapak de-
ğişimi ise çıkarılan kapağın yerine başka canlı-
dan  alınan işlem görmüş bioprotez kapak ( yine
genç anne adaylarına, 60 yaş üstü hastalara) veya
mekanik kapak takılmasıyla gerçekleştirilir.

MEDİKAL TEDAVİ
Bioprotez kapak ameliyatı olan hastaların 3 ay
boyunca kan sulandırıcı (warfarin),mekanik ka-
pak ameliyatı olan hastaların ise ömür boyu bu
ilacı kullanmaları gerekmektedir. 

Avrasya Hospital artık TS EN ISO 9001
Kalite Belgesine sahip
Türkiye'nin ilk özel sağlık kuruluşları içinde yer alan
Avrasya Hospital yapılan uzun denetimler sonucu 
TS EN ISO 9001 Kalite belgesini almaya hak kazandı
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Avrasya Hospital'e Kalite Belgesini veren yeki-
li Özveriniz dikkate şayan açıklaması yaptı. Av-
rasya Hospital TS EN ISO 9001 belgesi vermeye

yetkili kurumun uzmanları tarafından uzun süre ya-
pılan yerinde inceleme ve denetimlerden sonra ka-
liteli hizmet sunan kurumlara verilen TS EN ISO 9001
belgesi almaya hak kazandı.

Kalite Denetimcileri son denetimler esnasında
yaptıkları açıklamada şunları söylediler "Avras-

ya Hospital'in 15 yıllık başarı hikayesinin altın-
da Urlu ailesi ve hastane doktorları, hemşirele-
ri ve diğer çalışanlarının emekleri ve çabaları bu-
gün  TS EN ISO 9001 beglesi ile güzel bir neti-
ceye kavuştu. Bizler görevimizi yaparken mutlu
ayrılıyoruz açıklaması yaparak bu belgenin hak
edilemsine katkısı olan bütün hastane emekçi-
lerine telekkür ederek her daim Avrasya ailesi-
nin yanında olduklarını söylediler.

"Hiç Bir şey İnsan ve Sağlık Kadar Önemli Değildir"
n İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Avrasya Hospitalin Kalp ve Damar
Cerrahisi Uzmanı OP. DR. BERK ARAPİYE
Kalp kapak hastalıkları ve cerrahi tedavisi

ile ilgili merak edilenleri anlattı

Kalp kapak hastalıkları 
VE CERRAHi TEDAViSi


