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EDİTÖR’DEN

Ak Part� İstanbul Büyükşeh�r 
Beled�ye Başkan Adayı B�na-

l� Yıldırım, kend�s�nden beklenen 
hamley� yaparak TBMM Başkanlı-
ğı görev�nden �st�fa ed�p resmen 
İstanbul’un Cumhur İtt�fakı adayı 
oldu. 

Beled�yelerdek� başarısıyla hal-
kın gönlüne g�ren ve ardından bu 
başarısını �kt�dara da taşıyan Ak 
Part� yetk�l�ler� y�ne yerel seç�m-
lere oldukça önem verd�ğ�n� bel�r-
ten b�r l�steyle seç�mlere g�r�yor. 
Hedef gönüllere g�r�p beled�yeler� 
kazanmak.

CHP’de �se durum farklı. L�der-
ler� başta olmak üzere herkes�n 
derd� makam ve koltuk. Hedefl er�-
n�n b�r�nc�s� “koltuğumu nasıl ko-
rurum,” �k�nc�s� de “koltuğa nasıl 
aday olurum telaşı.” Kılıçdaroğlu 
başta İstanbul adayı olmak üzere 
öneml� b�r �sme görev ver�p yen� 
b�r rak�p çıkartmak �stemed�. 
Çünkü CHP’de �şler böyle dönü-
yor. Kılıçdaroğlu kend�s� de İstan-
bul Büyükşeh�r’e aday olup daha 
sonra part� l�derl�ğ�ne geçm�şt�. 
Muharrem İnce de Cumhurbaşka-
nı adayı olduktan sonra delegele-
r�n c�dd� b�r çoğunluğunu yanına 
alıp az daha Kılıçdaroğlu’nu kol-
tuğundan �nd�r�yordu. Bu kez aynı 
hatayı tekrarlamayan Kılıçdaroğ-
lu, �lçe beled�ye başkanlığında 
b�le başarılı sayılamayacak b�r 
�sm� büyükşeh�re aday gösterd�. 

Cumhur ittifakının Cumhur ittifakının Cumhur ittifakının 
eli daha güçlüeli daha güçlüeli daha güçlü

Yerel seç�m sürec�, İlçe beled�-
yelerde daha hararetl� geç�yor. 
M�llet �tt�fakı adaylarının açıklan-
masından sonra aday olamayan 
mevcut başkanlar soluğu DSP’de 
aldı. DSP’n�n de potaya g�rmes�y-
le M�llet �tt�fakının alması muhte-
mel yerlerde; oylarında yaşayaca-
ğı düşüş tab�� k� Cumhur �tt�fakına 
yarayacaktır.

Bayrampaşa’da Ak Part� Bay-
rampaşa teşk�latını kuran, �lk �lçe 
başkanı olan, s�yasette ve bele-
d�yec�l�kte oldukça tecrübel� b�r 
�s�m hal�ne gelen At�la Aydıner’�n 
karşısında; M�llet �tt�fakı emekl� 
b�r albay olan Remz� Albayrak’ı 
aday gösterd�. Mecl�s üyeler�n-
de de ağırlık Cumhur �tt�fakından 
yana. Can Gökhan Balekoğlu, Ab-
dülnaser Ş�mşek, Ahmet Tüfekç� 
g�b� beled�yec�l�kte başkanlık ya-
pab�lecek sev�yede olan �s�mler�n 
var oluşu Cumhur �tt�fakının el�n� 
güçlend�r�yor.

  Allah’a emanet olun.
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Başkan At�la Aydıner, 2014-2019 Dönem� Beled�ye Mecl�s Üye-
ler� �le veda yemeğ�nde b�r araya geld�. 5 yıl boyunca ek�p ruhu 
�ç�nde güzel b�r çalışma serg�led�kler�n� bel�rten Başkan Aydıner, 
"Bu dönemde b�r b�r hayata geç�rd�ğ�m�z ‘�ler� beled�yec�l�k’ pro-
jeler�m�zde ve sunduğumuz h�zmetlerde tüm mecl�s üyeler�m�-
z�n alın ter�, emeğ� var. Bayrampaşalı hemşer�ler�m adına mecl�s 
üyeler�m�ze ayrı ayrı teşekkür ed�yorum" ded�.

BELEDİYE MECLİS BELEDİYE MECLİS BELEDİYE MECLİS 
ÜYELERİ VEDA YEMEĞİNDE BULUŞTUÜYELERİ VEDA YEMEĞİNDE BULUŞTUÜYELERİ VEDA YEMEĞİNDE BULUŞTU

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila 
Aydıner, 2014-2019 döneminin bit-

mesine az bir süre kala 6. Dönem Belediye 
Meclis Üyeleri’nin onuruna akşam yemeği 
verdi. Wish More Otel’deki yemeğe meclis 
üyeleri ve eşleri ile Başkan Aydıner’in eşi 
Melahat Aydıner ve davetliler katıldı. 

Yemeğin sonunda Başkan Aydıner mec-
lis üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.

“BAŞARILARLA DOLU BİR         
DÖNEM OLDU”

Yemekte konuşan Başkan Atila Aydıner, 
“5 yıl boyunca ekip ruhu içinde güzel bir 

çalışma sergiledik. Bu dönemde bir bir 
hayata geçirdiğimiz ‘ileri belediyecilik’ 
projelerimizde ve sunduğumuz hizmet-
lerde tüm meclis üyelerimizin alın teri, 
emeği var. Biz aslında Bayrampaşa’ya 
hizmet etmek üzere bir araya gelen ne-
ferleriz. 2014-2019 dönemi ilçemizin şe-
hircilik, eğitim, sağlık, spor, ulaşım, spor, 
kültür-sanat, turizm ve sosyal alanda 
yeni yeni kazanımlar elde ettiği başarı-
larla dolu bir dönem oldu. Bu vesileyle 
Bayrampaşalı hemşerilerim adına her bir 
meclis üyemize ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum” ifadelerini kullandı.
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GÜNDÜZLÜ ENGELLİ BAKIM GÜNDÜZLÜ ENGELLİ BAKIM GÜNDÜZLÜ ENGELLİ BAKIM 
MERKEZİ BAYRAMPAŞA’DA AÇILDIMERKEZİ BAYRAMPAŞA’DA AÇILDIMERKEZİ BAYRAMPAŞA’DA AÇILDI

Engell� vatandaşlara ve a�leler�ne yönel�k b�r d�z� çalışma yürü-
ten Bayrampaşa Beled�yes�, ş�md� de ‘Gözünüz arkada kalmasın, 
onlar artık b�ze emanet’ sloganıyla Gündüzlü Engell� Bakım Mer-
kez�’n� h�zmete sundu.

Kayıt kabul işlemlerine başlayan Gün-
düzlü Engelli Bakım Merkezi, Murat-

paşa Mahallesi Ahmet Sarıoğlu Parkı'nın 
içinde hizmet veriyor. Engelli vatandaşla-
rın keyifl e vakit geçirebileceği 2 katlı mer-
kezde engellilerin tüm ihtiyaçları karşıla-
nıyor. 

Aileler, gönül rahatlığı ile engelli çocuk-
larını ya da yakınlarını merkeze günübirlik 
bırakabiliyor. Öte yandan bakım merkezi-
nin bulunduğu parkın da  'Engelli Parkı'na 
dönüştürülmesi planlanıyor.





BAYRAMPAŞA

www.yerelgercek.com Yerel Gerçek Dergisi8

CUMHUR İTTİFAKI BAYRAMPAŞA    CUMHUR İTTİFAKI BAYRAMPAŞA    CUMHUR İTTİFAKI BAYRAMPAŞA    
BELEDİYE BAŞKAN VE MECLİS ÜYESİ BELEDİYE BAŞKAN VE MECLİS ÜYESİ BELEDİYE BAŞKAN VE MECLİS ÜYESİ 

ADAYLARINI TANITTIADAYLARINI TANITTIADAYLARINI TANITTI
Cumhur İtt�fakı ortaklarından Ak Part� Bayrampaşa Teşk�latı 

�le MHP Bayrampaşa Teşk�latları Sem�h Erdem Spor Salonu'nda 
düzenlenen programla; Bayrampaşa Beled�ye Başkan Adayı ve 
mecl�s üyes� adaylarını tanıttı.

Tribünlerde ve sahada oluşturulan 
oturma planında en ufak bir boşluk 

olmaması, salonun tıklım tıklım dolması 
gecenin muhteşem geçmesini sağladı.

Cumhur İttifakı'nın ilçe başkanlarından  
Ak Parti Bayrmpaşa İlçe Başkanı Ersin 
Saçlı'nın sesindeki bir rahatsızlıktan do-
layı açılış konuşmasını vekili Murat Uçak 
yaptı. Ardından ittifakın diğer ortağı MHP 
Bayrampaşa İlçe Başkanı Yaşar Kaba da 
bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.

İlçe Başkanlarının konuşmalarından 
sonra Belediye Başkanı Atila Aydıner'in 
görevi süresince gerçekleştirdiği çalış-
malar bir sunum halinde beyaz perdede 
gösterildi. Ardından Atila Başkan'ın bi-
yografisi ekrana geldi. 1969 yılında baş-
layan siyaset hayatında yolu sık sık Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 
kesişen Başkan Atila Aydıner'i tanıtan su-
num salondan büyük bir alkış aldı.
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Sunumun ardından sahneye davet edi-
len Cumhur İttifakı adayı Atila Aydıner 
daha sahneye çıkmadan alkış tufanı kop-
tu. Konuşması sık sık alkışlarla bölünen 
Başkan ve Başkan Adayı Aydıner konuş-
masında başkanlığı süresince gerçekleş-
tirdiği ve yeni dönem için planladığı pro-
jeleri anlattı. 

BÜYÜK BAYRAMPAŞA AİLESİ
Başkan Aydıner konuşmasını tamamla-

dıktan sonra birlikte yol yürüyeceği mec-
lis üyesi adaylarının isimlerini okuyarak 
sahneye davet etti.

Bayrampaşa Ailesi sahnedeyken konfi-
teler patlatıldı. Mahalle teşkilatları ve par-
ti üyeleri önümüzdeki dönem de hizmet 
vermeyi amaçlayan Büyük Bayrampaşa 
Ailesi'ni dakikalarca ayakta alkışladı.
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31 Mart 2019'da yapılacak yerel se-
çimler için, AK Parti Bayrampaşa 

Belediye Meclis Üyesi adayları açıklandı.

1- Can Gökhan Balekoğlu

2- Ahmet Tüfekçi

3- İlknur Kovaç Bayraktar

4- Ozan Karadeniz

5- Fatih Eren

6- Sedat Konuk

7- Ali Hacınumanoğlu

8- Gülşen Kadeş

9- Tarık Buğra Özgecan

10- Mehmet Çakır

11- Münir Dinler

12- Ali Osman Çalışkan

13- Ceyhun Çalışkan

14- Hasan Karakurt

15- Nilüfer Güleryüz

16- Kenan Bıçak

17- Bekir Güneş

18- Mustafa Beşkardeşler

19- Mustafa Sönmez

20- Osman Kandemir

21- Fatih Lütfü Bayraktar

22- Faruk Ersin

23- İsa Sönmez

24- Servet Orak

25- Zübeyir Çetin

26- Lütfiye Kaya

27- Senat Demirok

28- Sebahattin Yeşiltepe

29- Kadir Muslu

30- Mustafa Evci

31- Muharrem Dindar

32- Eren Eyüpoğulları

33- Mustafa Nuri Orman

Kontenjan adayları 
1- Abdülnaser Şimşek

2- Recep Kurtuluş

3- Tolga Güneş

4- Hamza Karamustafa







BAYRAMPAŞA
Fatih Lütfü BAYRAKTAR
Bayrampaşa Belediyesi Ak Parti 

21. Sıra Meclis Üyesi Adayı
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DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN 
ÖĞRENCİLERE ‘SIFIR ATIK’ EĞİTİMİÖĞRENCİLERE ‘SIFIR ATIK’ EĞİTİMİÖĞRENCİLERE ‘SIFIR ATIK’ EĞİTİMİ

Daha yaşanab�l�r b�r Bayrampaşa �ç�n tem�zl�k çalışmalarını t�-
t�zl�kle sürdüren Bayrampaşa Beled�yes�, b�r yandan da Cumhur-
başkanı Recep Tayy�p Erdoğan’ın eş� Em�ne Erdoğan’ın h�maye-
s�nde başlatılan ‘Sıfır Atık Projes�’ kapsamında öğrenc�lere ‘ger� 
dönüşüm’ konulu eğ�t�mler ver�yor.

Bayrampaşa Belediyesi Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yü-
rütülen, ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında 
Bayrampaşalı minik öğrencilere geri dö-
nüşüm konulu eğitimler vermeye devam 
ediyor.  

Eğitimlerde öğrencilerde çevre bilinci-
nin oluşması, israfın önlenerek kaynakla-
rın daha verimli kullanılabilmesi için geri 
dönüşümün önemi, çöp olarak bilinen 
atıkların geri dönüşüm sayesinde tekrar 
kullanılabilir hale getirildiği, bu sayede 
ülke ekonomisine katkıda bulunulduğu 
ve atıkların nasıl toplanması gerektiği tek 
tek anlatılıyor.

Eğitimlerin ardından ise öğrencilere 
çam fidanı, zekâ küpü, boyama kitabı ve 

tohumlu kalemlerden oluşan hediye pa-
keti veriliyor.

Şu ana kadar yaklaşık 2 bin öğrenciye 
verilen eğitimlerin ilçe genelindeki tüm 
okulları kapsayacak şekilde genişletilme-
si hedefl eniyor.
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G.OSMANPAŞA

“Küçükköy Meydanı’nı Yen�leyerek “Küçükköy Meydanı’nı Yen�leyerek “Küçükköy Meydanı’nı Yen�leyerek 
Traf�ğ� Yer Altına Alıyoruz”Traf�ğ� Yer Altına Alıyoruz”Traf�ğ� Yer Altına Alıyoruz”

Fevz� Çakmak Mahalles� ve Yen� Mahalle sak�nler�n�n katıldı-
ğı Halk Mecl�s� toplantısında Başkan Hasan Tahs�n Usta, Cen-
g�z Topel Caddes�’ndek� traf�ğ� rahatlatmak amacıyla Küçükköy 
Meydanı’nı yen�den düzenleyecekler�n�n müjdes�n� verd�. Ayrıca 
�lçen�n en büyük n�kâh salonunun da �çer�s�nde bulunduğu Kü-
çükköy Kültür Merkez� ve N�kâh Sarayı’nı �lçeye kazandıracakla-
rını d�le get�rd�.

sakinleriyle bir araya gelen Başkan 
Usta, hem talepleri dinledi hem de 

projelerini müjdeledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçeyi bir 
yaşam ve cazibe merkezi haline getirmek 
için hayata geçirdiği projelere bir yenisi 
daha ekledi. Bu kapsamda Başkan Usta, 
Gaziosmanpaşa’nın en önemli meydanla-
rından biri olan Küçükköy Meydanı’nda 
yeni düzenleme yapacaklarını ve trafiğin 
yer altına alınarak meydanın tamamen 
yayaların kullanımına sunulacağını dile 
getirdi. Usta, “Küçükköy trafiğini yer al-
tına alıyoruz. Trafiği rahatlatmak için Kü-
çükköy Meydan ve Cengiz Topel Caddesi 
yeniden düzenlenecek. Küçükköy mey-
dan düzenlemesi ve trafik düzenlemesi 
ile park, okul, halk eğitim merkezi, ilçe 
emniyet binasının olduğu alanı yeniden 

düzenleyerek içerisinde tiyatro salonu, 
düğün salonu, nikâh salonları, kapalı oto-
park, eğitim atölyeleri, sergi salonları ve 
konferans salonlarının bulunacağı Kültür 
Merkezi Ve Nikâh Sarayı inşa edeceğiz. 
Böylece ilçemizin en büyük nikâh salo-
nunu Küçükköy’e kazandırmış olacağız” 
dedi.

Küçükköy’e kazandırılacak metro proje-
leri hakkında bilgi veren Usta, “Vezneciler, 
Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa Merkez, Kü-
çükköy Bilge Hastanesi’nin yanı, Küçük-
köy Camii’nin bulunduğu meydan, Cebe-
ci Caddesi ve oradaki istasyonla birleşip 
Sultangazi’den, Arnavutköy’e oradan da 
İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşım sağ-
lanacak. İstanbul’un en büyük metrosu 
olan bu projeyi 2019 yılı içinde başlatmayı 
düşünüyoruz. 
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BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NDEN   BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NDEN   BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NDEN   BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NDEN   BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NDEN   BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NDEN   BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NDEN   BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NDEN   BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NDEN   
TRAFİĞİ RAHATLATAN TRAFİĞİ RAHATLATAN TRAFİĞİ RAHATLATAN 

KAVŞAK DÜZENLEMESİKAVŞAK DÜZENLEMESİKAVŞAK DÜZENLEMESİ
Yaptığı otopark ve yen� yollar �le �lçe traf�ğ�n� rahatlatmaya de-

vam eden Bayrampaşa Beled�yes�, Abd� İpekç� ve Numunebağ 
caddeler�ndek� traf�k yoğunluğunu ortadan kaldırmak amacıyla 
Kad�fe Kavşağı’nda düzenleme yaptı. 

Yapılan düzenleme �le Abd� İpekç� Caddes�’nde seyreden araç-
lar �ç�n kavşaktan Ed�rne ve Ankara yönüne doğrudan bağlantı 
sağlandı. Düzenleme sonrası beled�ye önündek� ve Numunebağ 
Caddes�’ndek� traf�k yoğunluğu öneml� ölçüde azaldı.

Traf�ğe dah�l olan araçların artmasıyla yollarda oluşan yoğun-
luğu tamamen ortadan kaldırmak �ç�n �lçedek� yol ve kavşak dü-
zenlemeler�n�n artarak devam edeceğ� öğren�ld�.
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ESENLER

ESENLER'İN ESENLER'İN ESENLER'İN 
TARİHİ İMAR SORUNU ÇÖZÜLDÜTARİHİ İMAR SORUNU ÇÖZÜLDÜTARİHİ İMAR SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Esenler'de �mara kapalı alanlarda kalan ve 16.500 a�ley� �lg�-
lend�ren tar�h� �mar sorunu kökünden çözülüyor. B�nalar, Atışala-
nı'ndak� rezerv alanına  taşınıyor. TOKİ tarafından yapılacak �lk 
konutların �hales� 25 Şubat'ta yapılıyor.  

Esenler'in tarihi imar sorunu kökün-
den çözülüyor. Plan lejantında yeşil 

alan, eğitim alanı, spor alanı, belediye 
tesis alanı, kültür merkezi alanı, otopark 
alanı, dini tesis alanı gibi sosyal donatı-
larda kaldığı için imara kapalı bulunan ve 
yaklaşık 1.5 milyon metrekareyi kapsayan 
ilçenin kangren olmuş tarihi sorunun çö-
zümü için yürütülen çalışmalar nihayet 
meyvesini vermeye başladı.

Esenler'in yoğunluklu olarak yaklaşık 
30 bölgesinde bulunan ve ilçede 16.500 
ailenin hak sahibi olduğu yapı ömrünü 
tamamlamış riskli konutlar, Atışalanı'nda 
askeriyeden Esenler Belediyesi'ne dev-

redilen ve "Rezerv Yapı Alanı" ilan edilen 
bölgeye taşınacak. Konutlar TOKİ tarafın-
dan yapılacak. Konutlar, yatay mimarinin 
en güzel örneklerinden birisi olarak inşa 
edilecek ve 6 katı geçemeyecek.

İLK İHALE 25 ŞUBAT'TA
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ESENLER
Metris Kışlası Güney Proje Alanı Kent-

sel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin birin-
ci etabının birinci bölgesinde 531 konut 
yapılacak. Konutların ihalesi, TOKİ tara-
fından 25 Şubat 2019 tarihinde gerçek-
leştirilecek. Mart ayı içinde de inşaatlara 
başlanması planlanıyor. Konutların, inşa-
at ruhsatlarının alındığı tarihten başlamak 
üzere 14 ay içinde tamamlanarak hak sa-
hiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Yeni konutların yapılacağı bölgenin yak-
laşık 72'si donatı (yeşil, Eğitim, sosyo 
kültürel tesis, resmi tesis, dini tesis, rek-
reasyon, spor, yol vb.) alanı, yüzde 28'i 
de konut alanı olarak ayrıldı. Konutlar, 
içerisinde, çocuk oyun, mesire, yürüyüş 
ve spor, bisiklet yolu, hobi bahçeleri, gül 
bahçeleri, botanik parkları, mescid, gölet, 
restoran, kır kahvesi vb. aktivite alanları 
bulunan ve İstanbul'un en büyük millet 
bahçelerinden birisi olan 15 Temmuz Mil-
let Bahçesi'nin hemen  yanında bulunu-
yor.

Arazide 33 bin metrekarelik Spor Vadi-
si de yapılacak. Spor Vadisi'nde ulusla-
rarası standartlara uygun iki adet futbol 
sahası ile birlikte; Sporcu Sağlık Merke-
zi, Fitness Salonu, Spa Alanı, Soyunma 
Odaları, Konferans Salonu, Spor Müzesi, 

Sporcu ve Teknik Ekip Yatakhanesi, Eğ-
lenme ve Dinlenme Alanları, otopark yer 
alacak.

Evleri sosyal donatı alanlarında kaldı-
ğı için yıllardır herhangi bir imar işlemi 
yapamayan vatandaşların yıllardır yaşa-
dığı mağduriyeti çok iyi bildiğini söyle-
yen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu, "Normal şartlarda böyle alanlar-
da kalan binalar ilgili kurumlar tarafından 
kamulaştırılarak o arsada planına uygun 
hizmet üretilir. Ancak bu genellikle vatan-
daş lehine bir durum değildir. Ben yıllardır 
bu durumda olan kardeşlerimizin proble-
mini çözmek için uğraştım ve onlara hep 
(Sakın binanızı satmayın, yeriniz çok kıy-
metli, biraz sabredin) tavsiyesinde bulun-
dum. Ve bugün onlara talih kuşu kondu 
. Yıllardır mücadelesini verdiğim askeri 
alan tapularının belediyemize tahsis edil-
mesi ile 'çözülemez' denilen bu sorunu 
da kökünden çözdük. Bu alanlarda kalan 
vatandaşlarımızı askeri arazide yapaca-
ğımız konutlara taşıyacağız. Buralara ta-
şınan vatandaşlarımız hiçbir hak kaybına 
uğramadan daha sağlam, daha güvenli, 
daha modern ve konforlu evlerine kavu-
şacaklar" dedi.
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DERNEKLER

Barış yürüşü tanıtım toplantısı Bosna Barış yürüşü tanıtım toplantısı Bosna Barış yürüşü tanıtım toplantısı Bosna 
Sancak Derneğ�’nde yapıldıSancak Derneğ�’nde yapıldıSancak Derneğ�’nde yapıldı

Mars M�ra 2019 asla unutulmas�n d�ye Nezuk’tan Srebren�ca’ya 
Barış Yürüyüşü tanıtımı Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma 
Derneğ� toplantı salonunda yapıldı.
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DERNEKLER



BAYRAMPAŞA
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Başkan Aydıner mecl�s üyes� adayları Başkan Aydıner mecl�s üyes� adayları Başkan Aydıner mecl�s üyes� adayları 
ve �lçe yönet�m� �le öneml� b�r ve �lçe yönet�m� �le öneml� b�r ve �lçe yönet�m� �le öneml� b�r 

toplantı gerçekleşt�rd�toplantı gerçekleşt�rd�toplantı gerçekleşt�rd�

Ak Part� Bayrampaşa Beled�ye Başkan Adayı At�la Aydıner, İlçe 
Başkanı Ers�n Saçlı,  yönet�m kurulu üyeler� ve mahalle başkan-
ları �le öneml� b�r toplantı gerçekleşt�rd�.
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BAYRAMPAŞA
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Ak Parti Bayrampaşa Teşkilatı'nda 
SKM Başkanlığı görevine atanan İb-

rahim Akın'ın yaptığı konuşmayla başla-
yan görüşmede meclis üyesi adaylarının 
çalışacakları mahalleler belirlendi. Tanı-
tım Medya Birim Başkanı Önder Akarsu 
da söz alarak özellikle sosyal medyada 
uyulması gereken kuralları açıkladı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı ve baş-
kan adayı Atila Aydıner meclis üyesi 
adayları ve teşkilat mensuplarını selam-
layarak başladığı konuşmada teşkilata 
bütün Bayrampaşa'nın tanıdığı bir aday-
la yol alacaklarını belirterek bunun parti 
çalışmaları açısından büyük bir avantaj 
olduğunu söyledi. 2009 yılında yüzde 43 
ile yerel seçimleri kazandıklarını ardından 
2014 yılında yapılan seçimlerde yüzde 51 
oy aldıklarını belirterek bu oy artışının bu 
seçimlerde de süreceğine inandığını be-
lirtti. 

Başkan Aydıner konuşmasının sonunda 
meclis üyesi adayları ve teşkilat mensup-
ları ile birer hatıra fotoğrafı çektirdi.
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KÜLTÜR
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BALKANLAR

B�r kıvılcımın b�le B�r kıvılcımın b�le B�r kıvılcımın b�le 
yangın çıkaracağı yangın çıkaracağı yangın çıkaracağı 
'bölünmüş şeh�r': 'bölünmüş şeh�r': 'bölünmüş şeh�r': 

'M�trov�tsa''M�trov�tsa''M�trov�tsa'
Kosova'da savaşın b�tmes�n�n 

üzer�nden 20 yıl, bağımsızlı-
ğın �lan ed�lmes�nden de 11 yıl 
geçmes�ne rağmen, güney�nde 
Arnavutlar kuzey�nde �se Sırp-
ların yaşadığı M�trov�tsa şehr� 
"bölünmüş şeh�r" k�ml�ğ�n� ko-
ruyor.

Kosova'da savaşın bitmesinin üze-
rinden 20 yıl, bağımsızlık ilanının 

üzerinden de 11 yıl geçse de güneyinde 
Arnavutlar kuzeyinde ise Sırpların yaşa-
dığı Mitrovitsa, "bölünmüş şehir" olarak 
kalmaya devam ediyor.

İki belediyeye ayrılan Mitrovitsa vatan-
daşları, şehirdeki gerginliklerin yavaş ya-
vaş ortadan kalktığını belirtse de kentin 
"büyük güçlerin jeostratejik hedefl erinin 
kurbanı" olduğunu düşünüyor.

Şehirdeki İbre nehri üzerinde bulunan 
köprünün üzerinde güney ve kuzeyi ayı-
ran duvar 2 yıl önce yıkılamasına rağmen 
köprünün 2 yanında hala İtalyan jandar-
masına ait araçlar duruyor.

Savaş öncesi Mitrovitsa'nın güneyinde 
yaşayan emekli Dragan İliç, AA muhabiri-
ne, gerginliklerin azaldığına işaret ederek 
, "Kuzeyden güneye ve güneyden kuze-
ye gidip gelmeler artık çok normal. Halk 
olaylara başka gözle bakıyor. Önceki yıl-
lara göre ortalık daha sakin." dedi.

40 yıldır Mitrovitsa'da yaşayan eski 
Trepça Madeni çalışanı Sava Spasoyeviç 
de şehirdeki güvenlik durumunun kötü ol-
madığını, ancak işsizlik yüzünden Sırpla-
rın şehri yavaş yavaş terk ettiğini söyledi.

Sırp ve Arnavutların birbirleriyle iş bir-
liği içinde olduğunu ancak birçok duru-
mun halka bağlı olmadığını vurgulayan 
Spasoyeviç, "Dilerim ki huzur olsun, sa-
vaş olmasın, olduğumuz yerde kalalım, 
çocuklar çalışsın, daha fazla olalım, bizi 
rahatsız etmesinler. Ancak bakalım ne 
olacak." diye konuştu.

Mitrovitsa'nın kuzeyindeki Boşnak ma-
hallesinde yaşayan Zümer İsmayli de 
Güney Mitrovitsa Belediye Başkanı Agim 
Bahtiri'nin şehrin birleştirilmesi yönünde 
imza toplamaması gerektiğini belirterek 
halkın böyle bir talebi olmadığını dile ge-
tirdi.

İsmayli, Sırbistan ile sınırın yeniden dü-
zenlenmesi için artık çok geç olduğuna 
dikkati çekerek "O zaman savaşmama-
lıydık. Niye verelim? Kendi toprağımızı 
vereceksek, o zaman bize Avrupa gerek-
miyor. Yani, tanınman karşılığında toprak 
vermen gerekiyor. Avrupa tarafl ı oyun oy-
nuyor ve katliam yapan Sırbistan'a hediye 
veriyor." değerlendirmesinde bulundu.
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SAĞLIK

Kalptek� Kalptek� Kalptek� 
'kaçak 'kaçak 'kaçak 

elektr�ğ�' elektr�ğ�' elektr�ğ�' 
yakarak yakarak yakarak 

kes�yorlarkes�yorlarkes�yorlar

Kalpte r�t�m bozukluklarına neden olan "kaçak elektr�k yolları", 
elektrof�zyoloj�k ablasyon yöntem�yle yakılarak tedav� ed�l�yor.

Kalpte ritim bozukluklarına neden 
olan "kaçak elektrik yolları", ''elekt-

rofizyolojik ablasyon'' yöntemiyle yakıla-
rak tedavi ediliyor. 

Türkiye'de aralarında Gaziantep Üniver-
sitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Hastanesinin 
de bulunduğu sayılı merkezlerde uygula-
nan ve 1-2 saat süren yöntem ile hasta-
lar, hayatlarını daha sağlıklı sürdürebilme 
şansı yakalıyor.

GAÜN Tıp Fakültesi Dekan Yardımcı-
sı ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Murat Sucu, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, kalp ritim bozukluklarının 
toplumda sık karşılaşılan bir sağlık soru-
nu olduğunu söyledi.

Ritim bozukluklarına bazen anemi, stres, 
guatr, enfeksiyon gibi farklı rahatsızlıkla-
rın ya da kalbin yapısındaki doğuştan bo-
zuklukların yol açabildiğini anlatan Sucu, 
rahatsızlığın bazı türlerinin de panik atak-
la karıştırıldığını belirtti.

Kalpte "aksesuar yollar" denilen fazla 
yollar bulunduğunu dile getiren Sucu, bu 
yolların doğuştan çalışmamasına rağmen 

zaman içinde kendiliğinden aktif hale gel-
meye başlamasının ritim bozukluklarına 
neden olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Murat Sucu, normalde kalpta 
elektriksel uyarıyı sağlayan sistemin tek 
bir yol üzerinden çalıştığını dile getirerek, 
şöyle devam etti:

"Yani kalbin içinde elektrik hatları var, 
bazı insanlarda doğuştan ikinci, üçün-
cü yollar olabiliyor. Elektrik hem normal 
yoldan, hem de kaçak, yani aksesuar yol-
dan gitmeye başlayınca çarpıntı olmaya 
başlıyor. Bunların yapısı farklı. Bazıları 
iyi, bazıları kötü huylu. İyi huyluları genç-
lerde, kadınlarda, kalp hastalığı olmayan 
kişilerde görüyoruz ve bunlar hastanın 
yaşamını pek tehdit etmiyor. Ancak acile 
çarpıntı şikayetiyle götürülen bulgulara 
yol açıyor. Bu çarpıntılar, birden başlayıp, 
birden son bulur. Bu tür ritim bozukluk-
larını elektrofizyolojik ablasyon dediğimiz 
yöntemle tedavi ediyoruz. Bir de ölümcül 
olan ritim bozuklukları var. Bunları da kalp 
yetmezliği, kalp büyümesi, genetik kalp 
hastalıkları olan kişilerde görüyoruz."






