
TwiTergaTe
BAKIRKÖY Belediyesi eski Başkan 

Yardımcısı Gülten Tozanlı ve belediye 
çalışanlarına ağır eleştirilerle 

karalama kampanyası yönelten 
‘gizli kalmasın’ adlı twitter 

hesabının şifresi çözüldü.

Tozanlı tarafından yapılan şikayet 
sonucunda twitleri yazanların, Bakırköy 
Belediyesi’nde çalıştıkları tespit edildi. 

BaKIrKÖY’De KaMU 
Zarara UĞraTILIYOr

m AtAköy Selenyum projesinde 
kentsel dönüşüm kapsamında 
harçlardan muaf 200 metrekare 
bulunduğunu belirten Ertekin, 
“Ancak Bakırköy Belediyesi, tama-
mı yaklaşık 24 bin metrekare olan 
araziyi yüzde 18 KDV de dahil tüm 
harçlardan muafmış gibi göstererek 
işlem yapmıştır. Bu durumda hem 
devlet hem de Bakırköy halkı çok 
büyük zarara uğratılmıştır” dedi. 

m NEF 22 projesinde de kamuya terk 
edilmesi gereken rakamın 24 bin 
metrekare olmasına rağmen 17 bin 
metrekare terk yapıldığını, kalan 
7 bin 500 metrekarenin de inşaata 
dahil edildiğini belirten Ertekin 
“Metrekaresi 5 bin dolardan bu 7 
bin 500 metrekare mütaahite rant 
olarak verildi. Üstelik bu alana iddi-
alara göre 2 tane 18 katlı gökdelen 
yapılacağı söyleniyor” dedi. 

Yerel seçimde Bakırköy’ün AK Parti Belediye Başkan Adayı 
olan Mehmet Emin Ertekin, Ataköy Selenium ile NEF 22 pro-
jelerinde ruhsat usulsüzlüğü yapılarak hem devletin hem de 
Bakırköylülerin milyonlarca lira zarara uğratıldığını söyledi. 
200 METRE NASIL 24 BİN OLDU 2 TANE 18 KATLI GÖKDELEN

ERTEKİN

UYARDI

SELENIUM NEF 22

CHP’DE DEĞİŞİM 
ŞART EFENDİLER

KÖYÜN 
DELİSİ

Gene körler 
sağırlar birbirini 
ağırlayacak bir 

kurultaya gidiliyor.
BU filmi çok 

seyrettik. Bir seçim 
başarısızlığından sonra 
derhal olağanüstü 
kurultay sesleri yük-
selir ve genel başkan 
‘olur’ verirse kurultaya 
gidilir...

CHP’de 
‘klasikleşmiş’ 
davranışlardan biridir 
bu. Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde başarısızlık 
ve hezimet yaşandı diyenlere 
şu soru sorulabilir: Belediye 
seçimleri ile genel seçimlerde 
zafer mi kazandınız? Her 
seçimi kaybettiniz.

Benim çok söylediğim bir 
söz vardır: “Aslında AKP’nin 
önemli bir başarısı yok, 
CHP’nin başarısızlığı AKP’ye 
başarı gibi yansımaktadır.” 

CHP, her zaman halkın 
umudu olmuştur ve olmaya 
da devam edecektir. Yeter ki, 
ilkelerinden ve programından 
ödün vermesin. O kadar çok 
yanlış yapılmıştır ki, şaşırma-
mak elde değil. Önce kara çar-
şafa CHP rozeti taktılar. Daha 

sonra merkez sağın 
tükenmiş siyasetçi-
leri milletvekili adayı 
oldu. Çarşaf, sarık ve 
takkenin ilköğretim 
kurumlarından tüm 
kamusal alana gir-
mesini görmezlikten 
geldiler. Zannettiler ki 
siyasette 2+2=4 eder. 
Sağı-solu birleştirme-
ye çalıştılar. Sonucu 
hüsran oldu. Kafaları-
nı çevirip de sağa-sola 
baksalar, AKP, MHP 
ve BDP’nin kendi öz 
adaylarıyla beledi-

ye seçimlerine girdiklerini 
göreceklerdi. Sonunda yeni bir 
buluş yapmış gibi, en İslam-
cı adayla Cumhurbaşkanlığı 
seçimine girdiler. Şimdi CHP 
tabanı şunu söylüyor: “Hepsi-
ne evet dedik. Şimdi söz bizde: 
Özünüze dönün Efendiler!”

‘Sonucu belli kurultay’ 
sözünü de şu şekilde 
açıklayabiliriz. Muharrem İnce 
iyi bir oy alabilir ama Kurultay 
delegelerini Kılıçdaroğlu ekibi 
belirlediği için Kılıçdaroğlu 
kazanır. Bundan kimsenin 
şüphesi şu an için yok. Ama bu 
CHP her an herşey olabileceği 
de göz önünde bulunmalıdır.

BaşKanIn 
KOMisYOnU

Kavganın nedeni 

Kavganın nedinin Bakırköy Belediye Başkanı’nın lojmanı 
olduğunu belirten Avcı şöyle devam etti: “Başkana 

lojman bulmak için Selim Malgaz benden yardım istedi. 
İstedikleri gibi bir yer buldum. Daha sonra daireyi tutmak 
için beni aradan çıkarıp, ev sahibine ulaşmışlar. Ben 
de Belediye Başkanı Kerimoğlu’nu aradım. O gece 
saat 01.00 civarlarında Yeşilköy’de aracıyla önümü 
kesti, küfrederek saldırdı. Kavga ettik. Ehliyetsizdi 
ve hastaneye kaldırıldı. Sonra da 20 kişiyle evimi 
basarak beni ve ailemi, polislerin yanında ‘Kafana 
sıkacağız’ tehdit etti. Kendini mafya zanneden 
bu şahıs, CHP’ye de zarar veriyor.”

Bakırköy Belediye Meclis Üyesi 

Selim Malgaz’ın karıştığı kavganın 

diğer tarafı emlak danışmanı 

Kemal Avcı, Yeşilköy’de aralarında 

geçen kavgayı anlattı.

Esenyurtta 2 seçim kaybeden ve 
atandığı Bakırköy’de Belediye 

Başkanı seçilen Bülent Kerimoğlu, kendi 
kadrosunu hala kuramadı. CHP meclis 
üyelerine güvenmeyen ve dışarıdan 
atamayla kendi arkadaşlarını başkan 

yardımcısı olarak getiren 
Kerimoğlu, Emre Özpolat ve 
Bahadır Gülsever’i kendine 
danışman yaptı. Başkan 
Yardımcısı İhsan Bahri Belek 
ise Ankara’dan atandı.

Yardımcısı 
Ankara’dan

gönderildi

BAKIRKÖY Belediye Başka-
nı Bülent Kerimoğlu’nun 
her şeyden haberi olması 

beklenemez ama kendisini 
ve kamuyu uyarmak adına 
bazı olaylara dikkat çekmek 
istiyoruz. 

Bakırköy’de yağmurda bile 
sulama yapılıyor. 1.000.000 m2 
yeşil alan bulunan bir ilçe ol-
masına rağmen yarısı fiskiyeli, 
her gün ortalama 7-12 tankerle 
sulama yapılıyor.

Her tankerin 20 ton su taşı-
ması gerekirken, iddialara göre 
10 tonla sulama yapılıp, 20 ton 
parası ödeniyormuş.

Belediyenin park bahçeler 
müdürlüğü bünyesinde çalışan 
kontrol memurlarının bu iş-
lemlere göz yumduğu iddiaları 
Bakırköy’de rahatsızlık yarat-
mış görünüyor.

Soruyoruz; şimdiye kadar 
müteahite sulama için ne ka-
dar ödeme yapılmıştır?

Botanik Park’ta Kerimoğ-
lu’nun Soma’daki madenciler 
için diktiği 301 adet ağaç için 
neden hala ihale yapılmadı? 
Bu ağaçlar kimden nasıl alındı? 
Hangi vasıflara göre bu ağaçlar 
alındı? Ne kadar ücret ödendi? 
İhale dosyasını kim hazırladı?

YaĞMUrDa 
SulAMA YAPIlIR MI

Kerimoğlu, hâlâ 
kendi kadrosunu 

kuramadı
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O BİLE KENDİNE
OY  VERMİYOR

DİNK AİLESİ ANAYASA
MAHKEMESİNE BAŞVURDU

gAYRİMüSLİM VAKIF MALLARINI AK pARTİ İADE ETTİ

OYLAR BÖLÜNMEZ
‘BÜYÜkŞEHİRİN

MALLARINA ADAY’

Yerel seçimlerde en çok tartışılan konu olan oyların bölünmesi polemiğine MHP’li
Başkan adayından açıklama geldi ‘YEREL SEÇİMLERDE OYLAR BÖLÜNMEZ’

AK Parti Belediye Başkan
adayından Rakibi için sert sözlerYerel seçimlerin tartışılan konusu olan

oylar bölünmesin polemiğine açıkla-
ma getiren MHP Bakırköy Belediye

Başkan Adayı Mustafa Turan gazetemize ver-
diği demeçte yerel seçimlerde adayların ve
projelerin yarıştığını ve başkanlık oylaması
sonucunda en iyi ve doğru projeleri olan
adayların kazanması gerektiğini belirtti. Yerel
seçimlerde Belediye Başkanları için atılan oy-
ların sonucunda bir meclis organizasyonunu
etkilemediği bu sebeple Belediye başkanlığı
oylamasında oylar bölünemesin propaganda-

sı yapmanın halkı kandırmak ve onları bir
korku kaos ortamına sürerek oy manipilasyo-
nu yapmaktan ötede bir gaye taşımadığını
dedi. Başkan Turan Meclis üyeliği ile
Başkanlık seçimlerinin birbirinden ayrı öge-
ler olduğunu, birlikte çalışmalarına rağmen
farklı düşünülmesi gerektiğini belirtti. Turan
yaptığı açıklamada Meclis üyeleri
Bakırköylünün sesi olabilecek insanlar olmalı
Bakırköy’de yaşamayan ve Bakırköyü tanı-
mayan insanların sizler adına karar vereme-
mesi gerektiğini hatırlattı.

Turan Bakırköyü yönetecek kişinin ve
onun ekibinin Bakırköyde Semtlerin adını ve
nerede olduğunu bilmeyen insanlar tarafın-
dan yönetilemeyeceği gibi bir yabancıya ema-
net edilemeyecek bir değer olduğunu söyle-
yen Turan seçmene adaylarınızı yakından ta-
nıyın çağrısı yaptı, ‘bana ulaşmak is-
teyen her Bakırköylü 7 / 24 bana ula-
şabilir’ dedi. Bakırköy’e gelen ithal
başkanlar zamanında yapılan
AVMler yüzünden İstanbul caddde-
sinde trafik kaosa döndü. dedi.

Yerel seçimler öncesinde il ve il-
çe örgütlerinin istifalarıyla sar-
sılan CHP’de ilginç gelişmeler

yaşanıyor. Aday isimleri nedeniyle çı-
kan sıkıntılar üyeleri partiden istifa
noktasına getirdi. Şimdi de Bakırköy
İlçe Belediye Başkan adayı olarak gös-
terilen Bülent Kerimoğlu'nun
İstanbul’da oy kullanamayacağı ortaya
çıktı. Nedeniyse Kerimoğlu'nun ika-
metgahının Tekirdağ'da olması. CHP
Bakırköy için uzun süre isim arayışını
sürdürmüş, son anda Kerimoğlu'nda

karar kılmıştı. Kayıtlara göre
Tekirdağ’da ikamet eden Kerimoğlu,
30 Mart yerel seçimlerinde oyunu
Kapaklı İlçesi Sanayiciler
İlkokulu’ndaki 1147 no'lu sandıkta
kullanacak. 

Bu durum 29 Mart 2009 yerel se-
çimlerinde İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan adayı olan CHP
Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun yaşadıklarını hatır-
lattı. Kılıçdaroğlu, unutkanlık nede-
niyle seçmen kütüğünü Kağıthane'ye

almamış ve seçimlerde oy kullanama-
mıştı. Benzer durum Kılıçdaroğlu'nun
başına referandumda gelmişti.

İstanbul’un Adayıydı
Bir gecede 4 ilçe değiştiren Belediye

Başkan Adayı Esenyurt Kadıköy ve
Beşiktaş’ın ardından son olarak
Bakırköy’e aday gösterilmişti Bu yo-
ğun trafiğin ardından İkametini taşı-
yamayan Kerimoğlu’nun Oyunu aday
olduğu il sınırları dışında kullanması
ikinci Kılıçtaroğlu vakası dedirtti. 

İl Genel Meclisi sonuçlarına baktığımızda ise kar-
şımıza şöyle bir tablo çıkıyor. AK Parti Belediye
Başkan Adayı Necmi Kadıoğlu partisinden yüz-

de 3.51 ve DTP Adayı Tuncer Bakırhan ise partisin-
den yüzde 1.39 oranında fazla oy alırken, CHP Adayı
Dr. Bülent Kerimoğlu partisinden yüzde 1.27,
MHP Adayı Ahmet Karasoy ise partisinden yüzde
1.82 daha az oy almışlar. Diğer siyasi partilere oy
veren yüzde 1.81 oranında bir seçmen grubu da
partisinin belediye başkan adaylarına oy verme-
mişler.

Esenyurt’ta 2009 yılında yüzde 2 oranında bir
seçmen topluluğu bilinçli olarak geçersiz oy kulla-
nıyor. Bu oldukça önemli. Yüzde 2 oranında bir
seçmen belediye ve Büyükşehir belediye başkanlı-

ğında partisinin adaylarını tercih etmemiş.
2011 genel seçim sonuçları ::
Seçmen sayısı : 299.282
Oy kullanan : 256.854
Katılma oranı : yüzde 85.83

Geçerli oy : 248.591
Geçersiz oy : 8.262 yüzde 3.21

AK Parti : 120.348 yüzde
48.41

CHP : 74.442 yüzde 29.91
BDP : 21.876 yüzde 8.80
MHP : 20.223 yüzde 8.14
Diğerleri : yüzde 4.74

Bakırköy belediyesine bu bağış neyin karşılı-
ğı yapıldı.

Ülkemizde Kızılay, Çocuk esirgeme kurumu,
Darülaceze, Mehmetcik Vakfı, gibi Kamu yara-
rına çalışan SGK’lar dururken Belediye ye yapı-
lan trilyonluk bağışların anlamı nedir.

Haftaya açıklıyoruz.

Hükümetin aldığı azınlık mallarının iadesi-
ne ilişkin kararı AA muhabirine değerlendiren
Vingas, konunun medyada çok fazla yer alma-
sıyla insanların böyle bir problemin farkına
vardığını ve çözümü için de bir gayret sarf edil-
diğini görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Vingas, AK Parti hükümetinin çözüme yöne-
lik ciddi gayretleri olduğunu belirterek, 'Azınlık
mallarının iadesi kararı, cemaatlerin
Türkiye 'de rahat ve huzur içinde yaşama-
ları için bir teminattır. Kendi geleceklerini
Türkiye 'de görmelerini sağlayan önemli
bir adım, geçmişteki ön yargıları kıran ka-
rarlı bir girişimdir. Hükümetin azınlık
mallarının iadesiyle ilgili gayretleri sami-
mi,  gerçekçi ve realisttir' şeklinde konuş-
tu.

AK Parti hükümeti döneminde gayri-
müslim azınlıkların ilk defa defansif tavır-
larından çıkarak, bir açılım sergilediğini
vurgulayan Vingas, şunları kaydetti:
'Azınlıklar, yeni süreçte öz güvenli hisset-
meye başlamışlardır. Geleceklerinin temi-

nat altına alınabileceğine inanmaktadırlar. ço-
cuklarımızın artık siyaseten borçlu doğmayabi-
leceğine seviniyoruz. Devletle temas etmenin
artık korkulacak bir şey olmadığını gördük.
Nihayet mütekabiliyet kavramının vesayeti
azalmakta kağıt üzerinde kalmış vatandaşlık ta-
nımı ve bilinci tekrar gerçek anlamda olgunlaş-
maya başlamıştır.'. dedi.

Dink ailesi, cinayette sorum-
luluğu bulunduğu iddia
edilen kamu görevlileri

hakkında soruşturma izni verilme-
mesinin ardından idare mahkeme-
sine yapılan itirazın da reddedilme-
si üzerine Anayasa Mahkemesine
başvurdu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
görevlileri ile dönemin İstanbul

Vali Yardımcısı Ergun Göngür hak-
kında İstanbul Valiliğinin soruştur-
ma yürütülmesi için izin vermeme-
si üzerine,  İstanbul Bölge İdare
Mahkemesine itiraz edildi.

İtirazın reddedilmesinin ardın-
dan İstanbul Valiliğinin soruştur-
ma izni verilmemesine dair kararı
kesinleşti.

AK Parti Bakırköy Belediye Başkan
Adayı Mehmet Emin Ertekin
CHP’li rakibini eleştirdi.

Projelerinin arasında Ayamama va-
disine yapacağını vaad ettiği
Botanik park için belirlediği
arazinin mülkiyetinin
Büyükşehir Belediyesine ait
olduğunu hatırlattı. Bakırköy
Belediye Başkanı kim olursa
olsun araziye Büyükşehir
Belediyesinin haricinde kimse-
nin çivi bile çakamaya-
cağını hatırlatan
Ertekin Rakibim
o kadar dolaştı
ki galiba
Bakırköye mi
Büyükşehire
mi aday oldu-
ğunu karıştır-
dığı bir anda
bu vaadi sehven
ağzından kaçırdı
dedi. Esenyurtta Necmi Kadıoğlu’na karşı
kaybeden Bülent Kerimoğlu Bakırköy’e ye-
niden kaybetmeye geldi. dedi.

Bizim Reklamımızı yapıyor
Kerimoğlu hakkındaki sorularımızı ya-

nıtlayan Ertekin CHP’li adaya teşekkür etti.
Kendisinin projelerinin büyük çoğunlu-

ğunu dağıttığımız kitapçıktan kaynak al-
mış olsa gerek ki genellikle projeler arasın-
daki farkları ayırt etmek çok zor oluyor de-
di. Bir gecede 3 ilçe değiştirdiği için kendi
partisinde de yoğun eleştiri toplayan bir
adayın bizim projelerimizi kendisininmiş
gibi tanıtarak aslında AK Partinin gücünü
yansıttığıunı hatırlatan Ertekin Bu kopya-
cılık Ak Partinin Yerel yönetimlerdeki ba-
şarısının bir kanıtır dedi.

Bülent Kerimoğlu

CHP’nin Esenyurttan ithal Bakırköy Belediye Başkan Adayı Bakırköy’de oy kullanamıyor.

Bakırköy Seçmenini Küçük gördüler. CHP’li Yöneticiler Bakırköy’ü çantada keklik görüyorlar. ‘Ceketi koysak anlayışıyla’ Bakırköyle hiç bir ilişkisi ol-
mayan Tekirdağda yaşayan ve geçen dönem Esenyurttan belediye başkan adayı olan Bakırköy belediye başkan adayı Bülent Kerimoğlu Esenyurttaki

seçimlerde partisinden daha az oy alan Kerimoğlunu gösterdi. Bakırköyü tanımayan Kerimoğlunun seçimlerdeki performansı merak ediliyor

Dink ailesi, cinayette sorumluluğu bulunduğu iddia edilen kamu görevlileri
hakkında soruşturma izni verilmemesinin ardından idare mahkemesine ya-

pılan itirazın da reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine başvurdu...

KERIMOĞLU pARTISINDEN DAHA AZ OY ALMIŞ!

TRİLYONLUK BAĞIŞ
NEDEN YApILDI

Bakırköy Belediyesinde rüşvet ile bağışın
söylentileri birbirine karışmışken son 10 yılda
100 milyon dolarlık bağış ve 400 trilyonluk
borca hiç kimse hiç bir açıklama getiremiyor
Yeni başkan adayını büyük bir borç yükü bekli-
yor. Böyle bir borç varken yeni başkanın yatı-
rımları merak konusu.

Haftaya açıklıyoruz.

10 YILDA100 MİLYON
DOLARLIK BAĞIŞ

ANKET SONUÇLARIMIZ HAFTAYA

VARAN 1

www.bakirkoygazetesi.com
Her IP’den bir oy kullanılan Bakırköy

Belediye başkanı kim olsun anketimizin
sonuçlarını haftaya açıklıyoruz.

Son Durum
-MHP MUSTAFA TURAN %32 | 1706 Oy
-AKP MEHMET EMİNERTEKİN %27 | 1451 Oy
-CHP BÜLENT KERİMOĞLU %25 | 1339 Oy
-HDP NİVART BAKIRCIOĞLU %8 | 401 Oy
-DSP SAFFET ŞEN %7 | 356 Oy
-DP FİLİZ ERCAN %1 | 36 Oy
-SAADET RAMAZAN BOYALIK %0 | 13 Oy
-HEPAR ZEKAYİ DURAK %0 | 12 Oy
-BBP ATİLLA KUCUR %0 | 9 Oy

iDEOLOJi DEĞiL, HiZMET ZAMANI
Artık değişim zamanı geldi.
30 Mart’ta Bakırköy yeniden ya 

küllerinden doğacak, ya da ide-
olojik davranarak tepkisini dile 
getirecek. 

Bakırköy’de kör ideoloji değil, plan 
ve proje, dostluk ve kardeşlik 
kazansın istiyoruz.

Birbirinden değerli, Bakırköy  
Belediye Başkan Adaylarına 
soruyoruz.

450 milyon ( trilyon ) lira borcu 
olan Bakırköy Belediyesi,  halka 
nasıl hizmet verecek?

Kentsel Dönüşümde imar planları 
Büyükşehir Belediyesine, Toki ‘ye, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
nasıl onaylatılacak?

Bakırköy’ün ulaşım sorunlarını 
nasıl çözecekler?

Ayrıca CHP televizyonlardaki 
reklamlarında  “100 m2’ den 

ufak olan evler için emlak vergisi 
almayacağını taahhüt ediyor”. 

Bakırköy’de evlerin %65’i 100 m2 
den küçükken, Belediye borçları 
ödemek için nasıl bir kaynak 
bulacak?

Bakırköy’ün en öncelikli sorunu 1. 
Derece deprem bölgesi olması. 
Ne zaman olacağı belli olamayan 
ama ne yapacağı belli olan, dep-
remle ilgili ne gibi projeleri var?

AK Parti adayından 
rakibi için sert sözler

AK Parti hükümetinin 
çıkardığı yasayla 

Ermeni vakflarının mal-
ları iade edildi. Azınlık 
vakıflarına ait arazilerin 
iade edilmesiyle ilgili son 
olay Zeytinburnu’nda 
yaşandı. Yedikule Surp 
Pırgiç Hastanesi Vakfı’na 
ait olan ve 1964’te el 
konulan Zeytinburnu 
Kazlıçeşme’de 42 bin 259 metrekarelik arazi 
Vakıflar Genel Meclisi’nin kararı ardından 
vakfa iade edildi. 22 Ocak 2014’te iade 

edilen arazinin üzerinde 
İBB’ye ait Zeytinburnu 
Spor Kompleksi, Zeytin-
burnu Belediyesi’ne ait 
Zeytinburnu Stadı ve açık 
otopark bulunuyor. Yedi-
kule Surp Pırgiç Hastane-
si Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Bedros Şirinoğlu 
şunları söyledi:
“Tapumuzu aldık. Ara-

zinin akıbetine de vakfımızın genel kurul 
üyeleri karar verecek. Ne yapacağımız 
toplantıdan sonra belli olacak.”

1964’te el konulan, üzerinde Zeytinburnu Stadı’nın da bulunduğu 42 bin 
metrekarelik arazi, Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı’na iade edildi.

CHP Bakırköy, Berkin Elvan'ın 
katillerinden hesap sormak için 

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda 
basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına CHP Bakırköy 
Belediye Başkan Adayı Bülent Keri-

moğlu ve CHP İstanbul Milletvekili 
Süleyman Çelebi de katıldı.

Kerimoğlu burada yaptığı basın 
açıklamasında “Bu akşam bura-
da, kardeşimiz için toplandık. Bu 
akşam burada, çocuğumuz için 

toplandık. Bu akşam burada, bu 
ülkenin yitip giden geleceği için 
toplandık. Bu akşam burada, sabahı 
bir daha göremeyecek Berkin için 
toplandık. Yasımızı paylaşmak için 
toplandık.” dedi.

BAKIRKÖY’ün en eski pasajlarından 
olan ve İstanbul Caddesi üzerinde 

bulunan tarihi Çavuşoğlu Pasajı otel ya-
pılmak isteniyor.  Çavuşoğlu Pasajı’nın 
bir bölümünün ve pasajın arkasında 
kalan bir kaç binanın Kahraman Oruç 
isimli bir işadamına satıldığı ve işadamı-
nın da Çavuşoğlu Pasajı’nın tamamını 
almak istediği ve aldıktan sonra da 
pasajın yerine büyük bir otel yapacağı 
söyleniyor. Yakın zamanda çürük raporu 
alınan ve acilen yıkılması gündemde 
olan pasajın bir an önce boşaltılması ge-
rekirken, CHP Bakırköy Belediye Başkan 
Adayı Bülent Kerimoğlu’nun seçim koor-
dinasyon merkezinin bu pasajda olması 
da siyasi çevrelerce manidar bulunuyor. 
Neyin karşılığında bu kaçak yapının 
CHP’ye  seçim koordinasyon merkezi 
olarak verildiği tartışılıyor?

CHP’NiN KAÇAK 
YAPIDA NE İŞİ VAR

CHP Bakırköy'den 
Berkin Elvan eylemi
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O BİLE KENDİNE
OY  VERMİYOR

DİNK AİLESİ ANAYASA
MAHKEMESİNE BAŞVURDU

gAYRİMüSLİM VAKIF MALLARINI AK pARTİ İADE ETTİ

OYLAR BÖLÜNMEZ
‘BÜYÜkŞEHİRİN

MALLARINA ADAY’

Yerel seçimlerde en çok tartışılan konu olan oyların bölünmesi polemiğine MHP’li
Başkan adayından açıklama geldi ‘YEREL SEÇİMLERDE OYLAR BÖLÜNMEZ’

AK Parti Belediye Başkan
adayından Rakibi için sert sözlerYerel seçimlerin tartışılan konusu olan

oylar bölünmesin polemiğine açıkla-
ma getiren MHP Bakırköy Belediye

Başkan Adayı Mustafa Turan gazetemize ver-
diği demeçte yerel seçimlerde adayların ve
projelerin yarıştığını ve başkanlık oylaması
sonucunda en iyi ve doğru projeleri olan
adayların kazanması gerektiğini belirtti. Yerel
seçimlerde Belediye Başkanları için atılan oy-
ların sonucunda bir meclis organizasyonunu
etkilemediği bu sebeple Belediye başkanlığı
oylamasında oylar bölünemesin propaganda-

sı yapmanın halkı kandırmak ve onları bir
korku kaos ortamına sürerek oy manipilasyo-
nu yapmaktan ötede bir gaye taşımadığını
dedi. Başkan Turan Meclis üyeliği ile
Başkanlık seçimlerinin birbirinden ayrı öge-
ler olduğunu, birlikte çalışmalarına rağmen
farklı düşünülmesi gerektiğini belirtti. Turan
yaptığı açıklamada Meclis üyeleri
Bakırköylünün sesi olabilecek insanlar olmalı
Bakırköy’de yaşamayan ve Bakırköyü tanı-
mayan insanların sizler adına karar vereme-
mesi gerektiğini hatırlattı.

Turan Bakırköyü yönetecek kişinin ve
onun ekibinin Bakırköyde Semtlerin adını ve
nerede olduğunu bilmeyen insanlar tarafın-
dan yönetilemeyeceği gibi bir yabancıya ema-
net edilemeyecek bir değer olduğunu söyle-
yen Turan seçmene adaylarınızı yakından ta-
nıyın çağrısı yaptı, ‘bana ulaşmak is-
teyen her Bakırköylü 7 / 24 bana ula-
şabilir’ dedi. Bakırköy’e gelen ithal
başkanlar zamanında yapılan
AVMler yüzünden İstanbul caddde-
sinde trafik kaosa döndü. dedi.

Yerel seçimler öncesinde il ve il-
çe örgütlerinin istifalarıyla sar-
sılan CHP’de ilginç gelişmeler

yaşanıyor. Aday isimleri nedeniyle çı-
kan sıkıntılar üyeleri partiden istifa
noktasına getirdi. Şimdi de Bakırköy
İlçe Belediye Başkan adayı olarak gös-
terilen Bülent Kerimoğlu'nun
İstanbul’da oy kullanamayacağı ortaya
çıktı. Nedeniyse Kerimoğlu'nun ika-
metgahının Tekirdağ'da olması. CHP
Bakırköy için uzun süre isim arayışını
sürdürmüş, son anda Kerimoğlu'nda

karar kılmıştı. Kayıtlara göre
Tekirdağ’da ikamet eden Kerimoğlu,
30 Mart yerel seçimlerinde oyunu
Kapaklı İlçesi Sanayiciler
İlkokulu’ndaki 1147 no'lu sandıkta
kullanacak. 

Bu durum 29 Mart 2009 yerel se-
çimlerinde İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan adayı olan CHP
Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun yaşadıklarını hatır-
lattı. Kılıçdaroğlu, unutkanlık nede-
niyle seçmen kütüğünü Kağıthane'ye

almamış ve seçimlerde oy kullanama-
mıştı. Benzer durum Kılıçdaroğlu'nun
başına referandumda gelmişti.

İstanbul’un Adayıydı
Bir gecede 4 ilçe değiştiren Belediye

Başkan Adayı Esenyurt Kadıköy ve
Beşiktaş’ın ardından son olarak
Bakırköy’e aday gösterilmişti Bu yo-
ğun trafiğin ardından İkametini taşı-
yamayan Kerimoğlu’nun Oyunu aday
olduğu il sınırları dışında kullanması
ikinci Kılıçtaroğlu vakası dedirtti. 

İl Genel Meclisi sonuçlarına baktığımızda ise kar-
şımıza şöyle bir tablo çıkıyor. AK Parti Belediye
Başkan Adayı Necmi Kadıoğlu partisinden yüz-

de 3.51 ve DTP Adayı Tuncer Bakırhan ise partisin-
den yüzde 1.39 oranında fazla oy alırken, CHP Adayı
Dr. Bülent Kerimoğlu partisinden yüzde 1.27,
MHP Adayı Ahmet Karasoy ise partisinden yüzde
1.82 daha az oy almışlar. Diğer siyasi partilere oy
veren yüzde 1.81 oranında bir seçmen grubu da
partisinin belediye başkan adaylarına oy verme-
mişler.

Esenyurt’ta 2009 yılında yüzde 2 oranında bir
seçmen topluluğu bilinçli olarak geçersiz oy kulla-
nıyor. Bu oldukça önemli. Yüzde 2 oranında bir
seçmen belediye ve Büyükşehir belediye başkanlı-

ğında partisinin adaylarını tercih etmemiş.
2011 genel seçim sonuçları ::
Seçmen sayısı : 299.282
Oy kullanan : 256.854
Katılma oranı : yüzde 85.83

Geçerli oy : 248.591
Geçersiz oy : 8.262 yüzde 3.21

AK Parti : 120.348 yüzde
48.41

CHP : 74.442 yüzde 29.91
BDP : 21.876 yüzde 8.80
MHP : 20.223 yüzde 8.14
Diğerleri : yüzde 4.74

Bakırköy belediyesine bu bağış neyin karşılı-
ğı yapıldı.

Ülkemizde Kızılay, Çocuk esirgeme kurumu,
Darülaceze, Mehmetcik Vakfı, gibi Kamu yara-
rına çalışan SGK’lar dururken Belediye ye yapı-
lan trilyonluk bağışların anlamı nedir.

Haftaya açıklıyoruz.

Hükümetin aldığı azınlık mallarının iadesi-
ne ilişkin kararı AA muhabirine değerlendiren
Vingas, konunun medyada çok fazla yer alma-
sıyla insanların böyle bir problemin farkına
vardığını ve çözümü için de bir gayret sarf edil-
diğini görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Vingas, AK Parti hükümetinin çözüme yöne-
lik ciddi gayretleri olduğunu belirterek, 'Azınlık
mallarının iadesi kararı, cemaatlerin
Türkiye 'de rahat ve huzur içinde yaşama-
ları için bir teminattır. Kendi geleceklerini
Türkiye 'de görmelerini sağlayan önemli
bir adım, geçmişteki ön yargıları kıran ka-
rarlı bir girişimdir. Hükümetin azınlık
mallarının iadesiyle ilgili gayretleri sami-
mi,  gerçekçi ve realisttir' şeklinde konuş-
tu.

AK Parti hükümeti döneminde gayri-
müslim azınlıkların ilk defa defansif tavır-
larından çıkarak, bir açılım sergilediğini
vurgulayan Vingas, şunları kaydetti:
'Azınlıklar, yeni süreçte öz güvenli hisset-
meye başlamışlardır. Geleceklerinin temi-

nat altına alınabileceğine inanmaktadırlar. ço-
cuklarımızın artık siyaseten borçlu doğmayabi-
leceğine seviniyoruz. Devletle temas etmenin
artık korkulacak bir şey olmadığını gördük.
Nihayet mütekabiliyet kavramının vesayeti
azalmakta kağıt üzerinde kalmış vatandaşlık ta-
nımı ve bilinci tekrar gerçek anlamda olgunlaş-
maya başlamıştır.'. dedi.

Dink ailesi, cinayette sorum-
luluğu bulunduğu iddia
edilen kamu görevlileri

hakkında soruşturma izni verilme-
mesinin ardından idare mahkeme-
sine yapılan itirazın da reddedilme-
si üzerine Anayasa Mahkemesine
başvurdu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
görevlileri ile dönemin İstanbul

Vali Yardımcısı Ergun Göngür hak-
kında İstanbul Valiliğinin soruştur-
ma yürütülmesi için izin vermeme-
si üzerine,  İstanbul Bölge İdare
Mahkemesine itiraz edildi.

İtirazın reddedilmesinin ardın-
dan İstanbul Valiliğinin soruştur-
ma izni verilmemesine dair kararı
kesinleşti.

AK Parti Bakırköy Belediye Başkan
Adayı Mehmet Emin Ertekin
CHP’li rakibini eleştirdi.

Projelerinin arasında Ayamama va-
disine yapacağını vaad ettiği
Botanik park için belirlediği
arazinin mülkiyetinin
Büyükşehir Belediyesine ait
olduğunu hatırlattı. Bakırköy
Belediye Başkanı kim olursa
olsun araziye Büyükşehir
Belediyesinin haricinde kimse-
nin çivi bile çakamaya-
cağını hatırlatan
Ertekin Rakibim
o kadar dolaştı
ki galiba
Bakırköye mi
Büyükşehire
mi aday oldu-
ğunu karıştır-
dığı bir anda
bu vaadi sehven
ağzından kaçırdı
dedi. Esenyurtta Necmi Kadıoğlu’na karşı
kaybeden Bülent Kerimoğlu Bakırköy’e ye-
niden kaybetmeye geldi. dedi.

Bizim Reklamımızı yapıyor
Kerimoğlu hakkındaki sorularımızı ya-

nıtlayan Ertekin CHP’li adaya teşekkür etti.
Kendisinin projelerinin büyük çoğunlu-

ğunu dağıttığımız kitapçıktan kaynak al-
mış olsa gerek ki genellikle projeler arasın-
daki farkları ayırt etmek çok zor oluyor de-
di. Bir gecede 3 ilçe değiştirdiği için kendi
partisinde de yoğun eleştiri toplayan bir
adayın bizim projelerimizi kendisininmiş
gibi tanıtarak aslında AK Partinin gücünü
yansıttığıunı hatırlatan Ertekin Bu kopya-
cılık Ak Partinin Yerel yönetimlerdeki ba-
şarısının bir kanıtır dedi.

Bülent Kerimoğlu

CHP’nin Esenyurttan ithal Bakırköy Belediye Başkan Adayı Bakırköy’de oy kullanamıyor.

Bakırköy Seçmenini Küçük gördüler. CHP’li Yöneticiler Bakırköy’ü çantada keklik görüyorlar. ‘Ceketi koysak anlayışıyla’ Bakırköyle hiç bir ilişkisi ol-
mayan Tekirdağda yaşayan ve geçen dönem Esenyurttan belediye başkan adayı olan Bakırköy belediye başkan adayı Bülent Kerimoğlu Esenyurttaki

seçimlerde partisinden daha az oy alan Kerimoğlunu gösterdi. Bakırköyü tanımayan Kerimoğlunun seçimlerdeki performansı merak ediliyor

Dink ailesi, cinayette sorumluluğu bulunduğu iddia edilen kamu görevlileri
hakkında soruşturma izni verilmemesinin ardından idare mahkemesine ya-

pılan itirazın da reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine başvurdu...

KERIMOĞLU pARTISINDEN DAHA AZ OY ALMIŞ!

TRİLYONLUK BAĞIŞ
NEDEN YApILDI

Bakırköy Belediyesinde rüşvet ile bağışın
söylentileri birbirine karışmışken son 10 yılda
100 milyon dolarlık bağış ve 400 trilyonluk
borca hiç kimse hiç bir açıklama getiremiyor
Yeni başkan adayını büyük bir borç yükü bekli-
yor. Böyle bir borç varken yeni başkanın yatı-
rımları merak konusu.

Haftaya açıklıyoruz.

10 YILDA100 MİLYON
DOLARLIK BAĞIŞ

ANKET SONUÇLARIMIZ HAFTAYA

VARAN 1

www.bakirkoygazetesi.com
Her IP’den bir oy kullanılan Bakırköy

Belediye başkanı kim olsun anketimizin
sonuçlarını haftaya açıklıyoruz.

Son Durum
-MHP MUSTAFA TURAN %32 | 1706 Oy
-AKP MEHMET EMİNERTEKİN %27 | 1451 Oy
-CHP BÜLENT KERİMOĞLU %25 | 1339 Oy
-HDP NİVART BAKIRCIOĞLU %8 | 401 Oy
-DSP SAFFET ŞEN %7 | 356 Oy
-DP FİLİZ ERCAN %1 | 36 Oy
-SAADET RAMAZAN BOYALIK %0 | 13 Oy
-HEPAR ZEKAYİ DURAK %0 | 12 Oy
-BBP ATİLLA KUCUR %0 | 9 Oy

Ermeni Vakfı’na en büyük iade
Katolik Mezarlığı  
61 yıl sonra  
YENiDEN 
AÇILIYOR

İstanbul Yeşilköy’de 
1951 yılından bu yana 
kapalı tutulan Latin 
Katolik Mezarlığı, Bü-
yükşehir Belediyesi’nin 
izniyle restore edilip 
kapılarını açacak.

Esenyurt’taki gibi
Bakırköy’de de 
KAYBEDECEK
AK parti Bakırköy Belediye Başkan adayı Mehmet 

Emin Ertekin CHP’li rakibini eleş-
tirdi. Rakibinin projeleri arasında 
Ayamama vadisine vaad ettiği 
Botanik Park arazisinin mülkiye-
tinin Devlet Su İşleri’ne ait oldu-
ğunu hatırlattı. Bakırköy Belediye 
Başkanı kim olursa olsun araziye 
DSİ’nin haricinde kimsenin çivi 
bile çakamayacağını kaydeden 
Ertekin “Rakibim o kadar dolaştı ki, 
en son Bakırköy’e geldi.  İlçe sınır-
larındaki arazilerin hepsini Bakır-
köy’ün zannediyor. Esenyurt’ta 
Necmi Kadıoğlu’na 
karşı  kaybeden 
Bülent Kerimoğlu 
Bakırköy’e de 
kaybetmeye 
geldi. Zaten 
kendisine de 
oy veremi-
yor, YSK ka-
yıtlarına göre 
ikametgahı 
Tekirdağ’da 
ve orada oy 
kullanacak” 
diye konuştu.

Bakırköy Belediye Meclis Üyele-
ri Kültür ve Sosyal Dayanışma 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

Fuat Yılmaz, Ataköy 9. Kısım Eski 
Dostlar Parkı'nda düzenlediği 

kahvaltılı toplantıda, sırası 
ile CHP, AKP, MHP Belediye 
Başkan Adaylarını parti 
yöneticilerini ağırladı

Toplantıda projerini an-
latan adaylar sorulara da 
cevap verdi.  İlk toplantıya 
CHP İlçe Başkanı Sait 

Yücel, Milletvekilleri Mevlüt Aslanoğlu, 
Süleyman Çelebi, eski dönem belediye 
başkanı Yakup Akyüz ve yeni dönem 
meclis üyesi Ali Rıza Akyüz katıldı. Yü-
cel, Bület Kerimoğlu'nun Ardahan'a gitti-
ği için toplantıya katılamadığını söyledi. 

Ak Parti toplantısına ise belediye baş-
kan adayı M. Emin Ertekin, İlçe Başkanı 
Mahmut Gürcan ve meclis üyeleri katıldı. 
Toplantıda konuşan Ertekin, "Ben Ba-
kırköylüyüm. Bakırköylünün sorunu ne 
ise, benim sorunumda aynı. Bakırköy’e 
sahip çıkın. Bakırköy'e Esenyurt mafya-

sını taşımayın" diyerek CHP Adayı Keri-
moğlu'na göndermede bulundu. 'Mafya' 
kelimesinin içeriğini ve bu ithamı neye 
göre yaptığını soran gazetecilere cevap 
veren Ertekin, "Belgesiz konuşmam, ifti-
ra atmam. Suç duyurusunda bulundum. 
Bekleyin ve görün" dedi. 

MHP toplantına ise eski Bakan ve 
TBMM Başkanvekili Meral Akşener, İlçe 
Başkanı Mahmut Gürcan ve Belediye 
Başkan Adayı Mustafa Turan ile yöne-
ticiler katıldı. Turan, Bakırköylülerin 
desteğini beklediğini söyledi.

ESENYURT MAFYASINI  
BAKIRKÖY’E TAŞITMAYACAĞIZ

Ataköy 9. Kısım Eski Dostlar Parkı’nda düzenlenen kahvaltılı toplantıya, CHP, AK Parti 
ve MHP belediye başkan adayları ile parti yöneticileri katıldı. AK Parti adayı M. Emin 
Ertekin CHP’li rakibini kast ederek “Esenyurt mafyasını Bakırköy’e taşımayın” dedi.

ACILI iki baba birbirlerine "Senin evladın benim 
evladımdır" mesajı verdi.  Berkin Elvan'ın babası 

Sami Elvan, Burak CanKahramanoğlu'nun babası Halil 
Kahramanoğlu'nu telefonla aradı. İki baba birbirleri-
ne, "Senin evladın benim evladımdır" diyerek acılarını 
paylaştı. Burak Can'ın babasının İstanbul'a dönünce 
Sami Elvan'ı ziyaret edeceğini söylediği öğrenildi.  

ACININ KIYASLAMASI OLMAZ  
Berkin Elvan'ın ailesinden edinilen bilgiye göre, iki 
babanın "Evlat acısının kıyaslaması olmaz, acılarımızı 
siyasete alet edip nefret ortamı oluşturmalarına biz ai-
leler olarak müsaade etmeyeceğiz" dediği kaydedildi. 
Berkin Elvan'ın cenaze töreni sonrasında öldürülen 
Burak Can Kahramanoğlu'nun babası Halil Kahrama-
noğlu,evladını memleketine defnetmeye giderken 
sağduyu çağrısı yapmışve Berkin'i de kendi evladı gibi 
gördüğünü söylemişti. Kahramanoğlu "Berkin ya da 
benim oğlum... Benim için bir farkı yoktur.. O da bir 
evlat benimki de bir evlat. Berkin'in de annesi babası 
var... Benimde evlatlarım var. Sağ ya da sol fark etmez, 
herkes bizim evladımız. O cenaze şundan bu bundan 
diye bir şey düşünemem."demişti.

EVLADIN 
EVLADIMDIR

Gezi eylemleri sırasında polisin gaz fişeğiyle 
vurulup yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın 

babasıSami Elvan, Okmeydanı’nda silahla  

Babalar konuştu

öldürülen Burakcan 
Kahramanoğlu’nun 

babası Halil Kahrama-
noğlu’nu aradı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 
daveti üzerine Arda-

han’a giden CHP adayı 
Bülent Kerimoğlu 

toplantıya katılamadı. 

Mehmet 
Emin 

Ertekin
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Bakırköy
SÖZ KONUSU VATAN’SA GERİSİ TEFERRUATTIR

8 farklı ülkeden 200 genç müzis-
yen, Bakırköy Belediyesi Leyla 

Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde 
muhteşem bir konsere imza attı. Sis-
tema Europe Gençlik Orkestrası’nın 
konserini izleyen Bakırköy Belediye 

Başkanı Bülent Kerimoğlu, Atatürk’ün 
sözlerinden alıntı yaparak “ Sanatsız 
kalan bir milletin, hayat damarla-
rından biri kopmuş demektir’ dedi. 
Kerimoğlu, sanata ve müziğe dair her 
adıma destek vereceklerini söyledi.

8 üLKE 200 çocUKTaN 
MUhTEşEM KoNSER


