
Seçim çalışmalarını Pendik'te sürdüren
Binali Yıldırım Kavakpınar Cem-

evi'nin açılışına katıldı. Yıldırım'a Pendik 
Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin de eşlik
etti. Açılışta konuşan Yıldırım, “Devletin va-
tandaşı dinlemesi gerekiyor. Devlete derdini
anlatması gerekiyor. Bağları daha da kuvvet-
lendirmenin zamanı gelmiştir. Bizim birbiri-
mizden başka dostumuz da yok yoldaşımız da.
Dar gününde sen bana ben sana koşarım. 
Düğünde de cenazede de ben olacağım yanında.
Hatta sen de olacaksın benim yanımda” dedi.
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Binali Yıldırım

QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

CHP Esenyurt Belediye Başkan
Adayı Kemal Deniz Bozkurt,

Esenyurt Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezi’ni ziyaret etti. “Merkez yetkili-
leri ve öğrenci velileri ile konuştuk,
sorunları ve taleplerini dinledik” diyen
Bozkurt, “Engelli vatandaşlarımızın
yaşam kalitelerini arttıracak projelerimiz
hazır. Esenyurt, onlar için de daha ya-
şanılır ve engelsiz bir kent olacak” dedi.

SAYFA 4Mustafa BEKAROĞLU

Navigasyonlu
adaylar

SAYFA 5Bahadır SÜGÜR

Her şey bir 
hayalle başlar!

SAYFA 6Ata AKDOĞAN

31 Mart’ın ardı;
Nisan 1!

SAYFA 7Yavuz AKBULAK

Futbolun 
oscarı

ç

Esenyurt engelsiz
bir kent olacak

AK Parti Çatalca Belediye 
Başkan Adayı Mesut Üner

Çakıl Mahallesi'nde esnafla bir araya
geldi. Burada konuşan Üner, “Halkalı-
Çatalca banliyö tren hattını getireceğiz.
Kültür merkezi açıp vatandaşa kurs 
olanağı sağlayacağız, engelli vatandaş-
larım için tesis inşa edeceğiz. İŞKUR
gelecek, tarım kooperatifi projesi ile is-
tihdam ve gelir artacak” sözünü verdi.
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Mesut Üner’den
tren hattı sözü
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Beylikdüzü sondan ikinci
AK Parti Beylikdüzü Be-
lediye Başkan Adayı

Mustafa Necati Işık, Beşiktaşlı-
lar Derneği'ni ziyaret etti. “Bey-
likdüzü’nde bir tane bile doğal
çim futbol sahamız, tenis kortu-
muz yok” diyen Işık, “Bugün
kentimiz, spor tesisleri sırala-

masında  

İstanbul’da sondan ikinci. Beşik-
taşlılar Derneği'nden sözüm
olsun, tüm spor branşlarını des-
tekleyecek, Beylikdüzü'nü gele-
ceğin şampiyonlarını yetiştiren
bir merkez yapacağım” dedi.
Işık'a ziyareti sırasında AK Parti
Meclis Üyesi adayı Mustafa
Erdoğdu da eşlik etti. 
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ÇOK İŞ YAPTIK TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDUK
CHP Büyükçekmece meclis üyesi adayları ve Be-
lediye Başkan Adayı Hasan Akgün'ün projelerinin

tanıtımı World Point Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti. Ta-
nıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Hasan Akgün,
hiçbir müteahhite teslim olmadıklarını belirterek, “Tek ba-
şımıza belediyeydik. İBB'ye bağlı değildik istediğimiz
planı geçirirdik. Ama biz mutlu bir Büyükçekmece dedik
onun için direndik asla teslim olmadık ve olmayacağız.
Biz halkımızı mutlu etmek için yola çıktık. Bugüne kadar
büyük Büyükçekmece ailemle çalıştık. Çok iyi işler yaptık,
Türkiye'ye örnek olduk. Bunu ancak İstanbul'un eziyetini
çekip TÜYAP'tan Büyükçekmece'ye doğru giderken anlı-
yoruz. Biz bunların kıymetini bilmeliyiz” dedi. I SAYFA 5
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Ittifaka 
sALdIRI

Cumhur İttifakı'nın seçim bürosuna yapılan saldırıyı
lanetleyen Volkan Yılmaz, “Hiçbir türlü saldırı bizi

yolumuzdan döndürmeye yetmeyecektir” dedi

Silivri Yeni Mahal-
le'de Cumhur Ittifa-

kı'na ait seçim irtibat bürosu
dün sabah saatlerinde kim-
liği belirsiz kişi ya da kişiler
tarafından taşlandı. Büroda
maddi hasar meydana geldi.
Polis olayla ilgili geniş çaplı
soruşturma başlattı. Saldırı
yapılan seçim ofisinde AK
Parti İlçe Başkanı Mutlu
Bozoğlu ile birlikte açıklama
yapan MHP Belediye Baş-

kan Adayı Volkan Yılmaz,
“Seçim irtibat büromuza
gerçekleştirilen menfur 
saldırıyı şiddetle kınıyorum.
Hiç bir türlü saldırgan eylem
bizi veya bu milletin evlatla-
rını yolundan döndürmeye
yetmeyecektir. Bu saldırıla-
rın asıl sebebi Cumhur 
ittifakının kararlı tutumu ve
Türk Milletinin bağrına 
basmasından kaynaklan-
maktadır” dedi. 
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MENFUR SALDIRIYI LANETLİYORUM

Öz yeğeni tarafın-
dan öldürüldükten

sonra parçalara ayrılan
Rıfat Rıza Öztürk (55) son
yolculuğuna uğurlandı.

Rıfat Rıza Öztürk için Üsküdar Kısıklı
Gümüşsuyu Cami'nde cenaze töreni 
düzenlendi. Törene Öztürk'ün akraba-
ları, komşuları ve sevenleri katıldı. Öğle
vakti kılınan cenaze namazının ardından
Rıfat Rıza Öztürk'ün cenazesi Ümraniye
Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

AsLA tesLIM 
OLMADIK!
Meclis üyesi adaylarını ve

projelerini tanıtan
Büyükçekmece Belediye

Başkanı Hasan Akgün, “Biz
mutlu bir Büyükçekmece
dedik onun için direndik

asla teslim olmadık ve
olmayacağız” dedi

iHANEt
EttiLER
Silivri’de konuşan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Uzun yıllardır bu şehri
yönetenler bu şehre ihanet ettiler mi? Ettiler” diye konuştu

Ekrem İmamoğlu, seçim
çalışmaları kapsamında

geldiği Silivri'de sivil toplum kuru-
luşu, meslek odaları, yöre derneği
temsilcileri ve muhtarlar ile bu-
luştu. Silivri Belediye Başkanı ve
CHP'nin Silivri Belediye Başkan
adayı Özcan Işıklar'ın da eşlik et-
tiği İmamoğlu, “Uzun yıllardır bu
şehri yöneten aklın yorgun oldu-
ğunu biz değil kendileri söylüyor.
Görevden aldıkları kişilerin yor-

gun olduklarını kendileri söylüyor.
Bu şehre ihanet ettiler mi? Ettiler.
Ben ettiklerine şahidim. Türkiye'ye
yön verecek seçimlerde atacağımız
oyun önemini bilelim. Yeni nesil
belediyeciliğin varlığı Türkiye'ye
moral verecek. 16 milyon insanın
talimatıyla şehri yönetecek bir be-
lediye başkanı geliyor” diye ko-
nuştu. İmamoğlu, Silivri'de
Tarımsal Üretim ve Araştırma
Merkezi'ni de ziyaret etti. I SAYFA 5
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VERECEĞİNİZ HER OYUN HAYATİ ÖNEMİ VAR

Vatandaşlarla bir
araya gelen 

AK Parti Büyükçekmece 
Belediye Başkan adayı
Mevlüt Uysal, “Büyük-
çekmece’de belde beledi-
yeleri kapandığından bu
yana yani 2009 yılında
sonra hiçbir gelişme 
hiçbir ilerleme yaşanma-
mış. Nereye gitsek 
vatandaşlarımız hizmet
eksikliğini anlatıyor” açık-
lamasını yaptı. I SAYFA 6
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Küçükçekmece Bele-
diyesi tarafından Ke-

malpaşa Mahallesi'ne yapı-
lan semt konağı ve sağlık

merkezinin açılışında konu-
şan Temel Karadeniz, 
“Küçükçekmece'yi kıskandı-
racağız” dedi. I SAYFA 4

Küçükçekmece'yi kıskandıracağız
ç

Temel Karadeniz

İlçede düzenlenen aday tanıtım
toplantısında konuşan İYİ Parti

Arnavutköy Belediye Başkan adayı
Muharrem Yaman, “Arnavutköy artık
değişim istiyor ve biz de buna imkan 
vereceğiz” dedi. Yaman, “Bizler iyi 
insanlarız ve iyiyiz. Vicdanımız temiz, 
iyilik sadece partimizin isminde değil
vicdanımız temiz, kalbimiz temiz, kad-
romuz temiz” diye konuştu. I SAYFA 4

Arnavutköy artık
değişim istiyor
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MUHARREM YAMAN ‘DEĞİŞİM’ DEDİ

Parçalara ayrılan amca defnedildi
ç

Peygamber
sUnnetI
neden olur?
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İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı bir 
binanın 2. katında henüz belirlene-

meyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 
4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan, yangında 4 Türk vatandaşının 
hayatını kaybettiğini, hastanede tedavisi
süren 1 kişinin de hayati tehlikesinin sürdü-
ğünü belirtti. İstanbul Valiliği'nden yapılan
açıklamada ise 1 kişi, yangına sebebiyet ver-
mekten Hatay'da gözaltına alındı. I SAYFA 3
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Mevlüt
Uysal

Hasan 
Akgün

Mesut
Üner
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Büyükçekmece’de 
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Muharrem
Yaman
Muharrem
Yaman
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Muharrem
Yaman
Muharrem
Yaman
Muharrem
Yaman
Muharrem
Yaman
Muharrem
Yaman
Muharrem
Yaman

BUYUK
FACIA!



T aramaların
yoğun ola-
rak yapıl-

dığı ülkelerde,
rahim ağzı kan-
serine bağlı
yaşam kaybı
oranının, geçtiği-
miz yüzyılda
yüzde 75’den
fazla azaldığını
paylaşan Yeditepe
Üniversitesi Koşu-
yolu Hastanesi Jineko-
lojik Onkoloji Uzmanı
Prof. Dr. Orhan Ünal, “Tara-
manın kapsama oranının yüzde
80’in üzerine çıkması durumunda,
yaşam kaybı oranı yüzde 95’ten fazla azaltılabilir.
Bu rakamlar, erken yaşlardan itibaren yapılacak düzenli
takibin önemini ortaya koyuyor” diye konuşuyor.

Yirmili yaşlarda ortaya çıkıyor

Rahim ağzı kanserinde erken dönem öncü lezyonlarının,
yüzde 90’dan fazlasının 45 yaş altında görüldüğünü ve
25-29 yaş aralığında ise en yüksek seviyeye ulaştığını be-
lirten Prof. Dr. Orhan Ünal, şu bilgileri veriyor: “Araştır-
malara göre, taramaların organize şekilde yapıldığı
gelişmiş ülkelerde, görülme sıklığı ortalama 100 binde 20
kişi iken, ekonomik kaynakları kısıtlı ülkelerde bu raka-
mın 100 binde 80 kişiye çıktığı görülüyor. Ülkemizde
yılda yaklaşık 1800 kadın rahim ağzı kanseri tanısı alıyor.
Bu rakam, tüm kadın kanserlerinin yüzde 3’ünü oluştu-
ruyor. Ancak vakaların yüzde 48’i, yani neredeyse yarısı-
nın tanısı, ne yazık ki ileri evrede konulabiliyor”

Tedavi başarısı yüzde 90

Erken tanı alan rahim ağzı vakalarında tedavi başarısının
yüzde 90’lara kadar çıktığına işaret eden Yeditepe Üni-

versitesi Koşuyolu Hastanesi
Jinekolojik Onkoloji Uzmanı
Prof. Dr. Orhan Ünal, “Vaji-
nal smear, kolposkopi ve
şüpheli dokulardan biyopsi
yapılmasıyla, öncü lezyon-
ların ya da erken dönemde
kanserin tanısını koymak
mümkün. Hiç smear aldır-

mamış kadınlarda gelişebile-
cek rahim ağzı kanseri

maalesef hızla yayılıyor. Hasta-
nın yaşam süresi de kanserin ev-

resine göre değişiyor” diyor.

Kimler aşı olmalı?

Rahim ağzı kanserinde, kullanılan aşılar ko-
ruyucu ve tedavi edici aşılar olmak üzere iki

gruba ayrılıyor. Tedavi edici aşılar henüz çalışma aşama-
sında olduğundan, koruyucu aşılar ön plana çıkıyor.
Yaklaşık 200 farklı HPV virüs tipi bulunuyor. Koruyucu
aşıların sadece kanser yapıcı türlere yönelik olduğunu
belirten Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan
Ünal, sözlerini şöyle devam ediyor: “Dünya Sağlık Ör-
gütü (WHO) HPV aşısının rutin olarak yapılmasını ve
aşının ulusal aşılama programına katılmasını önermek-
tedir. Dünya çapında kullanılan koruyucu aşılar kuadri-
valan (4’lü) aşı ve bivalan (2’li) aşıdır. Aşının bağışıklık
sistemine etkisinin en iyi olacağı yaş aralığı 11-12 yaş
olarak belirlenmiştir. Servikal kansere neden olan HPV
enfeksiyonları gençlerde büyük oranda cinsel aktivite
sonrasında izlendiğinden, aşılama programlarında
amaç, cinsel aktivite öncesi aşılamanın yapılmasıdır.
HPV tiplerinin neden olduğu lezyonlara karşı %100 e
yakın bir koruma sağladığı belirtilmiştir. Ancak aşılar,
diğer HPV tiplerine etkili olmadığından, servikal tarama-
nın 65 yaşına kadar devam etmesi gerektiği anlatılmalıdır
ve bu duruma sıklıkla dikkat çekilmelidir.” 
AYDIN DEMİR
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Kolay Tamir Parçası Temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/77699
1-İdarenin
a) Adresi : Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 

Eyüpsultan/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 212 301 11 45 - 212 301 62 80
c) Elektronik Posta Adresi : yapimihale@iski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kalemden Oluşan Kolay Tamir Parçası TeminiAyrıntılı 

bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Mallar ihale dokümanı kapsamında verilen Termin 
Programında belirtilen yerlere teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin süresi 120 gün olup, İhale konusu mallar, işe 
başlama tarihinden itibaren toplam 90 (doksan) takvim gününde 
Termin Programına uygun olarak İdare Ambarlarına teslim 
edilecektir. Son teslim tarihinin tatil gününe rastlaması halinde 
iş bu süre takip eden ilk iş günü mesai bitimidir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Alibey Cad. A Blok 

Üst Zemin Kat 07 nolu oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 28.03.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişi-
liğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muha-
sebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edi-
len bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu ser-
best bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya
belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenle-
nen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenle-
nen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin
yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d)Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gös-
teren belgeler.
İsteklilerin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü döküm  malzemeden mamul, boru, baca kapağı, vana, yağmur ızgarası, priz buşakle,
vana buşakle ve kolay tamir parçası satışı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSKİ Genel Mü-
dürlüğü Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:7 A Blok Satınalma Şube Md.lüğü Kat:1 09 No'lu Oda
34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kulla-
narak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Alibey Cad. A Blok 1-
02 nolu oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatla-
rın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin
tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi-
nat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı tek-
lif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır. 

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KOLAY TAMİR PARÇASI SATIN ALINACAKTIR

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:954755)
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YAŞAM

Yeditepe Üniversitesi
Koşuyolu Hastanesi
Jinekolojik Onkoloji

Uzmanı Prof. Dr.
Orhan Ünal, kadınlar
kadar, erkeklerin de

HPV enfeksiyonundan
korunma konusunda

bilgilendirilmesi
gerektiğine işaret

ediyor

HPV’nIn KAdInI
ERKEGI yoK!

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

Adres: Piri paşa Hacı Pervane sk. 
No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 2.000 TL - Siyah Beyaz: 1.100 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.200 TL - Siyah Beyaz: 600 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 600 TL - Siyah Beyaz: 300 TL
1/16 Sayfa Renkli: 350 TL - Siyah Beyaz:150 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 15,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL. 

Avcılar-Küçükçekmece Koordinatörü
Yakup TEZCAN

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

YAY-SAT

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel:+90 0212 871 36 06-07-08 / +90 0212 883 48 28

Faks: +90 0212 871 36 10 / +90 0212 883 48 18

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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İnternet Editörü
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Erkeklere aşı yapılmasının tartışmalı olmakla birlikte, Avus-
tralya, Meksika, İngiltere ve ABD gibi bazı ülkelerde onaylandı-

ğını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi
Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ünal, “FDA erkekler
için 4’lü aşıyı 9-26 yaşlar arasında onaylamıştır. Aşının erkekleri,
HPV ilişkili anogenital ve baş-boyun kanserlerinden koruduğuna
ve viral geçişi önlediğine dair bilgiler kaydedilmiştir. Kadınların

aşılanması ve bilgilendirilmesi kadar, erkeklerin de HPV en-
feksiyonlarından korunma, HPV geçiş yolları konusunda

bilgilendirilmesi son derece önemlidir. Tamamen ko-
rumasa da, HPV geçiş olasılığının bulunduğu du-

rumlarda prezervatif kullanılması korunma
açısından önem taşımaktadır” diye 

konuşuyor.

Erkekler de 
aşılanmalı mı?

Peygamber sünneti neden olur?Peygamber sünneti neden olur?Peygamber sünneti neden olur?Peygamber sünneti neden olur?Peygamber sünneti neden olur?Peygamber sünneti neden olur?Peygamber sünneti neden olur?Peygamber sünneti neden olur?
Yaygın bilinen adıyla Peygamber Sünneti (Hipospadias) vakalarının

sayısında son yıllarda artış gözleniyor. Doç. Dr. Şafak Karaçay, bu
artışın en önemli nedeninin çevre kirliliği olduğunu söylüyor

Nedeni tam ola-
rak bilinmeyen ve
doğumsal bir

sorun olan hipospadias, çocu-
ğun hem üreme hem de boşal-
tım fonksiyonlarını sağlıklı
sürdürebilmesi için tedavi edil-
mesi gerekiyor. Peygamber
sünneti bulunan çocuklarda
idrar deliği açılması gereken
yerden daha altta bir noktaya

açılıyor. Yeditepe Üniversitesi
Kozyatağı Hastanesi Çocuk
Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.
Şafak Karaçay, bu çocukların
ilk 6 ay ile 1 yaş arasında te-
davilerinin mutlaka yapılması
gerektiğinin altını çiziyor. Has-
talığın kesin nedeni bilinme-
mekle birlikte genetik
faktörlerden annenin beslen-
mesine kadar dikkat çekiyor.

Peygamber sünneti neden olur?

Çocuklar için umut var
ÇOCUK ve kanser yan yana
yakışmayan iki kelime. Ancak
gerek dünyada gerekse ülke-

mizde çocukluk çağı kanserleri hala öne-
mini koruyan bir sağlık sorunu olarak
gündemdeki yerini koruyor. Yeditepe
Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Çocuk
Onkoloji Uzmanı Dr. Asım Yörük, ço-
cukluk kanserlerindeki iyileşme oranla-

rını daha da ileriye götürmek amacıyla
umut verici çalışmalar yapıldığını söy-
lüyor. 50 yıl önce çocukluk çağı kan-
serlerindeki iyileşme oranlarının
yüzde 25’in altında iken bu oranın
son 50 yılda belirgin olarak arttı-
ğını ve günümüzde 5-yıllık
yaşam oranlarının yüzde
80’lere çıktığını söylüyor.



d-100 Karayolu
Maltepe mevkiinde
sürücüsünün bilin-

meyen bir nedenle direksiyon
hakimiyetini kaybettiği araç,
yol kenarındaki otobüs dura-
ğına çarptı. Kazada sürücü
yaralanırken o sırada kimsenin
bulunmadığı otobüs dura-
ğında hasar oluştu.

Durakta hasar oluştu

Kaza D-100 Karayolu Mal-
tepe mevkii Ankara istikame-
tinde saat 00.15 sıralarında
meydana geldi. Ayhan Ka-
ya'nın kullandığı 34 UU 9936
plakalı hafif ticari araç, sürü-
cüsünün direksiyon hakimiye-
tini kaybetmesi sonucu

kontrolden çıktı. Savrulan oto-
mobil önce bariyerlere ardın-
dan da yol kenarındaki otobüs
durağına girdi. Kaza da sü-
rücü Ayhan Kaya yaralanırken
o sırada kimsenin bulunma-
dığı otobüs durağında hasar
oluştu. Haber verilmesi üze-
rine kaza yerine polis, sağlık ve

itfaiye ekipleri sevk edildi. Ka-
zada hafif yaralanan sürücü
ambulansa hastaneye götü-
rüldü. Kazayı haber alarak
olay yerine gelen sürücünün
yakınları ise gözyaşlarına
hakim olamadı. Otobüs dura-
ğına giren araç ise çekici yardı-
mıyla kaldırıldı. DHA
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GÜNCEL

Y angın, dün sabah Beyoğlu Asmalı-
mescit Mahallesi Şehbender So-
kakta bulunan 5 katlı binanın 2.

katında meydana geldi. Yangının neden
çıktığı bilinmezken, ihbar üzerine çok sa-
yıda itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 5 ki-
şiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

BüYük pAnik YAşAnDı

Yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken,
itfaiye ekipleri 3 kişiyi yanan binadan çı-
kardı. Yangından çıkartılan 2'sinin durumu
ağır 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin yangın sonrası yaptığı in-
celemelerde ise 2 kişinin hayatını kaybet-
tiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan durumu
ağır olan 2 yaralı da yapılan tüm müdaha-
lelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. 

4 kişi içEriDE BAğırıYorDu

Yangında ölen 3 kişi Murat Kayacan (17),
Muhammet Gür (23), Yunus Akyüz olarak
belirlendi. Diğer kişinin kimliğini belirleme
çalışmaları devam ediyor. Yangın sırasında
yardıma koşan Fatih Kalp, o anları şöyle
anlattı: "Sabahleyin bir baktık ki içerisi ya-
nıyor. Daha sonra durumu itfaiye ve sağlık
ekiplerine ildirdik. İçeride 5 kişi vardı. İçe-
ride 4 kişi mahsur kaldı. Bir kişiyi biz çı-

karttık, diğer 4 kişi içe-
ride bağırıyordu. Yangın
şu anda devam ediyor. 4
kişi şu an içeride. Biz
karşı binada kalıyoruz.
Biz gurbetçiyiz, hafif du-
manlar geliyordu. Biz
hemen yardıma koştuk.
Kapının önünde bir kişi
vardı. Biz de onu hemen
çekip dışarı çıkardık.
Alevler çok olduğu için
biz içeri giremedik. İçe-
ride bağırış sesleri
vardı" dedi. Yangının çık-
tığı binada incelemeler sürüyor.

7 kişiDEn 4'ü vEfAt Etti

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah
Demircan ve Beyoğlu Kaymakamı Mustafa
Demirelli, yangın faciasının yaşandığı so-
kakta incelemelerde bulundu. Demircan,
yangında 4 Türk vatandaşının hayatını kay-
bettiğini, hastanede tedavisi süren 1 kişinin
de hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti.
Demircan basın mensuplarına yaptığı açık-
lamada, "7 genç kardeşimizin kaldığı bir
dairede yangın çıkmış. Sebebini arkadaş-
lar araştırıyor, teknik rapor çıktıktan sonra
belli olacak. Sobadan mı elektrik kontağın-

dan mı çıktığı anlaşılacak. 7 kişiden 4'ü
vefat etti, 1 yaralımız var. 2 arkadaş kurtul-
muş durumda. Başımız sağ olsun. İçi boş
bir bina, film çekimleri için kullanılıyormuş
zaman zaman" ifadelerini kullandı.

itfAiYE ArAştırıYor

Kaymakam Demirelli de hayatını kaybeden
vatandaşların ailelerine başsağlığı dileye-
rek, "Sabah saatlerinde sokakta çıkan yan-
gında maalesef 4 vatandaşımızı kaybettik,
1 vatandaşımız hastanede tedavi altında.
Durumu biraz kritik. 2 vatandaşımız sağ
salim kurtulmuş durumda. Yangının çıkış
sebebini itfaiyemiz araştırıyor" şeklinde ko-
nuştu.   DHA
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Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip Pearl of
Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok olarak kurulmuştur.
5000 m2 yeşil ve sosyal alan içine yerleştirilmiş 100 daire ve
ticari dükkân siz değerli dostlarımızın beğenisine sunulmuştur. 

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

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

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

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

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

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı bir
binanın 2. katında henüz 
belirlenemeyen bir nedenle
yangın çıktı. Yangında 4 kişi
hayatını kaybetti, bir kişi de
yaralandı. Beyoğlu Belediye
Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan, yangında 4 Türk
vatandaşının hayatını
kaybettiğini, hastanede 
tedavisi süren 1 kişinin de 
hayati tehlikesinin 
sürdüğünü belirtti

Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

BUYUk FaCIa!

Güngören'de 5 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda
henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine
gelen itfaiye ekipleri binada yaşayan aralarında kadın ve çocuklarında
olduğu 22 kişiyi itfaiye merdiveniyle tahliye etti

GünGören Genç
Osman Mahallesi,
Dündar Sokakta bu-

lunan 5 katlı bir binanın giri-
şinde bulunan elektrik
panosunda akşam saat 21:00 sı-
ralarında henüz bilinmeyen bir
nedenle yangın çıktı. Edinilen
bilgiye göre, bina sakinleri otur-
dukları apartmanın girişinden
alevlerin yükseldiğini görünce
korku dolu anlar yaşadı. Ma-
halle sakinleri durumu hemen it-
faiye, polis ve sağlık ekiplerine
haber verdi. İhbar üzerine gelen
itfaiye ekipleri yangına müda-
hale ederken, olay yerine de çok
sayıda ambulans sevk edildi.
Polis ekiplerinin de sokakta
önlem aldığı görüldü. 

20 kişi ayakta tedavi edildi

İtfaiye ekipleri bina girişinde
yanan elektrik panosunu söndü-
rürken, üst katlarda panik yapan
aralarında kadın ve çocukla-

rında bulunduğu 22 kişi itfaiye
merdiveniyle tahliye edildi. Tah-
liye edilenler arasında bulunan 2
kişi ilk müdahalenin ardından
hastaneye kaldırılırken, diğer 20
kişide ayakta tedavi edildi. İt-
faiye ekipleri yangını tamamen
söndürerek soğutma çalışması
yaptı. İtfaiye ekipleri yangının
çıkış sebebini araştırırken, polis
ekiplerinin de olayla ilgili soruş-
turma başlattığı öğrenildi.
DHA

tahliye edildi
22 kisi

Park
magandaları
Avcılar’daki Şehit Asteğmen

Mustafa Burcu Parkı’nda
çocuk oyun gruplarından

biri, kimliği belirlenemeyen
kişi veya kişiler tarafından

gece geç saatte yakıldı

edinilen bilgi-
lere göre, saat
02.30 sırala-

rında, parkın caddeye
yakın bölümünde bulunan
Avcılar Belediyesi tarafın-
dan yaptırılan içerisinde
kaydırakların yer aldığı
oyun gruplarından biri
ateşe verildi. Kim veya
kimler tarafından ateşe ve-
rildiği tespit edilemeyen
plastik oyun grubu kısa sü-
rede alev topuna dönerek
yandı. 

Emniyet harekete geçti

Bölgede bulunanların
haber vermesi üzerine
polis ve itfaiye ekipleri sevk
edildi. Oyun grubu tama-
men yanarken sadece di-
rekleri kaldı. Alevlerin
elektrik lambalarını da
ulaşması üzerine, parkta
elektrikler kesildi. Bazı
ağaçların kısmen zarar
gördüğü yangından sonra
Avcılar Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri soruşturma
başlatarak kaçan kişi veya
kişileri tespit ederek
yakalamak için harekete
geçti. DHA

1 yaralı
Otobüs durağına daldı

3 Mart 2013 tarihinde kalp yet-
mezliği nedeniyle tedavi gördüğü
hastanede hayatını kaybeden Müs-

lüm Gürses için ölümünün 6'ıncı yıldönü-
münde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri
başında anma töreni düzenlendi. Gürses'i
anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'na saatler
öncesinden gelen hayranları dualar etti, Gür-
ses'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu.
Aralarında Gürses'e benzerliği ile dikkati çeken
hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre
ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı. Gür-
ses için lokma dağıtıldı.

Hep birlikte aileyiz

Anma gününde kendisini yalnız bırakmayan-
lara teşekkür eden Müslüm Gürses'in hayat ar-
kadaşı Muhterem Nur, "Herkes sağ olsun var
olsun. Ayaklarına sağlık, bugün yine bizi yalnız
bırakmadılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum. 6'ıncı yılımız bitti 7'inci yılımıza girdik.
Zaman öyle geçiyor ki anlamıyoruz bile... Belki

yarın oluruz belki olmayız herkes hakkını helal
etsin. Biz burada hep beraberiz aileyiz. Onlar
hiç aksatmadan bu mezar başında toplandılar
sağ olsunlar. Ben bazen geliyorum ama çocuk-
lar hep burada gözüm arkada kalmıyor sağ ol-
sunlar. Onları burada gördüğüm zaman eşimin
yalnız olmadığına inanıyorum" dedi.

Yolunda ilerliyorum

Arabesk müzik sanatçısı Hakan Taşıyan ise, "
Nur içinde yatsın ağabeyimiz. Kardeşlerimizin
gönlü var olsun. Baba da nur içinde zaten yatı-
yor. Onun yeri belli zaten. Biz biliyoruz nerede
olduğunu. O güzel bir bahçede çiçek bahçe-
sinde" dedi. Müslüm Gürses'in yaşam hikaye-
sini anlatan filmde Gürses'in çocukluğunu
canlandıran Şahin Kendirci ise "Keşke yaşa-
saydı da onun gençliğini oynadığımı görseydi.
Sadece tek kelime olarak 'Aferin evlat' derdi
bana. Bence böyle efsanelerin değerini bilelim.
Ben de Müslüm Babamın yolunda yürüyorum,
izinde yürüyorum" dedi.

Müslüm Baba unutulmadı

Silivri'de bir kişi, 2 minibüsün üze-
rine benzin dökerek, ateşe verdi. O
anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Silivri Gümüşyaka'da meydana geldi.
Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, park halinde
bulunan iki minibüsün üzerine benzin döktü.
Ardından 2 minibüsü ateşe veren şüpheli alev-
lerin yükselmesiyle olay yerinden kaçtı. Çevre-
deki vatandaşlar yangını söndürürken, 2
minibüsten biri tamamen kullanılamaz hale
geldi. O anlar ise güvenlik kemarasına saniye
saniye yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini
incelemeye alan polis, kaçan saldırganı yakala-
mak için çalışma başlattı. DHA

Benzin döküp ateşe verdi

Güngören’de çıkan yangın
sonucu binada mahsur

kalanların imdadına 
itfaiye ekipleri
yetişti. Ekipler 

çocukları da
kurtardı.
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Y erel seçimler geldi çattı.
Adaylar arz-ı endam eyledi.
Aday olanlar memnun halinden.

Olamayanlar isyanlarda... 
**

Şenlik 31 Mart 2019'da yaşanacak. 
1 Nisan şakamız şimdiden hazır galiba !

**
Aday adaylarından küskün olanlara, mec-

lis listelerinde yer bulamayan bir grup daha
katılacak...

O zaman seyreyleyin gümbürtüyü.
**

Göreceksiniz; "tüh, ben aday olsaydım; 
seçimi kazanmıştım, pisi pisine nasıl kaybet-
tik, gördünüz mü ?" diye arslanlar gibi 
kükreyecekler. 

Yani, ben varsam; partim var, ben yoksam;
partim böyle kaybeder işte..." demeye 
getirecekler. 

**
Bunlar, dava adamı ya! 
Bunlar, nadir bulunan "Hint Kumaşı"ya! 
Siz nasıl olur da bizim kıymetimizi

bil/e/mezsiniz?! 
Değerimizi kavrayamayan parti sorumlu-

ları "kına yaksın" diyecekler.
Diyecekler, diyecekler de; her zaman ol-

duğu gibi gerçeklere hiç bir şekilde itibar et-
meyecekler.

Buraya kadar aday edilmeyenler üzerine
yazdık.

**
Gelelim, adaylarla ilgili genel tespitimize:
Onların da diğerlerinden fazlaca farkı yok.
Birincisi, 
İçlerinde öyleleri var ki; aday edildikleri il,

ilçe ve bölgeye hayatlarında bir
defa olsun gitmediler. 

Bölgeyi ancak "NAVİGASYON" marife-
tiyle bulabilirler. 

Teknolojik gelişmelerin kadrini bilmek,
önemini küçümsememek lazım! 

Bölgeyi, ilçeyi bilemeyen bu kimselerden
ilçenin meydanlarını, caddelerini, sokaklarını
bulabileceklerini bekleyebilir misiniz? Şai-
beli, tombaladan çıkmış, siyasi geçmişi tered-
dütlerle dolu bir çok kimse !!!

Bu zevat, Cumhur İttifakı'nda da, Millet
İttifakı'nda da hayli fazla.

Başkan seçilmeleri halinde, il veya ilçenin
sokağını, caddesini de beş yılın sonunda öğ-
renmiş olurlar. 

Uzun bir zaman sayılmaz nede olsa! 
İkincisi,
Adaylar bölgenin siyasal yapısından, den-

gelerinden bi- haberler, İl veya ilçelerdeki si-
yasal grupları, bu gruplar arasındaki sen-ben
mücadelelerini, ayrıca, herkese ve herşeye
mübah diyerek; ömrünü yalakalığa adamış
çakal takımını,toplumda hiçbir karşılığı ol-
mayan bu çakal takımının meclislerinde üye
olduğunu, adayları sürükleyecekleri uçurum-
lardan habersizler.

Adaylar bu riskleri farketseler de, çakal ve
yalakaları kısa zamanda temiz kimselerden
nasıl ayıklasınlar? 

Bu da onların talihsizliği ve açmazı
**

Aday yapılanların başka bir açmazı ise;

üzerlerinde taşıdıkları vasıfların yani backg-
round'larının seçim kazanmaya, hem de yerel
seçim kazanmaya yeterli olabileceğini zan-
netmeleridir... 

Yakından gözlem yaptığınızda; kendile-
rinde var olan özgüvenin, sizi bu sonuca ge-
tirmesi kaçınılmaz oluyor.

Yazık!
Hem navigasyonla yol alacaksın, hem de

kendini teslim edeceğin kimseleri sağlam
kadro sanarak onlarla yol almaya çalışacak-
sın, hem de üzerimde mevcut olan sıfatlarım
"seçimi kazanmak için" bana yeter diyeceksin.

Ve sonunda, Belediye Başkanı olmayı
ümit edeceksin! 

Ne diyelim? 
Uyan gözlerim; gafletten uyan... 
"Atı alan Üsküdar'ı geçti" demişler. 
Boşuna dememişler.
Yazık, yazık, yazık..!

Navigasyonlu adaylar mus.bekaroğlu@gmail.com

TARAFSIZ

Mustafa bekaroğlu

KATLANIR PLASTİK MASA VE PLASTİK SANDALYE MAL alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/86848
1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAHALLESI MARMARA CADDESI NO:1/2 

34310 AVCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 4446989 - Dahili : 1107 / 1106 - 2126956227
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@avcilar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 300 Adet Katlanır Plastik Masa ve 2000 Adet Plastik 

Sandalye Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Merkez Mahallesi Reşitpaşa caddesi üzerinde bulunan 
Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı bakım onarım 
birimine ait depoya teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 (yirmi) takvim günü 
içerisinde yüklenici firma, ürünleri tek seferde Merkez Mahallesi 
Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan Destek Hizmetleri 
Müdürlüğüne bağlı bakım onarım birimine ait depoya sorumlu 
personel gözetiminde teslim edecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Avcılar Belediyesi Başkanlığı Merkez Hizmet Binası
b) Tarihi ve saati : 11.03.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişi-
liğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevap-
ları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik şartnamede belirtilen özelliklerdeki ürün (Katlanır plastik masa, Plastik sandalye) şahit nu-
munelerinin ihale komisyonuna sunulması zorunludur. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri
Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kulla-
narak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Avcılar Belediyesi Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatla-
rın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin
tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi-
nat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı tek-
lif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

KATLANIR PLASTİK MASA VE PLASTİK SANDALYE MAL
AVCILAR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:952580)

“Biz yılmış sindirilmiş
korkutulmuş umudunu
kaybetmiş bir halkın
umudu olmak için yola
çıktık” diyerek sözlerini
sürdüren Muharrem
Yaman, Türkiye Cumhuri-
yeti´nin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk´ü
kendilerine örnek aldıkla-
rına dikkat çekti. Yaman
sözlerini şöyle bitirdi:
‘‘Bize düşen yönetmeye
aday olduğumuz ilçede
bunu başarıp adil, vic-
danlı, halka yakın yöneti-
ciler olabilmektir. Birlikte
çalışıp ayrışmaya düşme-
den azimle çalışıp bu ne-
ticeye ulaşacağız. Emin
olun başaracağız. 1 Nisan
sabahı ülkemizin birçok
yerini İstanbul, Ankara,
İzmir, Bursa, Arnavutköy
buna emin olun biz yöne-
teceğiz. Birlikte yönetece-
ğiz. Martın sonu
gerçekten bahar olacak.
Biz de bu baharı getirmek
için yola çıktık. Talep biz-
den, seçim halkımızdan,
takdir Allah´tandır.”

Atatürk’ü
örnek alıyoruz

ARNAVUTKOY
DEGISIM ISTIYOR
İlçede düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan İYİ Parti 
Arnavutköy Belediye Başkanadayı Muharrem Yaman, “Arnavutköy
artık değişim istiyor ve biz de buna imkan vereceğiz” dedi

ORHAN ŞİMŞEK

A rnavutköy Etzade Et Mangal
Restaurant’ta düzenlenen
aday tanıtım toplantısına, İYİ

Parti ve Millet İttifakı Arnavutköy Bele-
diye Başkan adayı Av. Muharrem
Yaman, İYİ Parti İstanbul İl Başkan
Yardımcısı Celalettin Akyol, Arnavut-
köy İYİ Parti İlçe Başkan Vekili Güngör
Tosun, Arnavutköy CHP İlçe Başkanı
Ruhi Tuncel, İlçe yönetim kurulu üye-
leri, Belediye Meclis Üyesi adayları ve
yerel medya temsilcileri katıldı. Aday
tanıtım toplantısında konuşan Arna-
vutköy İYİ Parti İlçe Başkan Vekili
Güngör Tosun, ‘‘Allah yolumuzu bahtı-
mızı açık etsin, Allah’ın izniyle hep be-
raber 1 Nisan sabahı Muharrem
Başkanı ve ekibini Arnavutköy’e yöne-
tici yapmak için elimizden gelen her
çalışmayı yapacağız” dedi.

Zoru başaracağız

Daha sonra mikrofonu alarak kısa bir
konuşma CHP Arnavutköy İlçe Baş-
kanı Ruhi Tuncel, “Uzun ve meşakkatli
bir yola çıktıklarını, bu gök kubbenin
altında sizlerle birlikte olmaktan çok
büyük mutluluk duyuyorum. Yolumuz
uzun, meşakkatli ve zor bir yolculuk.
Ama zoru başaracağız. Bizler belediye
başkan adayımız Muharrem Yaman
için yola çıktık. Onu Arnavutköy’e be-
lediye başkanı yapmak için elimizden
ne geliyorsa yapacağız. CHP ile İYİ
Parti siyasi hısım olmuşlardır. Yolu-
muz ve birliğimiz daim olsun” diye 
konuştu.

Kalbimiz ve kadromuz temiz

İyiliğin sadece partinin isminde olma-
dığını dikkat çeken İYİ Parti Arnavut-
köy Belediye Başkan adayı Muharrem
Yaman da her zaman iyilikten taraf ol-
duklarını söyledi. Yaman, ‘‘Bizler iyi in-
sanlarız ve iyiyiz. Vicdanımız temiz,
iyilik sadece partimizin isminde değil
vicdanımız temiz, kalbimiz temiz, kad-
romuz temiz. Öncesinde de güzel şey-
ler başaran temiz bir kadromuz var.
Bizler şimdiye kadar iyi şeyler başar-
dığımız gibi sonrasında da güzel şey-
ler başarmak için yola birlikte çıktık.
Biz iyiyiz ancak memleketimizde iyi ol-
mayan iyi gitmeyen şeyler de var. Ar-
navutköy’de bu iyi gitmeyen şeylerden
biri. Biz Arnavutköy’de iyi gitmeyen
bazı şeyleri iyileştirmek adına yola
çıktık” şeklinde konuştu. 

Halk memnun değil

Halkın mevut iktidardan ve yerel yöne-
ticilerden memnun olmadığının altını
çizen İYİ Parti Arnavutköy Belediye
Başkan adayı Muharrem Yaman söz-
lerini şöyle sürdürdü: ‘‘Halkımız artık
gerek mevcut yönetimi gerek memle-
ketimizde gerekse yaşadığımız ilçemiz
Arnavutköy’de umut olarak görmüyor.
Artık tencere zor kaynıyor, insanlar
umutsuz, ve mutsuz. Halk artık deği-
şim istiyor. Ve bu değişimin bizimle ol-
masını istiyor. Gittiğimiz yerlerde biz
bu değişim ihtiyacını gözlemleyebili-
yoruz, hissediyoruz. Aslında halkımız
hazır bize düşen birlikte çalışıp birlikte
başarmayı sağlamaktır.”

Küçükçekmece’yi
KısKandıracağız
Küçükçekmece Belediyesi tarafından Kemalpaşa Mahallesi'ne yapılan semt konağı ve sağlık merkezinin
açılışı Belediye Başkanı Temel Karadeniz tarafından gerçekleştirildi. Burada konuşan Karadeniz, “Birileri
konuşur, AK Parti yapar. Bugün yaptık yarın gene yapacağız. Küçükçekmece'yi kıskandıracağız” dedi

KemalPaşa Mahalle-
sinde geniş bir katılımla
gerçekleşen açılış törenine,

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Baş-
kan Yardımcısı Halis Dalkılıç ile AK
Parti İstanbul Milletvekili Şamil
Ayrım, Küçükçekmece Kaymakamı
Harun Kaya, Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Temel Karadeniz, Kü-
çükçekmece İlçe Milli Eğitim
Müdürü Cemal Yılmaz, Küçükçek-
mece Müftüsü Mustafa Temel, AK
Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkut,
MHP İlçe Başkanı Seyfettin Tiryaki,
Başkan Yardımcıları başta olmak

üzere Küçükçekmeceli vatandaşlar
katıldı.

Birileri konuşur AK Parti yapar

Programda söz alan AK Parti Genel
Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı
Halis Dalkılıç, "Küçükcekmece'ye
yine Temel Başkan muhteşem bir
eser kazandırıyor. Bazıları büyük ko-
nuşur küçük şeyler yapar. Biz büyük
şeylere imza atıyoruz. Başkaları ko-
nuşur Ak Parti yapar. Üçleme yapı-
yoruz, İstanbul'da Binali Yıldırım,
Küçükcekmece'de Temel Karadeniz
ve Türkiye'nin Başkanı Recep Tayyip

Erdoğan. 31 Mart 'ta Temel Karade-
niz' e devam diyeceğiz" dedi.

Karadeniz ile yola devam

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil
Ayrım ise, "Küçükçekmece çok daha
güzel şeylere layık. Bugün belediye
başkanı bu 5 senede neler yaptıklarını
size anlatıyor hesap veriyor. Bu ne-
denle Ak Parti onu seçti. Bu projele-
rin devam etmesi için Temel
Karadeniz ile yola devam edeceğiz.
Gülen bir belediye başkanına gülen
bir Küçükçekmece yakışır" diye ko-
nuştu.

Birlitke dolayı mutluyum

Küçükçekmece Kaymakamı Harun
Kaya ise böyle güzel bir açılışta
emeği geçenlere teşekkür ederek,
"Bizler gittiğimiz ilçelerde her şeyi yo-
luna koymaya çalışıyoruz ama ora-
daki yerel yönetimler bizimle işbirliği
içinde olmazsa başarılı olamayız. Bu
nedenle burada biz tüm yerel yöne-
timler birlik ve beraberlik içinde çalış-
tığımız için çok mutlu ve
gururluyum" diyerek duygularını 
belirtti.

CHP Beyoğlu Bele-
diye Başkan Adayı
Alper Taş’ın yerel

seçim çalışması kapsamında
dernek ziyaretlerini sürdürdü.
Giresun Alucra Doludere Köyü
Yardımlaşma ve Kalkındırma
Derneği’nin davetlisi olarak
Alucralılarla bir araya gelen Taş,
seçilmeleri halinde Beyoğlu’nda
hiçbir işçinin işine son verilme-
yeceğini söyledi. Taş, “Biz işçile-
rin ekmeğiyle oynamayız. Emek
bizim için kutsaldır. Bizden asla
partizanlık beklemeyin. Biz ikti-
dar olduğumuzda ilçe başkan-
larımızdan vize almak zorunda
kalmayacaksınız. Hiçbir işçiye,
çalışana dokunmayacağız. On-

larla birlikte yürüyeceğiz” dedi.

Tapular şartsız verilecek

Alucra Vakfı Başkanı Süleyman
Baba, Alucra yöre dernekleri ve
çeşitli siyasi parti yöneticilerinin
de bulunduğu etkinlikte Alucra-
lıların yoğun katılımı dikkat
çekti. Kentsel dönüşümde va-
tandaşların çıkarını koruyacak-
larının ve hak sahiplerinin
tapularını şartsız vereceklerinin
altını çizen Alper Taş, mevcut
belediye tarafından yapılan sos-
yal yardımların daha da artırıla-
cağını da ifade etti.

Taş: İşçinin
ekmeğiyle
oynamayız
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Temel
Karadeniz
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C HP Büyükçekmece meclis üyeri ve
Belediye Başkan Adayı Hasan Ak-
gün'ün projelerinin tanıtımı World

Point Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti. Ger-
çekleşen törende konuşan Belediye Başkanı
Hasan Akgün rakibi Mevlüt Uysal'ı eleş-
tirdi. Uysal'ın, Büyükçekmece sahillerini
halka açacağını ifade ettiğini belirten
Akgün, “Büyükçekmece'yi daha çok yeşil-
lendireceğini ifade ediyor. Buna benzer va-
atlerde bulunuyor. Biraz önce 550-600
apartman ve site yöneticileriyle toplantıdan
çıktım. Buraya gelirken bir genç dedi ki;
'Başkanım, Uysal Büyükçekmece sahillerini
halka açmak için siyaset yapıyor. Sen geli-
yor musun?' Yok, yok dedim ben televiz-
yondan konuşurum. Şimdi Uysal halka
açmayı planladığı kordonda geziyormuş.
Bazen vatandaşımızın hafızasını yok sayıp,
vatandaşımızın aklıyla alay ediyorlar” dedi. 

O devir geçti kapandı

Bütün yerel seçimlerde metro ve metrobüs
vaatlerinde bulunulduğunu belirten Akgün,
“2004'ten beri aynı şeyi tekrar ediyorlar.
Çocuklarınıza her gün bisiklet alacağım
deyip almıyorsanız olmaz. Siyasette söz
ağızdan çıkar ve yerine getirilir. Artık siz
bizim 6 yaşındaki Atahan'ı bile kandıra-
mazsınız. O devir geçti kapandı. Seçim za-
manları siyasiler laf söyler, söz söyler. O
sözler bazen döner bumerang gibi kendi-
sine döner direk saplanır. 28 Mart 2018'de

metrobüslerle ilgili, metrobüs hattıyla ilgili
Uysal bir açıklama yapmıştı. Diyor ki; 'Si-
livri'ye kadar metrobüs gitmez. Giderse yol
bunu kaldırmaz...' Alternatifiniz ne? Met-
robüs yapmadınız, metroyu yaptınız mı
yok?” diye sordu. 

Bütün projeleri durdurdu

İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın, Silivri'ye
kadar metrobüsü planladığını ama uygula-
maya koyamadan görevinden alındığını
ifade eden Akgün, “Yerine vekaleten bir ilçe
belediye başkanı geldi oturdu. Uysal,
bütün projeleri durdurdu. Metrobüs olmaz
dedi. Şimdi bunu hatırlatmak lazım. Düne
kadar buralara metrobüs gelemez diye pro-
jeleri rafa kaldıran bir zihniyet şimdi bu-
raya belediye başkan adayı olarak
gönderilince şimdi metrobüs getireceğim
diyor” ifadelerini kullandı. 

Kanun birçok şey söyler

“Belediye başkanlarının görevi halkın
bütün ihtiyaçlarını, müşterek ihtiyaçlarını
yapmak yerine getirmektir” diyerek Mevlüt
Uysal'ı eleştirmeye devam eden Akgün,
“Kanun birçok şey söyler. Belediyecilikle il-
gili tarif uzundur. Ama Hasan Akgün'ün
belediyecilik tarifi çok kolaydır. İnsanları
mutlu edeceksiniz” açıklamasını yaptı. 

Halkımız sahip çıksın istedik

Birkaç projesi hakkında ada bilgi veren
Hasan Akgün, “Şimdi birkaç projemi
açıklamak istiyorum. Sebebi beton mu

yeşil mi? Bunun mukayesesini yapmak ba-
kımından. Birinci projemiz. Cumhuriyeti-
mizin yüzüncü yılı anısına Bababurnu'nda
hem büyük bir park, yaşam merkezi ama
esas olan içindeki yüzüncü yıl Cumhuriyet
Anıtı ve alt katındaki Cumhuriyet Müzesi.
Bu proje esasında 1 milyon 250 bin metre-
kare yeşil alan düzenlemesidir. Yüzde yet-
mişi bitmiştir. Kalan kısmı Bababurnu ve
onun çevresindeki halkın günü birlik ihti-
yaçlarını karşılayacak, gençlerin spor yapa-
bileceği müthiş bir akciğerdir” dedi. 

Beton müthiş bir canavar
“Biz bunlar için 36 yıldır direncimizi gös-
terdik, betona teslim olmadık” diyen 
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan
Akgün, “Yeşil bir Büyükçekmece için çalış-
tık. Biz böyle bir yeşil yaşam alanını; par-
kıyla, bahçesiyle, tabii göletiyle 6 ay
öncesinden yapmaya, hazırlamaya başla-
dık. Çünkü beton müthiş bir canavar.
Günün birinde bu yeşil alanı da halkın 
elinden alıp, betoncu belediye başkanla-
rına, betondan para kazanan belediye baş-
kanlarıyla işbirliği yaparak burayı da
betonlaştırırlar diye önceden başlatıp halka
mal etmeye çalıştık. Halkımız sahip çıksın
istedik” ifadelerini kullandı. 
Meclis üyesi adayları ve projelerin tanıtıl-
dığı toplantıya CHP eski Milletvekili Süley-
man Çelebi, İYİ Parti Genel Başkan
Başdanışmanı Ersin Beyaz, CHP ve İYİ

Parti ilçe başkanları ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 
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Ç atalca için hayal kurun! 
Evet, yaşadığımız bu güzel ilçe, cennetten
bir köşe olan Çatalca için hayaller kurun.

Vatandaş olarak önce hayal kurun. Hayalleri-
nizi gelen tüm adaylara söyleyin.

Çünkü gittiğim, gerek CHP adayı Cem Ka-
ra'nın, gerekse AK Parti adayı Mesut Üner' in
programlarında konuşulanlara bakıyorum, halkı
dinleyen yok. Hepsi kendisi anlatıyor. Halk ne is-
tiyor, halk neden memnun yada değil haberleri
yok.

Halkımız da konuşmaktan korkuyor açıkçası.
Ama nerede? Toplantılarda. Bire birde Cem Ka-
ra'ya bir şey söyleyemiyor. Başkan gündüzleri hal-
kın arasına karışamıyor. Birileri "Senin çıkmana
gerek yok" diyor. Ama yalan söylüyor. Tam da şu
an Cem Kara'nın halkın arasında olması gereki-
yor. Vatandaş "Cem Başkanı görmüyoruz" diyor
ise bu onu görmek isteğini ifade ediyor.

Halk eğer Erhan Güzel'i görmek istese, anket-
lerde onu aday görmek istediğini dile getirirdi.
Aday Erhan Güzel'miş görüntüsü veriliyor sanki.
Tabi buna en büyük katkıyı da İlçe Başkanı Halil
Gök yapıyor.

İşin özü halk Cem Kara'yı görmek istiyor ve
bire birde kendisine bir şeyler söylemek istiyor.

Ve ben de buradan tüm halkımıza sesleniyo-
rum "Çatalca için hayaller kurun" ve tüm bu ha-
yallerinizi adaylara iletin... Proje denilen şey,
halkın istekleridir. Halkın hayalleridir.

Üner gelmez. Bekleme!
Çatalca Belediye Başkanı ve CHP Belediye

Başkan adayı Cem Kara, AK Parti Çatalca Bele-
diye Başkan adayı Mesut Üner'i bugün yapılacak
olan meclis toplantısına davet etti ya hani! Üner
gelmez. Eğer Üner gelirse Cem Kara'ya bizzat
aynı ortamda saygısızlık etmez! Ama gelmediği
için iddia ediyorum, arkasından Cem Kara da bir
şey demezken, Erhan Güzel ve Halil Gök yine de-
mediğini bırakmaz.

Halk proje isterken bunlar hala birbirine nasıl
laf sokma yarışında değil mi? Beyler çıkın diyo-
rum. Halka halkın istediği projeleri anlatın.
Yoksa gerisi halkın da çok umurunda!
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Her şey bir hayalle başlar!

BARIŞ KIŞ
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SIYASETTE SOZ 
AGIZDAN CIKAR

Bahçeşehir denilen 
yeri biz yarattık
“Bahçeşehir denilen yeri biz yarattık.
Altında benim de imzam var” iddia-
sında bulunan Akgün, “1987'de Bahçe-
şehir'i kurduk. New York'tan en iyi uydu
kent ödülünü ben gittim aldım. Ama
Mevlüt Uysal 10 yıldan beri orada bele-
diye başkanlığı yapıyor. Şehrin bahçe-
sini beton ettiler. Gölet gitti. Göletin
çevresindeki yüzbinlerce metrekare alan
yok edilip, imara açıldı. Halkın diren-
cine kulak verilmedi, mahkeme kararla-
rına kulak verilmedi. Şu an gökyüzüne
doğru beton canavarları yükseliyor. Bu
arkadaşımız halka yeşil alandan bahse-
diyor. Uysal, sen yeşil alanları yok ettin.
Bahçeşehir'i yok ettin. Oradaki insan-
lara kişi başına 7 metrekarelik yeşil alan
bıraktık. Halbuki orada 150 metrekare
olabilirdi bu sayı. Bizim yaptıklarımızı
yok etmeseydin daha yüksek rakamlar-
dan bahsedebilirdin. Başakşehir'de 7
metrekare yeşil alan var Büyükçekme-
ce'de 130 metrekare var” kıyaslama-
sında bulundu. 

Geçmişte istediğimiz 
planı geçirirdik

Hiçbir müteahhite teslim olmadıkla-
rını dile getiren Akgün konuşmasını
şöyle sürdürdü; “Tek başımıza beledi-
yeydik. İBB'ye bağlı değildik istediği-
miz planı geçirirdik. Ama biz mutlu
bir Büyükçekmece dedik onun için di-
rendik asla teslim olmadık ve olmaya-
cağız. Biz halkımızı mutlu etmek için
yola çıktık. Biz bugüne kadar büyük
Büyükçekmece ailemle çalıştık. Çok

iyi işler yaptık, Türkiye'ye örnek
olduk. Bunu ancak İstanbul'un
eziyetini çekip TÜYAP'tan
Büyükçekmece'ye doğru gi-
derken anlıyoruz. Dışarıdan
gelen vatandaşlarımız; 'Oh be
cennet gibi yer' diyor. Biz
bunların kıymetini bilmeliyiz.
Uysal, dünden itibaren Bü-

yükçekmece'nin kayıp 25 yılına
25 proje ile halkın önüne çıkı-

yoruz diyor. Sayın Uysal'a bu
konuda cevap vermeyeceğim ama

25 yılın tarifini yapmak istiyorum.
Ben şehircilik doktoruyum.”

Kişi başına 130
metrekare yeşil alan
25 yıl boyunca Büyükçekmece'de neler ya-
pıldığını da sıralayan Başkan Akgün, “20
bin nüfustan, kışın 300 bin nüfusa yazın da
1 milyon nüfusa gelen bu ilçede bir tane
gecekondu da yok gökdelen de yok. Bu şe-
hirde kişi başına 130 metrekare yeşil alan
düşüyor. Burada kediler, köpekler, insanlar
çok mutlu. Senin şehrinde Başakşehir'de,
Esenyurt'ta oturanlar evlerine sadece yat-
maya gidiyorlar. Tüm zamanlarını Büyük-
çekmece'de halka kapalı dediğin sahillerde
geçiriyorlar. Senin 25 yılı boşa gitti dediğin
bu şehir Avrupa Konseyi'nden 7 kez 12 Yıl-
dızlı Şehir Ödülü'nü aldı. Türkiye'de

bunun bir ikincisi yok. Bu şehir
bütün Türkiye'deki belediyele-
rin neyi varsa hepsinden ayrı-
calığı var. Sadece
Büyükçekmece Uluslararası
Kültür ve Sanat Festivali,
Dünya Festival Birliği'nin A takı-
mında yer alıp dünyanın en iyi festivalleri
arasında seçildi. Bu Büyükçekmece, Türki-
ye'nin, Balkanlar'ın ve Ortadoğu'nun me-
deniyet merkezi olan fuar merkezini inşa
etti. Türkiye'nin en büyük televizyon kule-
sini yaptı. Bunlar şehrin medeniyet ölçü-
sünü belirleyen önemli yapıtlardır” dedi. 

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP Büyükçekmece Belediye Meclis üyesi adaylarıyla birlikte vatandaşları selamladı.

Silivri'de konuşan CHP'nin
İstanbul Büyükşehir

Belediye Başkan Adayı
Ekrem İmamoğlu, “Uzun

yıllardır bu şehri yöneten
aklın yorgun olduğunu

biz değil kendileri
söylüyor. Bu şehre ihanet
ettiler mi? Ettiler. Ben et-

tiklerine şahidim” dedi

ekrem İmamoğlu, seçim
çalışmaları kapsamında gel-
diği Silivri'de sivil toplum ku-

ruluşu, meslek odaları, yöre derneği
temsilcileri ve muhtarlar ile buluştu.
CHP Silivri Belediye Başkanı ve
CHP'nin Silivri Belediye Başkan adayı
Özcan Işıklar ile toplantının yapıldığı
düğün salonuna giren İmamoğlu, "Siliv-
ri'nin gerçek sahipleri hepinizi sevgiyle
selamlıyorum" diyerek konuşmasına
başladı. 

Herkes mutlu olacak

İstanbul'un tümünü kapsayan bir anla-
yışla hizmet edeceğini belirten İma-
moğlu, "İnsanları ötekileştiren,
paramparça eden, 'sen daha az seviyor-
sun ben daha çok seviyorum' diyen bir
anlayışı kabul etmiyorum. İnançları
ölçen bir anlayışta olmayacağım. Ben

her vatandaşımı çok seviyorum. Nere-
den olursa olsun. Bu şehirde yaşayan
her insanı mutlu etmek istiyorum. Bana
oy vermesinin hiçbir önemi yok. Ver-
mese de onu da mutlu etmek istiyorum.
Benim insana eşit hizmet verme anlayı-
şını sağlamak arzusundayım" dedi. 

Gençler ihmal edilmiş

İmamoğlu, gençlere önem veren proje-
ler geliştirdiklerini belirterek, "Kent yok-
sulluğu yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Ben
geziyorum ve görüyorum içim yanıyor.
Gençlerimizin umutsuzluklarını gör-
dükçe gerçekten üzülüyorum. Bu şe-
hirde gençler için hiçbir şey yapılmamış.
30 yıl aynı felsefenin yönettiği bir yerde
İstanbul'un en kötü şehrini yaptıysanız
hesap vereceksiniz. Yok öyle yağma.
Ben kendimi mesul hissediyorum. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı olduğumda

Bağcılar'ı, Esenler'i Sultanbeyli'yi nasıl
mutlu ederim onun için çalışacağım.
Suç oranı en yüksek sizin yönettiğiniz
yerde, eğitim oranı en düşük sizin yö-
nettiğiniz yerde, okuma yazma bilme-
yenlerin en yüksek sayısı sizin
yönettiğiniz yerde. Başarı nerede Allah
aşkına? Köprü yapmak mı başarı?
Tünel yapmak mı başarı? Ben bu hiz-

metleri milletin cebindeki parayı koruya-
rak yaparım. Dolayısıyla sizi 19. yüzyılın
aklıyla yönetmek haksızlıktır" ifadelerini
kullandı.  "Bu şehir bu ülkenin önemli
şehridir" diyen İmamoğlu, "Bu şehirde
motor iyi çalışırsa Türkiye daha iyi çalı-
şır. Eğer motor çalışmazsa Türkiye
durur. Biz sadece İstanbul'un yaşayan-
ları değiliz, Türkiye’yiz” dedi.

İstanbul’a ihanet ettiler

Türkiye’de tek bir proje
Silivri'de Tarımsal
Üretim ve Araştırma
Merkezi'ni ziyaret
ederek inceleme-
lerde bulunan İma-
moğlu'na Silivri
Belediye Başkanı
Özcan Işıklar da
eşlik etti. CHP'nin
Silivri Belediye Baş-
kan adayı da olan
Işıklar, ekili bölge-
leri gezdirerek İma-
moğlu'na bilgiler
verdi. Üretim mer-
kezindeki tarımsal
faaliyetleri anlatan
Işıklar, "Türkiye'de
tek bir proje. Daha
da geliştirerek dün-
yadaki tarım üreti-
cilerini hayran
bırakabiliriz" dedi.
İmamoğlu ve Işık-
lar'ın kucağına kuzu
alması ise renkli
anlar oluşturdu.
Üreticilerle görüşen
İmamoğlu, "Tarımla
uğraşan herkesin
üretimini vatan-
daşla buluşturan bir
sistem kuracağız.
Sizler 'Kime sataca-
ğız?' diye düşünme-
yeceksiniz. Çok
güzel çalışmaları-
mız olacak" dedi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı
İsmet Yıldırım, Ümraniye'deki
Erzincanlılar ile kahvaltıda bir araya

geldi. Programa Yıldırım'ın yanı sıra, AK Parti
İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, AK Parti
Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut
Eminmollaoğlu ve çok sayıda Erzincanlı katıldı.
Programda konuşma yapan Belediye Başkan
adayı İsmet Yıldırım, “Belki bu çalışmaların hızlı
olması, gayreti, bütün İstanbul'daki belediyeleri-
mizde biraz gönül işini inkitaya uğratmış olabili-
riz. Biraz gevşemiş olabilir. İnsanların
gönüllerine dokunuş yapmamış olabiliriz. O da
çok çalışmadandır” diye konuştu.

Belediyecilik gönül işidir

Ekrem
İmamoğlu

Özcan
Işıklar

Akgün,
şehircilik
doktoru 
olduğunu 
söyledi.



H atırlarsan bir önceki yazımızda, 
siyaseti dizayn edenlerin aynı 
kökten beslenen iki parti peşinde 

olduklarını belirtmiş, ‘kim kime benzeyecek’
sorusunu da CHP’nin boşaltılan içinin AK
Parti ve MHP zihniyetiyle doldurulacağını
söyleyerek yanıtlamıştık.

Parlamenter sistem rafa yeni kaldırılmış
olsa da; geçmişten beri Türkiye’de yerelde baş-
kanlık sistemi uygulanıyordu. Belediye baş-
kanı istiyor, isteği de meclisten geçiyor. Meclis
çoğunluğu başkanın karşısında ise, bir yolu bu-
lunuyor, kararlar yine patronun istediği şekilde
alınıyor. Meclis üyeleri de demokratik bir şe-

kilde seçimle göreve geldikleri için alınan ka-
rarlara saygı bekleniyor.

Meclis üyeleri dedik de; herkes kendi böl-
gesinin listesini görmüştür. Hani AK Parti için
‘belli yerlere akraba eş-dost getiriliyor, topluca
yolunu buluyorlar’ deniyor ya; sağa yaslanan
CHP’de durum çok mu farklı görünüyor. Ak-
raba eş-dost yola sokulmuş, şimdi milletten
desteklenmesi için oy bekleniyor. Yıllarını
CHP’ye vermiş insanlar, listelerin seçilecek sı-
ralarına yerleştirilmiş isimleri tanımaya çalışı-
yor. Yüzbinlerce nüfusu bulunan ilçede adam
kalmamış gibi, listelere sıralanmış olanların
demokrasi erdemi kullanılarak seçilmeleri da-

yatılıyor. Liste oluşturulurken danışılmayan
örgüt, yok sayılıyor. Zaten seçim geçsin, bir
sonrakine kadar çok da önemsenmiyor.

Bak İstanbul’a, parti yönetiminin; CHP
Genel Merkezi’nde yönetici olarak söz sahibi
olanların gönderdikleri seçilecek. Başkan
adayları yeterli oy alamasa bile, akraba eş-
dost yola girecek.

Ya, Maltepe listesine bi göz atsana

örneğin; adam Hatay’da CHP İl Başkanlığı
yarışına girmiş, öz hemşerileri rağbet gös-
termemiş, şimdi bin kilometre beride boy gös-
teriyor.

Ve; Maltepeliler tarafından listeye 
girmesi beklenen isimlerden de bu adaya oy
vermeleri isteniyor. Yine liste başı denecek sı-
raya yazılan danışıklı olarak istifa ettiriliyor,
heyecan yaratmak için iki gün bekleniyor ve
sonra hiç de sürpriz olmayan, siyasi yeterliliği
tartışılır bir isim yerleştiriliyor. Türkiye’nin
hemen her yerinde tablo bu. Sen şimdi, iktidar
modelini yerele yansıtmaktan çekinmeyen
böyle CHP ile ‘akraba eş-dost kalkındırıyor’
diye şikayet ettiğin AK Parti arasında bir fark
görüyor musun…

Neymiş;

‘CHP, Atatürk’ün kurduğu partidir…’
‘Cumhuriyet’i bu parti kurdu!..’
İyi de; Atatürk, 2019’da CHP’nin başına

bunların geleceğini bilseydi…
İyi de; Atatürk’ten sonra Cumhuriyet’in

korunması için CHP tarafından ne yapıldı…
Şimdi Atatürk ve Cumhuriyet sevdalıları-

nın zorlamasıyla ayakta duracaksın, onları
yok sayacaksın, varsa yoksa yakın çevreni ko-
ruyup kollayacaksın.

Hayırlı işler…
Örgüte kulakları tıkalı olanlar elbette par-

tililerin düşüncelerini bilemez, söylediklerini
duyamazlar. İpucu verelim:

Sandığa gitmek istemeyenlerin hatırı sayı-
lır yoğunlukta olduğunu söyleyelim de; seçim
sonuçlarını Nisan 1 şakası zannetmesinler… 

31 Mart’ın ardı; Nisan 1! donguyayin@gmail.com

SEK

Ata AKDOĞAN

70000 mt Ø40 mm PE100 Boru Temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2019/71515
1-İdarenin
a)Adresi :Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 

Eyüpsultan/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :(0212) 3011116 - (0212) 3016281
c) Elektronik Posta Adresi :yapimihale@iski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :70.000 mt Ø40 mm PE100 Boru TeminiAyrıntılı bilgiye 

EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri :Asya Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Merdivenköy Ambarı ve
Avrupa 1. Bölge Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Şebeke ve 
Sayaç Ambarı

c) Teslim tarihi :İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 40 (kırk)
takvim günüdür. Yüklenici tarafından ihale konusu 
mallar işin süresi dahilinde İdare'ye teslim edilecektir. 
Son teslim tarihinin tatil gününe rastlaması halinde, son
teslim tarihi iş bu süreyi takip eden ilk iş günü mesai 
saati bitimidir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:7 

A Blok Üst Zemin Kat 07 Nolu Oda 34060 Eyüpsultan/İstanbul
b) Tarihi ve saati :19.03.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişili-
ğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu ser-
best bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya
belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenle-
nen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenle-
nen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin
yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d)Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gös-
teren belgeler.
İsteklilerin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tama-
mında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSKİ Genel Müdür-
lüğü Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:7 A Blok Satınalma Şube Md.lüğü Kat:1 09 Nolu Oda 34060
Eyüpsultan/İstanbul adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullana-
rak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:7 A
Blok Satınalma Şube Md.lüğü Kat:1 02 Nolu Oda 34060 Eyüpsultan/İstanbul adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatla-
rın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin
tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi-
nat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır. 

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
70000 MT Ø40 MM PE100 BORU TEMİNİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:954745)

Büyükcekmece’de 

Mevlüt Uysal, cami cemaatiyle bir araya gelerek sohbet etti.

Vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti 
Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt
Uysal, “Büyükçekmece’de belde belediyeleri
kapandığından bu yana yani 2009 yılında sonra
hiçbir gelişme hiçbir ilerleme yaşanmamış. Nereye
gitsek vatandaşlarımız hizmet eksikliğini anlatıyor” dedi

Başkan Uysal sabahın erken saatlerinde
başladığı programlarına Büyükçekme-
ce’nin sitelerini ziyaret ederek devam
etti. Site sakinleriyle hasbihal eden
Uysal, Büyükçekmece için projele-

rini anlattı ve vatandaşların
sorunlarını dinledi.

siteleri de
ziyaret etti

İ stanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı ve AK Parti Büyükçek-
mece Belediye Başkan Adayı

Mevlüt Uysal, dün sabah namazını
Büyükçekmece Sinanoba Akşemset-
tin Camii Camii'nde kılarak güne
başladı. Vatandaşlarla hasbihal
eden ve Büyükçekmece’nin sorun-
ları hakkında konuşan Başkan
Uysal, “Büyükçekmece’de belde be-
lediyeleri kapandığından bu yana
yani 2009 yılında sonra hiçbir ge-
lişme hiçbir ilerleme yaşanmamış.

Nereye gitsek vatandaşlarımız hiz-
met eksikliğini anlatıyor. Ne imar
planları konusunda ne alt yapıların
iyileştirilmesi konusunda herhangi
bir çalışma yapılmamış” dedi.

Ne yazık ki nasibi almamış

Vatandaşların daha iyi hizmet ala-
bilmeleri için belde belediyelerin ka-
patıldığının altını çizen Uysal şöyle
devam etti: “Ama Büyükçekmece ne
yazık ki bu durumdan nasibini ala-
mamış. Büyükçekmece’de vatandaş-
lar ihtiyaçlarını karşılamak için
yakın ilçelere gitmek zorunda kalı-

yor. Büyükçekmece, İstanbul’un en
güzel ilçesi ancak hizmet eksikliğin-
den dolayı gereken ilgiyi göremiyor.
Bir misafiriniz gelse Büyükçek-
mece’de götüreceğiniz yer maalesef
yok. Eski yıllarda Büyükçekme-
ce’nin çok gerisinde olan, gelişme-
miş olan ilçeler şu anda
Büyükçekmece’nin çok ilerisinde.
Büyükçekmece senelerdir yerinde
saymış bir durumda. Biz geldiği-
mizde yıllardır hizmet alamamış
hizmet eksikliği olan Büyükçekme-
ce’de hizmetleri birer birer tamam-
layacağız.”

BURAK ZİHNİ

ilerleme olmamıs

Sıra dışı bir
başkan olacağım
Cumhuriyet Halk Partisi Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin,
Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ni ziyaret etti. Keskin, “CHP bayrağı Şişli'de
asılı kalmaya devam edecek. Sıra dışı bir belediye başkanı olacağım” dedi

CoşKuylA karşılanan
Keskin hem seçim bü-
rosu açılışına katıldı hem

de mahalleli ve esnafla bir araya
geldi. Keskin’in gezisine CHP Mil-
letvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Akif
Hamzaçebi, Yüksel Mansur Kılınç,
Özcan Purçu, Ali Şeker, Sibel Özde-
mir ve eski bakan Mustafa Kul’un
da aralarında bulunduğu çok sayıda
partili eşlik etti. Muammer Keskin
ve beraberindeki partililer seçim
otobüsünün üstüne çıkarak coşkulu
kalabalığı selamladı. Tüm milletve-
killeri tek tek kalabalığa hitap ederek
Muammer Keskin’e destek istedi.

Şişli kazanımlarını koruyacak

En son söz alan Keskin; “Burada
bulunan tüm demokrasi güçleri
ağına sesleniyorum; 1 Nisan’dan
sonra CHP bayrağı Şişli Beledi-
yesi’nde asılı kalmaya devam ede-
cek. Sıra dışı bir belediye başkanı
olacağım. CHP 39 ilçede AKP ile
yarışacak, Şişli’de AKP ve uzantıla-
rıyla yarışacağız. Bugüne kadar Şiş-

li’de bize yutturdukları soygun dü-
zenine karşı bir belediyecilik anlayışı
ile çalışacağız. Şişli’de CHP’den
daha büyük bir marka yok. Şişli’nin
edindiği tüm varlığını bu kadro ko-
ruyacak. Şişli’de beş yıl sonra herkes
tek bir şey söyleyecek; ‘demek ki çal-

madan da yapılıyormuş’. Rant kav-
gası yüzünden öldürülen arkadaşı-
mızın da hesabını sormak için
geliyoruz. Sevgili kadınlarımıza çok
iş düşüyor. Farklı görüşlerdeki in-
sanları bizimle buluşturun” dedi.
BARIŞ KIŞ

Keskin,
Şişli’de 

CHP’nin tek-
rar kazanacağını

belirterek, “Biz hep
birlikte zafere ulaşacak

ve kazanacağız” dedi.

AK Parti Zeytinburnu Bele-
diye Başkan Adayı Ömer
Arısoy, 31 Mart yerel se-

çimleri öncesi vatandaş temaslarını
sıklaştırdı. Zeytinburnu'ndaki işsizlik
meselesine değinen Arısoy, “Zeytin-
burnu aynı zamanda bir ticaret şehri-
dir. Zeytinburnu'ndaki ticaret

kimliğini geliştireceğiz. Burada sektö-
rün sorunlarını Ankara'dan gelmiş bir
kardeşiniz olarak gerekirse onlara ön-
derlik ederek Ankara'daki muhatapla-
rıyla görüştüreceğiz. Burada sektör
temsilcileriyle birlikte buradaki ürü-
nümüzün tanıtımı ve pazarlanması
konusunda destekler vereceğiz” dedi.

Zeytinburnu’na değer katacağız

keskin
açıklamalar
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Mevlüt
Uysal
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SPORTAJ

Yavuz AKBULAK

İ stenen, özlenen, beklenen bir derbi film şeridi
gibi geçti. Keşke hiç bitmeseydi. Bir 90 dakika
daha oynansaydı. Tabi ki Beşiktaşlılar için 

filmin sonu çok keyifli bitmedi ama genel futbol
camiası skordan, maçın 3-0 dan 3-3 e gelmesinden,
kaçan gol pozisyonlarından, maçın bir Beşiktaş’a
bir Fenerbahçe’ye gelmesinden çok memnun kaldı
ve keyif aldı.

Şenol Güneş ve Ersun Yanal…

Kuşkusuz maçın bu şekilde keyifli geçmesinin 
baş aktörleri Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin Teknik 
Direktörleri Şenol Güneş ve Ersun Yanal‘dı. Ersun
Yanal’ın maça yine hatalı bir 11 ile başlaması ve ilk
45dk da hiçbir varlık göstermeyen Fenerbahçe’nin
devre arasına 3-0 mağlup gitmesinin tek sorumlu-
suydu. Maçın 2. Yarısına başlarken Ersun Yanal 2
değişiklik yaptı ve Ayew ile Velbuena’yı oyuna aldı.
İşte bu değişiklik maçın 3-3 e gelmesinin kilit hare-
keti oldu. Özellikle Velbuena oyunu ile fark yarattı.
Orta sahada pas trafiğini sağladı, Fenerbahçe’nin
ileri daha sağlam çıkmasını sağladı.

Şenol Güneş ise ilk yarıda Ersun Yanal’ın hatalı
11 tercihi nedeniyle çok baskın bir oyun ortaya
koydu. Fenerbahçe’nin ilk 45dk da neredeyse 1 şutu
yoktu. Beşiktaş orta saha da baskı yapıp hızlıca
kontra atağa çıkıyordu. Özetle Beşiktaş istediği gibi
bir oyunu ilk yarıda sergiledi. Maçın 2. yarısında
kendi sol kanatlarının işlemeyip, oradan saldıran
Fenerbahçe karşısında Şenol Güneş adeta uyudu ve
hiçbir önlem almadı. Bunun bedelini de uzun süre
unutulmayacak bir sonuç ile çok ağır ödemiş oldu.
Maçın sonunda yapılan basın toplantısında kendi-
sinde hiçbir hata bulmaması da ayrıca değerlendiril-
mesi gereken bir konu. Bunun da sebebi Milli Takım
için adının anılması ve kendisini kusursuz olarak
gösterip Milli Takım ile yapacağı sözleşmeyi riske
etmemekti. 

Maçın hakemi Bülent Yıldırım’ında oscarlık bir
maç yönettiği söylenebilir. Verdiği kararlar genel
olarak doğruydu. Beşiktaş’ın penaltı kazandığı 
pozisyonunda ilk etapta penaltıyı süzemedi ama
VAR hakemi Cüneyt Çakır, Bülent Yıldırım’ı 
uyararak tekrar değerlendirmesini istedi. Bülent
Yıldırım’da pozisyonun penaltı olduğunu görerek
kararını düzeltti. 90 dakika genelinde çok başarılı
bir maç yöneterek bu sezonun en iyi hakem perfor-
mansını sergiledi ve Bülent Yıldırım Oscarı hak etti.

Peki şimdi neler olacak?

Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı bu sezon için artık
bitti. Belki 2.lik şansı devam edebilir ama Başakşe-
hir ile Galatasaray bu saatten sonra ilk 2’yi bırak-
maz. Kalan maçlarda Fenerbahçe maçında yaşanan
3-0 dan 3-3 gelen maçın psikolojik etkisini de 
katacak olursak artık Beşiktaş gelecek sezonun 
hazırlıklarına başlayabilir.

Fenerbahçe ise Beşiktaş maçında galip gelemedi
ama galibiyetten daha önemli bir beraberlik alarak
özgüven ve psikolojik sıkıntıları geride bıraktı 
diyebiliriz. Bundan sonraki maçlarda artık 
Fenerbahçe daha özgüvenli, daha baskılı bir futbol
ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Tabi ki Ersun
Yanal müsaade ederse….

FUTBOLUN OSCARI
And The Oscar Goes To…
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AmerikA Açık Tekvando Turnuvası'nın ilk gü-
nünde milli tekvandocular 4 altın madalya ka-
zandı. Las Vegas kentinde 80'in üzerinde ülkeden
2 bin 500 sporcunun mücadele ettiği ve 2020

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 20 puan veren Ame-
rika Açık Tekvando Turnuvası'nın ilk gününde er-
kekler 63, 80, 87 ve +87, kadınlarda ise 46, 49,
57, 67 ve +73 kiloda müsabakalar yapıldı. Türki-

ye'yi temsil eden sporculardan kadınlar 57 kiloda
Hatice kübra ilgün, erkekler 63 kiloda Hakan
reçber, 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve +87 ki-
loda emre kutalmış Ateşli altın madalya kazandı. 

İlk günden 4 altın madalya

TAKIM OLMAK
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının Çaykur Rizespor'u
3-2 mağlup ettiği müsabakanın ardından basın mensuplarının karşısına

çıktı. Yanal, “ Takım olmak zor. Puan cetveline baktığımda ben, camia,
taraftar, oyuncu mutlu değil. Hatalarımızı değerlendireceğiz” dedi

F enerbahçe'nin, Fenerbahçe
gibi oynaması gerektiğini
vurgulayan Yanal, şöyle ko-

nuştu: "Öncelikle MKE Ankara-
gücü Kulübü'ne başsağlığı
diliyorum. Fenerbahçe bugün 3
puan aldı. Bizim adımıza sevindi-
rici. Geçen haftaki futbol ve müca-
delemiz sonrası keyfimiz farklıydı.
Geçen hafta üç puan alamadık üz-
gündük ama bugün üç puan aldık.
Keyfimiz yerinde. Ümraniye ma-
çında başlayan ve uzun süre devam
eden 4 günde 1 maç yapmanın
problemli sürecini yaşadık. Takım
olma konusunda sıkıntı yaşadığı-
mızı belirttim. Takım olmakta sıkıntı
çeken takımda 3-4 günde bir topar-
lamak ve takım yapmak sıkıntı oldu
ve bu devam ediyor. Şu an tek kul-
var kaldı. 31 kişilik bir takımız ve
bunun 15-18 oyuncusunu kullana-
rak yolumuza devam edeceğiz.
Kimlerle mücadele edeceğimiz belli.
Yenilmeden bütün maçlarımızı ka-
zanmak istiyoruz. Daha farklı ve iyi
oyunlar olacak. Rakip 6 maçta 5 ga-
libiyet alan ve atlet bir takım. Kendi
oyunlarını oynayan güçlü bir takım.
Okan hocayı kutluyorum. Bugün
bunu bize de gösterdiler. Bugün sa-
dece üç puan alındı. Bu bizim için
galibiyet skalasını yakaladığımız için
güven duymamıza sebep olacak.
Bulduğumuz çizgi bize yakışan çizgi
değil. Burayı geçmek için güvene ih-
tiyacımız var."

İskeleti saymak lazım

Yanal, “Bir takımın iskeletini saydı-
ğınızda takım olursunuz. Ben de

dahil birçok arkadaşım bu iskeleti
sayamayız takımda. İskeleti yarat-
maya fırsatımız olmadı. Devre ara-
sından beri 3-4 günde bir maç
oynadık ve 4-5 rotasyon yaptık.
Transfer yaptığımız oyuncularımı-
zın takıma katılış tarihlerine bakabi-
liriz. Bunlar mazeret değil ama
zorluk. Zenit maçı hariç biz hiç 11'e
11 yenilmedik. Ümraniye'de 10 kişi,
Kayseri'ye 10 kişi yenildik. Hakem-
ler konusunda sert geçişler yaşadık.
Onlar da yeni yönetime girdiler.
Çok iyi bir ekip geldi ve onlar da
hakemleri doğru yöneteceklerdir.
Biz de bu süreçte takım oyunu-
muzu oynamak için her antren-
manda taktik ve analizler yaptık. Bu
işin sezon başında takım olarak,
kampta yaşamak var. 10 yıllık biri-
kimlerle gelen takımlar var. Hepi-
miz Fenerbahçe'nin nasıl oynaması
gerektiğini biliyoruz. Fenerbahçe,
'Fenerbahçe' gibi oynamalı. Bunun
da mücadelesini veriyoruz” dedi.

Rize hiç konuşmuyordu

Hakemle ilgili de konuşan Yanal,
“Hakemi eleştirirsek bize de verme-
diği penaltı var. Bizim de hakemler-
den sezon boyunca canımız yandı.
Biz hakemleri eleştirmeden bir lig
yaşamaktan yanayız. Hakemleri
değil, hakemlerin yönetilme şeklini
eleştiriyorum. Hala o dönemin yet-
kilerinden cevap alamadım. Siz
bana soruyorsunuz, ben cevap veri-
yorum ama onlar vermiyor. Bece-
rikli ve yetenekli hakemlerimiz var.
Hakemlerimizin kötü olmadığını,
doğru yönetildiğinde başarılı olabi-

leceklerini söyledim. Rizespor bu-
güne kadar hakemi hiç konuşmu-
yordu. Bundan sonra umarım
kazanırlar da konuşmazlar” diye
konuştu.

Hatalarımızı değerlendireceğiz

Takım olmanın zorluğunu da anla-
tan Yanal, "Takım olmak zor. Puan
cetveline baktığımda ben, camia,
taraftar, oyuncu mutlu değil. Beşik-
taş maçında güzel geri dönüş yap-
tık. Bu maçı kazandık. Hatalarımızı
değerlendireceğiz. Böyle bir iki
maça daha ihtiyacım var. Sonra siz
de göreceksiniz, iyi şeyler olacak.
Biz takım olamadık. Bununla ilgili
sıkıntıları geçtiğimizde Fenerbah-
çe'yi göreceksiniz. Dirar kadro dı-
şıydı. Şimdi kimse konuşmuyor.
'Bugün Dirar yok ne olacak' diyor-
lar ama bu oyuncu önceden kadro
dışıydı” ifadelerini kullandı.

Damga vurmalıyız

Yanal açıklmasının devamında
şöyle konuştu; "Takım olarak üze-
rine koyuyoruz. Bugün kazandık ve
iyi yaptığımız şey bu. 10 maçımız
kaldı. Futbolu ve sonucu üst üste
koyabileceğimiz bir sürece girdik.
Bu takım fikstür yüzünden izin kul-
lanmadı. Ama koşmaya ve müca-
dele etmeye başladık. Topla
oynama oranımız arttı. Geliştiğimiz
yerler var. Bunu skorla birleştirdiği-
mizde farklı bir Fenerbahçe olacak.
Gelecek hafta zirveyi etkileyecek bir
maç var. Damgamızı vurmalıyız.
Yolda kervanı düzmek kolay değil-
dir." DHA

“HATALARI

DEĞERLENDİRMEK

GEREKİYOR”

Ersun
Yanal;

Okan Buruk
veryansın etti
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Fenerbahçe'ye
3-2 mağlup olduğu müsabakanın ardından basın toplantısında konuştu.
Buruk, ofsayt olan pozisyondan penaltı icat edildiğini söyledi
ilkdakikalarda golü bulduklarına dikkat
çeken Buruk, şöyle konuştu: "Golden sonra
bizim için işlerin daha iyi gideceğini düşü-
nürken, geriye düştük ve 10 kişi kaldık. Ha-
kemin kırmızı kart kararı doğruydu. İlk yarı
Fenerbahçe'de 1-2 oyuncuya da kart çıkara-
bilirdi. Hakem açıklandığında maçtan ve ta-
raftardan etkileneceğini tahmin ediyorduk.
Bunu da yaşadık. İkinci yarı topa daha çok
sahip olan takımdık. Eşitliği yakaladık ve
sonrasında pozisyonlar bulduk. Ofsayt olan
pozisyondan penaltı icat edildi. Ben 10 kişi
mücadele eden oyuncularımı kutluyorum.
Ligin alt sıralarında her takım tehlikede. Of-
sayt var zaten, penaltıyı neden verdiklerini
anlamadım açıkçası. Ofsayt olan pozisyona
penaltı verildi. İlk defa gördüm. Artık herkes
için zor bir dönem. Puan ortalamaları
aşağıda yükseldi. Biz o alandan çık-
mak istiyoruz. Kimsenin garanti-
sinin olmadığı bir yer."

Denedik riske etmedik

Aatif Chahechouhe ile ilgili
gelen bir soruya ise Buruk, "1
haftadır sakat. Antrenmanlarda
denedik ama riske etmek isteme-
dik. Bu yüzden forma giyemedi" 
yanıtını verdi. DHA

“HAKEM
PENALTI

İCAT ETTİ”

Şenol
Güneş’e

eleştiri
yağmuru

A Milli Futbol Takımı ile 1 Haziran'dan geçerli olmak
üzere 4 yıllık anlaşan Şenol Güneş'in siyah beyazlı

takımdaki durumu her geçen gün tartışılmaya ve birinci
gündem maddesi olmaya devam ediyor

Beşiktaş ile ilk iki sezonunda
şampiyonluk yaşayan, 3. sezo-
nunda da UEFA Şampiyonlar
Ligi'nde yenilgisiz gruptan çıkan
takımın teknik direktörü olarak
tarihe geçen Şenol Güneş, Milli
Takım söylentilerinin çıktığı gün-
den bu yana hedef tahtasının or-
tasında duruyor. Üstelik
Beşiktaş'ın bu sezon Şenol
Güneş döneminin en kötü ista-
tistiklerini sergilemesi de eleştiri-
lerin dozunun her geçen gün
artmasına neden olmakta. 24.
hafta itibari ile ligde 32 gol yiyen
bir savunma ve kaleciye sahip
olan Beşiktaş, Şenol Güneş dö-
nemindeki en fazla gol yeme
istatistiğini yakaladı. Sadece beş
maçta kalesini gole kapatabilen
Şenol Güneş'in öğrencileri, 19
maçta 32 gol yiyerek oldukça

kötü bir performansa sahip oldu.
Oysa Beşiktaş, geçen sezonun
24. haftasını 22 gol, 2016-2017
sezonunun 24. haftasını 20 gol
ve 2015-2016 sezonunun 24.
haftasını 23 gol yiyerek geçir-
mişti.

Yönetim yeni bir karar alabilir

41 puanla yine dört sezonun en
kötü puan istatistiğine de sahip
olan Beşiktaş'ta son bir ayda A
Milli Takım-Şenol Güneş-Yöne-
tim ve Taraftar sarmalında yaşa-
nanlar, eninde sonunda tüm
sorumluluğu Şenol Güneş'e yük-
lüyor. Tecrübeli teknik adamın
sezon bitmeden bırakmasını ve
Beşiktaş yönetiminin yeni yapı-
lanma için çok geç kalmadan ha-
rekete geçmesi gerektiğini
düşünenler çoğunlukta.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, Türkiye'nin farklı illerindeki KYK yurt-
larında kalan öğrencilerin Muğla'da yaşayan ailele-
riyle bir araya geldi. Muğla Uluslararası Gençlik
Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Bakan Kasa-
poğlu, ailelerin taleplerini dinleyip, öğrencilerin
okuldaki durumları hakkında bilgiler aldı. Kasa-
poğlu, Muğla'daki temasları çerçevesinde Uluslar-
arası Gençlik Merkezi'nde Türkiye'nin farklı
illerindeki KYK yurtlarında kalan öğrencilerin
Muğla'da yaşayan aileleriyle buluştu. Samimi bir
ortamda gerçekleşen buluşmada, ailelerle yakın-
dan ilgilenen Bakan Kasapoğlu, KYK'nın öğrenci-
lere sağladığı imkanlar hakkında
değerlendirmelerde bulundu. Anne baba şefkatini
arttıracağızAilelere, çocuklarının bu faaliyetlere ka-
tılması yönünde tavsiyelerde bulunan Bakan Kasa-
poğlu, "Gençlerimiz bizim en önemli varlığımız,
her şey onlar için... Öğrenci kardeşlerimizi yurtları-
mızda sizlerin evlerini aratmayacak şekilde misafir
etmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyo-
ruz" ifadelerini kullandı. 
DHA

Sporda ailenin yeri önemli
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Hemşehrilerini, "Sert memleketin mert insanları" şeklinde tanımlayan Beylikdüzü Kars - Ardahan - Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği
Başkanı Temel Altıntaş, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı, "Hiçbir ayrım yapmadan bütün hemşehrilerimizle kucaklaşmak istiyoruz" dedi

SERT MEMLEKETIN
MERT INSANLARI

KARS, ARDAHAN VE IĞDIRLILAR, ESENYURT’TA BİR ARAYA GELEREK BİRLİK, BERABERLİK MESAJI VERDİ

Birlik ve beraberlik gecesinde konuşan
AK Parti Milletvekili Tülay Kaynarca, "Ben
burada ev sahibiyim. Değerli başkanımız ve
yönetimini yürekten tebrik ediyorum" diye
konuştu. "Allah'ın izniyle serhat şehirleri

hak ettiği hizmetleri bulacaktır" diyen Kay-
narca, "Hemşehrilerime en güzel hizmetle-
rin gelmesini temenni ediyorum. Biz bir ve
kardeş oldukça Türkiye şahlanacaktır. Hak
ettiği yerde olacaktır" ifadelerini kullandı. 

Biz birlik olunca Türkiye
şaha kalkacak, ilerleyecek

ak Parti Milletve-
kili Şamil Ayrım ise
çok güzel bir gece
düzenlendiğini belir-
terek, "Bu güzel ye-
meği organize eden
dernek başkanımız
ve yöneticilere teşek-
kür ediyorum. Biz
hep bu manzarayı
görmek istiyoruz. Aramızda farklı gö-
rüşlerden olan hemşehrilerimiz var. He-
pimiz birbirimize saygılı olmamız lazım.
Değerli hemşehrilerim bu seçim zama-
nını birlik ve beraberlik içerisinde kırıp
dökmeden geçirelim. Bizler her zaman
vatanına milletine bağlı bir bölgenin in-
sanlarıyız" açıklamasını yaptı. 

Kimse birbirini 
kırıp dökmesin

ak Parti Beylik-
düzü Belediye Baş-
kan Adayı Mustafa
Necati Işık, gecede
yaptığı konuşmada
mevcut yerel yöne-
timi eleştirdi. Özel-
likle eğitim ve spor
kanalıyla sosyal be-
lediyeciliği ayağa
kaldıracaklarını belirten Işık, "100 mil-
yon borçla devralınan belediyenin şu
anda 600 milyon borcu var. Beylikdü-
zü'ne metroyu ve deniz otobüsünü geti-
riyoruz. Sayın Binali Yıldırım'ın da
desteği ile Beylikdüzü'nü tekrar geleceğe
hazırlayacağız. Hürriyet meşalesi serhat
boylarında yakıldı. Bundan dolayı sizler
güven ve istikrarın değerini çok iyi bilirsi-
niz. Beylikdüzü'nde de bundan sonra
güven ve yatırımın vaktidir. Bizler de ko-
şacağız ve çalışacağız" dedi.  

Beylikdüzü için 
yatırım vakti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “Artık Büyükçekmece’nin köy görüntüsünden kurtulup, kendine
yakışan bir hizmeti hak ettiğini düşünüyorum. Büyükçekmece’nin geride kalan 25 yılına yazık” dedi
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi ilçe ziyaretleri
gerçekleştiren AK Parti İl Başkanı Şenocak, Ça-
talca, Silivri ve Büyükçekmece teşkilatlarının ko-
nuğu oldu.Ziyaret ettiği ilçelerde ilk olarak ilçe
teşkilatlarına ve seçim koordinasyon merkezle-
rine uğrayan Başkan Şenocak, ardından san-
dık başkanları ile seçmenleri ziyaret etti.
Başkan Şenocak, programın son durağında
Büyükçekmece’ye uğrayarak, burada AK
Parti’den Büyükçekmece Belediye Başkan
Adayı olarak gösterilen İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile bir araya
geldi.

Sandık esaslı çalışma 

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlı-
ğı’nda teşkilatla buluşan Şenocak, san-
dık esaslı çalışmaların önemine değindi.
Teşkilatla buluşmanın ardından İl Baş-
kanı Şenocak ve İBB Başkanı ve Bü-
yükçekmece Belediye Başkan Adayı
Uysal, açıklamalarda bulundu. İBB
Başkanı Uysal, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yı-
lında İstanbul’da belediye başkanı
olmasıyla İstanbul’un kaderinin de-
ğiştiğine vurgu yaparak, “2002’den

sonrada iktidar olmamızla birlikte Türkiye’nin ka-
deri değişti. Maalesef Büyükçekmece’de bu deği-
şim bu güne kadar yaşanmadı. İnşallah bu seçimle
Büyükçekmece’nin de kaderi değişecek. Büyükçek-
mece’de hizmet belediyeciliği ile gönül belediyeci-
liği buluşacak. Bugün İstanbul İl Başkanımız da
ilçemize geldi. Teşkilatımıza moral ve motivasyon
desteği adına gerçekleşen ziyaret dolayısıyla kendi-
lerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Geçmiş 25 yıla yazık

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da
“Mevlüt Uysal Başkanımız bilgi ve birikimi ile şu
anda Büyükşehir Belediye Başkanımız. Cumhur-
başkanımızın takdiri ile de Büyükçekmece Belediye
Başkan adayımız oldu. Aslında Büyükçekme-
ce’deki vatandaşlarımız şanslılar. Bu kadar bilgi,
birikim, hizmet ve başarı kalitesi ortada. Artık Bü-
yükçekmece’nin köy görüntüsünden kurtulup, ken-
dine yakışan bir hizmeti hak ettiğini düşünüyorum.
Gelirken bazı bölgeleri gezdik, ancak Büyükçekme-
ce’nin geride kalan 25 yılına yazık. Ama inşallah
Mevlüt Uysal başkanımız 31 Mart akşamı burada
belediye başkanı olacak; Allah nasip ederse, Bü-
yükşehir’imizde de Binali Yıldırım başkanımızla
beraber Büyükçekmece’deki hizmetleri kat kat artı-
racaklar" açıklamalarında bulundu. DHA

Arnavutköy 2023’ü 
vatandaşlara tanıttı
Arnavutköy Belediye Başkanı ve 31 
Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti’nin
Belediye Başkan Adayı Ahmet Haşim
Baltacı, Arnavutköy 2023 Vizyon Tanıtım
Programında vatandaşlar ile bir araya geldi
nuri Pakdil Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen Arnavutköy 2023 Vizyon
Tanıtım Programına katılan AK Parti
Arnavutköy Belediye Başkan Adayı
Baltacı, vatandaşlara gelecek dönem
projelerini anlattı. Projeleri Kentsel
Dönüşüm, Kentsel Yeşil Alanlar, Eği-
tim, Sağlık ve Ulaşım ana başlıkları
altında tanıtan Baltacı, doğduğu yere
hizmet etmenin çok büyük bir zevk ve
gönül işi olduğunun altını çizdi.

Ne kadar şükretsek azdır

Doğduğu yere hizmet etmekten zevk
aldığını söyleyen Baltacı, “Yıllardır
neredeyse doğup büyüdüğüm, 50 yıl-
dır ikamet ettiğim bu güzel ilçede,
köy halinden bu haline gelinceye
kadar hem çeşitli zamanlarda burada
hizmet etmeyi hem de yaşamayı Ce-
nabı Hak bana nasip etti. Birlikte bir
dönem belde olmak üzere ama özel-
likle iki dönemdir genç bir ilçe olan
Arnavutköy’de önemli işlere imza
atmak, bana ve benimle birlikte olan
meclis üyelerimize nasip oldu. Ne
kadar şükretsek azdır” dedi.
Geçmiş 10 yıllık hizmet süresince ya-

pılan hizmetlerden
bahseden Baltacı,
“Bugün izlemiş olduğu-
nuz on yıl kısa videosu
hizmetlerimizin bir yüzü
olarak sizlere göstermeye
gayret ettik. Yeni dö-
nemde inşallah önümüz-
deki beş yıl içerisinde
Arnavutköy 2023 adı al-
tında ifade ettiğimiz projele-
rimizi sizlere takdim
edeceğiz.Özellikle ilk beş yıl-
lık dönemde yani 2009-2014
yılları arasında diye ifade ede-
bileceğimiz dönemde daha zi-
yade altyapı yatırımları ile
uğraştık. Çok şükür bu konuda
belli bir noktaya geldik. Şuan
altı yapı dediğimiz zaman ve
yine alt yapı diyebileceğimiz
cadde ve sokak düzenlemelerinde
çok büyük bir mesafe kat ettik.
Doğduğunuz yere hizmet etmek
başlı başına bir zevk, bir gönül işi.
Bugün o istek o arzu olmasa, bu iş-
lerin gerçekleşmesi hayata mümkün
değil” ifadelerine yer verdi. DHA

B eylikdüzü Kars - Ardahan - Iğdır Kül-
tür ve Dayanışma Derneği'nin Kaya İs-
tanbul Otel'de düzenlediği birlik ve

beraberlik gecesi büyük bir coşkuya sahne oldu.
Yüzlerce davetlinin katıldığı gecede birçok sa-

natçı da sahne aldı. Geceye,
AK Parti milletvekilleri
Tülay Kaynarca, Şamil
Ayrım, CHP milletvekilleri
Ali Şeker, Gürsel Tekin, AK
Parti Beylikdüzü Belediye
Başkan Adayı Mustafa Ne-
cati Işık, STK başkanları,
meclis üyesi adayları, siyasi
parti temsilcileri ve çok sa-
yıda vatandaş katıldı. 

Şehitleri unutmadı

Gecenin açılış konuşmasını yapan Beylikdüzü
Kars - Ardahan - Iğdır Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Temel Altıntaş, bütün davetli-
leri selamlayarak, "Öncelikle tüm şehitlerimizi
rahmet ve minnetle yad ediyorum. Derneğimiz
2013 yılında Beylikdüzü'ndeki hemşehrileri-
mize yardımcı olmak için kuruldu. Yeterli gör-
mesek de üniversitede okuyan öğrencilerimize
burs verdik, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gi-
derdik. Beylikdüzü'nde Sarıkamış anma prog

ramlarına her zaman ön ayak olduk. Dernek
merkezinde çok sayıda panel gerçekleştirdik"
açıklamasını yaptı. 

Hep birlikte başardık
Kuruluştan günümüze kadar birtakım zorluk-
larla karşılaştıklarını ifade eden Altıntaş,
"Ama bu zorlukları birlik ve beraberlik içeri-
sinde aşmayı başardık. Nasıl ki Kars'ta, Arda

han'da, Iğdır'da, Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi bir-
likte yaşadıysa bizler de Beylikdüzü'nde bu
birlikteliği başardık. Aslan yattığı yerden belli
olur diyerek Beylikdüz'nün en güzel yerinde
dernek binamızı açtık" diye konuştu. 

Kimseye ayrım yapmadık

Konuşmasını, "Bizler sert memleketin mert
insanlarıyız" ifadeleriyle sürdüren Altıntaş, 

"Derneğimizin yöneticileri çeşitli siyasi partile-
rin yöneticileri olabilir. Ama biz derneğin ka-
pısından girerken siyasi kimliğimizi kapının
dışında bıraktık. Sizlerden de bugün siyasi
kimliğininizi kapıda bırakmanızı ve hemşehri-
lerinizle kucaklaşmanızı istiyorum. Hiç kim-
seyi ayrım yapmadan buraya davet ettik.
Davetimize icabet eden herkese teşekkürlerimi
sunuyorum" dedi. 

Konut mağdurları eylem yaptı
Esenyurt’ta yer alan bir inşaat projesinden satın aldıkları evlerin inşaatının durdurulmasından dolayı
mağdur olduklarını iddia eden bir grup, şantiye alanında toplanarak protesto eylemi düzenledi
EsEnyurt'taki şantiye alanında toplanan
yaklaşık 300 kişilik grup, sloganlar atarak
firma sahibini protesto etti. Ayrıca yetkililere
seslenen mağdurlar, mağduriyetlerinin bir an
önce giderilmesini istediler. İnşaatlardan bi-
rine çıkan bir kişiyi polis ekipleri aşağı inmesi
için ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna ol-
mayan vatandaşın dalgın bir anından fayda-
lanan ekipler, onu yakalayarak aşağı indirdi.

Adı öğrenilemeyen vatandaş, ifadesi alınmak
üzere polis merkezine götürüldü.

Sadece evimi istiyorum

Vatandaş, polis tarafından götürülürken, "Ben
evimi istiyorum başka bir şey değil. Herkes
evinin peşinde burada’’ şeklinde konuştu. Bu
arada tedbir amaçlı olarak inşaat alanında
ambulans ve itfaiye ekipleri hazır bekledi.

Temel Altıntaş

Mustafa Necati Işık

Şamil Ayrım

Tülay Kaynarca

Ahmet
Haşim
Baltacı

Bayram
Şenocak

Mevlüt
Uysal

Birlik beraberlik gecesine katılan Beylikdüzü Kars-Ardan-Iğdır Kültür ve Datanışma Derneği üyeleri toplantının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükcekmece’nin
gecmis 25 yılına yazık


