


A slında alınacak olan bazı basit
tedbirlerle yaz aylarında hamileliği
sağlıklı ve keyifli geçirmek çok da

zor değil. Peki, anne adayları sıcak ve
nemli havalarda sağlık problemi yaşama-
mak için hangi önlemleri almalı?Kadın
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Bilgiye
Ergin beslenmeden spora, seyahatlerden
kıyafet tercihine kadar dikkat edilmesi ge-
reken 10 etkili kuralı anlattı, önemli uyarı-
larda bulundu.

Susuz kalmayın

Aslında bol su içmek hamilelik sürecinde
her mevsim çok önemli. Ancak yaz ayla-
rında terleme yoluyla vücuttaki su kaybı
arttığı için bu mevsim daha önemli hale
geliyor. Bunun nedeni ise yetersiz su tüke-
timinin idrar yolu enfeksiyonuna, rahim
kasılmalarına ve tansiyonun düşmesine yol
açması, kandaki şeker ile tuz düzeylerini
düşürmesi gibi semptomlara neden ol-
ması. Dolayısıyla yaz aylarında günde 2,5
litre su içmeyi asla ihmal etmeyin. Bunun
yanı sıra içerdikleri vitamin ve mineraller
nedeniyle ayran, süt ve taze meyve suları
içmenizde de yarar var.

Vücudunuzu serin tutun

Güneşin zararlı ışınlarının yeryüzüne en
dik geldiği 11:00-16:00 saatleri arasında
sokağa çıkmamanız çok önemli. Aksi
halde güneş çarpmasından cilt lekelerine
kadar pek çok sorunla karşı karşıya kalabi-
lirsiniz. Daha da kötüsü cilt kanserine ya-
kalanma riskiniz de artıyor. Eğer dışarıya
çıkmaya mecbursanız, serin ve gölge yer-

lerde bulunmaya özen gösterin. Terlemeyi
azaltan etkileri nedeniyle ince pamuklu,
açık renk, bol ve rahat giysiler tercih edin.
İç çamaşırlarınız da sizi sıkmayacak tür-
den ve pamuklu olmalı.

Havuzu değil, denizi tercih edin

Hamilelikte hareketsiz kalmak kilo kontro-
lünü zorlaştıracağı gibi, kabızlık, bacak-
larda ödem ve pıhtılaşmaya davetiye
çıkarabiliyor. Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı Dr. Bilgiye Ergin anne
adaylarının hamilelik döneminde hareket-
siz kalmamaları gerektiği uyarısında bulu-
narak sözlerine şöyle devam ediyor:

“Yürüyüş ve yüzme ise hamileler için en
uygun egzersizler. Her ikisi de anne adayı-
nın kalp, denge, eklem ve kaslarında risk
oluşturmadan yapabileceği sporlardır. Yü-
rüyüş yaparken rahat spor ayakkabılar kul-
lanın, kısa molalar verin ve kendinizi çok
zorlamamaya özen gösterin. Yüzmek için
mümkünse denizi tercih edin. Düzgün de-
netlendiğinden emin olmadığınız havuz-
lardan uzak durmanızda fayda var.
Hamilelikte kramplar sık görüldüğü için
denizde tek başına açılmaktan da kaçının.”

Cildinizi bol bol nemlendirin

Geniş kenarlı şapka kullanın ve cildinize

sokağa çıkmadan 20 dakika önce mutlaka
yüksek koruyucu faktörlü güneş kremi
sürün. Hamilelikte cilt kuruduğu için vü-
cudunuzu sık sık nemlendirmeyi de ihmal
etmeyin.

Ayaklarınıza özen gösterin

Hamileliğin 5. ayından sonra anne karnın-
daki bebeğin büyümesi ve kasık bölgesin-
deki damarlara baskı yapması nedeniyle
bacak damarlarındaki kan dolaşımı azalı-
yor. Bu tabloya bir de sıcak hava eklenince
en çok ayak, bilek ve bacaklar olmak üzere
vücudun çeşitli bölgelerinde ödem gelişe-
biliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uz-
manı Dr. Bilgiye Ergin bu nedenle
hareketsiz kalmamanız, ancak fırsat bul-
duğunuzda da istirahat etmeniz gerektiğini
belirterek, “Rahat bir yatak veya kanepede
uzanın. Ayaklarınızı, altına yastık koyarak
yükseltin. Gerekirse el ve ayak bileklerini-
zehafif masaj yapın. Her zaman ayakkabı-
larınızın rahat olmasına da dikkat edin”
diyor.

Azar azar ve sık beslenin

Yazın besin zehirlenmesi sık görüldüğü
için dışarıda, özellikle tavuk, iyi pişmemiş
et, hijyeninden emin olmadığınız salata
gibi yiyeceklerden uzak durun. Hazmı zor,
ağır, yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden kaçı-
nın. Hazımsızlık ile gaz gibi şikayetleri ön-
lediği, kan şekerini dengelediği ve kilo
kontrolünü sağladığı için her gün 3 ana ve
3 ara öğün olacak şekilde, küçük porsiyon-
lar halinde beslenin. Meyve, sebze, salata,
haşlama etli ve zeytinyağlı tencereveya fırın
yemeklerini tercih edin. Yaz aylarında öde-
min artmaması için tuz içerikli besin ve
içecek tüketimini de kısıtlayın.

Sık sık duş alın, ancak…

Her gün alacağınız duş sizi rahatlatması-
nın yanı sıra genital bölgedeki neme bağlı
oluşan mantar gibi sorunları da önleyebili-
yor. Ilık suyla alacağınız duş aynı zamanda
vücut sıcaklığını da dengeleyecektir.
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Güneş ışığının yakıcı etkisi, aşırı sıcak ve nemli hava...
Anne adayında yaşanan fizyolojik ve ruhsal

değişimlere bir de yaz aylarında sıcak ve nemli
havanın dezavantajları eklendiğinde, hamilelik 

çekilmez hale gelebiliyor. Halsizlik, ödem, çarpıntı
hissi, şişkinlik, bulantı, kusma, reflü ve ciltte 

kahverengi lekeler gibi sık görülen semptomlarla bu
mevsim daha zor tolere edilebiliyor 
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Hamilelik sürecinde tatilden kaçınmak
zorunda değilsiniz. ancak tatile çıkmadan
önce doktorunuzla mutlaka görüşmeli ve
herhangi bir sakınca olup olmadığını öğ-
renmelisiniz. “Hamilelik sürecinde kısa yol-
culukları tercih etmeniz çok
önemli” uyarısında bulunan Dr.
Bilgiye ergin sözlerine şöyle
devam ediyor: “Çünkü, uzun
yolculuklarda uzun süre hare-
ketsiz ve aynı pozisyonda kal-
mak bacaklarda şişme (ödem),
pıhtılaşmaya eğilim (tromboz),
bel ve sırt ağrılarına neden ola-
biliyor. araba yolculuğunda 2
saatte bir 10-15 dakikalık
mola vermeli ve yürüyüş yap-
malısınız. Dikkat etmeniz gere-

ken bir başka önemli nokta da, 5 saatten
uzun süren uçak yolculuğunu da bu riskler
nedeniyle mümkün olduğunca tercih etme-
mek. Uçakla uzun seyahat yapmak zorun-
daysanız sık sık uçak içinde yürümek ve

uygun varis çorabı kullanmak riski 
azaltacaktır.”

Sivrisineklere 
karşı önlem alın

Yaz aylarında sivrisinek ve
kene gibi haşeratlardan ken-
dinizi korumak için önlemler
alın. Sivrisineklerle bulaşan
enfeksiyonlara (zika virüsü
gibi) karşı hamileler için

uygun olan haşere kovucu-
lar kullanılabilirsiniz.

Uzun seyahatlerden kaçının

TOPUKLULARA DiKKAT!
Kadınlar tarafından tercih edilen sivri burunlu yüksek topuklu ayakkabılar halk arasında ayakta kemik çıkıntısı veya
çarpık parmak olarak bilinen halluks valgus rahatsızlığına neden olabiliyor. Yapılan çalışmalar özellikle 6 cm'den
yüksek topuklu ayakkabı giymenin halluks valgus oluşum riskini yaklaşık 2,5 kat artırdığını ortaya koyuyor

OrtOpedi ve Travmatoloji Bölü-
mü’nden Op. Dr. Ahmet Güray
Batmaz, kadınlarda erkeklerden 20

kat daha fazla görülen halluks valgus hastalığı
ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Ayağınızda fazladan kemik yok

Ayak başparmağının dışa doğru dönerek çı-
kıntı görünümünü aldığı halluks valgus rahat-
sızlığında hastaların birçoğu ayaklarında
fazladan bir kemik oluştuğunu düşünebilmek-
tedir. Ancak bu durum ayakta başka bir kemi-
ğin oluşması değil ayak başparmağının tarak
kemik üzerinde dışarı doğru kaymaya başla-
masıyla tarak kemiğinin daha belirgin hale gel-
mesidir. Halluks valgus kadınları sıklıkla
etkilemekle birlikte erkeklerde ve hatta genç
hastalarda da görülebilmektedir. Çocuk yaş
grubunda görülen tipte genellikle 10 yaşına
kadar maksimum eğrilik oluşup, ilk 10 yıldaki
kadar hızlı seyretmese de yıllık artış devam et-
mektedir.

Ayakkabı seçiminiz etkili olabilir

Halluks valgus bazı hastalarda ağrısız ilerleye-
bilirken bazı hastalarda özellikle sivri burunlu
topuklu ayakkabı giyilmesiyle şiddetli ağrılara
yol açabilmektedir. Günlük yaşamı olumsuz
etkileyen halluks valgus rahatsızlığında ayak
tabanında nasırlaşma görülmesi bu durumun
süreklilik gösterdiğinin bir işareti olabilir. Düz-
tabanlık, aşırı esnek eklemler gibi bazı durum-
lar da halluks valgus rahatsızlığına zemin
hazırlayabilmektedir. Hastanın halluks valgusa
genetik yatkınlığı da varsa ayakkabı seçimi sü-
reci hızlandırabilmektedir.

Topukları 6 santimetre ile sınırlayın

Yapılan çalışmalarda 6 cm’den yüksek topuklu
ayakkabı giyilmesinin, ayakkabının burnu

geniş dahi olsa, halluks valgus gelişimi için risk
oluşturabildiğini ortaya koymaktadır. Yük-
sek topuklu ayakkabı giyen çalışanların
düztaban ayakkabı giyenlere oranla
halluks valgus gelişme riski yaklaşık
2,5 kat artmaktadır. Sivri burunlu
ve topuklu ayakkabı seçiminin
uzun yıllar devam etmesi hal-
luks valgus gelişme riskini
daha da artırmaktadır.

Ağrıyı alabilir ama
tedavi etmez

Halluks valgus hasta-
lığının tedavisinde
kullanılan gece ateli
veya parmak arası
makara gibi uygu-
lamalar yaşanan
ağrıyı azaltabil-
mek-

tedir.
Ancak bu
uygulamalar
ayak parmağında
oluşan eğriliğin derece-
sinde olumlu bir etki yaratmamaktadır. Bu-
nunla birlikte çıplak ayak koşusuna yakın
performans gösteren minimalist koşu
ayakkabısı olarak bilinen ayakkabı kul-
lanımı ayaklara binen yüklerde dü-
zeltme yaratabilmektedir. 

Baş ağrısı asla
ihmale gelmez
Baş ağrılarında bölgesel değişikliklerin
yüksek tansiyon belirtisi olabileceğini
söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Selen Gür
Özmen, “İhmal edilen baş ağrısı beyin
kanamasına yol açabilmektedir” dedi
Sürekli devam eden baş ağrıları, vücudunuzun
gösterdiği tehlike sinyali olabilir. Uzmanlar, ihmal
edilen baş ağrısının yüksek tansiyon belirtisi olabi-
leceğini ve bunun da böbrekten beyne kadar bir
çok organı olumsuz etkileyebileceği uyarısında bu-
lundu. Baştaki ağrı bölgelerinin değişiminin bunun
en iyi belirtisi olduğunu söyleyen Bahçeşehir Üni-
versitesi (BAU) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğr. 
Görevlisi Uzm. Dr. Selen Gür Özmen, baş ağrısı
hakkında bilinmesi gereken doğruları anlattı.

Devamlı ilaç olmaz

Baş ağrısında sürekli ağrı kesici kullanımının yanlış
olduğunu ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Selen
Gür Özmen, “İnsanlar farkında olmadan haftada
3’den fazla ağrı kesici alırsa başka bir baş ağrısına
davetiye çıkarmış olurlar. Bunun adı da aşırı ilaç
kullanımından kaynaklanan baş ağrısı. Bu daha
ağır bir baş ağrısı. Kişi ağrı kesici alıyor, ağrı geçmi-
yor ve yine ağrı kesici alıyor. Bu bir döngüye dönü-
şüyor. Bu migren ağrısı olur, gerilim tipi baş ağrısı
olur veya bir başkası olur. Bu tarz insanlar, far-
kında olmadan buna neden olabilmektedir. Haf-
tada 3 ya da 4’den daha sık baş ağrısı yaşayan
kişilere, her gün kullanmaları gereken başka sınıf
ilaçlar vererek yani önleyici tedavi uygulayarak ağrı
kesici kullanım sıklığını azaltıyoruz. Baş ağrısı olan
kişilerin Nöroloji uzmanına mutlaka gitmeleri
lazım. O baş ağrısını kategorize etmek lazım. Me-
sela, egzersizle tetiklenen bir baş ağrısı türü bile var.
Sadece spor yaparken ortaya çıkmakta. Bu tanıları
yapabilecek kişilerse, sadece Nöroloji uzmanlarıdır.
Bu tanımlamayı yaptıktan sonra da kişiyi daha az
ilaç kullanabilmesi için biz yönlendiriyoruz” diye
konuştu.

Tansiyon belirtisi olabilir

Doktor kontrolünde baş ağrısının kategorize edil-
mesi gerektiğini belirten Özmen, şöyle devam etti:
“Sebebi bilinmeyen baş ağrısı tehlike sinyali olabi-
lir. Sürekli baş ağrısı çekmeye alışmış bir insan,
kendisi fark etmeden çeşitli nedenlerel baş ağrısının
şekli değişebilmekte. Ağrının yeri değişiyor ya da
örneğin, uzun süredir kişinin şakakları ağrımakta-
dır ve buna alışmıştır. Bir süre sonra ense kökü ağ-
rımaya başlıyor fakat hasta bunu önemsemiyor.
Genelde de ense kökündeki ağrılar, yüksek tansiyo-
nunun belirtisi olmaktadır. Yani baştaki ağrıların
değişikliğinden kişi hastaneye gitmezse yüksek tan-
siyonunun etkilerini görebiliriz. Bu gözüne, böbre-
ğine, beynine zarar verebilir. Hatta beyin
kanamasına kadar gidebilmektedir bu süreç. İn-
sanlar genelde yüksek tansiyonunun baş ağrısı
yaptığını algılamayıp bununla yaşayıp etkilerini
gördükten sonra hastaneye gelebiliyorlar."
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GÜNCEL 3

Esenyurt'ta polis ekipleri, yasa dışı organ ticareti yapıldığı ihbarı üzerine özel bir hastaneye ameliyat
saatinde operasyon düzenledi. 10 bin dolara Suriyeli bir kişinin böbreğini almak istediği belirlenen
İsrailli, böbreğini satan kişi, organ naklini yapacak doktor ve tercüman gözaltına alındı

Y asadışı organ ticareti ihbarı üzerine İs-
tanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ti-
careti ile Mücadele Şube Müdürlüğü

ekipleri çalışma başlattı. Şüpheliler, Esenyurt'ta
bulunan özel bir hastaneye verdikleri sahte bel-
gelerle organ nakli yapılmasını talep etti.
Organ nakli prosedürlerini uygun bulan has-
tane yetkilileri, 21 Haziran'a ameliyat günü
verdi. Ekipler, hastaneye ameliyat saatinde
baskın yaptı. Suriye uyruklu 32 yaşındaki
Ahmet Zına, İsrail uyruklu 50 yaşındaki Nimer
Hayadrı'ye 10 bin doları karşılığında böbreğini
vermek üzereyken operasyon durduruldu.

4 kişi gözaltında

Organ naklini 35 bin Amerikan doları karşılı-
ğında gerçekleştireceği iddia edilen Doç. Dr.
H.G. ve Suriye uyruklu Zına ve İsrail uyruklu
Hayadrı'ye tercümanlık yapan Yusuf E. (49)
gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mü-
cadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 4 şüpheli-
nin ifadeleri alındı.
Suriye uyruklu Ahmet Zına emniyette verdiği

ifadesinde, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Ha-
tay'da yaşadığını maddi zorluklar içinde ol-
duğu için böbreğini satmak istediğini söyledi.
Zına'nın ifadesinde, “Böbreğimi satmak için
bir sosyal medya sitesine Haziran ayı başında
ilan verdim. Aynı gün benimle İsrail uyruklu
Nimer Hayadrı irtibata geçti. Hatay'da yaşadı-
ğımı söyleyince İstanbul'a gelmemi istedi. İs-
tanbul'da Aksaray'da kendisiyle buluştuk
benimle ilk defa burada karşılaştı. Böbreğimi
satmak istediğim fiyatta konuştuk ve bana bir
miktar dolar bırakarak nakil gerçekleşene
kadar İstanbul'da kalmamı istedi" dediği 
bildirildi.

Hastaneye 25 bin doktora 35 bin dolar

İsrail uyruklu Nimer Hayadrı ise emniyetteki
ifadesinde, sosyal medya sitesinden Suriye uy-
ruklu Ahmet Zına ile tanıştıklarını, Zına'yla bu-
luşmak için haziran ayı başında İstanbul'a
geldiğini söyledi. Hayadrı, “İstanbul'da buluş-
tuk, böbrek hastalığım sebebiyle böyle bir yol
izledik. Ülkemde organ nakline izin verilmiyor.
Organ nakil ameliyatı için ismini bilmediğim

bir Filistin'li bize yardımcı oldu. Filistinli'nin
verdiği telefon numarasından Doç. Dr. H.G.'ye
ulaştım. İlk önce sadece telefonla konuştuk.
Nakil ameliyatı için hastaneye 25-50 bin dolar
arasında bir ödeme yapacağımı, ameliyat için
de kendisine 35 bin dolar ödemem gerektiğini
söyledi" dediği iddia edildi.

Sahte pasaport çıkartıldı

İsrail uyruklu Hayadrı ifadesinin devamında,
“Filistinli bize ameliyat için 500 dolara sahte
Suriye pasaportu ayarladı. Ayarladığı pasa-
portta beni Ahmet Zına'nın kardeşi gibi ayarla-
mışlardı. Bu duruma Doç. Dr. H.G. itiraz
ederek kardeş görünmemizin sakıncalı oldu-
ğunu etik kurulundan geçmeyeceğini söyledi.
Filistinliyle tekrar irtibata geçerek yeniden pa-
saport yaptırmasını istedim. Tekrar 500 dolar
vererek ikinci defa benim için sahte Suriye pa-
saportu çıkartıldı. Ben bazı işlerim için ülkeme
döndüm" dediği ileri sürüldü.

8 bin euro masraf yaptım

Organ nakil ameliyatı için İsrail'den 14 Hazi-

ran'da tekrar İstanbul'a gelen Nimer Hayadrı
ifadesinin devamında, “Organ naklini yapacak
Doç. Dr. H.G., H.G.'nin asistanı ve şoförü ha-
valimanında beni karşıladı. Doktorun asistanı
tarafından Bahçelievler'de ameliyat öncesi 1
hafta kalacağım eve götürülürken, Doç. Dr.
H.G.'nin tedavi dışındaki ücretler için 8 bin
euro istedi. Kendisine bu parayı da verdim" de-
diği öğrenildi.

2 kişi tutuklandı

Böbrek almak için İstanbul'a gelen Nimer Ha-
yadrı sınır dışı edilmesi için polis merkezindeki
işleminin ardından İl Göç İdaresi Müdürlü-
ğü'ne teslim edildi. Tercüman Yusuf E. emni-
yetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 22
Haziran'da emniyetteki işlemleri tamamlanan
Suriye uyruklu Ahmet Zına ve Doç.Dr. H. G.
sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mah-
keme tarafından tutuklandı. İstanbul Göçmen
Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri kimliği henüz belirle-
nemeyen Filistin uyruklu şüphelinin yakalan-
ması için çalışma başlattı.  DHA

Bağcılar’da bir 
motosiklet sürücüsü

trafikte tartıştığı 
otomobil sürücüsüne

kurşun yağdırdı. 
4 kurşunla ağır

yaralanan sürücü
kaldırıldığı hastanede

hayatını kaybetti

Olay TEM Otoyolu
İSTOÇ sapağı mev-
kiinde meydana

geldi. Edirne istikametinde mo-
tosikletiyle seyir halinde olan 59
KT 457 plakalı motosiklet sürü-
cüsü Hasan Saykal ile 34 BBE
171 plakalı otomobil sürücüsü
Serdar Çekiç arasında ol verme
nedeniyle tartışma yaşandı. Sü-
rücüler bir süre ilerledikten

sonra durdu. Yol kenarında
duran motosiklet sürücüsü
Hasan Saykal yanında bulunan
silahını çıkararak otomobile
doğru 13 el ateş etti. 

Olay yerinde bekledi

Sürücü Çekiç vücudunun çeşitli
yerlerine isabet eden 4 kurşunla
ağır yaralandı. İhbar üzerine
olay yerine polis ve sağlık ekibi

sevk edildi. Polis ekipleri olay
yerinde bekleyen saldırganı göz-
altına alırken, ağır yaralanan
Serdar Çekiç ambulansla özel
bir hastaneye kaldırdı. Hasta-
neye kaldırılan Çekiç tüm mü-
dahalelere rağmen
kurtarılamayarak hayatını kay-
betti. Olay yeri inceleme ekipleri
araç çevresinde çalışma yaptı.
DHA
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AMELIYAT 
MASASINDA 
YAKALANDI

İstanbul'da Güler I., arkadaşı Emine T’nin
yerine ehliyet sınavına girmeye çalışırken
yakalandı. Hakim karşısına çıkan iki arkadaş
ifadelerinde “Başkasının yerine sınava 
girmenin suç olduğunu bilmiyorduk” dedi

SINAV Şişli'de bir okulda 29
Aralık 2018'de yapıldı. Edinilen
bilgilere göre, hasta olduğu ge-

rekçesiyle sınava giremeyeceğini belirten
Emine T.'ye arkadaşı Güler I., 'Paran yan-
masın' yerine ben girerim' dedi. Güler I. ar-
kadaşının kimliği ve sınava giriş belgesini
görevlilere verdi. Bina sorumlusu fotoğraf-
larının benzemediğini fark ederek, durumu
polise haber verdi. Güler I. ile Emine T.
hakkında önce bina sorumlusu tarafından
tutanak tutuldu sonra da karakolda işlem
yapıldı. Emine T.'nin de sınavı iptal edildi.
Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şikayeti üze-
rine iki arkadaş hakkında 'ÖSYM Kanu-
nuna Muhalefet' suçundan dava açıldı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün
görülen davanın duruşmasına şikayetçi
Milli Eğitim Müdürlüğü'nü avukatı ile sa-
nıklar Güler I. ile Emine T. avukatları ile
birlikte hazır bulundu.

Suç olduğunu bilmiyordum!

Savunmasını yapan Emine T., sınav günü
çok hasta olduğunu belirterek, "Sınava gir-
meyecektim. Arkadaşım da, hasta oldu-
ğumu bildiği için, 'yatırdığın para
yanmasın' diyerek benim yerime sınava gi-
rebileceğini söyledi. Başkasının yerine sı-
nava girmenin suç olduğunu bilmiyordum.
Kendisine teklifi karşısında bir şey deme-

dim" dedi.
Arkadaşının ye-
rine sınava girmek
isterken görevliler ta-
rafından yakalanan
Güler I., ise başkasının ye-
rine sınava girmenin suç oldu-
ğunu bilmediğini iddia ederek
şöyle konuştu: "Diyeceksiniz ki 'cahil
misin' ama böyle olacağını düşüneme-
dim. Zaten okula gittiğimde kapıda polis-
leri görünce sınava girmek istemedim.
Kapıdaki görevli kadın elimdeki belgeyi aldı
ve 'Bu sen misin' dedi. 'Hayır' deyince de,
durumu polislere bildirdi. Aslında sınava
dahi girmemiştim. Boşluğuma geldi. İn-
sanları böyle meşgul ettiğim için özür dile-
rim" diye konuştu. Milli Eğitim
Müdürlüğü'nün avukatı ise sanıkların suçu
işlediklerinin sabit olduğunu belirterek ceza
verilmesini istedi. Mahkeme hakimi, sınav
günü Güler I.'yı Emine T.'ye ait belgeyle 
sınava girmek isterken yakalayan sınav 
görevlisinin tanık olarak dinlenmesine
karar vererek duruşmayı erteledi.  DHA

Çevir kazı
yanmasın!

köpek kavgası
Sarıyer'de 15 yıldır sokak
hayvanlarını besleyen Ayşe
Nurten Güler, “Sizi ve köpekleri
burada istemiyoruz” diyen karı
kocanın saldırısına uğradığı
iddiasıyla şikayetçi oldu

kafa kafaya
çarpıştılar

MalTePe Sahil yolu'nda
Kartal istikametine bir araç
aynı istikamette giden araca

çarptıktan sonra orta refüjü aşarak
karşı şeritten gelen başka bir araçla
kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif
şekilde yaralandı.

Hafif şekilde yaralandı

Olay saat 08.30 sıralarında Maltepe
Sahil yolu'nda meydana geldi. edinilen
bilgiye göre Kartal istikametinde ilerle-
yen şafak eryılmaz yönetimindeki 34
BF 4139 plakalı otomobil Selim levent
Özen yönetiminde ki 34 NF 6338 plakalı
otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle
direksiyon hakimiyetini kaybeden
Özen'in yönetimindeki araç orta refüjü
aşarak karşı şeritte seyir halindeki Sez-
gin Vatansever'in kullandığı 34 HK 6225
plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada eryılmaz ve Vatansever'in kul-
landığı araçta bulunan bir kadın hafif
şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle sahil
yolu trafiğe kapandı. DHa

ayazağa'Da oturan 50 ya-
şındaki ayşe Nurten Güler,
15 yıldır, satın aldığı ve çev-

reden topladığı yiyeceklerle sokak hay-
vanlarını besliyordu. Güler, geçen Pazar
akşamı iddiaya göre saat 22.30 sırala-
rında yine sokak köpeklerini beslemek
için kasaptan aldığı etlerle sokakta yü-
rürken, aynı mahallede oturan N.K. Ve
kocası C.K., kendisine hakaret etti. ara-
larında çıkan tartışma sonrası Güler,
N.K. ve C.K.'nın saldırısına uğradı. ihbar
üzerine olay yerine polis çağrıldı. Polis,
N.K. ve C.K.'yı, ifadelerini almak üzere
polis merkezine götürdü. Güler ise am-
bulansla hastaneye kaldırıldı. 

Bana tahtayla vurdular

Tedavi altına alınan Güler, yaşadığı olayı
şöyle anlattı: "Ben 105. Sokak'tan geçer-
ken bana hakaret ettiler ancak ben duy-
mazlıktan geldim. O esnada kendileri
eşya taşıyorlardı. Bir tahtayla köpekler-
den birine vurdular, hayvan acı acı bağı-
rarak yanıma geldi. Ben de gayet
soğukkanlı bir şekilde 'Bunun da bir can
taşıdığını öğrenemediniz' dedim. Bunun
üzerine bana hakarette bulunmaya baş-
ladılar. Bana 'Bu sokaktan geçmenizi is-
temiyoruz. Bıktık köpeklerinizden'
dediler. Ne olduğunu anlayamadan
kadın bir anda üzerime atladı. Üzerimi
komple yırttı. eşi ise kafama ve vücudu-
mun sağ tarafına doğru tahtayla vurdu.
Köpeklerin yiyeceklerini yere fırlattılar.
insanlar diyor ki 'köpek bana saldırdı',
ben de diyorum ki 'insanlar bana sal-
dırdı.' Sebebi ise sokak hayvanlarını
besliyor olmam. Suçlu olan, mağdur
olan benim. Bu köpeklerin hepsi bizim
mahallemizin, ayazağa halkı ve Türki-
ye'nin birçok yerinden yardım istiyo-
rum." N.K. ve C.K. ise polisteki
ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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

Büyükçekmece / İST. (Devlet Hastanesi Arkası)

Mahallelİ
sokağa
döküldü
Beyoğlu'nda, terzilik yapan bir
kişinin, dükkanına çağırdığı 10
yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği
iddiası mahalleliyi sokağa döktü
PiyalePaşa Mahallesi, Kaan Sokak'ta saat
19.30 sıralarında meydana gelen olay iddialara
göre şöyle gelişti. Sokak üzerinde yıllardır terzilik
yaptığı öğrenilen ali V. (60) sokakta oynayan 10
yaşındaki kız çocuğunu dükkanına çağırdı. id-
diaya göre ali V., burada, çocuğu sözle ve elle
taciz etti. Olayın ardından ağlayarak, eve giden
çocuk durumu annesine anlattı. Olayın duyulma-
sının ardından toplanan mahalleli terzi dükkanın-
daki ali V.'yi darp etmeye kalkıştı. Haber verilmesi

üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi
sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik ön-
lemi alan polis, taciz şüphelisi terziyi,
öfkeli kalabalığın elinden alarak, zırhlı
araca bindirdi. Mahalleli bir süre polis
aracının önünde durarak gitmesine izin
vermedi. Polis, konuşarak mahalleliyi
sakinleştirdi. Mahalleli bir süre sonra
dağıldı. Mahallelinin dağılmasının ardın-
dan terzi ali V., zırhlı araçla polis merke-
zine götürüldü.

Mahallede herkes öfkeli

Mahalle sakini aydın Ulaş Çantal,"Ma-
hallemizde üzücü bir şekilde taciz olayı
yaşanmıştır. 10 yaşındaki bir kız çocu-
ğunu 60 yaşındaki insan sözlü ve cinsel
şekilde taciz etmiştir. Mahallede herkes
öfkeli, tepkili. yapan kişi şu anda gözal-
tında terziymiş" dedi. DHa

Hastaneye
düzenlenen
operasyonda 
şüpheliler
kıskıvrak 
yakalandı. 
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16 MART 1920`de Batılı işgal
kuvvetleri İstanbul’u fiilen
işgâl ederek Şehzadebaşı Ka-

rakolunda 6 Türk askerini Şehit edip, ha-
berleşmelere el koymuş, hükümet
dairelerine yerleşip her tarafı denetim al-
tına almışlardı.

Bu alçakça işgâle fazlası ile müteessir
olan “TOPHANE BİTİRİMLERİNDEN”
aslen Trabzon- Sürmeneli olup kayıkçılık
yapan “TAKA OSMAN” lâkaplı babayiğit
bir delikanlı öfkeli bir şekilde, Galata
Köprüsü üzerinden, boğaza demir atmış
olan İngiliz savaş gemilerini seyredip, diş-
lerini gıcırdatarak günlerce volta atar.

Sabahının erken saatlerinde köprü üze-
rinde öfkeli adımlarla voltasını atarken;
bozuk bir şive ile konuşan ve kahkaha
atıp, pis pis sırıtan iki “Gayr-i Müslim”
dikkatini çeker. Belli etmeden yaklaşarak
kulak misafiri olur ve ne konuştuklarını
anlamaya çalışır.

Adamlardan iri cüsselisi, İngiliz savaş
gemilerine bakarak büyük bir zevkle
“YAŞŞASİİN… YAŞŞASİİN…” derken,
öteki cılız yapılı nankör ise arkadaşının
sözlerini tekrarlar.

Bu iki nankör’e böylesi büyük bir zevki
tattırtan şey, boğaza demirli İngiliz savaş
gemileridir. “YAŞŞASİİN… YAŞŞASİ-

İİN…” sözlerini işgal kuvvet-
leri için söylemektedirler.

Duydukları karşısında kanı beynine fır-
layan ve öfkeyle anında pimi çekili patla-
maya hazır bir el bombası haline dönüşen
‘’TAKA OSMAN’’ çok çevik bir hamle ile
Nankör’lerin üzerlerine atılır.

İri cüsselisini yakasından kavradığı gibi
yere yıkarak, “KİM YAŞŞASİİN ULAN
ŞEREFSİZ …” diye sorar. Altta boylu
boyunca yatan Nankör “O DAHA BELLİ

DEĞİL EFENDİİİ…” der.
Belli değil cümlesi aslında direk olarak

“Eğer Türk milleti uyanmassa,  aslında
kimin yaşayacağı şimdiden bellidir” an-
lamını taşımıyor mu?

Manav’da karpuz seçerken gösterdiğin
hassasiyeti, kaderini ellerine teslim ede-
cek olduğun insanları seçerken gösterme-
diğin için; dün Galata Köprüsünden
yükselen YAŞŞASİİİN, YAŞŞASİİİN
seslerini bugün, Ankara’da, İstanbul’da,
Bursa’da Adana’da ve her yerde duymaya
mahkum olmuyor muyuz?

Devletimizi zor zurumlara sürükleyen,
AB dayatmaları ve ABD tâlimatları ve sö-
mürgeci devletlerin bitmez tükenmez is-
tekleri varken Bizim bir çok yöneticimizin
boş icraatları ve milleti aptal yerine

koyan tutumlarıyla Bremen mızıkacıları-
nın At, Eşek, İt, Katır ve Kediden oluşan
orkestrası misâli, yüksek bir sesle
“YAŞASİİİN…YAŞŞASİİİN..”
diye bağıran  hainlerden daha mı iyi 
sanırsınız?

Merak etmeyin bununda çözümünü
buldu siyasetçilerimiz. Anıtkabir’e çıkıp,
mozoleye çelenk bıraktıktan sonra ora-
daki deftere, “Atam şöyle, Atam böyle”
diye bir şeyler yazar iki şöyledir böyledir
lafı eder. Millete vay be neler de yapıyor-
muş dedirtip rahatlatır.

Sonrası mı?….
Ne olabilir ki sonrasında. Biz millet ola-
rak uyanmadığımız sürece herşey  “AYNI
TAS, AYNI HAMAM”

VESSELAM
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Kim yaşşasiin ulan şerefsiz…

Y eşilköy'de bir otelde düzenlenen
toplantıya, İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya, Afganistan Mülteciler

ve Geri Dönüş Bakan Yardımcısı Dr.
Alema Alema, Irak Göç ve Yerinden
Edilmişler Bakan Yardımcısı Sayın
Jasim Muhammed Hasan Atıyya, İran
İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zül-
fikari, Pakistan İçişleri Bakanlığı Müs-
teşarı Sayın Azam Süleiman Khan,
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı İnsan Ti-
careti ile Mücadele Daire Başkanı Tuğ-
general Haydar Haydrov katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını Vali Ali
Yerlikaya yaptı.

334 bin kişi geri döndü

Toplantıda konuşan Süleyman
Soylu, Türkiye olarak Ortadoğu

kaynaklı düzenli ve düzensiz göçün en
kritik noktasında bulunduğumuz belir-
terek, "Birleşmiş milletler raporuna
göre dünyada 2015'ten beri en fazla
mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz.
Sadece Ortadoğu değil, önemli ölçüde
Afrika kaynaklı düzensiz göçle de mü-
cadele ediyoruz. Halen ülkemizde 3.6
milyon Suriyeli, uluslararası koruma
statüsüyle bulunmaktadır. 334 bin 154
kişi, özellikle Zeytindalı ve Fırat Kal-
kanı harekatları sonrasında sağlanan
huzur ortamı sayesinde ülkelerine geri
dönmüştür. Yakalanan düzensiz göç-
men sayısı 2017'de 175 bin 752,
2018'de ise 268 bin 003 kişiydi. Bu yıl
ise hafta başı itibarıyla 137 bin 035 ki-
şidir. Bunların 12 bin 798'i denizde ya-
kalanmış ve bir anlamda ölümden
kurtarılmıştır. Bizim prensibimiz dü-
zenli göçü yönetmek, düzensiz göçü
engellemek üzerinedir. Çok ciddi bir
gayret içindeyiz" dedi.

Çok kayıplarımız oldu

“Türkiye olarak yaklaşık 40 yıldır, PKK
terör örgütüyle mücadele halindeyiz"
diyen Bakan Soylu, "Ayrıca FETÖ,
DEAŞ ve aşırı sol terör örgütleriyle de
mücadele ediyoruz. Çok kayıplarımız
oldu. Ancak son üç yıldır bu alanda
ciddi bir başarı elde ettik. Türkiye,
uluslararası raporlarda da ifade edil-

diği üzere, terör nedeniyle yaşanan
ölüm olaylarında en çok azalmanın ol-
duğu 5 ülke arasına girmiştir. Elbette ki
bu konuya da önemli bir kaynak ayır-
dık ve ciddi bir strateji değişikliği yap-
tık. 2017 yılında 93 bin 508; 2018
yılında ise 129 bin 787 terör operas-
yonu gerçekleştirdik. Bu yıl son raka-
mımız ise 72 bin 560'tır. 2017 yılında
697 terör eylemini oluşmadan engelle-
miştik, 2018'de 361 oldu, bu yıl için ise
125'tir. Buradaki azalma, örgütün
eylem kabiliyetinin daralmasından kay-
naklanmaktadır. Aynı zamanda
PKK'ya katılım, 2014'te 5.556, 2018'de
ise 136 olarak gerçekleşmiştir. Bu yıl
için halen 51 kişi katılmıştır" ifadelerini
kullandı.

Uyuşturucu PKK’nın elinde

"Dünyada hem doğal hem sentetik
uyuşturucu arzı korkutucu şekilde art-
maktadır. Dünyada uyuşturucu kulla-
nımına bağlı doğrudan ölümler 300
bin civarındadır" diyen Bakan Soylu,
"PKK, Avrupa uyuşturucu pazarının
neredeyse tamamını elinde tutuyor.
Yılda 1,5 milyar dolar uyuşturucu ge-
liri olduğunu tahmin ediyoruz. Dolayı-
sıyla bu karanlık tablo ile mücadele
etme noktasında insiyatif almak, gayret
göstermek durumundayız” diye
konuştu. DHA

Mehmet Remzi TANIŞ

MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

Türkiye-Afganistan-Azerbeycan-Irak-İran-Pakistan Bölgesel İşbirliği Toplantısı'nda bir konuşma
yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Türkiye olarak Ortadoğu kaynaklı düzenli ve düzensiz
göçün en kritik noktasında bulunduğumuzu söyledi. Soylu, “Bizim prensibimiz düzenli göçü 
yönetmek, düzensiz göçü engellemek üzerinedir. Ciddi bir gayret içindeyiz” ifadelerini kullandı
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İhale Kayıt Numarası : 2019/301705
1-İdarenin
a) Adresi : Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt.ve Ars.Hast.Zuhuratbaba Mh. 

Dr. Tevfik Saglam Cad. 11 İncirli BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124147171 - 2125430709
c) Elektronik Posta Adresi : ismail.kirci@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 kalem tıbbi sarf malzeme alımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 

alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt. ve Ars .Hast. Zuhuratbaba Mh. 

Dr. Tevfik Saglam Cad. No: 11 BAKIRKÖY İSTANBUL
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra idare tarafından 

verilecek olan siparişe (fax, mail. vb.) istinaden peyder pey 
10 (on) gün içerisinde malzemeler teslim edilmelidir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:11 BAKIRKÖY /İST
b) Tarihi ve saati : 22.07.2019 - 10:30
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 kişiliğin
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.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanı-
lan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış,
Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürünün, ihale tarihi itibari ile; imalatçısı
veya ithalatçısı ise T.C. İlaç ve Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı
veya bildirimi olduğunu gösteren Firma Tanımlayıcı numarasını; bayi ise ürünün tedarikçi firmasının
bayisi olduğuna dair Bayi Tanımlayıcı numarasını ihale dosyasında  sunacaktır.
b) İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürün ihale tarihi itibari ile tedarikçi firma
altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış/onaylanmış olmalıdır.
c) İsteklinin teklif ettiği ürünün SUT kodu olması halinde,  Ürün numarası(UBB)  ile doğru olarak eşleş-
tirilmiş olmalıdır.
d)  İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışındaki ürünü teklif edecekse ürünün, bu Yönetmelik-
ler kapsamında olmadığına dair üreticinin veya ithalatçının yazılı beyanını ihale dosyasında 
sunacaktır.
Not 1 : İstekli, birim fiyat teklif cetvelinde veya ayrı bir listede teklif ettiği ürünün; Firma Tanımlayıcı
numarasını, Bayi ise Bayi Tanımlayıcı numarasını ve birim fiyat cetvelindeki kalem numarasını belirte-
rek SUT kodu olması halinde,  Ürün numarasını (UBB) ile sunacaktır. Yerli Malı teklif eden istekli, yerli
malı belgesinin birim fiyat cetvelindeki hangi kalem için oluğunu  belirtecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlerin idarece hazırlanan Teknik Şartnameye uygunluğunu teyit edebilmek için; istek-
liler teklif ettikleri ürünlere ait katalog ve/veya fotoğraf ihale dosyasında sunulması zorunludur. Kata-
loglar Türkçe Tercümesi ile birlikte verilecek ve Teknik Şartnamede istenen özellikler katalog üzerinde
işaretlenmiş olacaktır. Ürünlerin Teknik şartnameye uygunluğunun tespiti için numune getirilmesi zo-
runludur. İhaleyi takip eden 7 gün içinde numuneler bir tutanakla teslim edilecektir. Teslim tutanağı
ürün garanti süresi boyunca firma tarafından muhafaza edilecektir. Numuneler üzerinde ihale kayıt
numarası, ihale sıra numarası, firma adı telefon numarası kolay çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde
belirilecektir. Numune teslimi istenen sürede yapılmaması halinde teklifler değerlendirmeye alınmaya-
caktır. Numune teslim tutanağında ürün adı ve markası açıkça belirtilecektir.
Numuneler denenerek de değerlendirme yapılabilecektir. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünlerin T.C.
İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTTUB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ve T.C.
Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. Numunenin şartnameye uy-
gunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
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 tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Blok 7.
Kat Satınalma Birimi 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 fiyatların çarpımı so-
nucu 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 teminat ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

1 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-BAKIRKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1020421)

Bakan Soylu, "Türkiye Av-
rupa ectasy yakalamala-
rında uzun yıllardır ilk
sıradadır. 2017'de 8.6 mil-
yon tablet ele geçirilmiştir
ve bu miktar bir önceki
yıla ait rakamın iki katın-
dan fazladır, aynı za-
manda Avrupa Birliği
ülkelerinin tamamında ele
geçirilen miktardan fazla-
dır. Yakaladığımız amfeta-
min miktarımız da yine
aynı şekilde Avrupa'nın
tamamından fazladır, me-
tamfetamin yakalamaları-
mız da hemen hemen
aynıdır. Sadece karada
değil, uluslararası su-
larda da uyuşturucu ope-
rasyonları yapıyoruz.
2017 yılında Türkiye ola-
rak toplam 118 bin 007
operasyon yapmıştık,
bunu 2018'de 147 bin
562'ye çıkardık. Bu yıl için
de şu ana kadar 62 bin
515 uyuşturucu operas-
yonu gerçekleştirmiş du-
rumdayız. 2018 yılında
8,5 milyon adet ectasy;
67 ton esrar, 18 ton eroin,
27.7 milyon adet capta-
gon yakalaması gerçek-
leştirdik. Önemli bir tehdit
altında olduğumuzu ve
buna karşı önemli bir mü-
cadele içinde olduğumu-
zun altını çizmek isterim"
şeklinde konuştu.

Karada ve denizde

mücadele

11 mükemmel sahil

Sağlık Bakanlığı, Tür-
kiye’nin plajlarında yaptığı
analiz sonuçlarını Yüzme

Suyu Takip sistemi adı verilen sitede
yayınlamaya başladı. Verilere göre İs-
tanbul'da aralarında Büyükada ve Kı-
nalıada’nın da bulunduğu toplam 11
plajda denize girmek “Kötü” olarak
değerlendirilirken, 10 plajda denize gir-
mek “Mükemmel”, 60 plajda ise de-
nize girmek “İyi” olarak
derecelendirildi.

Su numuneleri alındı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü, Türkiye’nin halka açık
tüm plajlarında analizlere gerçekleştir-
meye devam ediyor. Analiz sonuçları,
yüzenlerin maruz kaldıkları risk seviye-
sinin değerlendirilmesi, kirliliğin tespiti
ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için
derecelendiriliyor. İstanbul için yapılan

değerlendirilmelerde ise 81 plaj incele-
nerek sonuçları gösteriliyor. 

Halk Plajı mükemmel
Verilere göre Silivri'de Uyumkent Sitesi
Önü, Semizkum Basınkent 4 Site önü,
Semizkum çadır ve kamp yeri, Parkköy
Sitesi önü, Baskent Sitesi önü olarak
belirtildi. Büyükçekmece'de Mimarsi-
nan sahili, Tuzla'da ise Belediye Halk
Plajı olarak belirtildi. Şile'de Uzunkum
Plajı, Uzunkum Plajı (dere yanı) ve
Halk Plajı “Mükemmel” olarak derece-
lendirildi. 

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan analizlerde İstanbul'un 11 plajı
kötü, 10'u mükemmel olarak nitelendirildi. 'Kötü' olarak nitelenen
11 plajın 8'inin ise sıkça tercih edilen adalarla bulunduğu belirtildi

Siyez buğdayı hasadına katıldı
Malva Permakültür Çift-
liği’nde Siyez (Ata) Buğdayı
hasadı yapıldı. Silivri Bele-

diye Başkanı Volkan Yılmaz, Melike
Müezzinoğlu’nun çiftliğinde gerçekleşti-
rilen hasat programına katıldı. Milli to-
humla üretilen Ata Buğday hakkında

bilgiler alan Başkan Yılmaz, toplanmış
olan mahsulü de inceledi. Çiftlikteki
mahsulden elde edilen un ile hamur
açan kadınlar, hasat programı sırasında
yaptıkları gözlemeleri misafirlere ikram
etti. Gerçekleştirilen hasat programına
Silivri Ziraat Odası Başkanı Metin

Gürsu, Silivri
Önder Çiftçi
Danışmanlık
Derneği Başkanı Metin Oral, Silivri Be-
lediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Zi-
raat Mühendisi Gözde Göçmen
Öztürk’de katılım gösterdi.

Bakan Süleyman Soylu, Türkiye-Afganistan-Azerbeycan-Irak-İran-Pakistan Bölgesel İşbirliği Toplantısı'na katıldı. 
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ZAYİ İLANLARI
A-17751-A18000 ve B357751-B358000 seri numara arası 
2 adet tüm fatura defterimiz ve A2001-A2250 seri numaralı 

1 adet sevk irsaliyesi defterimiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür. VD
Bakırköy: TC No: 55819647038

Özkan ERCAN

Ehliyetimi Kaybettim. Hükümsüzdür. Yunus Uğur
TC. No: 52555612832 

AS 0000077039 Seri No.lu BEKO Marka Yazarkasamın 
Ruhsatını kaybettim. Hükümsüzdür.
Musa Uçar TC.No: 253091056096

Geçici kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Abdülfettah DAKKA 99296053654

Geçici kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Hussın ALHLBI 99332137300

Geçici kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Dalal Alhas RABE 99086137496

Geçici kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Muhammed Adil BEREKEH 99035401258

İBB şoför kartımı, ehliyetimi, SRC 2-4 belgelerimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. Kaya DİKMEN

Geçici kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
İbrahım MATEINİ  99671546962

Geçici kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Sıba JLILATI  99507227584

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden aldığım Geçici Mezuniyet 
Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Bulut ÖKTEN

5İSTANBUL

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, CHP’yle başladığı
parti ziyaretlerine Saadet Partisi ve İYİ

Parti ile devam etti. İlk olarak Saadet Partisi’nin
Cevizlibağ’daki İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret
eden İmamoğlu’na, İl Başkanı Abdullah
Sevim’in İstanbul dışında olması nedeniyle, İl
Başkan yardımcısı Bülent Kaya ev sahipliği
yaptı. Bir süre baş başa görüşen İmamoğlu ve
Kaya, daha sonra kameraların karşısına geçti.

Varlıkları bizi rahatlatacak

İlk sözü alan İmamoğlu, bütün siyasi partilerle
bir araya gelmeye devam edeceklerini belirterek,
"Yeni dönemin felsefesini anlatacağız. Bu dö-
nemde siyaset üstü bir belediyeciliği siyasileri
işin içine katarak, toplumu kucaklama nokta-
sındaki tavrımızı hem göstermek hem de hisset-
tirmek adına nasıl iş birliği yapacağımızı
paylaştık. Mutlaka bizim siyasi partiler masa-
mız olacak. Bu daimi masamız, bizim her
zaman sürecimizin içende var olan, denetleyen,
önerilerde bulunan, eleştirilerde bulunan bir
mekanizmayı teşkil edecek. Bu oluşum elbette
siyasi partilerin verileriyle netleşecek. Bu de-
mokrasinin belki de ilk noktasını oluşturan yerel
yönetimlerde toplumun soluklanması toplu-
mun sadece çıkarının sahadaki iş ve işlemlerinin
takip edildiği, gerçek yaşamın destekleyen bir
anlayışla hareket edilmesi dönük bir anlayışı
hakim kılmak istiyoruz. Bu nokta da siyasi par-
tilerin varlığı bizi çok rahatlatacak" diye ko-
nuştu.

Yapıcı muhalefet yapacağız

Saadet Partisi İstanbul İl Başkan yardımcısı
Kaya da İmamoğlu’na ziyaretten dolayı teşek-
kür ederek, "İBB Başkanlığı’nın kendisine ve İs-
tanbul’umuza hayırlı olmasını ve hizmetlere
vesile olmasını diliyorum. Gerçekten İstanbul
kamplaşmadan, kutuplaşmadan, kavgadan yo-
rulan bir kent. Artık huzura ihtiyacı var. İnşallah
kıymetli başkanımız İstanbul’un huzura kavuş-
masıyla ilgili çalışmalar yapar. Siyasi partilere

göstermiş olduğu bu nezaketinden dolayı kendi-
sine ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz, her zaman
hayırlı ilerde destekçisi, yanlış olduğunu düşün-
düğümüz işlerde de kendisine tavsiyelerde bulu-
nan ve o yanlışları düzelten bir yapıcı muhalefet
içerisinde olacağız. Biz, İstanbul’un partiler üstü
yönetilmesine ihtiyacı olduğuna inanıyoruz.
Kıymetli Başkanımızın şimdiye kadar göstermiş
olduğu tavır ve davranışların da buna dair çok
ciddi müjdeler barındırdığını düşünüyoruz.
Bundan sonraki çalışmalarında kendilerine ba-
şarılar diliyoruz" diye konuştu. Kaya, İmamoğ-
lu’na, temsili bir İstanbul mührü hediye etti.
Bunun üzerine İmamoğlu, "Bir arkadaşım, ‘2
mazbata aldın 10 yıl garanti’ demişti bana" di-
yerek espri yaptı. İmamoğlu da İSMEK’li ka-
dınların el emeği İstanbul betimlemesi seramiği
Kaya’ya takdim etti.

Akşener'e teşekkür etti

İmamoğlu, Saadet Partisi’nin ardından Mer-
ter’deki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına
geçti. İmamoğlu’nu burada İYİ Parti İstanbul İl
Başkanı Buğra Kavuncu karşıladı. Basın men-
suplarına görüntü veren ikili, daha sonra baş
başa görüşmeye geçti. İmamoğlu ve Kavuncu,
görüşmelerinin ardında kameraların karşına
çıktı. "Gerçekten olağanüstü uyumlu ve se-
çimde, ‘Kazanmak için her şey mubahtır’ deme-
den toplum lehine iş birliğimiz gerçekleşmiştir"
diye konuşan İmamoğlu, "Bunun oluşmasında
bize yön veren ve katkı sunan çok değerli İYİ
Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e de
teşekkürümü bu vesileyle aktarıyorum. Bu ta-
rihe geçen hem İstanbul seçimi, hem 31 Mart
hem 23 Haziran süreci her iki siyasi partinin
büyük bir siyasi başarısıdır. Elbette bu yeni süre-
cin vaat ettiğimiz gibi partiler üstü olması ve be-
lediye başkanlığına partizanlığın sokulmaması,
tümüyle halka hizmetle bütünleşmesi için tüm
siyasi partilerin içinde olduğu bir masanın ku-
rulması ve tüm siyasi partilerin eleştirileri, öneri-
leri bizim tarafımızdan dinlenerek dikkate
alınarak bir sürecin yönetilmesine yönelik bir
adım olduğunu belirtmek istiyorum. Göreceksi-

niz ilk defa uygulanan bu yeni anlayış çok fayda
verecektir" ifadelerini kullandı. 

Destek vermeye hazırız

Kavuncu da "Bir ittifakın sonucu olarak bugün
bu başarıya hep birlikte varmış olduk" ifadele-
rini kullanarak, "Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi
Millet İttifakı daha sonra tümüyle İstanbul İtti-
fakına da dönüşüyor. Biz sadece yapılan ittifak-
tan ötürü değil, teşkilatımız olarak sizi çok
sevdik. İttifakın bir sonucu olarak canı gönül-
den destek verdik, ama o sevginin vermiş ol-
duğu çabanın daha fazla olmasına son derece
katkısı oldu. Allah hepimizin yar ve yardımcısı
olsun. İnşallah arzu ettiğimiz İstanbul’a da sizin
başkanlığınızda en kısa sürede kavuşuruz" açık-
lamasını yaptı. 

MHP'den haber bekliyoruz

Konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını
yanıtlayan İmamoğlu’na AK Parti ve MHP İl
Başkanlıklarından randevu talebine ilişkin geri
dönüş olup olmadığı soruldu. İmamoğlu,
MHP’den geri dönüş alamadıklarını kaydede-
rek, “İl başkanının şehir dışında olduğuna dair
bir bilgi paylaşıldı. AK Parti’den, akşam üstüne
doğru sadece belediye başkanlarıyla ziyareti-
mize gelmek istedikleri noktasında bir geri
dönüş geldi bize. Pazartesi için bir randevu ver-
dik. Belediye başkanlarının bizi ziyareti, elbette
bizi çok mutlu eder. Başımızın üzerinde yerleri
var. Kaldı ki bir arada çalışacağız. Ama tabii
bizim talebimiz başka bir talep. Onla bağlantılı
olduğunu söylemiyorum, ki düşünmüyorum da
ama böyle bir gelişme olduğunu sizinle paylaş-
mış olayım. Dilerim ve isterim ki, AK Parti, si-
yasi parti olarak, il merkezinde bizimle
buluşmayı, aynı zamanda siyasetin dilinin, tav-
rının, tarzının değişmesine dair toplumun tale-
binin karşılığı olarak cevap vermiş olurlar. Bunu
bir tek ben beklemiyorum, 16 milyon İstanbullu
AK Parti’den bekliyor. Bu bir normalleşmedir,
buluşmadır, uzlaşmadır, toplum lehine her
zaman el sıkışabilmenin bir göstergesidir" diye
yanıtladı.

corbacıaden corbacıaden
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1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...
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G özlere pembe gözlüklerin takılıp gezilerek
gazeteciliğin yapıldığı memlekette var
olan sorunların dile gelmesi ve çözümüne

katkı sunmak için görevin sadece bir iki kişiye mi
düşer bilmem ama bu kişilerin sadece vali, kay-
makam, belediye başkanı veya her sıkıştığın da
‘Alo Gazeteci’ diye aranan duyarlı gazetecilerin
olmadığını düşünenlerdenim..

Suyu kesildiğin de gazeteciyi arayan, yolu,
suyu, elektriği olmayan organize sanayi de, küçük
sanayi de iş yapamıyorum diyerken, 'beni yazma
ama sorunlarımızı mutlaka yaz' diyenlerin bu bir
türlü çözüm bulmayan sorunlarda ne kadar 
payları var?

Nüfus kimliğinin kayıp etmeyene kadar mat-
baa, gazeteci nedir'i bilmeyen, hatırlamayan köy-
lünün hayvanlarımız şaptan telef oldu, kaba yem
sıkıntısı çekiyoruz, suyumuz gibi köy ve yayla yo-
lumuz yok demeye ne kadar hakkı olabilir?

Kendi sorunlarının çözümünde kendisinin rolü-
nün ne kadar olduğunu düşünmeden yaylamız da
elektrik yok demeye kimin hakkı olabilir?

Seçimlere iki ay kala ortaya çıkıp, ‘Ben bu
memleketi kurtaracağım’ diyenler ne kadar halkı
ve beni ikna edebilir?'

Efendim biz seçtik, o yapmalı' deyip, yan gele-
rek yatarak, çözüm bekleyenlerin sayısının bir
hayli fazla olduğu bir memlekette evinin önünde
ki çöplerin neden günlerce toplanmadığını sorma
gibi bir hakkı olabilir mi?

Ardahan’da 10 değil, 13 leylek yuvası diye
yazıp, gazeteci diye ortalıkta gezenleri tutup,
‘Ula hele gel buraya, bu toz, toprağı görmüyor
musun, çukurlarda nasıl geziyorsun?’ diye sorma-
yanların aydın, toplum önderi, adam diye bilin-
diği memlekette valiyi, belediye başkanını,
kaymakamı hatta seçildikten sonra beline taktığı
tabanca ile, aldığı minibüsle köyün, öğrencinin
HES’in barajını almaktan öte bir iş yaptıkları gö-
rülmeyen muhtara, sözde gazetecilere bir şey de-
meye hakkınız var mı?

Evet, var olan sorunlara manalar çözümler
üretmeden, çeper diplerin de dedikodu yaparak
muhalefet yapanların siyaset yaptığı memlekette
var olan sorunların çözümün de kimler 
sorumludur?

Örnek olarak memleketim Ardahan'ın yıllardır
kampüsleri bitiremeyen birinin işe aldığı yakını
dolaysıyla ‘çalışkan, iyi adam olduğu’ bu memle-
kette kim soracak Güzel Sanatlar Fakültesi, yet-
medi İlahiyat Fakültesi, Hanak, Damal ve
Posof’a açılacağı söylenen Yüksek Okullar ne
oldu diye?

Onca Avukatı, doktoru, eczacısı, siyasetçisi,
meclis üyesi, mahalle, köy muhtarını olduğu bu
kentte kim soracak bu memleketin sorunlarından
kim, kimler sorumlu diye?..

GELECEK
Demirtaş’ı

ziyaret etmek 
isterim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi, İYİ Parti ve HDP İstanbul İl Başkanlıklarını ziyaret etti. Ziyaretlerde gazetecilerin
sorularını yanıtlayan İmamoğlu, AK Parti ve MHP’den randevu talebine ilişkin dönüş olup olmadığı sorusuna “MHP’den henüz
bir geri dönüş almadık, bekliyoruz. AK Parti’den, akşam üstüne doğru sadece belediye başkanlarıyla ziyaretimize gelmek 
istedikleri noktasında bir geri dönüş geldi bize. Pazartesi için bir randevu verdik. Başımızın üzerinde yerleri var” cevabını verdi

İstanbul Büyükşehir Bele-
diye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, sabah saatle-
rinde Saadet Partisi ve İYİ
Parti İstanbul İl Başkanlık-
larına yaptığı siyasi parti
ziyaretlerini, öğle vakti
Tarlabaşı'ndaki HDP İs-
tanbul İl Başkanlığı'na 
giderek devam ettirdi.
İmamoğlu, HDP İstanbul
İl eş başkanları, Esengül
Demir ve Cengiz Çiçek ile
basına kapalı bir görüşme
gerçekleştirdi. Görüşme
sonunda İmamoğlu, HDP
heyetine İstanbul temalı
seramik hediye ederken,
eş başkanlar da İBB Baş-
kanı'na ünlü yazar Amin
Maalouf'un "Ölümcül
Kimlikler", Murray Bookc-
hin'in "Kentsiz Kentleşme"
ve cezaevinde bulunan
eski Diyarbakır Büyükşe-
hir Belediye Başkanı 
Gültan Kışanak'ın “Kürt
Siyasetinin Mor Rengi”
isimli kitapları ile HDP
Kadın Meclisi'nin hazırla-
dığı “Kadın Özgürlükçü
Yerel Yönetimlerin Gaspı
Kayyım Raporu” adlı ça-
lışmayı takdim etti. Gaze-
teciler İmamoğlu'na,
“Seçimlerde cezaevinden
size açık destek çağrısı
yapan Selahattin Demir-
taş'ı ziyaret etmeyi düşü-
nüyor musunuz”
sorusunu yöneltti. İma-
moğlu bu soruya, “Sayın
Demirtaş'a ben, 23 Hazi-
ran öncesi söylemleri ve
ortaya koyduğu teşvikten
ve destekten ötürü teşek-
kürümü etmiştim. Elbette
imkan olsa ziyaret etmek
isterim” yanıtını verdi.

Babamın filmlerini 

seyredecegiz
Mezarı başında anma töreni düzenlenen ünlü oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal,
“Kemal Sunal filmlerini seyredemiyorum ama seyretmek istiyorum. İnşallah şimdi
Allah izin verirse sağlıklı bir şekilde çocuğum dünyaya gelecek az kaldı. İnşallah
gücümü toparlayıp onunla beraber Kemal Sunal filmlerini seyredeceğim” dedi

Yeşilçam'ın en çok güldüren ismi
Kemal Sunal, vefatının 19'uncu yı-
lında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki

kabri başında dualarla anıldı. Törene usta
oyuncunun eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal, kızı
Ezo Sunal'ın yanı sıra dostları, arkadaşları ve
sevenleri de katıldı. Gül Sunal törenin önce-
sinde yaptığı konuşmada eşinin vefatının ar-
dından geçen 19 yılı, "Ben hiç hatırlamıyorum.
Tabii çok ağır geçti. Zor yani, babalarına çok
düşkün iki çocuk. Her ailede olduğu gibi biz
de bunları ağır yaşadık ama onun düşündüğü
bir şey vardı; 'Hayata hep ümitle bakmak hep
güzel gözlerle bakmak.' Biz de onu yapmaya
çalıştık, hep işimizi gücümüzü yapmaya çalış-
tık. Çocuklar tahsillerini yaptılar. Ama görüyo-
rum ki çığ gibi büyüyen bir Kemal Sunal
sevgisi var. O da acımızı çok büyük ölçüde ha-
fifletiyor" şeklinde özetledi. 

Gülmeye devam diyelim

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise “Her sene
bizimle bu anlamlı günü paylaşıyorsunuz ve
sevenlerine, değer verenlerine, bilmek isteyen-
lere, merak edenlere bu günü aktarıyorsunuz,
bugünün bizim için kıymetini. O yüzden ben
öncelikle basına teşekkür ediyorum. Çünkü

artık hep buradayız her sene. Bunu dışında 19
yıl, yine beraber büyüdük. Koca koca adamlar
olduk ama sayesinde çocukluğumuzdan,
gülen yüzümüzden hiçbir şey kaybetmedik.
Kaybetmemeye çalışıyoruz. Bugün bir hash-
tag vardı 'Keşke biraz daha gülseydik' gibi bir
şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Onu görmek is-
temiyorum, onu yazmayalım. Çünkü babam
fikirleriyle, filmleriyle o güzel gülümsemesiyle
hala hayatımızda. Onu ölümsüz kılan değerle-
riyle hala hayatımızda o yüzden gülmeye
devam diyelim, öyle daha güzel olur. Gözle-
riyle kendini çok iyi ifade eden bir insandı
babam, bir sanatçıydı. Gözlerinden o samimi-
yeti, ne demek istediğini bize duyduğu sevgiyi
çok güzel aktarırdı. Tabii ki bunları usta oyun-
culuğunun yanında söylüyorum. Seyirci de o
samimiyeti alıyor, anlıyor bizim insanımız. O
yüzden de hiç peşini bırakmadı diye düşünü-
yorum ama bu zamanda güldürmek zor. Bir
de Kemal Sunal filmlerini seyredemiyorum
ama seyretmek istiyorum. İnşallah şimdi bir
Allah izin verirse sağlıklı bir şekilde çocuğum
dünyaya gelecek az kaldı. İnşallah gücümü to-
parlayıp onunla beraber Kemal Sunal filmle-
rini seyredeceğim diğer bütün evlatlarımız,
çocuklarımız gibi” dedi. DHA
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Siyasi parti il baş-
kanlarını ziyarete

devam eden İmamoğlu, İYİ
Parti İl Başkanı Buğra Ka-

vuncu ile görüştü. İmamoğlu
dün ilk görüşmesini SP İl
Başkan Yardımcısı Bülent

Kaya (altta) ile
yaptı. 

Kimler sorumlu?
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28 Haziran 2019 tari-
hinde 13. Olağan
Genel Kurulu’nu

yapan Silivri Kent Konseyi, yeni
dönem ilk toplantısını dün gerçek-
leştirdi. Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz’ın katılımıyla Silivri
Belediye Meclis Salonu’nda yapı-
lan toplantıda ‘Marka Kent Silivri’
için projeler gündeme geldi. Silivri
Kent Konseyi Başkanı ve Rumeli
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Mes-
lek Yüksekokulu Müdürü Doç.
Dr. Oğuz Özyaral, Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz’a ilgisi ve da-
veti için teşekkür etti.

Bizim 4 meclisimiz var

Silivri Kent Konseyi Başkanı Doç.
Dr. Oğuz Özyaral, "Bu kadar
güzel bir ekiple yeniden burada
olmak benim için büyük bir
gurur" diyerek, "Bize geri dönüş
yapmış 98 kuruluş ve sivil toplum
örgütü var. Buna yeni kurum ve
kuruluşlar da eklenebilir. Bizim
Kent Konseyi kavramımız, Si-
livri’de ‘Mutlu Silivri’ adı altında
yürüyecek. Burada dört meclis ile
beraber çalışacağız; Kadın Mec-
lisi, Çocuk Meclisi, Gençlik Mec-
lisi ve engelli demek istemiyorum
Engelsiz Meclisimiz. Bütün bun-
lar için gerekli platformların oluş-

turulması hususunda, sizlerle
yaptığım görüşmeler doğrultu-
sunda başkanımızın çalışmalarına
hizmet verebilecek düzeyde, Siliv-
ri’yi en mutlu hale getirmek için
11 platform kurmak istiyoruz.
Mahalle platformlarının kurulma-
sını düşünüyoruz" diye konuştu.

Ortak hedef mutlu bir kent

Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz ise Silivri’nin sorunları et-
rafında kenetlenmiş bir anlayışla
tüm kesimlerin desteğiyle sorunla-
rın çözülebileceğine işaret ederek,
"Sizlerle bir arada olmaktan duy-
duğum mutluluğu paylaşmak is-
terim. Önümüzdeki süreçte hem
Silivri’miz için hem de Silivri’de
yaşayan insanlar için yapacağınız
çalışmalarda başarılar diliyorum.
Bu çalışmaların her noktasında en
az sizler kadar heyecanlı bir şe-
kilde katkı vereceğimden hiç şüp-
heniz olmasın. Kent konseyleri
önemli. Çünkü kentin bütün pay-
daşlarını, ideolojik görüş, siyasi
parti gözetmeksizin bir noktada
buluşturan, tek kaygısı yaşadıkları
kenti daha güzel hale getirmek
olan insanlardan oluşan bir kon-
sey. Ben de Silivri Belediye Baş-
kanı olmadan önce yola çıkarken
bütün seçim kampanyamı yaşa-

nabilir bir şehir, çevresi doğası kir-
letilmeyen, imar rantlarına maruz
kalmayan, kasaba hüviyetinin ko-
runduğu, ama tüm İstanbul’da ve
Türkiye’de bilinen yani marka ha-
line gelmiş bir kent hayal ettim.
Her platformda söyledim; Silivri-
lilik ruhu altında Silivri’nin prob-
lemlerini kendine dert keder
edinmiş insanlar bir araya geldi-
ğinde göreceksiniz ki, bu şehirde
yan yana gelmesi imkansız denen
insanlar, o problemlerin etrafında
el ele tutuşacak. Kent konseyleri
de buna en güzel örnek. Siyasi gö-
rüşü, etnik yapısı, dini inancı ne
olursa olsun ortak hedef yaşana-
bilir bir şehir, mutlu bir kent" açık-
lamasını yaptıi. 

Kolektif anlayışı seviyorum

"Bu şehre hizmet etme noktasında
sizlerin de en az benim kadar he-
yecanlı olduğunu biliyorum"
diyen Yılmaz, "Her biriniz kendi
alanınızda birer değersiniz; oda
başkanlarımız, dernek başkanları-
mız, muhtarlarımız, meclis üyele-
rimiz, mühendislerimiz,
sanatçılarımız ve genç kardeşleri-
miz var. Ben yalnızca bir kişinin
her şeyi yapabileceğini, bilebilece-
ğini, yetebileceğini düşünen biri
değilim. Kolektif çalışma anlayı-

şını seviyorum.
Zıt fikirleri, farklı
renkleri içinde ba-
rındıran bir kent
konseyi Silivri’ye
yarar getirir.
Bu şehrin
yükünü
sadece
belediye
başka-
nına,
belediye
mecli-
sine
yükleme-
nin doğru
olmayaca-
ğını, sizlerin
de bu yüklere
omuz vereceği-
nizi, yükümüzü ha-
fifleteceğinizi, bizim
koyduğumuz ufku, vizyonu,
daha ileri taşıma noktasında güç
ve şevk vereceğinizi düşünüyo-
rum" ifadelerini kullandı. 

Çünkü bu kent hepimizin

Görev süresi botunca asla parti-
zanlık yapmayacağınıı ve kimseyi
kayırmayacağını dile getiren Yıl-
maz, "Uygulamalarımızla da gö-
receksiniz. Çünkü bu kent 

hepimizin.
Gücü, icra makamını

eline alanın daha kucaklayıcı, kap-
sayıcı ve herkese hoşgörü anlayışı
ile hizmet ettiğinde bu şehrin
daha yaşanabilir olacağını düşü-
nüyorum. Ne yapıyorsam bu 
şehrin yararına yapıyorum. Bu
mücadeleyi hep beraber Silivri
adına verirsek, gerçekten daha 
yaşanılır, daha hoşgörülü bir 
Silivri sağlarız” dedi. 
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T.C Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ümraniye Merkez Müdürlüğünde işlem gören ad-soyadı ve unvanı yazılı işyeri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bu-
lunamamaları dolayısı ile tebliğ edilemediğinden Vergi Usul Kanununun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Ümraniye Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale  müracaat etmeleri ve taahhütlü
mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerine bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda
tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
SIRA TAKİP NO SİCİL UNVAN PRİM İSSİZLİK DAMGA V         İPC
1 2016/18686-2014/121063-119101-81322-64632-2013/218640-130422-71859- 071129568 DATATECH TEKNOLOJİ SİST. SAN. TİC. -KADRİ DEMİR 167.993,47         474,15 1.680,92

2012/80532-32773-71-26356-22509-07-2011/20678-18606
2 2016/20733-32-31 071318503 GÜLTEKİN TURİZM NAKLİYAT  HÜSEYİN GEZİCİ 26.724,48  2.024,69 550,74
3 2014/105741-51159-2013/208745-43-125388-86-76542-2012/77454-2011/17363-62 071206683 KENAN DURANOĞLU 5.946,03 6.166,02          2.535,59
4 2016/17251-49-42-2015/12705-04-03-2014/78709 071310144 GAZİ SERİN 29.888,87    2.687,07          668,65
5 2016/56440-38-2013/26638 071178794 SEYRAN İNŞ MALZ. TAŞ. METAL SAN. ERDAL PUSA 17.308,73   1.462,69           612,65
6 2015/73194 071259341 OKSAN İNŞ. TAAH. ŞAHZADE MASRAFOĞLU 2.736,23
7 2015/66999-21463-67000 071275983 KARNA INS. ELEKT. VE MEK. ABDURRIZZAK KARAMAN             3.320,06 288,71 199,78
8 2018/13274-73-72 071314851 PATİ ALTERNATİF MOB. SAN.VE TİC ABDULCELİL KAZANÇ      69.802,23 4.566,50         163,42
9 2014/123520-19-18-101018-46915-45427-2013/202534-33-178467-124569-67132 071020953 M.O.R. GIDA İNŞ. EMLAK MUHAMMET SEDA CAN 44.835,44 3.302,53        1.211,23
10 2016/37643-42-41-2013/182635-132400-399-92236-35-17978-77 071144894 ATAKAN BAYIR 44.043,32 5.580,20        2.133,00
11 2009/51240-39-37-2017/26090 071166792 AHMET TOPÇU'NUN VRS.NURŞEN,TARIK VE BİLGE TOPÇU  10.978,85     927,78 524,59 1.785,27
12 2018/14319-18-17 071374645 TAYYİBE TAN 17.698,52 1.708,90        299,11
13 2016/88153-89482-81 071297836 MANOLYA EĞİTİM HİZM TİC. MEHMET KARSAN 9.898,81 996,60 67,55
14 2013/197144-43 071281705 ELENİ CEBİOĞLU 11.009,31
15 2016/14821-20-19-2014/108389-72063-62-2013/218123 071301083 ESB INS. METAL ORM. ÜR. ELK. SAN. TİC. SEZER ÇAKMAKLI 30.098,81 2.617,29          489,00
16 2018/32135-34-33-32-31-30 071329802 DAC PROJE DANIŞMANLIK YAPI VE İNŞ. HATİCE ULU               13.548,87 1.177,88          227,82
17 2014/105928,2011/10017-2013/209240-142992-57815-2012/31611-10 071216224 IDA ENERJİ SİST. LTD. ŞTİ. İLHAMİ  PAMUK 37.802,27 1.223,30          239,96
18 2017/28109-2013/192931-2012/44392-91 071245554 MURTAS LOJİSTİK TEM INS MET.TAAH. MÜCAHİT COŞKUN    33.696,20    2.888,26         318,76              818,84
19 2013/209960-58-150007-149933-2015/13330-2014/83561-72919-17 071282557 HÜLYA KAYA 10.023,69 1.029,45          344,27
20 2019/10597-96-95 071302848 NERM. TEKS. GIDA İNŞ. SAN. TİC. ERDİL AYDOĞAN 103.760,91
21 2018/14262-61-60-2017/25833 071218497 VOLFUR MÜH. ELEK. ELEKTRONİK İNS. MAHMUT KARACA   18.580,83    1.704,64          379,10             2.096,60
22 2019/10884 071398937 CEPHE TEKNOLOJİSİ SANAYİ VE TİC -BUKET FIÇICI 6.320,38
23 2015/80696-95-93 071322001 AHSER PLAS. METAL KIMYA SANAYI-SERAP ÜSTÜNDAĞ        4.264,80 370,86 215,83
24 2014/132418-16 071307995 EMİRİ MOBİLYA İNŞ. SAN. VE TİC. EMİR TAMER 41.165,75                             429,54
25 2016/89482-81 071297835 MANOLYA EĞİTİM HİZM TİC. MEHMET EMİN KÖSE 9.698,22 976,40
26 2015/78829-28-25 071314551 RUMİ GIDA TEKSTİL İNS. SAN. VE TİC. MEHMET GÜRBÜZ       21.219,47 1.845,18         128,10
27 2018/14552-2013/73200-2012/75615-20926 071150863 SALİH DEMİRKAYA 27.794,97 1.573,44         2.350,74
28 2018/31428-27-26 071324612 GÖNÜL RENGİN PEKER 3.889,35
29 218/32142-2014/96865-855-52-2013/211327-26-134705-03-54813-12-2012/19044-15525 071231372 NETZEN YAPI BİLİŞİM SİS SAN TİC-ÇAĞDAŞ KARAKAŞLIOĞLU118.248,95 10.048,73        464,56 4.155,58
30 2014/131021-20-19 071313305 ATLANTİS GÖZETİM ORGAN. DAN. KÜRŞAT ŞAHİN ERKUŞ     4.721,64 389,91            585,07
31 2014/132332-58353 071249635 MEMTAS İNŞ. MÜH. A.Ş. MURAT ÖZCAN 4.151,79 168,40
32 2013/195352-50769-70 071261182 ÖMER POLAT 2.490,84 223,06 144,29
33 2016/16526-24-22 071308424 DGY YAPI İNŞ TAAH KLİMA HAVA TES.-SEMRA GÜNDOĞDU   29.581,32 2.572,32         511,53
34 2014/122486-85-84 071007635 SAYAN MARKET-AHMET SAYAN 9.862,90 857,64 104,30
35 2015/80854-55-57 071316115 SEBİT İNŞ. DEMİRCİLİK ELEKTRİK-ELİF YILMAZ 8.726,08 758,80 270,95
36 2014/105723-51129-2012/31106-2010/62226 071205023 BYZ GRUP ELEKT DIŞ. TİC. BÜLENT SAKARYA 28.182,27 31,14
37 2015/67000-066999-021463 071275983 KARNA INS. ELEKT. VE MEK. ARZU NAYKİ KARAMAN  3.096,53 269,26 186,10
38 2015/68985-12714-12 071295844 HDT TEKNİK ENER. İNS. END. SAN. VE ŞERİFE BALTACI           59.505,95 3.438,90
39 2014/128250-127898-86 071189322 ÜMRANİYE BİLİMSEL AÇILIM ÖZEL EĞİ.DENİZ  YEŞİLYURT       9.896,04 860,52 220,18
40 2015/54818-2009/60302 071192603 BAYKAR İNŞ. NAK. GIDA. OT.MAD. SAN. ALTAN SARITAÇ          15.455,51
41 2017/18364-63-62-61-2015/67674-73-72-2013/183397-155322-20 071282574 SELAMOĞLU İNŞ. YAPI SAN. VE TİC. DÜRDANE YILDIRIM        63.574,37 1.233,51        6.102,38 4.471,26
42 2018/32696-2012/192592-138722-51598-30893 071211415 LEVENT BAŞTEPE 8.202,28 489,04              173,38
43 2017/24874-73-72-18522-21-20 071291632 DİVAN KONFEKSİYON YIKAMA  TEKS. NACMİ BİLGEN              110.276,07 10.346,51       486,98 4.180,58
44 2014/129858-57-56 071126026 NUHOĞLU ELEK. İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ZEKİ NUHOĞLU     30.618,19 2.662,95         182,68
45 2016/89482-81 071297835 MANOLYA EĞİTİM HİZM. TİC. A.Ş. MUSTAFA EFENDİLER 9.693,37 975,91
46 2018/31615-31745-44-43 071292727 İRFAN ERTE YAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İRFAN ERTE                 25.878,48 2.472,31         683,19 2.162,41
47 2014/118509-08-07-2013/213990-89-149502-492 071263423 BOĞAZİÇİ ÖZEL GÜV.  GÜRKAN BÖREK 26.938,07 2.834,20         109,20
48 2016/15053-52-47-2014/75232-108448 071303753 KRS İNS. MOB. NAK. GID. MEHMET GÜNAY 22.190,53 2.152,03         823,76
49 2013/193456-81452-15228 071261243 HİL GRUP INTERNET BILIŞIM MEDIKAL FIRAT NASIRLI              74.184,05 318,46
50 2016/74067-11659-57-56 071348331 EVİM FRT İNS. ELEK. FAHRİ ŞAHİN 39.856,97 658,69            128,64
51 2014/108115-38101-20013/216142-40-162868-65 071289954 YUSUF KOÇAK 7.971,54 712,89               226,49 1.890,69
52 2013/217369-69-2016/17122-21-20-2014/108841-63683-78 071297080 SERKAN UÇKUN 55.070,40 4.796,56         868,35
53 2018/31412-11-10-2016/88498-72072-71-70-30470-67-62-2015/16382-22810-09-08-21707-06-05- 071262677 NURİ ÇÖKTÜ 47.229,37 4.061,36         1.666,52 949,75

2014/127709-08-07-83015-71580-78-2013/208583-82-178733-142811-10

İstanbul 2.İcra Müdürlüğünün 2005/8057
Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığın-
dan, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp
veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dai-
relerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapı-
lacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz
konusu dosya için uygulanmasına ve anılan
Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına
karar verildiği ilân olunur. 

ADALET BAKANLIĞINDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de    Basın: (1020271) 

ESAS NO : 2015/323
KARAR NO : 2015/556

Mahkememizin 20/11/2015 tarihli 
duruşmasında; 
Kars İli, Arpaçay İlçesi, Aydıngün Mahallesi,
Cilt No.21, Hane No.32'de nüfusa kayıtlı, Ni-
yazi ile Maya'dan olma, 19/05/1974 doğumlu,
49258116354 TC kimlik numaralı davacının
nüfus kayıtlarında BİŞAR RIZA olarak yazılı
soyisminin RIZA olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE,
nüfusa bu şekilde tesciline karar verilmiştir. 
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olu-
nur. 27/06/2019

İLAN
BAKIRKÖY 3. ASLİYE 

HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de    Basın: (1020394) 

Konuşmasını "silivri’den hareketle bu vatana borçluyuz"
şeklinde sürdüren Yılmaz, "5 yıl boyunca ben hizmetkar ol-
maya devam edeceğim. sizlerin de aldığınız görevlerin zor

ama bir o kadar keyifli olacağını temenni ediyorum.  Fikirlere,
projelere son derece açığım. Hiç ummadığınız bir yerden öyle
bir fikir öyle bir proje çıkıyor ki, aklınıza gelen veya başka yer-
lerden gelen silivri yararına olacak her şeyi önemsemek isti-

yorum. Bu konuda sizlerin de bizlerle istişare etmenizi
istiyorum. Hem sosyal projelerde, hem kültürel aktivite-

lerde sizlerle iç içe olmak, haberdar olmak istiyo-
rum" diye konuştu. Toplantının devamında

üyeler söz aldı. Projelerin de konuşul-
duğu toplantı fotoğraf çekimi ile

sonlandı.

BU VATANA HİZMET 
BORCUMUZ VAR

Silivri Kent Konseyi, 13. Olağan Genel Kurulu’nun ardından yeni dönem ilk toplantısını Başkan Yılmaz’ın
katılımı ile Silivri Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi. Burada konuşan Belediye Başkanı Yılmaz,
görev süresi boyunca asla partizanlık yapmayacağını belirterek, “Hiç kimseyi de kayırmayacağız” dedi

Geceye damga vurdular
UlUslar-
arası Büyük-
çekmece

Kültür ve sanat Festiva-
li’nin olmazsa olmazı olan
altınköprü Halk Dansları
Topluluğu unutulmayacak
bir mezuniyet gösterisine
imza attı. Türkiye’yi ulusal
ve uluslararası birçok ya-
rışmada temsil eden altın-
köprü Halk Dansları
Topluluğu öğrencileri sergi-
ledikleri performan-
sla izleyicileri
adeta büyüledi.
Büyükçek-
mece ata-
türk Kültür
Merkezi’nde
düzenlenen
mezuniyet töre-

nine Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan ak-
gün’ü temsilen Belediye
Başkan Yardımcısı Başak
sancar katıldı. Halk akade-
misi eğitmenlerini ve öğ-
rencileri tebrik eden
sancar, “altınköprü Halk
Dansları Topluluğu tüm
dünyaya adını duyurmuştur.
Türkiye’nin her yöresini biz-
lere halk oyunlarıyla anlattı-
lar. Bizleri birçok yarışmada

temsil ederek guru-
rumuz oldukları

için kendile-
rine teşekkür
ediyorum.
Onlarla
gurur duyu-

yoruz” ifade-
sini kullandı. 

Silivri Belediye
Başkanı 

Volkan Yılmaz



6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine
Dair Kanun’da değişiklik yapılmasına dair kanun
teklifi adalet komisyonundan geçti. Birçok taraftar
grubu yapılan düzenlemelere karşı çıkarken, değişik-
liklerin bir şeyi değiştirmeyeceği, aksi halde insanları
tribünlerden soğutacağını dile getiriyorlar. Yasa tekli-
fini değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Spor Yöne-
timi Programı Öğretim Görevlisi Cemal Özman,
“Spor alanlarında yaşanan şiddet ve düzensizliğin
önlenmesi için bir hukuk devleti olarak elbette yasal
düzenlemelerin olması gerekmektedir. Fakat bu dü-
zenlemelerin sporun birliğine, kardeşliğine, fair-
play ruhuna zarar vermemesi gerekmektedir. Suç
potansiyeli olan kişiler hangi şart olursa olsun o
suçu işler. Bu sebeple sorunun kökten çözülmesi
gerekmektedir. Sorunun kökten çözülmesinin tek
yolu ise insanlara spor kültürünü aşılamak ve on-
ları sporun şiddet aracı olmadığını, bir eğlence,
hoş zaman geçirme aracı olduğunu öğretmemiz
gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Sporu nasıl iyi noktalara
getirebilirizi düşünmeliyiz

Ceza ile caydırma işleminin bir çözüm olmaya-
cağını vurgulayan Cemal Özman, “Dünyanın
hiçbir yerinde bu kadar ağır cezaların verildiği
bir kanun olmamakla beraber sporun tüm pay-
daşları bir araya gelerek ‘Türk sporunu ulus-
lararası arenada nasıl iyi noktalara getiririz,
çocuklarımızı spora nasıl yönlendiririz, futbol
kulüpleri altyapılarında iyi sporcular nasıl çı-
karabiliriz, çocukları kadınları spor müsaba-
kalarına nasıl çekebiliriz, maçlara gelen
taraftarlara nasıl güzel bir deneyim yaşatabi-
liriz, spor kültürünü tabana nasıl yayabiliriz’

gibi konulara kafa yormamız gerektiğini düşünüyo-
rum” diye açıklamada bulundu.

Kanunun getireceği yenilikler neler?

- Müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında
taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar ha-
linde toplandıkları yerler, müsabakanın yapılacağı
yere gidiş ve geliş güzergâhları, takım veya taraftarla-
rın toplu olarak seyahat ettikleri araçlar ya da takım-
ların kamp yaptığı yerler spor alanı kavramına dahil
edilecek,
- Başkaları adına düzenlenmiş elektronik kartlarla
müsabakaya girenlerin engellenmesi amacıyla, biyo-
metrik yöntemlerle kimlik doğrulama sistemlerinin
kullanılabilmesine imkân sağlanacak,
- Karaborsa diye tabir edilen ve biletlerin satışa arz
edildiği fiyatın üzerinde bir fiyatla satılmasının önle-
nebilmesi amacıyla, spor müsabakaları için bilet satı-
şının ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer
kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler
haricinde satılması yasaklanacak ve bu kuralın ihlali
suç olarak düzenlenecek,

- Spor kulüplerinin, federasyonların veya bünyesinde
sportif faaliyetler icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve
denetim organlarında görev yapmaktan yasaklan-
maya ilişkin tedbirin kapsamı genişletilip süresi 
uzatılacak,
- Caydırıcılığın sağlanması amacıyla, grup halinde
veya münferiden belirli bir kişiyi hedef veya muhatap
alıp almadığına bakılmaksızın duyan veya gören kişi-
ler tarafından tehdit olarak algılanacak tarzda aleni
olarak söz ve davranışlarda bulunma fiili ile madde
kapsamına giren hakaret ve tehdit fiillerinin yazılı,
görsel, işitsel veya elektronik kitle iletişim araçlarıyla
işlenmesi halleri de suç kapsamına alınacak,
- Uygulamada yaşanan sorunların önüne geçilmesi
amacıyla seyirden yasaklanma tedbirinin sona erme-
sine ilişkin kararların Cumhuriyet Başsavcılığı veya
mahkemelerce işlemi yapan kolluk birimine derhal
bildirilmesi ve bu bilgilerin elektronik bilgi bankasına
işlenmesi öngörülecek,
- Teklifle ayrıca bazı suçların cezaları ile kabahatlerin
yaptırımları bu ihlallerle etkin mücadele etmek ama-
cıyla artırılacaktır.  DHA
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Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi isimlerin halteri bırakması ve
sonrasında yaşanan doping olayları ve Türkiye'nin ceza alması sonrasında

tükenmeye başlayan halter sporunu yeniden ayağa kaldırmak için çeşitli
projelere imza atan ve sabırla çalışmalarını sürdüren Tamer Taşpınar

başkanlığındaki Halter Federasyonu Yönetimi hedefe ulaşmaya başladı

F iji'de yapılan Dünya Gençler Şam-
piyonası'nda 21, Las Vegas'ta yapı-
lan Yıldızlar Dünya

Şampiyonası'nda 20 ve Arjantin'de yapılan
Gençler Olimpiyatı'nda 4 madalya kazan-
dıklarını hatırlatan Tamer Taşpınar, "Mü-
kemmel gidiyoruz. Gençlerimiz, yıldız
sporcularımız hem Avrupa Şampiyona-
sı'nda hem de Dünya Şampiyonalarında
rekor kırıyorlar. Alttan çok iyi bir ekip geli-
yor" dedi.

Mükemmel gidiyoruz

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taş-
pınar sıkıntılar yaşasalar da halterin yeni-
den canlandığını şu sözlerle anlattı: "Las
Vegas'ta yapılan Yıldızlar Dünya Şampi-
yonası'nda 20 madalya aldık; 2 altın, 8
gümüş diğerleri de bronz. Amerika'nın
ardından hem kadınlarda hem erkek-
lerde takım olarak dünya 2'ncisi olduk,
bu ilk defa oldu. Bir ay kadar önce Fi-
ji'de Dünya Gençler Şampiyonası
vardı, şampiyona tarihinde en çok ma-
dalyaya ulaştık; 2 altın, 8 gümüş, 11
bronz olmak üzere 21 madalya aldık.
Mükemmel gidiyoruz. Gençlerimiz,
yıldız sporcularımız hem Avrupa
Şampiyonası'nda hem de Dünya
Şampiyonalarında rekor kırıyorlar.
Alttan çok iyi bir ekip geliyor. Bir yıl
evvel de Arjantin'de yapılan Gençler
Olimpiyatı'nda 4 madalya aldık.
Türkiye 11 madalya almıştı. Hal-
tercilerimiz 1 altın, 2 gümüş, 1 de
bronz aldı. 7 bronz madalyayı da
diğer branşlardan arkadaşlarımız
aldı. Çok başarılıydık, hedefimiz
olimpiyat. Tabii talihsizlikler de
yaşadık 9 yıl öncesinden dolayı
doping skandallarından 1 yıl
ceza almıştık, dopingle mücade-
lede başarılı olduk diye cezamız
6 aya indirildi. Yani halter o
arada bitebilirdi, çok büyük bir
talihsizlikti ancak tekrar yola
devam etmek çok zor olsa da
biz sanki hiçbir şey olmamış
gibi bu sıkıntıyı atlattık. Aralık-
sız yıldız, genç, büyük, 23 yaş
altı kategorilerinde kampları-
mıza devam ettik. Tabi bu sü-
reçte kamplarda sıkıntılar
oldu. Sporcu çalışıyor ken-

dini ölçmesi Avrupa ve Dünya Şampiyo-
nası'na katılması gerekiyor ama sonunda
katılacağı hiçbir yer yok, orada bir takım
sıkıntılar olduysa da biz çocuklarımızı mo-
tive ettik ve ceza da 6 aya indirilince de
hazır bir ekiple saydığım tüm bu madalya-
ları aldık. Avrupa Şampiyonası'nda 31
adet madalya aldık, İslam Oyunlarında
başarılıydık. Rio Olimpiyatları'nda da gü-
reşten sonra en başarılı branş olarak 1
gümüş madalya almıştık. Hedefimiz olim-
piyatlardaki madalya sayımızı arttırmak ve
bu doğrultuda emin adımlarla ilerlemek."

Şampiyona önemli

Ekim ayında Bangkok'ta yapılacak Dünya
Büyükler Şampiyonası'nın önemini anla-
tan Taşpınar, "Olimpiyatlara kota veriyor.
Tüm ülkeler için olduğu gibi bizim için de
çok önemli, sporcularımız onlara hazırla-
nıyorlar, kamptalar. İnşallah orada da
büyük bir başarıya imza atacağız. Hedefi-
miz burada da olimpiyatlara kota alabil-
mek puan toplayabilmek. Topladığımız
puanlar doğrultusunda olimpiyatlara
kimin katılacağı belli olacak. Daha önceki
olimpiyatlarda ülke kota alıyordu ve siz
oraya istediğiniz en iyi sporcunuzu götüre-
biliyordunuz. Şimdi sporcu puan topluyor.
Sporcu puanları biriktiriyor ve o sporcu
katılıyor. Bunun da bir artısı var çünkü biz
dopinge ülke olarak karşıyız dopinge karşı
mücadele ettik. Şimdi sporcu puanları al-
dığı için olimpiyatlara katılacak ve oyuncu
sürekli gözetim altında. Bu yeni sistem sa-
yesinde doping olayları ortadan kalktı ve
bizim şansımız arttı çünkü biz dopingde
yokuz. Sevindirici şey de şu bu kadar ba-
şarılara imza attık derken halterle ilgilenen
basın mensubu arkadaşlarımız mümkün
değil diyorlardı, şimdi temiz bir şekilde bu
madalyalara ulaşıyoruz zorluğunu siz dü-
şünün. Çok mutluyuz geleceğimiz parlak
ve alttan da iyi bir ekip geliyor. Kampları-
mız yıl boyunca devam ediyor, bu ekip
Tokyo Olimpiyatları'na yetişmeyecek. Alt-
tan gelen ekibin tecrübesi arttıkça şansımız
2024 olimpiyatlarında daha yüksek olacak
diye düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

4 bölümlük kitap olacak

Türk sporunun önemli ismi Naim Süley-
manoğlu için sağlığında da önemli proje-
ler yaptıklarını ve bu değeri iyi kullanmak

istediklerini belirten Taşpınar, "Naim, ef-
sane bir sporcuydu. 46 rekoru vardı, dün-
yanın gelmiş geçmiş en iyi
sporcularındandı. Ama federasyon olarak
önce biz yapmalıyız dedik. Naim'in haya-
tını anlatan bir kitap yazdık. Kitap şu an
baskıda, dört bölümden oluşan bir kitabın
ilk bölümünde Naim'in Bulgaristan'da
spora başlaması ve orada aldığı dereceler,
ikinci bölümde Türkiye'ye ye gelişi ve kaçı-
rılış hikayesi, o dönemde biliyorsunuz Be-
lene Kamplarında Türklere
zulmediyorlardı, isimlerini, hatta mezar
taşlarındaki isimleri bile zorla değiştiriyor-
lardı. Milyon dolarlar verseniz bunu dün-
yaya duyuramazdınız ama Naim'in
gelmesiyle dünya bu zulmü duydu ve çok
etki yarattı. Bir ferdi sporcunun bir konuda
bu kadar etkin olması ilk kez halterde oldu,
takım sporlarında bu oluyor ama halterde
bir ilk. Kitabın diğer bölümlerinde
ise Türkiye'deki başarıları ve
hastalığı, cenaze mera-
simi, devlet başkanla-
rının onu kabul
edişi, merasimde
bulunuşu yer
almaktadır.
Kitabın içeri-
sinde sürp-
riz olarak
henüz kim-
senin gör-
mediği
resimlerin
varlığından
söz edebili-
riz. Örneğin
bunlardan biri
Naim'in umre kı-
yafetiyle çektirdiği
fotoğraf, ilk kez orada
yayınlanacak. Ona Edir-
nekapı'da Mehmet Akif Er-
soy'un hemen yanında şanına yakışır
çok güzel bir mezarlık yaptırdık. Geçen yıl
birinci ölüm yıldönümünde onu çok
büyük bir katılımla andık, kuran okundu,
ziyaretler yapıldı, federasyon, milli takım-
lar olarak ordaydık, sevenleri oradaydı.
Hemen vefatından sonra adına büyükler
kategorisinde Türkiye Şampiyonası dü-
zenledik, bu yılda ikincisini gerçekleştirdik"
bilgilerini verdi.  DHA

YENI DONEM
HALTERDE 

Bir film şirketinin Naim adına film çektiğinin de
müjdesini gururla veren Taşpınar, "Senaryosunu
biliyorum, çok güzel gerçek hikayeler var içeri-
sinde ve kamuoyunda büyük ses getireceğini dü-
şünüyorum. Adı 'Sona doğru' Bazen talihsiz
şeyler duyuyorum, sporcu ölünce mi onun adına
bir şey yapılacak diye, Naim için böyle olmadı. Az
önce sayılan birçok konuyu Naim adına federas-
yon olarak biz yapıyoruz. Sağlığında da devlet
kendisine koruma vermişti, büyük servet elde
edecek kadar ödüller verildi. Hem 80 milyon hem
de devlet kendisini bağrına bastı en son olarak,
Cumhurbaşkanımız, ben ve bakanlar başta olmak

üzere evine gittik ve birçok yardımda
bulunduk. Cumhurbaşkanımız

hastalığında hastaneye
gitti, cenazesinde de

tüm devlet yetkili-
leri vardı. Bir gü-

zellik dha
yaşadık o da
şuydu; Yuna-
nistan'dan
rakibi Leo-
nidis Türki-
ye'ye
gelmek is-
tedi. Maddi
sıkıntıları

vardı ama fe-
derasyon ola-

rak biz getirdik.
Naim'in tabutunu

öptü, bu da gazete-
lerde manşet oldu ve

tüm dünyada yankı buldu.
Sporun kardeşliğini orada gör-

dük, Naim dünyanın gelmiş geçmiş en
büyük sporcusuydu, ben onun sayesinde sporcu
oldum. O benden büyük bir sporcuydu. Bu hare-
ketiyle çok geçmeden fair-play ödülünü aldı, Ata-
köy'deki olimpiyat evimizde ödülünü onların
Olimpiyat Komite Başkanı Uğur Erdener ve bizim
elimizden aldı. Yani cenazesinde bile dünyaya
mesaj verdi, Naim böyle bir kişiydi" diyerek
sözlerini tamamladı.

14-17 Kasım'da Gaziantep'te Naim Süleyma-
noğlu adına gümüş kategorisinde bir turnuva dü-

zenleyeceklerini de hatırlatan Tamer Taşpınar,
"Belediye başkanlığının sponsorluğunda Uluslararası
Naim Süleymanoğlu Turnuvası yapacağız. Turnuvaya

200 civarında katılım bekliyoruz, katılan sporculara ödül
verilecek ve gümüş kapsamında olacak turnuva. Olimpi-

yatlara giden yolda Avrupa ve Dünya Şampiyonaları
altın, ondan sonraki önemli şampiyonalar ve uluslar-

arası yarışmalar gümüş veriyor ve kalanlar da
bronz. Bu, Dünya ve Avrupa Şampiyonaların-

dan sonra en önemli etkinlik. Bunlar
Naim adına yaptıklarımız" 

dedi.

Turnuva 
gümüş değerinde

Büyük ses getirecek

İki stoper 
bir santrafor
Mikel ile transfer sezonunun 
seyrini değiştiren Trabzonspor'da
yeni isimler için çalışmalar devam 
ediyor. Süreç hakkında bilgiler
veren Başkan Yardımcısı Ertuğrul
Doğan basında adı geçmeyen bir
santrafor ve iki stoper
alcaklarını kaydetti

Yeni sezon transfer çalışmalarında özellikle
kadrosuna kattığı genç oyuncularla ses getiren
Trabzonspor'da transfer hareketliliği tüm hızıyla
sürüyor. transfer çalışmalarıyla ilgili açıklama-
larda bulundu. Beklentilerin yüksek olduğu isim-
lerin aksine henüz adı geçmeyen bir ismi
kadrosuna katmayı planladıklarını belirten
Doğan kombine beklentilerinin karşılanması te-
mennisini yineledi

Üç isim gündemde yok

Transfer çalışmalarında özellikle genç oyuncularla
ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirten Doğan,
"Emmanuel Adebayor, Andre-Pierre Gignac ve
Benjamin Moukandjo gündemimizde değil. Ba-
sında yer almayan bir forvet oyuncusunu takıma ka-
tacağız. Ayrıca 4-5 gün içinde iki stoper oyuncusunu
da kadromuza katacağız" ifadelerini kullandı. 

Amiri'ye talip var

Kadronun genel hatlarıyla korunacağını vurgulayan
Doğan, "İranlı oyuncu Vahid Amiri ve Zargo Toure ile
yollarımızı ayıracağız. İki futbolcuya da gelen teklifler
var. Görüşmeler devam ediyor. Vahid Amiri'yi Mustafa
Denizli'nin çalıştırdığı İran takımı Traktör Sazi başta
olmak üzere bir kaç takım istiyor. İki futbolcu dışında
oyuncu gönderme düşüncemiz yok" şeklinde konuştu.

Abdülkadir kalacak

Başkan Yardımcısı Doğan, özellikle geçen sezonun 2'nci
yarısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine
çeken Abdülkadir Parmak için de "Kadromuzdaki oyun-
cular için teklifler geliyor. Abdülkadir Parmak için de
yurtdışından teklifler aldık. Ancak takımımızın önemli bir
oyuncusu. Göndermek gibi bir düşüncemiz yok. Bu
sezon ondan daha iyi bir performans bekliyoruz" dedi.

Kombine beklentisi

Yeni sezon öncesinde taraftarlardan da destek bekledikle-
rini dile getiren Doğan, "Transfer çalışmalarımız sürüyor.
Taraftarımıza mutlu olacakları bir Trabzonspor seyrettire-
ceğiz. Ancak bu süreçte taraftarlarımızın da bize destek ol-
masını bekliyoruz. Özellikle kombine ve forma satışlarına
taraftarlarımız daha fazla ilgi göstermeli. Trabzonspor'un en
büyük gücü taraftarıdır,  bu kombine satışlarına yansımalı.
Biz iyi bir Trabzonspor izlettirmek için çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Taraftarımızın da alacakları kombine ve forma-
larla yeni sezonda yanımızda olmasını istiyoruz"
açıklamasında bulundu. DHA

Spor'da şiddet nasıl önlenebilir?
Sporda şiddeti önleme yasasındaki değişiklik Meclis’te oylanacak. Yapılacak düzenlemeleri değerlendiren
spor paydaşları, sorunun kökten çözülmesi için insanlara spor kültürünün aşılanması gerektiğini söyledi

Rota Ali Adnan
Beşiktaş'ta Adriano'nun sözleşmesinin sona ermesin-
den sonra sol bek için alternatif arayışlar içinde olan Be-
şiktaş, ilk olarak Bursaspor'lu Umut Meraş için
girişimlerde bulunmuştu. Eski başkan Ali Ay, Beşiktaş yö-
netimi ile anlaşma sağlamasına rağmen Bursaspor'da ya-
pılacak başkanlık seçimi sebebiyle bu anlaşmadan
vazgeçmişti. Seçim sonrası başkan-
lığa gelen Mesut Mestan ile revize
edilmiş şartlar üzerinden pazarlığa
oturmak isteyen Beşiktaş transfer
komitesinin yeni teklifi Bursa yöne-
timi tarafından henüz kabul gör-
medi. Umut Meraş hamlesinin
yanı sıra diğer alternatiflere de yö-
nelen Beşiktaş'ın son olarak Udine-
se'nin kapısını çaldığı öğrenildi.
İtalyan medyasına göre Beşiktaş,
bonservisi İtalyan ekibinde olan ve
geçen sezonun ikinci yarısını MLS
ekibi Vancouver'de geçiren Ali
Adnan için fiyat bilgisi istedi. 25 
yaşındaki Iraklı sol bek için kiralık
oynadığı Vancouver'in da oyun-
cuyu tamamen kadrosuna katmak
istediği ve Beşiktaş ile Vancouer
arasında bir transfer savaşının ya-
şanabileceği İtalyan medyasında
yazılan haberler arasında.  DHA

Ertuğrul
Doğan

Tamer 
Taşpınar




