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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

MHP kamuoyunda 'af yasası'
olarak bilinen kanun teklifini,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adalet
Bakanı’na "altı suça asla indirim ya-
pılmayacak" talimatının ardından geri
çekti. Bahçeli bu gelişmeyi "Cumhur
İttifakı çatısı altında tezat ve terslikle-
rin yaşanmaması, konunun istismar
edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018
tarihli kanun teklifimizi bugünden iti-
baren beklemeye aldığımızı önemle
ifade etmek isterim" diye açıkladı. 
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Doğa Koleji'nde eğitim veren öğretmenle-
rin üç aydır maaşlarını alamadığı belirtildi.

Eğitim-öğretim ödenekleri ile birlikte aylardır
alacaklı olan öğretmenler duruma çeşitli yön-
temlerle tepki gösterirken, bazı kampüslerin veli-
leri de öğretmenlerine sahip çıkarak kolej
yönetimine karşı bir araya geldiği öğrenildi. Ay-
lardır maaş alamadıkları için grev kararı alan öğ-
retmenlerin derslere girmediği öğrenildi. I SAYFA 8
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VELİLER DE DESTEK VERDİ

2018 yılında AK Partili
İBB yönetimi tarafından

satış kararı alınan 
ve dönemin CHP'li
üyelerinin ret oyu

verdiği Kumbaba park
alanı, şimdi mevcut 

CHP yönetimi tarafından
satışa çıkarıldı. Bu kez de
Kumbaba’nın satış ihale-
sine teklif veren çıkmadı

CHP'li İBB yönetimi 1 yıl
önce satış yetkisine karşı çık-

tığı Şile'deki Kumbaba Park ala-
nını, ihale yoluyla satışa çıkardı.
İmar planlarında ‘dinlenme ve rek-
reasyon alanı’ olarak yer alan arazi
için 22 milyon 795 bin 836 TL mu-
hammen bedel belirlendi. Fakat
dün yapılan satış ihalesine, teklif

veren çıkmadı. Kumbaba için satış
yetkisi 2018 yılında AK Partili İBB
yönetimi tarafından alınmış, CHP
Grubu bu yetkiye sert tepki göster-
miş ve ret oyu vermişti. AK Parti
döneminde alınan satış kararlarını
uygulamaya sokan mevcut yöne-
tim, dün Kumbaba'nın haricinde 4
araziyi elinden çıkardı. 
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Öğretmenler
derse girmiyor!
Yaklaşık üç aydır maaşlarını alamayan Doğa Koleji öğretmenleri seslerini
duyurmaya çalışıyor. Grev kararı alan öğretmenler derslere girmedi

İBB yönetimi Kumbaba
satış ihalesinin yanısıra büt-

çeye kaynak aktarılması için 4 arsa
satış ihalesi daha düzenlendi.
Diğer 4 araziyi İGDAŞ aldı.
İBB'nin şirketlerinden olan
İGDAŞ, Fatih, Pendik ve Arnavut-
köy'deki arazileri toplam 425 mil-
yon 360 TL'ye bünyesine kattı.

Pendik Şeyhli'de bulunan ve 30
milyon 965 bin 246 TL muham-
men bedel belirlenen 11 bin 910
metrekarelik arsa, 31 milyon TL'ye
Arnavutköy merkezde yer alan ve
30 milyon 590 bin TL muham-
men bedel belirlenen bin 330 met-
rekarelik arsa ise 30 milyon 600
bin TL’ye İGDAŞ'ın oldu. I SAYFA 7
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4 ARAZİ 425 MİLYON 360 TL’YE İGDAŞ’A SATILDI

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, kısa bir zaman önce

babasını kaybeden Gazete Damga İmtiyaz
Sahibi Ali Tarakçı'ya taziye ziyaretinde bu-
lundu. Zeytinburnu eski Belediye Başkanı
Adil Emecan'ın da katıldığı ziyarette konu-
şan Akgün, "Ramazan amcamıza Al-
lah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara
Allah sabır versin" açıklamasını yaptı. Zi-
yaretinden dolayı Başkan Akgün'e teşekkür
eden Tarakçı ise "Acılar paylaşıldıkça azalı-
yor. İlginizden dolayı müteşekkirim" diye
konuştu. Ziyaretin ardından Damga Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Mert, 
İmtiyaz Sahibi Ali Tarakçı ve gazete yazı
işleri ekibi toplu şekilde fotoğraf çektirdi. 
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MHP af teklifini
beklemeye aldı

Eski Başbakan Ahmet Davu-
toğlu, yeni partiye kurucu

olacak 100'e yakın isimle Abant'ta
kamp yaptı. Kampa, kurucu olacak
isimler davet edildi. 15 Temmuz
hain darbe girişimi gecesi şehit olan
AK Parti kampanyalarının mimarı
Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok, yeni
partinin kurucusu oldu. Olçok,
uzun süreden beri AK Parti'yi eleşti-
ren açıklamalar yapıyordu. 

ç

Nihal Olçok 
siyasete atıldı

İstanbul Üsküdar Belediye-
si'nde Gençlik Akademisi'nin

kurucu müdürlüğünü yapan 8 yıl-
lık belediye çalışanı Veysel Kömür-
cü’nün ‘milyonlarca liralık
yolsuzluk’ iddialarına ilişkin Üskü-
dar Belediye Başkanı Hilmi Türk-
men hakkında suç duyurusunda
bulunuldu. Kömürcü, Türkmen'in
yolsuzluk iddialarını araştırmadı-
ğını belirtti. I SAYFA 8
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Türkmen için
suç duyurusu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
ilçe belediyelerine yaptığı ziya-

retlerin 12’ncisini Kartal’a gerçekleş-
tirdi. İmamoğlu, ziyaretin ardından
gazetecilerin İstanbul’un ulaşım soru-
nuyla ilgili soru-
suna, “İhmal
edilen deniz ulaşı-
mını elbette en
etkin şekilde sürece
katmak istiyoruz.
Deniz ulaşımında
çok küçük bir payı
var İstanbul’un.
Bunu arttıracağız”
diye yanıt verdi. 
I SAYFA 5
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Deniz ulaşımı 
yaygınlaşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
veto ettiği termik santral konu-

sunu gündeme getirip kanunlaşma-
sını sağlayan AK Parti Giresun
Milletvekili Cemal
Öztürk, "Önergeyi
ben verdim ama
veto konusunda
Cumhurbaşka-
nına katılıyorum"
dedi. Öztürk
önergeyi hazırlar-
ken Cumhurbaş-
kanı'na haber
vermediklerini
söyledi. I SAYFA 7
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Önergeyi verdi
vetoyu destekledi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak,
Parti Genel Merkezi'nde

basın toplantısı düzenledi. Öztrak,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın termik
santraller ile il-
gili verdiği veto
kararını değer-
lendirdi. Özt-
rak, "Önce AKP
mutfağında ser-
mayenin terci-
hini halka
üstün görmüş,
sonra halkın
gerçeği demiş"
dedi.  I SAYFA 7
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Önce sermaye 
sonra halk dedi

Saadet Partisi (SP) Genel
Başkanı Temel Karamolla-

oğlu, "Asgari
ücretin normal
şartlarda yok-
sulluk sınırında
olması gerekir.
Lafla peynir ge-
misi yürümedi-
ğini 17 yıldır
görüyoruz. Laf
etmek kolaydır,
icraat yapmak
kolay değildir"
dedi. I SAYFA 7
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Lafla peynir 
gemisi yürümez

SEÇİMDEN SONRA İSTANBUL’DA ROLLER DEĞİŞTİ

SURPRIZ TEMAS
LONDRA’DA 

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdo-

ğan ile ABD Başkanı Do-
nald Trump, NATO'nun
70'inci kuruluş yıl dö-
nümü vesilesiyle İngilte-
re'de düzenlenen zirve
kapsamında bir araya

geldi. İki liderin başkent Lon-
dra'daki toplantılarda baş
başa görüşmesi planlanmı-
yordu. Bu arada  Ankara'nın
NATO üyesi ülkelerin YPG'yi
terör örgütü olarak sınıflan-
dırmasına yönelik resti tatlıya
bağlandı.  I SAYFA 7
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ERDOĞAN
TRUMP’LA
GÖRÜŞTÜ

DEPREM PLATFORMU 
KURULACAK

İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Dr. Mehmet Çakılcıoğlu, iki gün

süren Deprem Çalıştayı'nın oldukça
verimli geçtiğini söyledi. "20 yıldır fay
hatlarını konuştuğumuz kadar binaları
nasıl dönüştürebileceğimizi konuşsay-
dık, bugün çok
farklı nokta-
larda olurduk"
diyen Çakılcı-
oğlu, "İstan-
bul’daki bütün
paydaşları şeffaf
ve katılımcı bir
şekilde sürece
dahil etmek isti-
yoruz. Bir dep-
rem platformu
kurmayı planlı-
yoruz" açıkla-
masını yaptı. 
I SAYFA 5
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü kap-
samında Avcılarlı engelli bireyler ve ai-

leleri için akşam yemeği düzenledi. Gecede
konuşan Belediye Başkanı Tutan Hançerli,
"Her türlü derde, sıkıntıya, eşitsizliğe, adalet-
sizliğe rağmen yaşam dolusunuz, enerji dolu-
sunuz, gülüyorsunuz" diye konuştu. I SAYFA 4
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Latif Aydın, yeni 
ilçe başkanı oldu

Sayfa 9

Mehmet Çakılcıoğlu

Faik Öztrak

Cemal Öztürk

Ekrem İmamoğlu

Temel Karamollaoğlu

Parkın satışına karşı çıkan çevre sakinleri, 
Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın "Biz Şile 
Belediyesi olarak o alana hiçbir şekilde imar 
izni vermeyiz. Bu parkın hiçbir şekilde imara 
açılmasına müsaade etmeyiz" dediğini hatırlattı. 

Hilmi
Türkmen

Devlet
Bahçeli
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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: 3000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 TL
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 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 

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

Tel:+90 0212 871 36 06 Faks: +90 0212 871 36 10

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 

YIL  :  14 SA YI  : 4451 5 ARALIK 2019 PERŞEMBE

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

BasýmYeri:Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: 0212  886 17 94

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Grafik Tasarım :
NetPrint Dijital Baskı Reklam ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece 

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

Söyleşi ve kurumsal tanıtım
için irtibat telefonu:
0533 575 83 85

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

K ağıthane'deki Vip Halı Saha'da
gerçekleşen organizasyonda
takımlar eski futbolcular;

Ahmet Dursun, Cihan Haspolatlı,
Emre Aşık, Faruk Atalay, Fevzi Elmas,
Hasan Kabze, Hayati Köse, Mert

Korkmaz, Serkan Balcı, Sonat Gök-
sel'den oluşurken ünlüler takımı; Ab-
dullah Bulut, Alican Yücesoy, Alişan,
Anıl İlter, Can Nergis, Emir Benderli-
oğlu, Ercan Tan, İsmail Hacıoğlu,
Kemal Uçar, Oktay Ertuğrul Bora,

Ruhi Sarı, Sinan Çalışkanoğlu,
Tamer Karadağlı, Timur Acar,
Tolga Güleç, Volkan Severcan ve Yıl-
maz Morgül'den oluştu. 

Toroğlu hakemlik yaptı

Pendikspor Ampute futbol takımı, eski
futbolcular ile ünlü sanatçılar arasında
Ukko Pharma’nın katkılarıyla halı saha
maçı yapıldı. Erman Toroğlu’nun ha-
kemlik yaptığı, usta gazeteci Tayyar
Işıksaçan'ın sunduğu maçın devre
arasında Reyhan Karaca, Gökhan
Keser ve engelli çocukların oluş-
turduğu Bremen Mızıkacıları Per-
küsyon Grubu sahne aldı.
Etkinliğe, birçok ünlü isim akın
etti. O isimler arasında Aslı
Hünel, zerafet uzmanı Ayça
Kuru, Kemal Uçar, oyuncu
Ümit Okur, komedyen ve
oyuncu İsmail Baki Tuncer
de vardı.

3 eyalette 3 konser
verdik

Engelsiz Yaşam Vak-
fı'nın Başkanı Atilla
Kaplakarslan organi-

zas-
yonla il-

gili "Engelsiz
Yaşam Vakfı olarak bu yıl üçüncüsünü
gerçekleştirdik. Amacımız dünya engel-
liler gününde farkındalık yaratmak.
Yaklaşık 20 gündür biz Amerika'daydık
Yılmaz Morgül'le beraber 3 eyalette 3
konser yaptık. Konserlerden ve bu or-
ganizasyondan toplanan gelirle 20 tane
engelli bireyimiz yaşına, cinsiyetine ve
engeline bakılmaksızın tekstil ve mode-
listlik bursu aldılar. Toplam 240 bin
TL'den bahsediyoruz. Hayırlı olsun.
Onun dışında herkes bir puzzle'ın par-
çası. Futbolcu olmasa olmazdı, sanat-
çılar olmasa olmazdı, Ampute takımı
olmasa olmazdı siz değerli basın bu-
rada olmasa etkinliğimizi duyuramaz-
dık. Çünkü bir parça bile eksik olsa
puzzle olmaz. Mekanda değerli, Kızı-
lay da değerli, Tamer Karadağlı da
değerli. Kimse olmasa resmi ta-
mamlayamayız. Etkinliğimize
destek veren herkes bizim için
çok değerli. Katılımdan çok
memnunuz" dedi.

TURNUVASI

Instagram: isogkgz

İSMAİL GÖKGEZ
İSMAİL GÖKGEZ’LE SANATA DAİR

3 Aralık 'Dünya 
Engelliler Günü'nde

farkındalık yaratmak amacıyla
Engelsiz Yaşam Vakfı'nın 3 senedir
düzenlediği futbol turnuvasında

ünlüler ve futbolcular karşı
karşıya geldi

Bu özel organizasyona
standlarıyla destek veren

firmalar arasında ise 
Genç Kızılay Güngören,

Engelsizim.com, Sait 
Helvacı ve Ekler İstanbul

bulunuyordu.
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iZMiR’DE HER 
YER TURUNCU!
KADIN, çocuk ve mülteciler gibi dezavantajlı
toplulukların sosyal, psikolojik, ekonomik
durumlarının iyileştirilmesi, toplumsal cinsi-
yet eşitsizliğinin önüne geçilmesi ve bu alan-
larda farkındalık yaratmayı amaçlayan sivil
toplum örgütü Turuncu Dernek, 8 Aralık
saat 14.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda
"Cinsiyete Dayalı Şiddet
ve Toplumsal Şiddet Eşit-
sizliğine Karşı" yürüyüş
yapacak. #İzmirituruncu-
yaboya etiketiyle yola
çıkan dernek, yürüyüşle
farkındalığın artması için
çabalıyor. 

Sence bu kader mi?

Sosyal medya hesapların-
dan yüreklere dokunan
birçok gönderi paylaşan
derneğin bazı mesajları:
"Senin Üstüne Düşen Sa-
dece Instagram'dan En
Son Öldürülen Kadının
İsmini Paylaşmak Mı?"
"Özgecan Aslan'ın suratı
hala mıh gibi aklında mı?"
"Hande Kader yakılarak
öldürüldü. Sence bu kader
mi?" "Katili Şule Çet'in ba-
basına: "Kızına sahip çık-

saydın" dedi. Haklı mıydı?" "Emine Bulut'a
çok üzülmüştün. Hatırlıyor musun?" Söyle-
şiler, sergiler, yürüyüş, kısa film yarışması ve
konferans gibi birçok etkinliğin gerçekleşe-
ceği organizasyonlar şimdiden İzmirlilerin il-
gisini çekti. Organizasyonların tüm
Türkiye'ye yayılması amaçlanıyor.

Eşiyle birlikte 
KLiP ÇEKTi!
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INSTAGRAM'DAN anket yapan
ve takipçilerinin isteği doğrul-
tusunda 'Bir Nefes' şarkısına
klip çeken Hünel, önceki kli-
binde olduğu gibi bu klibinde
de başarılı ve genç yönetmenler
İdil Dizdar & Said Dağdevi-
ren'le çalıştı. Bestesi Yakup
Ekin'e ait şarkının düzenleme-
sini Dj Mert Aydın üstlendi.
Eşi Savaş Yurtsever'le birlikte 
kamera karşısına geçen
Hünel, seven-
lerine

büyük bir sürpriz yaptı. Flor-
ya'da Meos Balık adlı me-
kanda çekilen klipte, Hünel'in
saçı ve makyajı çok konuşuldu.
İzleyenlerden tam not alan
klipte Aslı Hünel'in saçı ve
makyajı Ayla Şahin'e emanet
edildi.

Geçtiğimiz 
aylarda
çıkardığı
'Bambaşka' 
albümünün
şarkılarını 
kliplendirmeye
devam eden
Aslı Hünel, 
ikinci klibini 
'Bir Nefes'
şarkısına 
çekmekte 
karar kıldı

YUNAN STARLA 
DÜET YAPTI

Son dönemin en popüler
isimlerinden İrem Derici,
geçtiğimiz aylarda Kons-
tantinos Argiros'la düet
yapmak için Yunanistan'a
gitmişti. Bütün hazırlıkları
tamamlayan ünlü şarkıcı,
düetin 2020 Mart ayında

yayınlayacağını duyurdu.
Sürpriz ikilinin düeti şim-
diden merak edilir oldu.
21 yaşındaki dansçısı
Ataberk Özdene ile yolları
sessiz sedasız ayrılan
İrem Derici'nin Yunan şar-
kıcı Konstantinos Argiros

ile ile aşk yaşadığı
iddia edilmişti. Müzik
çalışmaları sırasında
yakınlaşan İrem 
Derici ile Argiros'un ar-
kadaşlığının duygusal
bir boyut kazandığı 
öğrenildi.

Faruk
Atalay

Mert
Korkmaz

Tolga
Güleç
Tolga
Güleç
Tolga
Güleç
Tolga
Güleç
Tolga
Güleç
Tolga
Güleç
Tolga
Güleç
Tolga
Güleç

Ercan
Tan

Kemal
Uçar
Kemal
Uçar
Kemal
Uçar
Kemal
Uçar
Kemal
Uçar
Kemal
Uçar
Kemal
Uçar
Kemal
Uçar

İsmail Baki
Tuncer 

Oktay 
E. Bora

Sonat
Göksel
Sonat
Göksel
Sonat
Göksel
Sonat
Göksel
Sonat
Göksel
Sonat
Göksel
Sonat
Göksel
Sonat
Göksel

Atilla 
kaplakarslan

Aslı Hünel

İrem
Derici

Konstantinos
Argiros

Gökhan
Keser
Gökhan
Keser
Gökhan
Keser
Gökhan
Keser
Gökhan
Keser
Gökhan
Keser
Gökhan
Keser
Gökhan
Keser

Seren
Serengil

Yasin
Aydın

Serengil'den 
sürpriz proje
Serengil'den 
sürpriz proje
Serengil'den 
sürpriz proje
Serengil'den 
sürpriz proje
Serengil'den 
sürpriz proje
Serengil'den 
sürpriz proje
Serengil'den 
sürpriz proje
Serengil'den 
sürpriz proje
SEREN Serengil, Karadeniz mü-
ziğinin güçlü seslerinden Yasin
Aydın'la sürpriz bir projeye imza
attı. Geçtiğimiz aylarda 'Çok Geç'
şarkısını çıkaran Serengil, "Kim
O Sakallı Adam" şarkısında Yasin
Aydın'la düet yaptı. Sürpriz ikili-
nin düeti, dinleyicileri oldukça se-
vindirdi. Sözü ve müziği Yasin
Aydın'a ait şarkının düzenlemesi
İshak Şık'ın ellerinden çıktı. Mix
ve mastering'ini Tarık Ceran'ın
üstlendiği şarkının yönetmen kol-
tuğunda ise Serdar Özen oturu-
yor. Karadeniz ezgileri taşıyan
şarkı, bir ayrılık parçası. Ayrıca
Serengil, klipte styling'ini 
kendisi yaptı.

Serengil'den 
sürpriz proje

Kemal
Uçar

Sonat
Göksel

Tolga
Güleç

Gökhan
Keser
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Kaza saat 10.00 sıralarında
D-100 Karayolu’nda mey-
dana geldi. Avcılar’dan Kü-

çükçekmece’ye giden iki araçtan birinin
sürücüsü, duramayınca diğer araca
çarptı. Hasarlı kaza ardından iki sürücü
arasında tartışma çıktı. Tartışma sıra-

sında sinirlenen sürücü, kendisine bağır-
dığını ve camına vurduğunu öne sür-
düğü diğer sürücüye geri giderek
çarptı.  D-100 karayolunda traiğin
önemli ölçüde durmasına neden olay
üzerine 112 ambulansı çağrıldı. Yaralı
sürücü hastaneye kaldırılırken diğer sü-

rücü Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekip-
leri aracı ile kaçan öfkeli sürücüyü yaka-
lamak için çalışma başlattı. Tartışma ve
olay bölgedeki bir güvenlik kamerası ile
görüntülendi. Yaralanan sürücünün oto-
mobili trafik ekiplerince çağrılan çekici ile
kaldırılınca trafik normale döndü. DHA

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

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

TrakYa HaLkININ 
GÖzDeSİ Öz keŞaN

İşten çıkarılan işçiler 
100 gündür eylemde
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışırken işten çıkarılan işçilerin eylemleri 100. gününde
devam ediyor. Soğuk havada bekleyişlerini sürdüren işçiler işe dönme taleplerini tekrarladı

İBB'de çalışırken işten çıka-
rılan işçilerin başlattığı
eylem devam ediyor. Saraç-

hane'deki yerleşke önünde başlayan
eylem 100. güne ulaştı. Soğuk ve yağ-
murlu havada bekleyen işçiler zor du-
rumda olduklarını söyledi. Kira ve
faturasını ödeyemeyen işçiler işlerine
dönmek istiyor. İSFALT A.Ş'de çalışır-
ken işten çıkarılan işçilerden Ahmet
Belge, kirasını ve faturalarını ödeyeme-
diğini söyledi. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu'na seslenen Belge, "Ben 12
kiramı veremedim. Bütün borçlarımı
yapılandırdım. Herkesin farklı bir hika-
yesi var. Lütfen duyarlı olun ve bu işi
çözün. Ödenmemiş faturalarım var.
Bırakın faturayı çocuklarım hasta, ilaç
alamadım. Herkes çok mağdur du-
rumda. Para istemiyoruz. İşimize dön-
mek istiyoruz. İşimize dönene kadar
devam edeceğiz" diye konuştu.

Psikolojimiz bozuldu

BELTUR A.Ş'de çalışırken işten çıkarı-

lan işçilerden Mesut Girgin, "100
gündür direnişteyiz. Sayın İmamoğ-
lu'na sesleniyorum. Bizi de bir evladı,
kardeşi olarak bilsin ve bu 16 milyon
İstanbulludan biri olarak seslenmek
istiyorum. Su faturamı ödeyemedi-
ğim için borcu borçla kapatmaya çalı-
şıyorum. Üzerimde para olmadığı
için evden kaçar gibi çıkıyoruz.
Ekmek parası bırakamıyoruz. Artık
direnecek gücümüz de kalmadı. Evde
çocuklar oyun oynarken ben bağırı-
yormuşum. Eşim 'Niye bağırıyorsun'
diyor. Diyorum ki; 'Ben bağırmıyo-
rum.' Çünkü psikolojimiz bozuldu.
Ne yapacağımızı şaşırdık" ifadelerini
kullandı.

İstanbul'un birer ferdiyiz

İSFALT A.Ş'de çalışırken işten çıkarı-
lan işçilerden İbrahim Pazar ise "Bun-
dan bir hafta sonra bütün
arkadaşlarımızın sigortası bitecek.
Annesine, kardeşine, çocuğuna nasıl
müdahale edilecek. Devlet büyükleri-

mize sesleniyorum. Sigorta primleri-
miz kesilecek. Bir an önce çözüm bu-
lunsun. İstanbul'un birer ferdiyiz.
Hiçbiri kirasını ödeyemiyor. Odun
aldım parasını ödeyemediğim için
oduncu geri aldı" şeklinde konuştu.

Artık vicdan meselesidir

İSTGÜVEN A.Ş'de çalışırken işten
çıkarılan işçilerden Barış Hasan ise
"Bir SMS ile işine son verilenlerdeniz.
Yağmur altındayız. Soğuk demeden

mücadele ettik. Etmeye de devam
edeceğiz. Görüyorsunuz ofisinden
bizi görüyor. Bize açıklama yapsın.
Evinizde oturduğunuzda kapıda kedi
miyavlasa ne derdi var dersiniz. Biz
100 gündür sesimizi duyurmaya çalı-
şıyoruz. Artık iş vicdanda. Gelsin
açıklama yapsın. Halimizi görmüyor
değil. Artık vicdan meselesi. Elini vic-
danına koysun. Bize de kucak açsın.
Alın teri döktüğümüz işimizi geri isti-
yoruz" dedi. DHA

Yol ortasında kavga ettilerAvcılar'da meydana gelen
hasarlı trafik kazası

ardından sürücüler arasında
kavga çıktı. Kavga sırasında

bir sürücü aracı geri 
hareket ettirerek tartıştığı

 kişiye çarpıp yaraladı

HaSema krIzI!
Ü sküdar'daki bir sitede,

haşema ile havuza gir-
mesinin engellendiği id-

diasıyla dava açan mağdur F.İ'nin
avukatlarından Ferah Yıldız, olay
gününe ilişkin şunları anlattı:
"Olay Üsküdar Acıbadem ilçe-
sinde bulunan ünlü bir sitede üç
ayrı havuzda genç bir kızın ha-
vuza haşema ile girmesi isteği ile
başlıyor. Müvekkil müşteki daha
önceden site içerisinde, duvarlara
asılı olan 'Haşema ile girilmesi ya-
saktır'' ibarelerine rağmen, sabah
erken saatlerde havuza girmek is-
tiyor. Babasıyla havuza inerek be-
raber yüzmeye başlıyor. Daha
sonra şikayet olduğu haberi ge-
lince, güvenlik görevlileri ve site
yönetimi bu genç kızımıza baskı
yaparak haşema ile girilmeyece-
ğini, mayo ile girileceğini dikte
ederek havuzdan çıkarılmasını
talep ediyorlar. Bunun üzerine
müvekkilimin babası sinirleniyor
ve müdahale ediyor. O sırada tan-
siyonu yükselerek, felç geçiriyor."

Haşema bir havuz giysisidir

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı’na şikayetleri üzerine şüpheliler
hakkında açılan davada '' İnanç,
düşünce ve kanaat hürriyetinin
kullanılmasını engelleme '' suçun-
dan ayrı ayrı iddianamenin hazır-
landığını söyleyen avukat Ferah
Yıldız, '' Pazartesi günü olan
mahkemede sanıklar, gizli inkar ve
ikrarla suç konusu suçu kabul et-
tiklerini belirtmişlerdir. Site yöne-
tim kurulu başkanı, 'Site yaşam
kuralları rehberi' adı altında bu
şekilde havuza girilmeyeceğini
söylüyor. Aslında böyle bir giysi-
nin kullanılmayacağına dair kural

yok. Sonuçta haşema da bir
havuz giysisidir. Burada bizim
özellikle dikkat etmemiz gereken
husus, genç bir kıza müdahale
edilmesi'' şeklinde konuştu.

Göz zevkimi bozuyor dedi

F.İ.’nin diğer avukatı Ayşe Ergül
ise Pazartesi günü olaya ilişkin
yargılamanın başladığını belirte-
rek, şöyle konuştu: '' Pazartesi
günü site yönetim kurulu başkanı,
site sakini ve site güvenlik görevli-
lerinin yargılandığı duruşmaya
katıldık. Sanıkların savunmaları
alındı. Bu savunmalar tamamen
iddianameyi destekler nitelikte.
Olay günü müvekkilimiz mağdur
genç kız, haşemasıyla havuza giri-
yor. Daha sonra güvenlik görevli-
leri geliyor. Kendisine, şikayet
üzerine havuzdan çıkmasını isti-
yorlar. Bir site sakini gelip müvek-
kilimize adeta saldırıyor.
Müvekkilimize, 'Senin burada ha-
şema ile girmen benim göz zev-
kimi bozuyor. Haşema ile havuza
giremezsin. Bu tamamen görgü
kurallarına aykırı''' şeklinde beyan-
larda bulunuyor. Müvekkilimiz
ise, 'Türkiye Cumhuriyeti bir
hukuk devletidir. Siz bana müda-
hale edemezsiniz, ben havuza is-
tediğim şekilde girerim'' diyor.
Buna cevaben, 'Bu site devletten
bağımsızdır, burası ayrı bir site-
dir, burada site kuralları geçerli-
dir'' diyor karşı taraf. Maalesef
birileri koloniler kurarak burada
kendi birtakım yasaklarını uygu-
lamaya çalışıyorlar. Ama biz
buna müsaade etmeyeceğiz.
Hukuk ve adaletin tesis edilmesi
için sonuna kadar bu sürecin 
takipçisi olacağız. '' DHA

Üsküdar'da 21 Temmuz 2018 
tarihinde lüks bir sitenin 

havuzuna haşema ile girmek 
isteyen F.İ.'nin, site sakinleri ve

yönetimi tarafından engellendiği
iddiası üzerine sanıklar 

hakkında “İnanç, düşünce ve 
kanaat hürriyetinin kullanılmasını 

engelleme” suçundan dava açıldı

Avukat Ferah Yıldız, ''Son zamanlarda toplumdaki
dini değerlere yönelik birtakım saldırılara şahit
oluyoruz. Sadece bu yıl yaşanan birkaç örnek
gerek Karaköy’de bir öğretmene karşı, genç ba-

şörtülü kızlara saldırılar, hatta darpa kadar giden
birçok olaya şahit olduk. Marmaray’da, tramvayda
kendi inancına göre giyinen kişinin toplum olarak
nasıl linç edildiğini gördük. Engel ve korku her

zaman kafada başlar, kafada biter. Bu sebepten
biz insan ve vatandaş olarak öncelikle bu konuda
başörtülü ve başörtüsüz diye ayırmadan böyle bir
saldırıya, müdahaleye bir vatandaş olarak kesin-
likle duyarlı davranmamız lazım. Toplumda başör-
tüsü korkusu analizinin yapılması lazım. Biz bu
davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu ko-
nuda hak ve adalete güveniyoruz'' dedi.

Adalete güveniyoruz

Otomobilden uyuşturucu çıktı
Kadıköy'de denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine
bir aracı durdurdu. Araçtaki şüphelinin üzerinde ve
araçta arama yapan ekipler uyuşturucu madde buldu

Geçtiğimiz pazartesi
günü saat 18.20 sıra-
larında Kadıköy, Fi-

kirtepe Mahallesi, Yumurtacı
Abdi Bey Caddesi üzerinde de-
netim yapan polis ekipleri
şüphe üzerine bir aracı dur-
durdu. Araçtaki şüpheli Serkan
E.(26) üzerinde ve araç içeri-
sinde arama yapan ekipler 34
gram uyuşturucu madde, uyuş-
turucu satışından kazanıldığı
değerlendirilen 75 lira ve 2 cep
telefonu ele geçirdi. Şüpheli

Serkan E. polis ekipleri tarafın-
dan gözaltına alındı.

Kameralara yansıdı

Polis ekiplerinin araç içerisin-
deki uyuşturucu zulasını 
bulması da polis kamerasına
yansıdı. Şüphelinin yapılan
detaylı sorgusunda ise görev
yaptırmamak için direnme,
ruhsatsız silah bulundurma, 
7 hırsızlık, 2 parada sahtecilik,
genel güvenliği tehlikeye 
sokma ve 2 kullanmak için

uyuşturucu madde bulun-
durmak suçlarının bulun-
duğu, toplamda 13 suç
kaydı olduğu belirlendi. Ka-
dıköy İlçe Emniyet Müdür-
lüğü'ndeki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edi-
len Serkan E. tutuklanarak
cezaevine gönderildi.

ZAYÝ İLANI
AT 0000188049 sicil nolu Beko 
300 TR yeni nesil ÖKC ruhsatı 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Beylikdüzü V.D. 22043054314 
Mert Ulubaş



PERŞEMBE 5 ARALIK 2019

İSTANBUL4

S istemi kurulduğu gibi devam eden
dünyaya gelen insanların doğmadan
önce omuzlarına verilen görevlerini

en iyi şekilde yerine getirerek doldurdukları
yaşam denen alanda lider yada sade bir va-
tandaş olarak herkes kendisine düşen görevi
yapar ve yapmak zorundadır.

Robot döneminin yaşandığı şu süreçte in-
sanın her dediğini yaptığı için insan denen
canlının yerini alacağından korktuğumuz
mekaniklerin yanı sıra dünya denen bu
alanda bulunan her canlıya yani ağaca, bit-
kiye, hayvana hatta taşa bile görev verildi-
ğini ya unutur ya da bilmezden geliriz.

Çünkü bu dünyada herkesin kendisine ve-
rilen görevi en iyi şekilde yerine getirmesi
için gayret ettiğini ve çark denen dünyanın
çarkını hep aynı yerde ve sapmadan döndür-
meye çalıştığını çoban da olsan bilmek 
gerekir.

Evet, bu dünyada bana verilen asıl gör-
evimin gazetecilik olduğunu bile bile zaman

zaman o görevin dışında başka ve doğarken
bana verilmeyen görevleri de zorunlu ola-
rak üstlenmenin getirdiği yoğunluk, yorgun-
luk ve unutkanlıklar dolasıyla asıl işim olan
gazeteciliği zaman zaman aksatsam da asıl
görevimi bana hatırlatan, ''işine dön'' denen
gelişmeleri de aksatmamaya çalışırım yap-
tığım haber ve yorumlarımla.

Ve asıl görevime her dönüşümde yaşadı-
ğım hazzı hissettikçe 'Evet benim asıl işim
olan gazeteciliği yapmam gerekir' dedirten
son olay; ulusal ve yerel basının yanı sıra
sanal ortam denen İnternet'i sarsan, Arda-
han'ın Damal ilçesindeki yaşanan bir olayı
haber olarak vermem oldu.

'Atatürk'ün siluetinin yansıdığı köye cin
indi iddiası' başlıklı o haberi bu kadar yankı
bulacağını bilerek hareketle ve hararetle
yaparken haberimi teyit etmek ve en doğru-
sunu vermek için sarfettiğim mücadelenin
bazılarınca sağa, sola hatta başka yerlere
götürülmeye çalışıldığını da görüyordum,

asıl mesleğimin ve görevimi yani gazetecili-
ğimi bir kez daha hatırlarken..

Evet, 'Özel Haber/Fakir Yılmaz' diyerek
altına bir kez daha imza attığım o haberin
yayınlanması ardından kopan kızılca kıya-
metin aslında benim aksattığım mesleğime
dönmem ve bana verilen asıl görevi yap-
mam gerektiğini de bana anlatıyordu.

Çünkü benim gazeteci olduğumu ve ye-
relde olduğu gibi ulusal da gündem oluştur-
duğum 34 yıllık gazetecilik hayatımda yeni
haberlere imza atmam gereken görevimi
hatırlatıyordu Ardahan Haber denen Arda-
hanlının, Ardahan ile ilgili ilk haberi oku-
duğu sitem olan
www.kuzeyanadolugazetesi.com adlı site-
min o gün 50 bine yakın ziyaretçi bulması
ardından yerel ve ulusalda geniş yer bulmuş

ve tartışmaya neden olmuştu..
İstanbul'da olmama karşın Ardahan'da

gazeteciyim diye geçinip, gördüklerini
haber olarak algılamayıp, resmi kurum si-
telerinde kopyala yapıştır taktiği ile haber
yapanlara son golüm olan o haberin ne
kadar doğru olduğunu ve bu haberin aspa-
ragas, kötü, habere konu olan alanın aley-
hine neden olduğu şeklindeki saçmalıkları
es geçip, işime asıl mesleğim gazeteciliğe
dönmem gerektiğini bir kez daha anlıyor-
dum, habercilik, gazetecilik görevini almış
bir insan olarak alanım olmayan yerlerde
dolaşmanın yanlışlığını bir kez daha 
anlarken.

Ama alanım denmeyen o alan da yani
stk'cılık alanında ki boşluk dolayısıyla aldı-
ğım ikinci görev olduğu anlaşılmasa da
başta kazcılar olmak üzere İstanbul'daki
Ardahan diasporasına ve bir çok alçağa,
haine, arkadan vurana, dost bildiklerinin
kazığına, dün demediklerini bırakmayan-
larla birlikte hareketle sözde kıytırıktan is-
tifalarına, çekilmelerine, çekinmelerine,
özel, tüzel yaşananlara 'ne olmuş ki' diyerek

sarhoşlara, çakallara, sanal kalemşörlere,
kırık yumurtacılara, pığaslara, hasta soy-
guncularına, altını ıslatanlara, aydın diye
geçinip, aslında beynen karanlık olanlara,
oturdukları koltuklardaki emeklerimizi es
geçenlerin çok geç olmadan hem de yarın
eşekten düşmüşcesine olacaklarını unutan-
lara ve saymayı bile kendileri gibi gereksiz
gördüklerime rağmen son 4,5 yılda stk
denen alanı da ortaya koyduğum çalışma-
larla doldurmaya çalışırken gazeteciliğim
gibi severek yaptığımı da bilirim.

Buna neden olanında asıl görevim olan
gazeteciliğimin yanı sıra toplumun diğer bir
kanayan yarası olanı omuzlarıma isteyerek
almam ve birilerine rağmen o görevi de al-
nımın akıyla, şerefimle, namusumla ve tüm
imkansızlıklar ve kahpeliklere karşı en iyi
şekilde yerine getirmemin verdiği zevkti.

Çünkü bu dünyaya gelirken sadece OT
gibi yaşayıp ölmektense gazetecilik gibi
stresli olan stk ve diğer sorumlulukları da
yapmak her insanın harcı değildir. Yaptığım
çalışmalarla gurur duyuyorum, ben gazete-
ciyim derken.

Ben gazeteciyim...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI 
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

GAZETE İHALE İLANI 
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B üyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan
Akgün, 2018 yılında İs-

tanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi’nde oy birliğiyle kabul
edilen ancak Büyükşehir Bele-
diye yönetimince onaylanma-
yan imar planları için yeni bir
çalışma başlattı. Akgün, Bü-
yükçekmece Belediye Mecli-
si’nde grubu bulunan partilerin
Büyükşehir Belediye meclis
üyeleri, imar komisyonu üyeleri

ile birlikte, Büyükşehir Beledi-
yesi İmar ve Şehircilik Daire
Başkanı Gürkan Akgün’ü ziya-
ret etti. 

Akgün'e sunum yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Daire Baş-
kanı Gürkan Akgün ile Saraç-
hane'de bir araya gelen Hasan
Akgün, Marmara’da beklenen
olası deprem öncesinde, Tepe-
cik, Celaliye, Kumburgaz ve
Güzelce’nin kentsel dönüşüme
tabii tutularak, eski binaların

yenilenebilmesi için bitmiş olan
bölge planlarının onaylanması
gerektiğini söyledi. Büyükşehir
Belediye Meclis Üyeleri’nin de
katıldığı toplantıda Büyükçek-
mece’nin onay bekleyen imar
planlarına yönelik bir de
sunum yapıldı. Büyükçekmece
heyeti daha sonra İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi İmar Ko-
misyonu ile bir toplantı
gerçekleştirdi. 

Depremde zarar görecek

Ziyaret sırasında konuşan ve

“Büyükçekmece Belediye Mec-
lisi’nden seçilmiş Büyükşe-
hir’deki belediye meclis üyesi
arkadaşlarımız ve belediyemi-
zin teknik ekibi ile birlikte bir
çalışma başlattık” ifadelerini
kullanan Akgün, “Geçmiş
dönem Büyükşehir Belediye
Meclisi’nde oy birliğiyle kabul
edilen imar planlarımızın bir
an önce onaylanması gerekti-
ğini hem İmar ve Şehircilik
Daire Başkanı sayın Gürkan
Akgün’e hem de Büyükşehir
Belediyesi İmar Komisyonu

üyelerine anlattık. Tepecik, Ce-
laliye, Kumburgaz, Kamiloba
ve Güzelce’nin imar planları
ivedilikle onaylanmalıdır. Bek-
lenen deprem gerçeğini de göz
önünde bulundurduğumuzda
vatandaşın can ve mal güvenli-
ğini düşünmek zorundayız. Bu
planlarımızı en kısa zamanda
devreye sokmak zorundayız.
Onay bekleyen planlar, Silivri
önündeki Marmara çanağında
deprem vuku bulacağı zaman
ilk zarar görecek bölgelere ait-
tir” diye konuştu
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ESAS NO : 2019/508 Esas
KARAR NO : 2019/378
Mahkememizin 30/10/2019 tarih, 2019/508 esas,
2019/378 karar sayılı ilamı ile; 
İstanbul ili, Fatih ilçesi, Cibali Mah. , ciltno: 27, hane
no: 136, BSN: 53 de nüfusa kayıtlı, Benan ve Inam
Abbas oğlu, 18/08/1989  doğumlu 54928750684
TC kimlik numaralı Sohaıb Banan Masood Aleho-
saini 'un İsminin Suhaib, Soyisminin Elhüseyni Ola-
rak Değiştirilmesine Ve Suhaib Elhüseyni Olarak
Nüfusa Tesciline, karar verilmiştir.
İlan olunur. 07/11/2019

İktidar muhalefet
imar icin birlesti!

MEHMET ALİ ÇATAL

2018 yılında İBB Meclisi’nde oy 
birliğiyle kabul edilen ancak Büyükşehir 

Belediye yönetimince onaylanmayan 
Büyükçekmece imar planları için iktidar ve 

muhalefet ortak çalışma başlattı. Hasan Akgün 
başkanlığında İBB  İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Gürkan ziyaret edilerek sunum yapıldı

Her şeye rağmen yaşam dolusunuz
AVCILAR Belediyesi, 3 Aralık
Dünya Engelliler Günü kapsa-
mında Avcılarlı engelli bireyler

ve aileleri için akşam yemeği düzenledi.
Etkinliğe Avcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli’nin yanısıra CHP Genel
Başkan Yardımcıları Aykut Erdoğdu ve
Yıldırım Kaya, CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri Özgür
Karabat, Ali Şeker, Türkiye Sakatlar Der-
neği Başkanı Şükrü Boyraz, dernek yö-
netcileri ve birçok sivil toplum
kuruluşunun temsilcisi katıldı. Gecede ya-
pılan tüm konuşmalar anlık olarak işaret
diline çevrildi.

İmamoğlu'na selam

Etkinlikte konuşan Belediye Başkan
Turan Hançerli, "İnanılmaz güzel bir bu-
luşma gerçekleştirdik. İnanılmaz kalabalık
ve güzelsiniz. Her türlü derde, sıkıntıya,
eşitsizliğe, adaletsizliğe rağmen yaşam
dolusunuz, enerji dolusunuz, gülüyorsu-
nuz. İşte bu enerji, bu umut ve bu müca-
dele azmi İstanbul’u dönüştürdü,
Avcılar’ı dönüştürmeye başladı, Türki-
ye’yi de dönüştürecek enerjidir. Hepinizi
çok seviyorum” dedi. Hançerli, daha ön-
ceden planlanmış bir programı olduğu
için gecede yer alamayan İstanbul Büyük-
şeir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğ-

lu’na da selam göndererek, "Burada bu-
luşmamızın en önemli mimarlarından,
'her şey çok güzel olacak' diyen ve her şeyi
çok güzel yapan sayın Ekrem İma-
moğlu’na selam gönderelim. Çok isteme-
sine rağmen, daha önce planlanan başka
bir program nedeniyle aramızda yok.
Ama yüreği bizimle, bizim yüreklerimiz
de onunla" ifadelerini kullandı. 

Müzcadelesini biliyorum

Hançerli’nin ardından söz alan Cumhuri-
yet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, "Hayalleri olan in-
sanlar dünyayı dönüştürür" diyerek Turan
Hançerli ile tanışma hikayesini anlattı. 4-5
yıl önce Hançerli ile tanıştırıldığını belir-

ten Kaftancıoğlu, "Hayat hikayesini önce-
den duymuştum. Mücadelesinden haber-
dardım. O arkadaşımızla tanıştığımızda
engelinden değil, hayallerinden söz et-
mişti ve bana ‘biz inanırsak yapabiliriz’
demişti. O kardeşim şu anda Avcılar Bele-
diye Başkanı olarak karşımızda" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor
Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya ise engelli
bireylere, "Sizler yaşamda o kadar büyük
engelleri aştınız ki gerçekten görmeyen in-
sanın tanık olmayan insanın inanabileceği
bir şey değil" diye seslendi. 

Anlamlı bir yarış oldu

Yıldırım Kaya, Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Avcılar Belediye Başkanı

Turan Hançerli’nin engelli sporcularla
birlikte yüzmesini örnek göstererek,
"Bugün sabah saat 10’da yüzmede
Dünya Şampiyonu olan, Türkiye Şampi-
yonu olan gençlerimizi gördük. Belediye
Başkanımız Turan Hançerli iddialı bir şe-
kilde ‘50 metre değil 100 metre gideceğiz’
dedi. Tabii dünya şampiyonu gençlerimiz-
den biri baktı, ‘başkanım emin misiniz?’
dedi. Turan Başkan da ‘eminim, ben 100
metre yüzerim’ dedi. Birbirinden anlamlı
bir yarış çıkardılar. Kimin 1’inci olduğu
değil, kimin cesaretle o havuza girip id-
diasını ortaya koyduğu önemli. Siz ya-
şama daha çok katıldıkça, daha kararlı ve
inatlı oldukça bizim de farkındalığımız gi-
derek artıyor" diye konuştu.

Hançerli bizim gururumuz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Er-
doğdu da söz alarak geceye katılanları se-
lamladı. Erdoğdu, "Turan Hançerli bizim
gururumuz. Turan Hançerli kocaman yü-
reğiyle, namuslu, ahlaklı, dürüst belediye
başkanlığıyla CHP’nin gururu” dedi. Ge-
ceye katılan engelli bireyler ve aileleri, ko-
nuşmaların ardından aynı zamanda
Esengücü Ampute Futbol Takımı Teknik
Direktörlüğü görevini de yürüten sanatçı
Çılgın Sedat’ın şarkıları eşliğinde doya-
sıya eğlendi. YAKUP TEZCAN

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Avcılarlı engelli bireyler ve aileleri için akşam yemeği düzenledi. Gecede konuşan Belediye Başkanı
Tutan Hançerli, "Her türlü derde, sıkıntıya, eşitsizliğe, adaletsizliğe rağmen yaşam dolusunuz, enerji dolusunuz, gülüyorsunuz" diye konuştu

Maksat seçimi 
kazanmakmış!

İstanbul'da su fiyatlarına yapılması planlanan zam
teklifinin reddedilmesinin ardından Tevfik Göksu
“Maksat seçimi kazanmakmış. Seçimden önce 
indirim, seçimden sonra bindirim" dedi

Kasım ayında İsKİ Genel Kurulu'nda 2020 yılı
su fiyatları için istenen zam oranları aK Parti
grubunun karşı oyuyla reddedildi. İBB aK Parti

Grup Başkan vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik
Göksu teklifin reddedilmesi ile ilgili olarak, “Kasım ayları İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB’ye bağlı bütün kurum-
ların bütçe ayıdır. Bu bütçe aylarında çeşitli düzenlemeler
yapılır. İsKİ’nin bütçesi geldiğinde önümüze
bir zam tablosu ile karşılaştık. ‘Yüzde 20
artık 3 kademe zam’ olarak bir zam teklifi
geldi. Bu zammın arka planı nedir, ekonomik
olarak vatandaşa yansıması ne olur? diye
bir çalışma yaptık. Bu çalışma sonucunda
bu değerlendirmeye 'evet' demenin ahlaki
olarak doğru olmadığını düşündük” dedi.

CHP yeni bir manevra yaptı

"6 ay önce seçim vardı. Belediye başkanı
kapı kapı dolaşarak bütün İstanbullulara
'İsKİ çok fahiş fiyatta su kullanıyor. Gelir gel-
mez bu fahiş fiyatta suya indirim yapacağım' dedi" ifadele-
rini kullanan Göksu, "mecliste indirim teklifi sundu. Biz de
suda indirim yaptık. Bu indirim henüz vatandaş tarafından
hissedilmeden 6 ay sonrasında yüzde 20 ile 80 arasında
değişen zam teklifi geldi. Bu zam teklifine 'evet' demiş ol-
saydık kendimizi inkar etmiş olurduk. İstanbul halkını kan-
dırmış olurduk. maksat seçimi kazanmakmış. seçimden
önce indirim, seçimden sonra bindirim. Biz buna 'evet'‘diye-
meyiz. Bu çerçevede çalışma yaptık. Zamma 'hayır' dedik.
Kamuoyundan da zamma tepki gelince CHP yeni bir ma-
nevra yaptı" diye konuştu.  DHa

M. Tevfik Göksu 
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12’nci ilçe
belediyesi ziyaretini Kartal’a yaptı.

İmamoğlu, Kartal Belediyesi ziyaretinde,
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çalışan-
lar ve vatandaşlar tarafından karşılandı.
Vatandaşların, çiçek ve İstanbul temalı
tablo hediye ettiği İmamoğlu, daha sonra
Yüksel’in makam odasına geçti. Yüksel,
İmamoğlu’na, ziyaretinden dolayı teşek-
kür etti. Mesai saatinin başlangıcına yakın
bir zaman diliminde gerçekleşen ziyarette
ilk konu ulaşım oldu. Beylikdüzü’nden
Kartal’a deniz yoluyla 1 saat 15 dakikada
ulaştıklarını belirten İmamoğlu, “İyi bir
zaman 1 saat 15 dakika. Yanaşma nokta-
larını zenginleştirip, çoğaltırsak eğer,
özelde çok tekne kullanılabilir İstanbul’da.
17-18 Aralık’ta bir ‘Deniz Çalıştayı’mız
var. Sonra da tümüyle bir ‘Ulaşım Çalışta-
yı’mız olacak. Denizi, hayata katmak isti-
yoruz. Beylikdüzü sahilinden, Kartal
sahiline, Tuzla Tersanesi’nin yapmış ol-
duğu İSTAÇ’ın bir teknesiyle 1 saat 15 da-
kikada gelebildik. Demek ki İstanbul’da
deniz erişimi çok önemli olacak önümüz-
deki süreçte; ama özel, ama toplu ula-
şımda. Tabii ki sübvansiyona ihtiyacı olan
bir alan; onu biliyoruz. Neticede sübvansi-
yon ulaşımın genelinde de var. Belli bir pa-
yını denizde tutabilirsek, bu İstanbul’un
huzuru için de önemli. Çünkü deniz ula-
şımı daha keyifli, daha huzurlu bir ortam.
Geliştirmek istiyoruz” dedi.

39 ilçeyi gezeceğiz

İmamoğlu’nun Kartal ziyaretiyle ilgili gö-
rüşleri de şöyle oldu: “Bugün Kartal’da-
yız. 12’nci ilçemiz ziyaretlerimizde.
İnşallah biran önce bitirmek istiyoruz;
ama gündemlerimiz bu ziyaretlerimizin
biraz yavaşlamasına sebep oluyor. Yıl so-
nunu hedef koyduk, ama biraz zorlanaca-
ğız gibi. Bütün ilçe belediyelerini
geziyoruz. 39’unu gezeceğiz. İlçelerle ye-
rinde tespitler yapıyoruz. Kartal Belediye
Başkan’ımızın kendi gözünden Kartal’ı ta-
riflemesiyle beraber, İBB’yle nasıl ortak iş
geliştirebiliriz, burada İBB’nin hangi yatı-
rımları var, öncelikleri bundan sonra ne
olmalı… Tümüyle aynı gündemle ilçeleri
ziyaret ediyoruz. Bu gündemle bir değer-
lendirme yapacağız. Tümüyle Kartal’a
hizmet götürmek adına, İBB’yle çok
olumlu bir süreç oluşturması adına ve-
rimli bir çalışma günü geçmesini diliyo-
rum.” Konuşmanın ardından, İBB heyeti
ve Kartal Belediyesi yetkilileri ortak masa
toplantısına geçti.

Vatandaş işin içinde olacak

Kartal İlçesi’nin sorunlarının masaya yatı-
rıldığı toplantının ardından İmamoğlu,
gazetecilerin sorularını yanıtladı. İma-
moğlu, toplantıda İstanbul’un ulaşımı ile
ilgili neler konuşulduğuna yönelik soruya,
“İstanbul’un trafik sorununun çok konu-
ları var, paydaşı da oldukça fazla; metro,
metrobüs, yaya, bisiklete varıncaya kadar,
deniz ulaşımı, minibüsü, taksisi, birçok

konusu var… Bu meselenin bütüncül
ele alınması, gerçekten hem senkronize
hem entegre bir kavramla İstanbul hal-
kına servis edilmesi lazım. Bu konunun
vatandaş iş birliğiyle yürümesi şart.
Hem İBB’nin ilgili kuruluşları olacak,
aynı zamanda vatandaş da bu iş birliğinin
içinde olacak. Her şeyden önce vatandaş,
süreçleri çok iyi kavrayacak. İhmal edilen
deniz ulaşımını elbette en etkin şekilde sü-
rece katmak istiyoruz. Deniz ulaşımında
çok küçük bir payı var İstanbul’un. Bunu
arttıracağız. Bu konuda, 17-18 Aralık’ta
bir ‘Deniz Çalıştayı’mız da var. Burada
bütün deniz paydaşlarıyla bir arada,
‘Nasıl geliştirebilirizi’ konuşacağız. Sonra
bir ‘Ulaşım Çalıştayı’ yapacağız. Daha
geniş ve tüm konuları içine alan bir top-
lantıya dönüşecek. Biz aslında, İstan-
bul’un ulaşımında master plan şeklinde
önümüze hedefler koyarak yol yürüyece-
ğiz. Ama bir gerçek var: Bu işin en önemli
payı, metrodur. Bizim vazgeçilmez yatırı-
mımız da metro olacaktır” yanıtını verdi.
İmamoğlu’na, “Kaynarca’dan sonra Sa-
biha Gökçen’i de kapsayan bir ulaşım
hattı vardı. Onun için plan nedir? Ne
zaman inşaat başlayacak? Şu anda duran
metro hatları var; kaç hat kaldı ve onlarda
durum ne? Çalışma başlamış mı, yoksa
tabela olarak mı duruyor” sorusu yönel-
tildi. İmamoğlu, bu soruyu da şu şekilde
yanıtladı:

Teknik uğraşlarımız devam ediyor

“Zaten 8 hattın durmuş olduğunu ifade
etmiştik geldiğimizde. Bu duran hatların
içinde, açıkçası ihale edilmiş; ama ihale
edilen hattın proje detayları da yok. Böyle
de sorunlar var. Örneğin; Mahmutbey-

Esen-
yurt hattı
diye ifade edilen
hattımızın detayları çok sıkıntılı. Arkadaş-
larım, sadece durak hat, yapılan ihale gö-
züyle bakmıyor, tümüyle süreci ele alıyor.
Çok alelacele bir iş yapılmış ve bazılarının
yürüme şansı da yokmuş. Kredisi çıkmış
olan Tuzla-Pendik-Kaynarca diye tarifle-
diğimiz kısmın da kendi içinde hatları ile
ilgili çalışmasını sürdürüyorlar. Ufak re-
vizyonlar oluyor, ama süreç orada baş-
ladı. Çok yakın zamanda, tabiri caizse bir
temel atma, bir başlangıç gibi bir süreçle
orada bir arada olacağız. Diğer hatları-
mızla ilgili finansman ve teknik uğraşları-
mız devam ediyor. Bizim bir başka

derdimiz var. Biz, 8 hatla da sınırlı değiliz.
İstanbul’un geleceğinde başka hat ihtiyaç-
larımız da var. Örneğin Beylikdüzü tarafı
çok ihmal edilmiş bir alan. Çok önemse-
diğimiz, çok önemli olan bir metro ko-
nusu. Zira o bölgede 2-2,5 milyon insanın
şu an metro bağlantısı yok. Hatta İstan-
bul’la tek bağı metrobüs. Zaten metrobü-
sün şişmesinde en önemli sebeplerden
biri de o bölgenin raylı sistemlerden uzak
kalması. İşte bütün bu meseleleri içine ka-
tarak hem bu 8 hattın en verimli şekilde
bazı proje revizyonları ile başlamasını
sağlamak hem de bir sonraki aşamada
çok hızlı, çok acil ihtiyaca dayalı olarak
başlatılması gereken yeni projeleri, bura-
daki verimlilik kısmında ölçerek, verimli-
likle beraber projenin finansmanını da
başında var ederek, süreçleri başlatma ni-
yetimiz var. Yani işin kısası şu: Önümüz-
deki 4 yıl içerisinde bunları bitirmenin
yanı sıra çok etkin, çok verimli bulundu-
ğumuz ciddi bir kilometreyi de başlatmak
istiyoruz. Kaldı ki o çalıştayımız burada
bize bu neticeyi de verecek. Niyetimiz, en

geç 2020’nin Ocak ayında bir gelecek
projeksiyonumuzu İstanbul halkı ile

paylaşmak olacak.”

Bütüncül bir mücadele
veriyoruz

İmamoğlu, “Bahsettiğiniz
Esenyurt-Mahmutbey metro
hattı ihalesinin yaklaşık 3 mil-
yarlık bir ihale bedeli var. Or-
tada bir proje detayı yoksa, bu
para nasıl olmuş olabilir” so-

rusunu ise, “Tabii ki bir proje
detayı var. Bir kilometre tasarımı

var. Bir fiyatla çıkılmış. Bunların
hepsi analiz ediliyor. Yani maliyeti de

analiz ediliyor. Tabii ki ihalenin biçimi
de analiz ediliyor, ama ‘Biz bugün başla-
dık. Eksiksiz bir projemiz var. Hattın ucu
da belli, istasyonlar da belli’ denecek bir
durumda değil o hat. Çok net onu söyle-
yelim. Çok alelacele olmasaydı zaten 8
tane duran hatla karşılaşmazdık. Alela-
cele, iyi tasarlanmamış, keşif analizleri ya-
pılmamış, buna göre de ihale süreçleri de
işletilmemiş; dolayısıyla finansman da
bulunmamış ve bugünkü durum yaşanı-
yor. Ama çok yetkin arkadaşlarımız var.
İhaleyi alan firmaları da dışlamadan, sü-
recin içine katarak, onların da deneyimle-
rini işin içine sokarak ve oradaki
gördükleri eksiklikleri giderecek, bütüncül
ve hızlı bir mücadele veriyoruz” şeklinde
yanıtladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediyelerine yaptığı ziyaretlerin 12’ncisini Kartal’a gerçekleştirdi. İmamoğlu, ziyaretin
ardından gazetecilerin İstanbul’un ulaşım sorunuyla ilgili sorusuna, “İhmal edilen deniz ulaşımını elbette en etkin şekilde
sürece katmak istiyoruz. Deniz ulaşımında çok küçük bir payı var İstanbul’un. Bunu arttıracağız” diye yanıt verdi

DENIZ ULASIMI 
YAYGINLASACAK

İmamoğlu, gazetecilerin sorula-
rını yanıtladıktan sonra Yüksel
ile birlikte, Kartal’da, saha ince-
lemelerine çıktı. İlk olarak Kar-
tal Meydanı’nda incelemelerde
bulunan İmamoğlu, “Burası
ağlıyor” saptamasında buluna-
rak, bölgedeki çalışmaların hız-
landırılması için talimat verdi.

Çalışmaları inceledi

İstanbul Deprem Platformu kurulacak
İBB tarafından düzenlenen Deprem Çalıştayı’nda, İstanbul için önemli kararlar alındı. ‘Binaların deprem güvenliği, kentsel dönüşüm, ilçelere afet
merkezleri kurulması, devlet birimlerinin eş güdüm içerisinde çalışması’ tavsiyeleri ön plana çıktı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet
Çakılcıoğlu, deprem çalışmalarının daha katılımcı, şeffaf ve siyaset üstü yürütülebilmesi için İstanbul Deprem Platformu kurulacağını açıkladı

İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi tarafın-
dan 2-3 Aralık

tarihlerinde İstanbul Kongre
Merkezi’nde düzenlenen Dep-
rem Çalıştayı, sorunlar ve
çözüm projelerinin görüşüldüğü
değerlendirme oturumuyla sona
erdi. İki gün süren çalıştayda,
olası İstanbul depremi kapsamlı
bir şekilde değerlendirildi. Ulusal
ve uluslararası akademisyenler,
sektör paydaşları, vakıf, dernek
ve STK temsilcilerinden oluşan
600’ün üzerinde katılımcının fi-
kirlerini paylaştığı ‘çözüm masa-
ları’na ilgi yoğun oldu.
Masalarda, Birleşmiş Milletler
Afet Risklerini Azaltma Merke-
zi'nin (UNDRR) de dikkate al-
dığı 'Sendai Çerçevesi Planı’nda'
ilan edilmiş altı tematik başlık

tartışıldı. Tartışma masalarında,
deprem mekanizması, fiziksel
hasar, kentsel dönüşüm, sosyal
hasar, tarihi ve kültürel miras,
STK ve gönüllüler, acil durum
koordinasyonu gibi elliye yakın
konuda değerlendirmeler yapıldı.

Eş güdüm olması zorunlu 

Çalıştayda, güvenli ve sağlam bi-
naların yapılması çerçevesinde,
kentsel dönüşümün hızlanması
ve dönüşümle ilgili yetkinin
İBB’de olması konusunda uz-
laşma sağlandı. Uzmanlar, İBB
tarafından Kentsel Dönüşüm
A.Ş. kurulması yönünde önerile-
rini yaptılar. Çalıştayın dikkat
çeken bir diğer tavsiyesi ise ‘ilçe
belediyeleri düzeyinde acil
durum yönetim sistemi kurul-
ması' oldu. Uzmanlar, devletin

tüm birimleri arasında eş güdüm
olması zorunluluğuna işaret etti.

Şeffaf ve katılımcı bir süreç
kuracağız

Kapanış ve değerlendirme ko-
nuşmasını yapan İBB Genel Se-
kreter Yardımcısı Dr. Mehmet
Çakılcıoğlu, çalıştayın oldukça
verimli geçtiğini söyledi. Bu tür
çalışmaların gerçek anlamda ve-
rimli olabilmesi için sürdürülebi-
lir olması gerektiğini anlatan
Çakılcıoğlu şöyle devam etti: “20
yıldır fay hatlarını konuştuğu-
muz kadar binaları nasıl dönüş-
türebileceğimizi konuşsaydık,
bugün çok farklı noktalarda
olurduk. İstanbul’daki bütün
paydaşları şeffaf ve katılımcı bir
şekilde sürece dahil etmek istiyo-
ruz. Başkanımız Sn. Ekrem İma

moğlu’nun başlattığı deprem se-
ferberlik planı doğrultusunda bu
ilk etkinliğimiz. Bunun devamı
gelecek. Deprem seferberlik pla-
nının ilk maddesinde yer alan
kentsel dönüşümü afet odaklı ele
alacağız. Ayrıca tartışma konusu
olan toplanma ve barınma alanı
konularıyla ilgili çalışmaları ta-
mamlayacağız. Eğitim çalışma-
larına ağırlık vereceğiz. Öncelikli
İBB personelinden başlamak
üzere gönüllülere farkındalık eği-
timleri vereceğiz. Bu iki gündür
edindiğimiz enerjiyle farklı bir
oluşum düşünüyoruz. Bir dep-
rem platformu kurmayı planlı-
yoruz. Birçok devlet kurumu,
STK, üniversite ve özel sektörün
de içinde olacağı, siyaset üstü,
şeffaf ve katılımcı bir oluşum dü-
şünüyoruz.” SAVAŞ ATAK

Uygulanabilir
projeler üretildi
İstanbul Deprem Çalıştayıyla il-
gili İBB web sitesine değerlen-
dirmelerde bulunan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kentsel
Risk Yönetimi ve Kentsel İyileş-
tirme Daire Başkanı Tayfun
Kahraman şu bilgileri aktardı:
“İstanbul deprem çalıştayıyla
amaçladığımız, güncel çalışma-
ları takip eden kurumların, sivil
toplum kuruluşları ve üniversi-
telerin temsilcilerinden bugüne
ilişkin yeni önerileri almak ve
kendi yol haritamızı onlara test
ettirmekti. Bu çalıştay sayesinde,
İstanbul depremiyle ilgili sorun-
ları, çözümleri ve projeleri de-
taylıca tartıştık. Günün sonunda
ana sorunsalımız ve bunlara
ilişkin projelerimiz oluştu. İBB
olarak tüm katılımcılardan, ya-
rarlanabileceğimiz somut ve uy-
gulanabilir projeler üretmelerini
bekledik. Her masa da bu has-
sasiyetle çalıştı. Bu doğrultu da
yol izlemeye de kararlı bir şe-
kilde devam edeceğiz.”

İBB arazilerini
İGDAŞ satın aldı
İBB, İstanbul’un 5 ayrı noktasındaki arazilerin
satışı için ihale gerçekleştirdi. 4 araziyi İBB
iştiraki İGDAŞ satın aldı. Satıştan belediyenin
kasasına toplam 425 milyon 360 bin TL girecek.
Şile Kumbaba’daki araziye teklif veren olmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) En-
cümeni, İBB mülkiyetinde bulunan İstan-
bul’un 4 ayrı ilçesindeki 5 arazinin satışı için

ihale gerçekleştirdi. İBB Saraçhane binasındaki iha-
lede, Şile Kumbaba’daki araziye teklif veren olmadığı
için arazi satılmadı. Diğer 4 arazinin hepsine İBB İşti-
raki İGDAŞ ayrı ayrı teklif verdi. Tekliflerin açılmasının
ardından açık arttırma usulüne geçildi. İGDAŞ 4 ara-
ziye de tahmini bedelin biraz üstünde teklifler verdi.
Yapılan açık arttırmada, Fatih Fatma Sultan Mahalle-
si’ndeki arazi 182 milyon 850 bin TL, Pendik Kurt-
köy’deki arazi 180 milyon 910 bin TL, Pendik
Şeyhli’deki arazi 31 milyon TL, Arnavutköy’deki arazi
ise 30 milyon 600 bin TL bedelle İGDAŞ’a satıldı. Sa-
tışlardan İBB’nin kasasına toplam 425 milyon 360 bin
TL girecek.

Satışı yapılan araziler 

1-Şile İlçesi, Kumbaba Mahallesi, 824 ada, 2 parsel sa-
yılı, 18.996,53 m² alanlı taşınmazın imar durumu: Din-
lenme ve rekreasyon alanı (hali hazırda boş)
2- Arnavutköy İlçesi, Arnavutköy Mahallesi, 160 parsel
sayılı 1.330 m² alanlı taşınmazın imar durumu: Yöne-
tim merkezi alanı (hali hazırda boş)
3- Pendik İlçesi, Şeyhli Mahallesi, 7303 ada, 3 parsel sa-
yılı 11.909,71 m² alanlı taşınmazın imar durumu: İdari
tesis alanı (halihazırda parsel üzerinde, iki adet boş ve
atıl durumda olan, bir ve iki katlı yapı bulunmakta)
4- Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi, 4005 ada, 11 parsel
sayılı, 31.460,67 m² alanlı taşınmazın imar durumu:
Sosyal Kültürel tesis alanı (hali hazırda boş)
5- Fatih İlçesi, Fatma Sultan Mahallesi, 2505 ada, 1
parsel sayılı 6.842 m² alanlı taşınmaz ile 2 parsel sayılı
2.486,40 m² alanlı taşınmazların imar durumu: Sosyal
kültürel tesis alanı, sosyal kültürel tesis alanında kalan
diğer parseller ile tevhidi gerekmektedir.

Her inanca eşit hizmet 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
farklı inançlara sahip yurttaşların cenaze iş-
lemlerini yapmaları için 50 din görevlisini işe

aldı. Aralarında peder, papaz, haham, Şafii imamı,
Caferi imamı ve Alevi dedelerinin bulunduğu bu din
adamları, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı’na bağlı
olarak görev yapacak. 25’i gassal olan din görevlileri,
mensup oldukları dinin vecibeleri gereği vefat eden ki-
şiyi son yolculuğuna hazırlayıp, uğurlayacak. İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, yeni uygulamayı sosyal medya
hesaplarından, “İBB'de farklı inanç gruplarına hizmet
edecek din görevlileri görev yapmaya başladı. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi bu kadim şehrin tüm inanç
gruplarına eşit hizmet sunacak” şeklinde duyurdu.
İmamoğlu’nun paylaştığı video kısa sürede yüz bin-
lerce kişi tarafından izlendi. İBB Mezarlıklar Daire
Başkanlığı’na bağlı Cenaze Hizmetleri Müdürlü-
ğü’nde şimdiye kadar İstanbullulara 206 imam, 195
gassal hizmet verirken, farklı inanç gruplarına ait din
adamlarının göreve başlaması ile cenaze hizmetlerinde
de eşit hizmet anlayışı tüm kentlilere sunulmuş
oldu.Eşit hizmet vurgusu yapıldıİBB Kültür Varlıkları
Daire Başkanı Mahir Polat, şimdiye kadar cenaze hiz-
metleri için sadece imamların görev yaptığını belirte-
rek, “Birçok kimliğin, inancın bir arada yaşadığı çok
özel bir şehirde yaşıyoruz. İstanbul tarihi boyunca
farklı renklere ev sahipliği yaptı. İBB, eşit hizmet ilkesi
gereği bütün farklılıklara eşit hizmet götürme çabası
içerisinde önümüzdeki dönemi tasarlamak istiyor”
diye konuştu. Polat ise “İstanbul’daki bütün dinsel
inançlara ve kimliklere ilişkin cenaze hizmetini verecek
kamusal görevi yerine getiriyoruz” dedi.

Ekrem
İmamoğlu

Mehmet Çakılcıoğlu
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T ürkiye Gıda ve İçecek Sanayii
Dernekleri Federasyonu
(TGDF) Agrimetre ile iş bir-

liği yaparak hayata geçirdiği Dijital
Veri Paneli’nin güncel raporunu ya-
yımladı. Türkiye Gıda ve Tarım Sek-
törü’nde ihracat yılın 10 ayında
geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 1 artışla 14,37 milyar dolar, it-
halat yüzde 5,97 düşüşle 10,4 milyar
dolar olarak gerçekleşti. Dış Ticaret
dengesinin ise önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 25,37’lik artışla,
3,97 milyar dolara yükseldiği 
görüldü.

İthalat nedeniyle artış gösterdi

2019’un ilk 10 ayı itibariyle ihra-
catta ilk 3 sırada şeker ve şekerli
mamuller, yaş meyve ve sert ka-
buklu meyveler sektörleri yer aldı. 

İthalatta ise
ilk 3 sırada hububat ticareti, hay-
van yemi ve un sektörü geldi. Eylül
ayında ithalatta 3’üncü sırada yer
alan bitkisel yağ sektörü, ekim
ayında 1,69 milyar dolarla 4’üncü
sıraya geriledi. Un sektörü ithalatı,
ekim ayındaki ihraç amaçlı yapılan
buğday ithalatı nedeniyle artış gös-
terdi.

Meyve ihracatı azaldı

2019 yılının ilk 10 ayında, bir ön-
ceki yıla göre ihracatı en çok artan
5 sektör; sert kabuklu meyveler,
şeker ve şekerli mamuller, balıkçılık

ve su ürünleri, kakao ve
çikolata sektörü, süt ve süt

sektörü olarak sıralandı.
2019 yılının ilk 10 ayında bir

önceki yıla göre canlı hayvan itha-
latının 968 milyon dolar ve yaş
meyve ihracatının 182 milyon dolar
azalması dikkat çekti.

Fındık şampiyon oldu

2019’un ilk 10 ayı itibariyle en çok
ihraç edilen 3 ürün fındık içi, un ve
makarna oldu. En çok ithal edilen
ürünler ise buğday, soya fasulyesi
ve tane mısır oldu. Kalem bazında
bakıldığında ekim ayında en çok
ihraç edilen 3 ürün fındık içi, buğ-
day unu ve ambalajlı fındık oldu.
Ekim ayında en çok ithal edilen 3
ürün ise buğday, soya fasulyesi
durum buğdayı oldu. DHA

Yapı Kredi konut kredisi faiz
oranını aylık yüzde 0,99'a çekti.
Yapı Kredi’nin yeni konut 

kredisinden faydalanmak isteyenler kredi 
tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar
tüm vadelerde yüzde 0.99 faizle konut kre-

disi alabilecek. Yapı Kredi Genel Müdür
Yardımcısı Serkan Ülgen, Bankanın makro-
ekonomik gelişmeler ve piyasa koşullarına
göre, müşterilerine ve üreticilere değer kata-
bilme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü
belirtti ve "Tüm müşterilerimiz 120 aya

kadar olan tüm vadelerde kampanyamız-
dan yararlanabiliyor. Geçerli faiz oranı-
mızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor.
Kampanya dahilinde tüm müşterilerimizin
ödeme gücüne göre farklı ödeme planları
da oluşturabiliyoruz” dedi 

konut kredisi
faizi düştü

22 Ay Süre ile SHT 17.2 Talimat Kapsamında Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Yazılım hizmet 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 : 2019/626320
1-İdarenin
a) Adresi : SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI 

-A- BLOK 34912 KURTKÖY PENDİK/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165855000 - 2165855114
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@sgairport.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 22 Ay Süre ile SHT 17.2 Talimat Kapsamında Sivil Havacılık Güvenliği 

Eğitim ve Yazılım Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : HEAŞ; Sabiha Gökçen Havalimanı 
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.03.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : HEAŞ Satınalma Şefliği / Sabiha Gökçen Havalimanı Genel 

Müdürlük Binası A Blok Kurtköy/Pendik- İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 26.12.2019 - 14:30
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 İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimdeki 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 hu-
susları 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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
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 kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektöre tek bir sözleşme kapsamında yapılmış olan her türlü SHT 17.2 talimat kapsa-
mında Sivil Havacılık Güvenliği Kurs 1, Kurs 2 ve Kurs 3 içerikli yazılım ve eğitim benzer iş olarak kabul
edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
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 HEAŞ Satınalma Şefliği / Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Müdürlük
Binası A Blok Kurtköy/Pendik- İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 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 teminat vere-
ceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) 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 üze-
rinde bırakılacaktır.

22 AY SÜRE İLE SHT 17.2 TALİMAT KAPSAMINDA SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ EĞİTİM
VE YAZILIM

HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.(HEAŞ)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1094617)

Ithalatta buGday
Ihracatta fIndIk

Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK)

periyodik olarak
açıkladığı Dış Ticaret

Verileri'ni baz alan
Türkiye Gıda ve İçecek

Sanayii Dernekleri
Federasyonu (TGDF)
Dijital Veri Paneli’nin

güncel raporu
yayınlandı. Raporda

buğday ithalatındaki
artışın yanı sıra, fındık

ihracatının yüksek
olması dikkat çekti

2019’un ilk 10 ayı iti-
bariyle gıda ve tarım
ürünlerinde en çok ih-
racat yapılan ülkeler
Irak, Almanya ve
İtalya. En çok ithalat
yapılan ülkeler ise
Rusya Federasyonu,
Ukrayna ve Brezilya
olarak sıralandı. Ekim
ayında en fazla ihra-
cat yapılan ülkeler
Irak, İtalya ve Al-
manya olurken, itha-
latta ilk üç sıra Rusya
Federasyonu, Uk-
rayna ve Brezilya şek-
linde sıralandı.

Hangi ülkelerle 
ticaret yapılıyor?

Hangi ülkelerle 
ticaret yapılıyor?

Hangi ülkelerle 
ticaret yapılıyor?

Hangi ülkelerle 
ticaret yapılıyor?

Hangi ülkelerle 
ticaret yapılıyor?

Hangi ülkelerle 
ticaret yapılıyor?

Hangi ülkelerle 
ticaret yapılıyor?

Hangi ülkelerle 
ticaret yapılıyor?

Hangi ülkelerle 
ticaret yapılıyor?

Ekonomide 

seferberlik var
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, JW Marriott
Otel'de düzenlenen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tüm
büyük ekonomilerde 2020'li yıllara hazırlanmak için seferberlik olduğunu söyledi

Bu hazırlık kapsamında
toplumsal, çevresel ve
siyasal boyutların da ele

alındığını ifade eden Kaslowski, in-
sanlığın, iklim değişikliğiyle baş et-
meyi beceremediği takdirde
karanlık bir geleceğe doğru yol ala-
cağını savundu. Kaslowski, TÜ-
SİAD bünyesinde de bu konuda
ciddi çalışmalar yaptıklarını ve iklim
değişikliğiyle mücadele yol harita-
sını açıkladıklarını anımsatarak,
"Sayın Cumhurbaşkanımızın Paris
İklim Anlaşması'nı imzalayarak
gösterdiği kararlılığımızı daha da
güçlendirmeliyiz. Bilimsel temeller
üzerine inşa edilen, politikalar arası
tutarlılığı ve bütüncüllüğü sağlayan,

katılımcı bir tutumla hazırlanmış,
uygulanabilir tedbirler içeren bir yol
haritasını hızla hayata geçirmeliyiz."
diye konuştu.

AB müzakere şart

Küreselleşmenin vites değiştirdiğine
işaret eden Kaslowski, "Göstergeler,
tarife dışı koruma eğilimlerinin güç-
leneceği, bölgesel gruplaşmalar et-
rafında şekillenecek bir döneme
girdiğimizi düşündürüyor. Hesabı-
mızı da buna göre yapmalıyız. Bun-
larla baş etmek için Avrupa Birliği
(AB) ile ilişkilerimizi daha iyi ve
güçlü bir düzeye, derinliğe getirme-
liyiz. Karşılıklı şikayetlerimizi müza-
kereler yoluyla gidermeye çalışmak
zorundayız." ifadelerini kullandı.

Temel haklar çok önemli

Kaslowski, daha bağımsız hareket
eden ve dış politikada daha güçlü
olmaya çalışan bir Avrupa gördük-
lerine dikkati çekerek, şöyle devam
etti: "Bu dönemde temel haklar,
hukuk devleti ve bireysel özgürlük
alanlarının genişlemesi yönünde
atılacak adımlar bizi Avrupa'ya yak-
laştıracak temel unsurlardır. Avrupa
kendini tekrar yapılandırmaya çalı-
şıyor. Bu dönemde hem Avrupa-
ABD ilişkileri hem de
Avrupa-Rusya ilişkileri tekrar ta-
nımlanacak. Tüm bunlar olurken
Türkiye olarak biz de Avrupa ile
ilişkimizde ve stratejik üyelik hedefi-

mizde ilerlemeler sağlayabiliriz. Bu
ilerlemeler bizi çok daha güçlü kıla-
caktır."

İşsizlik tehlike arz ediyor

Ekonomide ortaya çıkan son veri-
lere değinen Kaslowski, "Ekono-
mide gözlediğimiz toparlanmanın
kalıcı hale getirilmesi kısa vadede en
önemli odak noktamızdır. Bunu ya-
parken toplumun önüne yeni ve he-
yecan verici, toplumsal enerjiyi
harekete geçirici hedefler koymalı-
yız." değerlendirmesinde bulundu.
Kaslowski, bunun için de istişareye,
şeffaflığa, iletişime ve ülke kaynak-
larının doğru ve verimli şekilde kul-
lanılmasına ihtiyaç duyulduğunu
dile getirdi.
İşsizliğin en önemli iktisadi göster-
gelerden birisi olduğunu belirten
Kaslowski, şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz gün açıklanan büyüme
rakamları artık ekonominin yıllık
olarak pozitif büyümeye geçtiğini
gösterdi ancak işsizlik oranlarımız
hala tarihi olarak yüksek seviyelerde
seyrediyor. Belli oluyor ki bu yılki
büyüme oranımız yüzde yarım ci-
varında gerçekleşecek. Önümüz-
deki yıl Orta Vadeli Program yüzde
5 büyüme hedeflemiş durumda,
uluslararası kuruluşların tahminleri
ise şimdilik yüzde 3 civarında. He-
saplarımız, yüzde 5'in altında bir
büyümenin işsizliği daha da yüksel-
tebileceğini gösteriyor.”

Akıllı ticaret 
devri başlıyor
Akıllı ticaret 
devri başlıyor
Akıllı ticaret 
devri başlıyor
Akıllı ticaret 
devri başlıyor
Akıllı ticaret 
devri başlıyor
Akıllı ticaret 
devri başlıyor
Akıllı ticaret 
devri başlıyor
Akıllı ticaret 
devri başlıyor

Türkiye'de ticaret, Akıllı İhracat Robotu başta
olmak üzere, İthalatta Yerinde Gümrükleme ve
Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi gibi uygulamalar

sayesinde yeni bir boyut kazanacak
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri
tamamlanan 2020 Merkezi Yönetim Bütçesi'nde Ti-
caret Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 5 milyar 752

milyon 364 bin lira bütçe ayrıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
can'ın 2019 yılı faaliyet gerçekleşmelerini ve 2020 yılında ha-
yata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattığı komisyondaki
görüşmeler sırasında Bakanlığın çalışmalarına ilişkin çok sayıda
hedef öne çıktı. Bakanlık, 2020'de "İhracat Ana Planı"nda yer
alan hedef ülke ve sektörlere yönelik 13 "Yerinde Pazar Araştır-
masını" tamamlayacak. Akıllı İhracat Platformu çalışmaları bitiri-
lecek ve ihracatçılar üreterek ihraç etmek istedikleri ürünlerle
ilgili bir ülkedeki yasal altyapıdan, pazar ve tüketici özelliklerine
kadar geniş bir içeriğe tek elden erişebilecek. Yapay zekaya da-
yalı Akıllı İhracat Robotu modülü hayata geçirilecek. 

Akıllı ticaret 
devri başlıyor

Simone Kaslowski

Serkan
Ülgen
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ONERGEYI VERDI
VETOYU DESTEKLEDI
C umhurbaşkanı Tayyip Erdo-

ğan'ın veto edip TBMM'ye
iade ettiği zehir saçan termik

santrallere 2 buçuk yıl daha çalışma
izni veren düzenlemeyi Plan ve Bütçe
Komisyonuna önerge ile getirip ka-
nunlaşmasını sağlayan AK Parti Gi-
resun Milletvekili Cemal Öztürk,
"Önergeyi ben verdim ama veto ko-
nusunda Cumhurbaşkanına katılıyo-
rum" dedi

enerji de bir ihtiyaç

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda
konuşan ve önerge ile getirilen düzen-
lemeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
haberdar olmadığını savunan Öztürk,
"Teklif sahiplerinden biri benim,
imzam var. Cumhurbaşkanı yetkisini
kullanarak bir daha görüşülmek
üzere yasayı TBMM'ye iade etti.
Kanun yapma yetkisi Meclis'imizin-
dir. Bu konu bir zaruretten doğdu. 7
yıldır bu tedbirler alınmamış. Enerji
de bir ihtiyaç. Santrallerin devamında
yarar görülüyor, ama çevreye de zarar
veriyor. Cumhurbaşkanının gerekçe-
sine iştirak ediyorum. Zorunluluktan
dolayı getirmiştik. Cumhurbaşkanın-

dan habersiz mi getirdik, biz her şeyi
cumhurbaşkanına haberdar edip
önerge vermiyoruz. Bu maddenin ye-
niden düzenlenmesini ya da çekilme-
sinin uygun olduğunu düşünüyorum"
açıklamasını yaptı

50. madde yasadan çıkarıldı

İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz
da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ira-
desi olmadan böyle bir düzenlemenin
Meclis'e gelemeyeceğini savunarak,
"Veto hakkını kullanıp şekil şartını
kullandı. Buraya iradesi olmadan gel-
medi" dedi. Yılmaz, çevreyi zehirleyen
santrallere bir an önce çözüm bulun-
ması gerektiğini de söyledi. CHP Mil-
letvekili Süleyman Girgin de çevreyi
kirleten enerji şirketlerine bankaların
kredi vermesinin yasaklanması gerek-
tiğini söyledi. Bu arada Meclis Plan
Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmede
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın veto ettiği 50. madde yasadan
çıkartıldı. İlgili madde baca gazı filt-
relerinin takılması zorunluluğunu iki
yıl erteliyordu. Yasa güncellenmiş ha-
liyle bugün Meclis Genel Kuru-
lu'nda oylanacak. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
ile ABD Başkanı Donald Trump,
NATO'nun 70'inci kuruluş yıl dö-
nümü vesilesiyle İngiltere'de dü-

zenlenen zirve kapsamında bir
araya geldi. İki liderin başkent
Londra'daki toplantılarda baş

başa görüşmesi planlanmıyordu

erdOğAN ile Trump,
NATO Liderler Zirvesi’nin
ana oturumunun ardından

bir araya geldi. Zirvenin yapıldığı The
Grove Otel’de basına kapalı gerçekleşen
görüşme yarım saat sürdü. Görüşmeye
ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanı Fahrettin Altun, Twitter hesabın-

dan bir açıklama yayınladı. Altun, “Er-
doğan ile Trump’ın son derece verimli
bir göürşme gerçekleştirdiğini” ifade
etti.

Güvenlik konuları konuşuldu

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü de
görüşmeyle ilgili açıklama yaptı. Beyaz

Saray Sözcüsü, “Trump ile Erdoğan,
NATO Liderler Zirvesi’nde görüşme
gerçekleştirdi. İki lider Türkiye’nin itti-
faka taahhüdünü yerine getirmesinin
önemini ve iki ülke arasındaki ticareti
kuvvetlendirmeyi konuştu. Görüşme
arasında enerjide güvenlik ve bölgesel
güvenlik zorlukları konuştu” dedi.

Liderler Zirvesi’nde sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın veto ettiği termik santral konusunu gündeme getirip kanunlaşmasını sağlayan
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, “Önergeyi ben verdim ama veto konusunda Cumhurbaşkanına
katılıyorum” dedi. Öztürk, önergeyi hazırlarken Cumhurbaşkanı'na haber vermediklerini söyledi

Bacası olmayan işletilemeyecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih
Dönmez, "Yılsonuna kadar hangi sant-
raller hazır hangileri değil, bunlar netleş-
miş olacak. Çevre mevzuatında yer alan
süreler neyse o kapsamda değerlendirile-
cek. Fakat bacası olmayan ya da çalışa-
mayacak durumda
olanlar yılbaşı itibarıyla
işletilemez hale gelecek"
dedi. Bakan Dönmez,
termik santrallere iliş-
kin soru üzerine, "13
tane termik santral var.
3 tanesinde sorun gö-
rünmüyor. Diğerleri de
hepsi eşit seviyede
değil, bir kısmı yatırım-
larına başladı ve dönü-
şümlerini yapıyorlar,
bir kısmı ise başlaya-
mamıştı. Hepsini aynı
şekilde değerlendirmek
doğru olmayacak.

Çevre Bakanlığı ve tesis sahipleriyle de
görüşüyoruz. Kısa zamanda çevre açı-
sından bu eksiklerin tamamlanmasını
arzu ediyoruz. İşin başka bir boyutu da,
enerji arz güvenliğiyle ilgili. Ülkemizde
bu santrallerden çalışamayacaklar

olursa, onların yerine çalışabi-
lecek kurulu güçlerimiz var.
Doğalgaz santrallerimizin bu
açıdan potansiyeli yüksek, ül-
kemizde bu konuda enerji arz
güvenli konusunda bir sıkıntı
yaşamayacağız. Yılsonuna
kadar hangi santraller hazır
hangileri değil, bunlar da net-
leşmiş olacak. Çevre mevzua-
tında yer alan süreler neyse o
kapsamda değerlendirilecek.
Bazılarının da bacaları var, on-
ların da rehabilitasyona ihti-
yacı var. Bunların hepsi Çevre
Bakanlığı ile birlikte değerlen-
dirilecek" diye konuştu. 

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzen-
ledi. Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın termik santraller ile ilgili verdiği
veto kararını değerlendirdi. Öztrak, “Önce AKP mutfağında sermayenin
tercihini halka üstün görmüş, sonra halkın gerçeği demiş” dedi

BugüN Şule Çet davası-
nın karar duruşması ol-
duğunu hatırlatan

Öztrak, bu davanın tüm kadınların
davası olduğunu söyleyerek, “Bu da-
vada toplum vicdanını yaralamaya-
cak bir karar çıkmasını ümit
ediyorduk. Ağırlaştırılmış müebbet,
müebbete çevrilmiş. Kadınları katle-
denlere ciddi bir uyarı olması bakı-
mından en ağır cezaların verilmesi
en doğrusu olacaktır” diye konuştu.
Enflasyon rakamlarına değinen Özt-
rak, “Enflasyon artmaya başladı.
TÜİK marketlerinde, meyve sebze
fiyatları yine hal fiyatlarının altında
kaldı” dedi. Türkiye'de eğitim ala-
nında sorunlar olduğunu söyleyen
Öztrak, “Gençlerimizi çağın gerek-
tirdiği bilgi ve beceriyle donatmamız
gerekiyor. Gençlerimizin hayallerine
özlemlerine kavuşması için gerekli

eğitimi veremiyoruz. İçinde bulun-
duğumuz ekonomik kriz eğitimi de
etkiliyor” ifadelerini kullandı.

kimsenin şüphesi olmasın

Öztrak, “Son derece ilginç bir
durum. Yasal düzenlemeler artık
devletin değil AK Parti’nin mutfa-
ğında pişiyor. AK Parti’nin de Genel
Başkanı Erdoğan. Haberi olmadan
yasanını meclisten geçmesi müm-
kün değil. Öyle görünüyor ki ka-
muoyu baskısıyla veto etmek
zorunda kaldı. Hiç değilse bu ko-
nuda kamuoyuna kulak vermiş ol-
ması olumlu gelişmesidir. Bir takım
laflar var: Bu santrallerle ilgili yeni-
den ihaleye çıkarız. Kimlerin yetkileri
iptal edilecek, kaça ihaleye çıkılacak,
kimlere verilecek, takip edeceğimiz-
den kimsenin şüphesi olmasın’ 
diye konuştu.

Önce sermaye sonra halk dedi

Lafla peynir gemisi yürümezSaadet Partisi (SP)
Genel Başkanı

Temel Karamolla-
oğlu, "Asgari 

ücretin normal
şartlarda yoksulluk

sınırında olması
gerekir. Lafla pey-

nir gemisi yürüme-
diğini 17 yıldır
görüyoruz. Laf

etmek kolaydır, 
icraat yapmak

kolay değildir" dedi

SP lideri Karamollaoğlu, parti genel
merkezinde düzenlediği basın toplantı-
sında gündeme dair açıklamada bu-

lundu. Karamollaoğlu, 2020 asgari ücretini
belirlemek için görüşmelerin başladığını hatırlata-
rak, sendikaların masaya otururken çok yüksek ra-
kamları talep edemeyebildiğini, ancak Türkiye'de
bu sorunun yıllık görüşmelerle çözülemeyeceğini
kaydetti. Karamollaoğlu, "Sendikalar da hazırlık
yapacak, devlet de hazırlık yapacak. Söz gelimi, '10
yıllık bir perspektifte asgari ücret ne olacak' diye gö-
rüşecekler. Asgari ücretin normal şartlarda yoksul-
luk sınırında olması gerekir. Normalde bir ülkede,
insan çalışmasının sonunda kendi geçimini sağla-
yacak bir ücreti elde edebilmeli" dedi.

İcraat kolay değil

Karamollaoğlu, ekonomide en büyük sıkıntının
israf olduğunu bildirerek, "Lafla peynir gemisi yü-

rümediğini 17 yıldır görüyoruz. Laf etmek kolaydır,
icraat yapmak kolay değildir. İktidar kendi harca-
malarında tasarrufa gitmek mecburiyetindedir
ama dönüp kendilerine bakamıyorlar" diye ko-
nuştu.

Sağlık daha önemli

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın termik santrallere filtre takılmasını ertele-
yen yasayı veto etmesiyle ilgili olarak ise şunları
kaydetti: "Bizim kömür santrallerine ihtiyacımız var
ama bunların filtrelerinin kamil manada yapılması
sonucunda bu ülkeye fayda getirir. Biraz masrafı-
mız artar ama insan sağlığı ileride daha büyük
masraflara sebep olur, hem de insanların sağlıklı
yaşaması masraftan da önemlidir. Ben, kömür
santralleriyle ilgili filtre takılması konusunda, hava
sistemini koruyacak bir sistemin kurulmasını ümit
ediyorum." DHa

Türkiye savunma 
planını kabul etti

NATO'dA çatlağa sebep olan YPG
krizinde sıcak gelişme yaşandı...
Ankara'nın NATO üyesi ülkelerin

YPG'yi terör örgütü olarak sınıflandırmasına
yönelik resti ile ilgili Litvanya'dan kritik bir
açıklama geldi. Türkiye, bu talebin
karşılanmaması durumunda ittifakın Baltık ve
Polonya'ya yönelik savunma planını veto
edeceğini açıklamıştı. Konuyla ilgili olarak
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD
Başkanı Trump'tan peş peşe açıklamalar geldi.

Litvanya'dan açıklama

Ankara’nın YPG’nin NATO ülkeleri nezdinde de
terör örgütü olarak tanınmasına yönelik talebi
sonrasında NATO içerisinde oluşan çatlak ve
restleşme sonrasında NATO üyesi ülkeler sonuç
bildirgesine imza attı. Türkiye, YPG’nin terör
örgütü olarak tanınmaması durumunda
NATO’nun Baltık ve Litvanya’ya yönelik
savunma planını veto edeceğini açıklamış ve itti-
fak içerisinde yeni bir tartışma başlatmıştı. Lit-
vanya Cumhurbaşkanlığı, "Türkiye, NATO’nun
Baltık ülkeleri için hazırladığı savunma planını
onaylamayı kabul etti" açıklamasını yaptı. ABD
Başkanı Donald Trump, “Türkiye, NATO üyesi
olarak oldukça iyi bir iş çıkarıyor” dedi.

CHP, 'Ailenin
Korunması ve
Kadına Karşı

Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanunda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun Tekli-
fi'ni TBMM Başkanlığı'na
sundu. CHP Eskişehir Mil-
letvekili Utku Çakırözer,
"Adalet Bakanı Abdulhamit
Gül hangi aşamada ne ek-

siklik varsa düşünülmesi ge-
rektiğini, kadın cinayetlerine
sessiz kalınamayacağını
söylüyor. Ama Adalet Ba-
kanlığı kadın ile saldırganın
uzlaşması için talimat veri-
yor, işte eksik bu. Uzlaş-
tırma şiddetin, tehdidin,
hakaretin zedelediği aile hu-
kukunda uygulanamaz"
açıklamasını yaptı. 
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Çakırözer:

Cemal
Öztürk

CHP Parti Sözcüsü
Faik Öztrak

Temel
Karamollaoğlu



V eysel Kömürcü’nün zabıt ka-
tibi huzurunda Üsküdar Be-
lediyesi'ndeki yolsuzluk

iddialarında bulınmasının ardından,
Avukat Onur Cingil belediye başkanı
ve haberde adı geçen müdür Y.Ö.
hakkında suç duyurusunda bu-
lundu. Cingil Anadolu Cumhuriyet
Başsavcılığı’na sunduğu dilekçe-
sinde, Üsküdar’da yaşayan, men-
faati zedelenen ve suçtan etkilenen
bir birey olarak suç duyurusunda
bulunmasının zaruri olduğunu belir-
terek, “Veysel Kömürcü'nün verdiği
ifadeye göre, birkaç defa Belediye
Başkanı Hilmi Türkmen ile de gör-
üştüğünü ve tüm yolsuzlukları an-
lattığını söylemekte bu anlamda da
Üsküdar Belediye Başkanı'nın yol-
suzluklara dair hiçbir şey yapmadı-
ğını ortaya koymaktadır. Esasen bu
durum o tarihten bu yana Üsküdar
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in
idari ya da adli herhangi bir soruş-

turma açtırmamasından da net bir
şekilde anlaşılmaktadır” ifadelerini
kullandı.

Elini kıpıRdaTMadı

İddiaların ardından belediye baş-
kanı ya da savcılığın harekete geç-
mediğinin belirtildiği dilekçede,
“Veysel Kömürcü’nün ifadeleri
okunduğunda insanı dehşete düşür-
mekte olup yıllardır yapılan yolsuz-
lukları da ortaya sermektedir. Fakat
bu konuda ne Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen ne devletin herhangi
bir kurumu ne de Cumhuriyet Sav-
cılıkları harekete geçmemiştir” ifa-
delerine yer verildi.

BElgElERiylE sundu

Veysel Kömürcü’nün savunmasına
ihbarda bulunduğuna dair not düş-
tüğünün belirtildiği dilekçede, “4
Kasım 2019'da yeminli zabıt katibi
huzurunda belediyeye savunma

veren Veysel Kömürcü, ifade met-
nini imzalarken de ‘ifadem ve ihba-
rımdır’ notunu da düşmüştür. Bu
beyan dahi Cumhuriyet Savcılıkla-
rını harekete geçirecek bir beyandır.
Veysel Kömürcü'nün Üsküdar Bele-
diyesi’nde vermiş olduğu savunma
dosyası istendiğinde net bir şekilde
her şey anlaşılacak olup, Veysel
Kömürcü olayın detaylarını savun-
masının ekinde belgelerle sunmuş-
tur. Yolsuzluğun belgesinin de bu
anlamda nerede olduğu açık olup,
bu belgelerin yok edilmeden acilen
el konulup incelenmesi gerekmek-
tedir” denildi. Avukat Onur Cingil di-
lekçesinde, Üsküdar Belediye
Başkanlığı’nda ismi yolsuzlukla
geçen, yapılan yolsuzluklardan so-
rumlu şüpheliler ile soruşturma de-
rinleştirildikçe ortaya çıkacak diğer
şüpheliler hakkında soruşturma
başlatılarak iddianame düzenlen-
mesini talep etti.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1095838)

ARŞİV TİPİ VOLANLI DOLAP SATIN ALINACAKTIR
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL SAĞLIK BAKANLIĞI 
BAKAN YARDIMCILIKLARI

Arşiv Tipi Volanlı Dolap Alımı 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 : 2019/634411
1-İdarenin
a) Adresi : SEMSI DENIZER CAD. E-5 ÜZERI CEVIZLI 

MEVKII KARTAL/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164413900 - 2163521578
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@sbkeah.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Arşiv Tipi Volanlı Dolap - 100 AdetAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 

alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi - Arşiv Birimi
c) Teslim tarihi : Yüklenici, sözleşme imzalama tarihinden itibaren işe başlayacak ve

malların tamamını montajının gerçekleştirerek 45 takvim günü 
içerisinde teslim edecektir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi - Satın Alma Birimi İhale Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 30.12.2019 - 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 kişiliğin yö-
netimindeki 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 hu-
susları 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 hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye 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 edilen bede-
lin % 25 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 serbest
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 düzenlenen Kap-
asite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İma-
lat Yeterlik Belgesi,
ç) (Değişik:RG-16/8/2014-29090)(11) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan
teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Alım konusu fidan, çiçek veya tohum gibi mallar ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı düzenlenen ve ada-
yın veya isteklinin teklif edilen ürünün üretici olduğunu gösteren belge veya belgeler,
e) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda
ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli
adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Bel-
gesi (Sertifikası) ya da aday ve istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifi-
kası/Gıda Üretim İzin Belgesi,
f) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün
ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
g) Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı maddelere ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca
yetkili bakanlık veya kuruluşlarca verilen üretim/işletim izni (müsaadesi) belgeleri,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya özel sektörde yapılmış her türlü Arşiv Dolapları veya Raf Sistemleri 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:
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 T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi -
Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gön-
derilebilir.
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 veri-
lecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) 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 üze-
rinde bırakılacaktır.
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TURKMEN ICIN
SUC DUYURUSU

Öğretmenler
derse girmiyor
Yaklaşık üç aydır maaşlarını alamayan Doğa Koleji öğretmenleri seslerini
duyurmaya çalışıyor. Grev kararı alan öğretmenler derslere girmedi

Topkapı Doğa Ko-
leji’nde üç aydır ma-
aşlarını alamıyor.

Eğitim-öğretim ödenekleri ile
birlikte aylardır alacaklı olan öğ-
retmenler duruma çeşitli yön-
temlerle tepki gösterirken, bazı
kampüslerin velileri de öğret-
menlerine sahip çıkarak kolej yö-
netimine karşı bir araya geldiği
öğrenildi. Aylardır maaş alama-
dıkları için grev kararı alan öğ-
retmenler, derslere girmiyor.

Maaşlarını alamadılar

Doğa Koleji öğretmenlerinin
2018 yılının ortasından bugüne
kadar sürekli düzensiz şekilde
maaş aldığı gündeme taşınmış
ve yaşanan bu olaylar artarak
devam etmişti. Kolejde, geçen
dönem işten çıkarılan öğretmen-
lerin ağustos ayı maaşlarının
hâlâ yatmadığı ve devam eden
öğretmenlerin ise dönem ba-
şında almaları gereken maaşla-
rını hala alamadıkları biliniyor.

"Okul satılıyor” iddiası

Öğretmenlerin bir taraftan ma-
aşlarını alabilmek için mücadele
ettiği ve bunu özellikle sosyal
medya üzerinden kamuoyu ile
paylaştığı görülürken, şimdi de
okullarının satışa konu olduğu
iddialarıyla karşı karşıya olan ça-
lışanların maaşlarını ne zaman
alacağı belirsizliğini koruyor.
Dün Doğa Koleji genel merke-
zinde genel müdür ile bir gö-
rüşme gerçekleştiren veli
grubuna, okulun satıldığı, banka
işlemlerinin bittiği ve en geç çar-
şamba günü bunun ilanının ya-
pılacağının söylendiği belirtildi.

Bu hafta ödeme yapılmalı

Durumun bir satış işleminden
öte maaş ödememe sorunu ol-
duğuna dikkat çeken bazı öğret-
menler ise kolejin mülkiyet yapısı
ile ilgilenmediklerini, maaş ve
diğer tüm alacakların ödemesi-
nin bu hafta içi yapılması gerek-
tiğini ifade ediyor. Öğretmenler,
son verilen 10 günlük sürenin
dolmak üzere olduğunu ve buna
da uyulmadığı takdirde okulla-
rını boşaltmak zorunda bırakıla-
bileceklerini ve farklı
kampüslerden birçok öğretme-
nin buna hazırlık yaptığını
aktardı.

Bağcılar Belediyesi
bünyesinden hizmet
veren Fatih ve Demir-

kapı Mahallesi Bilgi Evleri, öğren-
cilerin daha iyi motive olmasını
sağlamak ve çalışmalarını teşvik
etmek amacıyla sınıflar arasında
deneme sınavı yapıldı. Öğrencilerin
ter döktüğü sınavlarda başarılı olan
50 öğrenci için İstanbul Boğazı ge-
zisi düzenlendi. 

Tarihi yakından gördüler

Öğretmenleri eşliğinde Üskü-
dar’dan vapura binen çocuklar, Bo-
ğaz’ın masmavi sularında

Ortaköy’den Emirgan’a, Sarı-
yer’den Beykoz’a kadar Boğazi-
çi’nin tüm güzelliklerini seyretme
imkânı buldu. Bilgi evleri çocukları;
Kız Kulesi, Boğaz'ın her iki yaka-
sındaki tarihi köşk ve yalılar, Beyler-
beyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı,
Çırağan Sarayı, Rumeli ve Ana-
dolu Hisarı gibi tarihi mekanları
yakından görme fırsatı buldu. Öğ-
renciler bir taraftan İstanbul’un ta-
rihi dokusuna yakından şahitlik
ederken diğer taraftan bol bol stres
attılar. Boğazın vazgeçilmezi olan
martılara simit atma geleneğini ço-
cuklarda yerine getirdi. 

Öğrencilere
moral turu

İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde Gençlik Akademisi'nin kurucu müdürlüğünü yapan 8 yıllık belediye çalışanı Veysel Kömürcü’nün
‘milyonlarca liralık yolsuzluk’ iddialarına ilişkin Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen hakkında suç duyurusunda bulunuldu
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GÜNDEM

BARIŞ KIŞ 

B akırköy Carusel AVM'de düzen-
lenen Kadına Şiddete Hayır Et-
kinliği'nin ev sahipliğini yapan

KADGÜÇDER Başkanı Fatma Duman,
Türkiye'de kadına karşı şiddetin bir an
önce önüne geçilmesi gerektiğini ifade
etti. 15 sivil toplum örgütünün de katıl-
dığı etkinlikte; İşte Kadın Derneği, Ev
Eksenli Çalışan Kadınlar ve Sosyal Hak-
lar Derneği, Çorbada Tuzun Olsun Der-
neği, Vizyoner Kadınlar Derneği, Develi
ve Yöresel Kültür Dayanışma Derneği,
Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişim-
ciler Derneği, Ardahan Dernekler Fede-
rasyonu, Tokat Konfederasyonu,
Samsun Dernekler Federasyonu, Doğu
ve Güneydoğu Anadolu Dernekleri Kon-
federasyonu, İdeal Yaşam Sosyal Yar-

dımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği
ile çok sayıda dernek de bulundu.

284 kadın öldürüldü

Şimdiye kadın çok sayıda kadının öldü-
rüldüğünü de anlatan Duman, “1960 yı-
lında özgürlük ve eşit yaşam için verilen
bu mücadele bugün hala devam etmek-
tedir. Kadınlar maalesef ki hala, özgür-
lüklerinin bedelini canlarıyla
ödemektedir. Emine Bulut, Şule Çet,
Merve Ünal, Müzeyyen Boylu ve daha
niceleri. Resmi olmayan verilere göre er-
kekler 2019’un ilk on ayında en az 284
kadın öldürdü. Yargıya intikal eden ka-
dına yönelik şiddet, cinayet, taciz ve cin-
sel saldırı dosyalarında etkili
soruşturmaların yürütülmediğine, çok
sayıda dosyanın yargı eliyle sürünce-
mede bırakıldığına, artan kadın cinayeti

davalarında halen haksız tahrik ya da iyi
hal indirimlerinin failleri cesaretlendirici
şekilde uygulandığını görüyoruz” dedi.

Cezalar katı olmalı

Kadına şiddete karşı cezaların katı bir
hal alması gerektiğini ifade eden
Duman, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve
Ev İçi Şiddetin Önlenmesi Ve Bunlarla
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Söz-
leşmesi olan İstanbul Sözleşmesi dört
temel başlıktan oluşmuştur: etkin soruş-
turma, önleme, koruma ve mağdur des-
tek mekanizmaları oluşturma.
Kadınların her türlü şiddetten korun-
ması, kadınlara yönelik şiddetin faillerin
kovuşturulması, yargılanması ve ceza-
landırılması için titizlikle hazırlanmış
uluslar arası bir sözleşmedir” diye 
konuştu.
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Kadın ve Güç Derneği
(KADGÜÇDER) Başkanı
Fatma Duman,
Bakırköy'de Kadına
Şiddete Hayır Etkinliği
düzenledi. Kadına
şiddetin büyük bir
insanlık suçu olduğunu
belirten Duman,
“Kadınlarımıza kalkan
eller büyük bir zulüm
büyük bir haksızlıktır.
Her zaman kadınlara
karşı girişilen şiddetin
önüne geçmeliyiz” dedi

KADINA SIDDET
INSANLIK SuCuDuR

(İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü)
Ticaret Sicil No: 317147

Ticaret Unvanı
NOVAPLAST PLASTİK SANAYİ VE

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Ticari Adresi: Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No: 80   EYÜPSULTAN/İSTANBUL
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 02.12.2019 tarihli almış olduğu karara
istinaden; 27.12.2019 tarihinde, saat: 10 : 00’da, Flat Ofis Haliç, Defterdar Mah. Otakçılar
Cad. No:78 K.4 İç Kapı No:94 EYÜPSULTAN-İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem
maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.  
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları, Yönetim Ku-
rulu Raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş
gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsil-
cilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 
GÜNDEM:
1. Toplantı Başkanlığı seçimi ve toplantı tutanaklarına Genel Kurul adına imzalamak üzere
Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2. 2018 faaliyet yılına ait Bilanço, finansal tablolar ve Kar/Zarar hesabının okunması, müzake-
resi ve onaylanması,
3. 2018 faaliyet yılına ilişkin Denetçi raporunun okunması,
4. Kârın kullanım şeklinin belirlenmesi,
5. Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
6. 2019 yılı için bağımsız denetçi şirketinin seçilmesi, 
7. Yönetim Kurulu Raporunun görüşülmesi ve Ana Sözleşmenin 6. maddesinin tadil edilmesi
hakkında karar verilmesi.
Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesi değiştirilerek 47.924.985,87 TL olan şirket sermayesine
isabet eden 38.394.985,87 TL sermayenin ödenmiş olduğu, ödenmeyen 9.530.000,00 TL’lık
kısmı için ıskat yapılarak şirket sermayesinin 38.394.985,87 TL’ye indirilmesi ile ilgili aşağıda
belirtilen tadil tasarısının oya sunulması,

YENİ ŞEKİL :
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV’İ :
Madde 6  : Şirketin sermayesi beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 3.839.498.587 hisseye 
bölünmüş 38.394.985,87 (Otuzsekizmilyonüçyüzdoksandörtbindokuzyüzseksenbeş TL 
Seksenyedi Krş)’tur.
Bu sermayenin tamamı ödenmiştir.
Şirket hissedarlarına hisseleri karşılığında vereceği hisse senetlerinin tamamı nama yazılı
olacaktır.
Şirket, Yönetim Kurulunun kararı ile hisse senetlerini müteaddit hisseyi ihtiva eden
kupürler halinde bastırılabilir.
8. Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin
verilmesine

VEKÂLETNAME
Pay sahibi olduğum NOVAPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKE-
Tİ’nin 27.12.2019 tarihinde saat : 10:00'da Flat Ofis Haliç, Defterdar Mah. Otakçılar Cad.
No:78 K.4 İç Kapı No:94 EYÜPSULTAN-İSTANBUL’da yapılacak 2018 faaliyet yılına ilişkin
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda tüm gündem maddeleri için beni tam bir salahiyetle tem-
sile, dilediği görüşler doğrultusunda oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzala-
maya yetkili olmak üzere …………………. T.C. Kimlik Nolu ………………….…’ı temsilci
tayin ettim.

VEKÂLETİ VERENİN
Sermaye Miktarı : 
Hisse Adedi :
Adresi :
Adı Soyadı :
Tarih :
İmzası : 

Not: Vekâletnamenin noterden tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sir-
küleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

34 THK 02 Plakalı aracımın ruhsatı kaybolmuştur.
Hükümsüzdür. murat Odabaşı

Ehliyetimi kaybettim Hükümsüzdür. Edip Biter 

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. HALA ALmASRI 

99438287190

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hüküm-
süzdür. ABDuLRAHİm KHAITI 99599762130

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hüküm-
süzdür. ABDuLmuİn HALİL 99425745252 

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. Walid Ahmed Eabdu

Talepler etkisiz kalıyor

DumAn açıklamasının devamında şu
ifadeleri kullandı; “Yasal mevzuattaki
tüm değişiklik ve düzenlemelere rağ-
men, kadına yönelik şiddetin artarak
devam etmesinin nedeni toplumsal dö-
nüşümün sağlanamamış olması ve şid-
detin kaynağına odaklı çözümlerin
geliştirilmemiş olmasıdır. Devletin zihni-
yet dönüşümünü sağlayacak politikalar
oluşturulmadığı gibi tam tersi kadınların
insan haklarını ve en önemlisi yaşam
haklarını koruma altına alan kanunları
ve uluslar arası sözleşmeleri kaldır-
maya yönelik talepler karşısında etkisiz
kaldığını görüyoruz.”

Vatan Partisi’nin yeni
İlçe Başkanı Aydın

Vatan Partisi Silivri İlçe Başkanlığı'na, delegelerin tamamının oyunu alan Latif Aydın seçildi

Vatan Partisi
aldığı kararla;
yapılacak

olan kurultaylara 30
Eylül’de vefat eden
Genel Başkan Yardım-
cısı Amiral Soner
Polat’ın isminin verilme-
sini kararlaştırmıştı.
Vatan Partisi İstanbul İl
Başkanı Cem Dikmenin de
katıldığı Silivri Vatan Partisi 11.
Olağan Amiral Soner Polat Kurul-
tayı, Silivri Yaşar Kemal Sergi Salonu’nda ger-
çekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasının ardından Divan Kurulu seçimi
yapıldı. Divan Kurulu Başkanlığına İl Yöneti-
cisi Dr. Barbaros Bahçelioğlu, üyeliklere ise ga-
zeteci Erol Öztürk ile Turhan Dikmen oybirliği
ile seçildiler. 

Büyük bir vatansever 

Divan Başkanı Bahçelioğlu gündem maddele-
rine geçmeden önce yaptığı konuşmada kurul-
taylara adı verilen merhum Amiral Soner Polat
için “Çok büyük bir vatanseverdi” dedi ve şöyle
devam etti: “Kendisini çok erken kaybettik.
Onun emeğine, bilgisine ülkemizin çok ihtiyacı
vardı. Sayın komutanımızı tanımaktan hepimiz
büyük bir feyz aldık. Öncelikle kendisi bizlere
jeostrateji ve jeopolitiği öğretti, Türkiye’nin po-
zisyonunu anlattı, Türkiye’nin ihtiyaçlarına
vurgu yaptı. Zekasıyla ve önderliğiyle partimize
de büyük katkı sundu. Rusya’yla ilişkilerin bo-
zulduğu dönemde kurduğu heyetlerle onları
Türkiye ve Rusya dostluğuna ikna eden önder
bir insandı. Dolayısıyla kurultaylarımıza Soner
Polat isminin verilmesini çok doğru buluyo-
rum, partimize de bu duyarlılığından ötürü çok
teşekkür ediyorum.”

Silivri duvarlarını yıktık 

Bahçelioğlu, Ergenekon davalarının görüldüğü
Silivri Cezaevi’nin dışarısında Vatan Partililerin

mücadelesine da değindi
ve şunları dile getirdi: “Si-
livri, bizim çok yakından
tanıdığımız bir ilçemiz.
Parti önderliğimizin
yaklaşık 5 yıl misafir
edildiği bir ilçe. Ergene-

kon ve Balyoz kumpas-
ları ile açılan davalarda

Silivri, Türkiye’nin dört bir
yanından gelen partililerimizin

sık sık ziyaret ettiği bir ilçe haline
gelmişti. İstanbul’dan kaçırılarak bu-

rada yapılan yargılamaları kimsenin bekleme-
diği şekilde 100 bin kişiyle takip ettik ve
sonunda da o duvarları yıktık. Vatan Partisi, Si-
livri Cezaevi’nin duvarlarını yıkan partidir.
Vatan Partisi, Fethullahçı çetenin ülkemizden
defolup gitmesine öncülük eden partidir.”

En etkili kelime özgüven

Bahçelioğlu’nun ardından Türkiye Gençlik Bir-
liği (TGB) eski Genel Başkanı ve Vatan Partisi
İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen konuşma
yaptı. Kurultaya Gümüşyaka’dan geldiğini, ge-
lirken Silivri Cezaevi’nin önünden geçtiğini
ifade eden Dikmen sözlerini şöyle sürdürdü:
“Cezaevinin önünden geçerken kumpas günleri
geldi gözümün önüne. Ben o dönemde
TGB’de mücadele ediyordum. Buraya gelirken,
dünyanın en etkili kelimesinin ‘özgüven’ oldu-
ğunu düşündüm. Vatan Partisi; o zindanların
duvarlarını yıkarak bugünlere gelmenin özgü-
veniyle hareket edecek. Vatan Partisi; hiç kimse
Fethullahçı gladyoya, o terör yapılanmasına
karşı kafasını dahi kaldıramazken, önderliği de
orada yatarken, dışarıda 100 binleri örgütleme-
nin özgüveniyle hareket edecek. Vatan Partisi;
herkes Fethullah’ı dini bir lider gibi görürken,
onlarla ekonomik ilişki geliştirmeyi bir zorunlu-
luk zannederken, bunlara karşı Türkiye’de ba-
şını dik tutan ve içerisine Fethullahçıları
sızdırmayan tek siyasi hareket olmanın özgüve-
niyle hareket edecek.” BARIŞ KIŞ

Konuşmaların ardından yapılan seçimin
sonucunda, delegelerin tamamının oyunu
alan Latif Aydın yeniden başkan seçilir-
ken, yeni yönetim ve il delegeleri de be-

lirlendi. Seçimin tamamlanmasının
ardından Latif Aydın teşekkür

konuşması yaptı.

Yeni yönetim 
tebrik edildi

Beylikdüzü yılbaşına
sanatla veda ediyor

istanbullu sanatseverlerin uğrak nokta-
larından biri haline gelen Beylikdüzü Ata-
türk Kültür ve Sanat Merkezi’nde Aralık

ayı birbirinden güzel programlarla sanat dolu geçe-
cek. Yılın son ayında Leman Sam, Fatih Erkoç, İlhan
Şeşen, Feridun Düzağaç gibi değerli müzisyenler ile
Ferhan Şensoy, Genco Erkal, Erdal Özyağcılar ve
Güzin Özyağcılar gibi tiyatronun duayen isimleri
BAKSM sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Aynı za-
manda ‘Canım Kardeşim’, ‘Pinokyo Macerası’,‘Hap-
şuu’ ve ‘Süper Kahramanım Atatürk’ isimli çocuk
tiyatro oyunları da Beylikdüzü’nün minikleri için 
sahnelenecek. 

Usta oyunculara ev sahipliği yapıyor

Aralık ayı boyunca tiyatro dünyasının usta isimleri
BAKSM Beylikdüzü Sahnesi’nde unutulmaz anlar
yaşatacak. Aralık ayı içerisinde 4 Aralık Çarşamba
günü Levent Üzümcü’nün de oyuncu kadrosunda
yer aldığı ‘Aziz Nesin Kabare’, 6 Aralık Cuma günü
Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu’nun oynadığı ‘Bir
Baba Hamlet’ isimli oyunlar seyircisiyle buluşacak. 9
Aralık Pazartesi günü ise, ‘Fırat Tanış ile Gelin Tanış
Olalım’ ve 17 Aralık Salı günü ‘Erkek Arkadaşım Bir
Feminist’ oyunlarıyla Fırat Tanış, BAKSM sahne-
sinde izleyicisiyle bir araya gelecek. Duayen oyuncu-
lardan Ferhan Şensoy’un 2 bin 400. oyunu
sahnelecek olan ‘Ferhangi Şeyler’ isimli oyunu,
Genco Erkal’ın ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’, Erdal ve
Güzin Özyağcılar’ın ise ‘Kral’ isimli oyununu ağırla-
yacak olan BAKSM’de Aralık ayı boyunca; 13 Aralık
Suit, 15 Aralık Prof.Pi Show, 19 Aralık Kürk Man-
tolu Madonna ve 27 Aralık tarihinde Tartuffe-Yüz-
süz isimli oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak. 

ZAYİ İLANLARI 

Etkinlik sonunda Fatma Duman ve beraberindeki isimler hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

KADINLAR
ŞİDDETE

KARŞI
BİRLEŞTİ

Balıkçılar deprem
kaBlolarını
kopardı

Kandilli Rasathanesi ve Dep-
rem Araştırma Enstitüsü Mü-
dürü Haluk Özener, İstanbul

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği
Deprem Çalıştayı’nda konuştu. Haluk
Özener, sismik hareketliliği tespit etmek
için Marmara Denizi’nin denize döşenen
fiber optik kabloların trolle avlanan balık-
çılar tarafından parçalandığını söyledi. 

Hepsini topladık, onarıyoruz

70 kilometre uzunluğundaki fiber optik
kabloların Marmara’nın dibinde oldu-
ğunu belirten Özener, "En önemli olan
fay Marmara’da denizin içinden geçiyor.
Ne kadar yakınsanız, o kadar sağlıklı bil-
giler alırsınız. Daha hızlı, daha detaylı
bilgilere erişmek, yüksek kalitede veriler
sağlamak için deniz tabanı gözlem evi
kurduk. Şu anda 0.2 büyüklüğündeki
depremleri bile kaydedebiliyoruz.
Deniz tabanına bin 200 metre derinliğe
kadar bu istasyonları kurduk. Toplam 70
kilometre fiber optik kablomuz Marmara
Denizi’nde. Trolle avlanan avcılar kablo-
ları parçaladılar. Şu anda geldiğimiz nok-
tada o kabloların hepsini topladık,
onarıyoruz. Hem cihazlar hem kabloları
bu ay içinde ilkini tekrar yerine atmayı
planlıyoruz" bilgisini verdi. 

Kandilli Rasathanesi Müdürü
Haluk Özener, deprem
hareketliliğini kaydetmek için
Marmara Denizi'ne döşenen 
70 kilometre uzunluğundaki
fiber optik kabloların, trolle 
avlanan balıkçılar tarafından
parçalandığını söyledi

Haluk
Özener
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POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR
MAGAZİN

KÜLTÜR SANAT
YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA

www.gazetedamga.com.tr
EN GÜNCEL HABERLER, İSTANBUL’UN GÜNDEMİNE İLİŞKİN

ÖZEL HABERLER BİR TIK ÖTENİZDE

İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine ilişkin birçok içeriği bünyesinde

barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veren web
sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.
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Erdoğan: Zirve gayet iyi geçti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Al-
manya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere
Başbakanı Boris Johnson'ın katıldığı Suriye ko-
nulu Dörtlü Zirve sona erdi. Londra'daki Başba-

kanlık Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen top-
lantı, yaklaşık 50 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, zirvenin ardından ofisten ayrılırken bir
gazetecinin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine,
"Gayet iyi geçti." yanıtını verdi. Toplantıya Dışiş-

leri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

ABD, TURKLER
ICIN DEVREDE
ABD, TURKLER
ICIN DEVREDE
ABD, TURKLER
ICIN DEVREDE
ABD, TURKLER
ICIN DEVREDE
ABD, TURKLER
ICIN DEVREDE
ABD, TURKLER
ICIN DEVREDE
ABD Temsilciler Meclisi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur
Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere
yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti

D emokrat Brad Sherman ta-
rafından sunulan tasarı, her
iki partinin de yoğun deste-

ğini alarak genel kurul oylamasında
1’e karşı 407 oyla geçti. Geçen ay
ABD Senatosu’nda kabul edilen tasa-
rının farklı bir versiyonu olan tasarıda,
ABD Başkanı Donald Trump yöneti-
mine, Uygur Türklerine ve diğer Müs-
lüman azınlıklara uygulanan baskı ve
şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yet-
kililere yaptırım uygulanması çağrısı
yapıldı. Bununla birlikte tasarıda, gö-
zetleme amaçlı kullanılabilen tüm
ABD menşeli cihazların Çin’e satışının
yasaklanması istenirken, ayrıca Beyaz
Saray’dan, Sincan Uygur Özerk Böl-
gesi’ndeki insan hakları ihlallerinde
rolü olan tüm Çinli yetkililerin isimleri-
nin 120 gün içinde Kongre’ye gönde-
rilmesi de talep edildi.

Basit ama güçlü bir mesaj

Öte yandan, Temsilciler Meclisi

Azınlık Lideri Kevin McCarthy, ta-
sarıya ilişkin yazılı bir açıklama ya-
parak, ABD olarak bölgedeki
azınlıkların maruz kaldığı baskıyı
görmezden gelemeyeceklerini söy-
ledi. McCarthy, “Kongreden geçen
‘Hong Kong Demokrasi ve İnsan
Hakları Yasası’nda olduğu gibi bu
tasarıda da Çin Komünist Parti-
si’ne basit ama güçlü bir mesaj
gönderiyoruz; Kayda değer sonuç-
ları olmadan insanların hakları pa-
hasına güç sürdürülemez”
ifadelerini kullandı. Temsilciler
Meclisi ve Senatodan geçen tasarı-
nın önce birleştirilmesi ve daha
sonra imzalanması için Beyaz Sa-
ray’a gönderilmesi bekleniyor.

22 ülkeden mektup

Çin’de son yıllarda Uygur Türkleri-
nin yaşadığı Sincan Uygur Özerk
Bölgesi’nde “eğitim merkezi” adı
altında faaliyet gösteren kamplar

ile Uygur Türklerinin kimlik ve kül-
türlerine yönelik ihlaller, uluslar-
arası kamuoyu tarafından
eleştiriliyor. Birleşmiş Milletler
(BM) İnsan Hakları Konseyi’ne
üye 22 ülke, 11 Temmuz’da, Çin’in
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki
Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara
yönelik muamelesini eleştiren ve
kitlesel gözaltıların durdurulması
çağrısında bulunan mektubu imza-
lamıştı.

HRW de izliyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün
(HRW) raporunda, son 2 yılda
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde
çok sayıda kişinin “önleyici polisiye
tedbir” adı altında suçsuz yere alı-
konulduğu ve siyasi bakımdan teh-
likeli olarak değerlendirilen
bireylerin herhangi bir yargı kararı
olmaksızın toplama kamplarına
gönderildiği belirtilmişti. 

Fransızlar greve gidiyor
Fransa'da bir yıl önce başlayan "sarı yelekli" protestoları sonrasında Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetiminin gündeme getirdiği emeklilik
reformuna tepki göstermek isteyen Fransızlar süresiz greve hazırlanıyor. Emekli-
lik yaşının 62'den 64'e çıkmasını öngören tasarının birçok sektörü olumsuz etki-
leyeceğini söyleyen birçok sendika, ülkede yaşamı felç edecek kararlar aldı

FRANSADA bir yıl
önce başlayan ve ülke
gündemini değiştiren

“sarı yelekliler” gösterilerinin ar-
dından Cumhurbaşkanı Mac-
ron’un aldığı karar büyük tepki
çekmişti. Macron yönetiminin ha-
zırladığı emeklilik reformuna tepki
göstermek isteyen Fransızlar süre-
siz greve gidecek. Farklı sektörden
çok sayıda çalışanın Macron’un
hazırladığı reform planının genel
olarak yanlış olduğunu düşünen
çalışanlar buna tepki olarak ülkede
yaşamı adeta felç edecek. Mac-
ron’un hazırladığı reform, emekli-
likte memur ve işçi ayrımını ve
onlara tanınan ayrıcalıkları kaldır-
mayı, emeklilik yaşını da kademeli
olarak 62’den 64’e çıkarmayı ön-
görüyor. Greve gidecekler arasında
Paris ve çevresinde toplu taşımayı
düzenleyen RATP, Fransız Ulusal
DemirYolları Şirketi (SNCF) ve
Fransız hava yolu şirketi Air Fran-
ce’ın çalışanları, polisler, doktorlar,
hemşireler, hastane çalışanları, öğ-
renciler, postane çalışanları, me-
murlar, avukatlar, tarım çalışanları,
ambulanslardaki görevli sağlık
ekibi, taksi şoförleri, öğretmenler,
Fransız devletine ait elektrik üretim
ve dağıtım şirketi EDF çalışanları,
nakliye şoförleri, hastanelerin acil-
lerinde çalışanlar, Fransız otomo-
bil markası Renault ve rafineri
çalışanları da yer alıyor. Bu sektör-
lerde çalışanların yarından itibaren
süresiz greve gideceği açıklandı.

Okullar kapalı uçuşlar iptal

Grevler kapsamında yarın ülke ge-

nelindeki okulların yüzde 65’i ka-
palı olacak, Paris’te 16 metro hat-
tının 11’i sefer yapmayacak,
5’inde ciddi aksamalar yaşanacak.
Banliyö trenlerinde ve otobüslerde
de sorunlar meydana gelecek.
Hızlı tren seferlerinin yüzde 90’ı
iptal edilirken, diğer tren seferleri-
nin yüzde 97’si yapılmayacak. Ay-
rıca Air France’ın ülkedeki
uçuşlarının yüzde 30’u iptal
edildi.

Yoğun trafik oluşacak

Yarından sonra da toplu taşıma
araçlarındaki grevler etkisini gös-
termeye devam edecek.
SNCF’den yapılan açıklamada, 5-
8 Aralık’ta tren bileti satılmaya-
cağı belirtilerek daha sonra
yapılacak tren seyahatlerinin
mümkün olan en ileri tarihe erte-
lenmesi tavsiyesinde bulunuldu.
Toplu taşıma araçlarında yaşana-
cak aksamalar, yollarda da yoğun

trafiğin oluşmasına neden olacak.

Esnaf kepenk indirecek

Metro veya otobüsleri kullanama-
yacaklar, telefon yazılımı üzerin-
den özel ulaşım hizmeti veren
Uber gibi şirketlere yönelecek
ancak bu şirketlerin de oluşacak
yoğun talep nedeniyle ücretlerini
yükseltmesi bekleniyor. Paris’te
yarın Gare de l’Est tren garında
toplanacak eylemciler, Nation
Meydanı’na kadar yürüyecek. Ül-
kenin diğer şehirlerinde de sokağa
çıkacak protestocular, Macron yö-
netiminin emeklilik reformundan
vazgeçmesini bekliyor. Gösterileri
ve grevleri, ülkenin en büyük işçi
sendikası Genel İşçi Konfederas-
yonu başta olmak üzere çok sa-
yıda işçi sendikası, polis
sendikasının yanı sıra sarı yelekli-
ler de destekliyor. Başkentte eyle-
min yapılacağı güzergahtaki esnaf
kepenklerini indirecek.

24 bin kez aradı
gözaltına alındı

Japonya’da 71 yaşındaki bir adam,
sözleşmesini ihlal ettikleri gerekçe-
siyle bir telekomünikasyon şirketini
24 bin kez aramasının ardından polis
tarafından gözaltına alındı

Yerel medyada yer alan habere göre,
71 yaşındaki Akitoshi Okamoto, Ja-
ponya merkezli telekomünikasyon şir-
keti KDDI’nin ücretsiz olan 411
numaralı müşteri hizmetlerini 8 gün
boyunca yüzlerce kez aramasının ar-
dından geçen hafta polis tarafından
gözaltına alındı. Yaşlı adamın 'iş akı-
şına engel olma' suçlaması ile karşı
karşıya kalabileceği; soruşturmanın
ise sürdüğü belirtildi. Bir yetkili ko-
nuya ilişkin yaptığı açıklamada Oka-
moto’nun, müşteri hizmetlerini
aradıktan hemen sonra telefonu ka-
pattığını ve sözleşmesini ihlal ettikleri

için şirket çalışanlarının kendisinden
özür dilemesini talep ettiğini belirtti.

2 yıl boyunca aradı

Öte yandan bazı medya kuruluşları
ise Okamato’nun, şikâyetini dile getir-
mek ve şirket çalışanlarına hakaret
etmek için ankesörlü telefondan son 2
yılda hattı 24 bin kez aradığını du-
yurdu. Japon medyası, ülkede yaşlı in-
sanların aynı hattı sürekli arayarak ne
şekilde email atabileceklerini veya
Netflix izlemek için ne yapmaları ge-
rektiğini sorduğunu; bunun da çalı-
şanları yorduğunu yazdı. DHA
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Kadıköy'de Devridaim sergi 
Doğum, yaşam ve ölüm
döngüsünü kendi bakış
açıları ile yorumlayan 12

sanatçının eseri ‘Devridaim’ adlı
sergide buluşuyor. Caddebostan
Kültür Merkezi(CKM) Sanat Gale-
risinde 6-29 Aralık tarihleri ara-
sında görülebilecek serginin temel

kavramlarını ‘bilinç’ ve ‘özgürlük’
oluşturuyor. Süreklilik içeren dön-
güyü doğumun bir başlangıç, ölü-
mün bir son olmadığı fikri üzerine
kuran Devridaim sergisinde, farklı
tekniklere sahip sanatçılar dünyayı
algılayış biçimlerini kendilerine göre
yorumluyor. Küratörlüğünü Seda

Yavuz’un üstlendiği sergide Gök-
han Deniz, Gözde Başkent, Gülen
Eren, Güneş Acur, Hüseyin Rüste-
moğlu, Ilgen Arzik, Mihriban
Mirab, Mustafa Özbakir, Özgül
Arslan, Rugül Serbest, Şenay Ulu-
soy ve Uğur Yurdakul’un eserleri
yer alıyor. Küratör Seda Yavuz’a

göre “Sergi, 12 sanatçının paylaş-
tığı, doğum-yaşam-ölüm döngü-
süne bakışlarını sunacak. Ne 12
havari ne de 12 ay, tüm simgeler-
den arınmış 12 kişi… Kutsal bir
üçlü değil; doğum-yaşam ve ölüm
üçlüsü, tam da bu döngü üzerine
odaklanılacak.”.
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İBB, Dünya Engelliler Günü
Etkinlikleri kapsamında, “7
Bölgeden Müzik ve Dans” temalı
bir konser ve sahne gösterisi
düzenledi. Etkinlikte yetenek-
lerini sergileyen engelli bireyler
davetlilerden büyük alkış aldı

E ngelli bireylerin hayatın her alanında
eşit haklara sahip olmasını amaçla-
yan İstanbul Büyükşehir Belediyesi

(İBB), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde
farkındalık oluşturmak amacıyla Cemal
Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda özel
bir etkinlik düzenledi. İBB Engelliler Mü-
dürlüğü rehberliğinde büyük bir özveri ve
disiplinle ritim, ses, bale, halk oyunları
dersleri alan engelliler, eğitimlerini nefesleri
kesen gösteriyle taçlandırdı. “7 Bölgeden
Müzik ve Dans” temalı bir konser ve sahne
gösterisinde; Balkan müziklerinden Kara-
deniz’e, Ege’den Doğu Anadolu’ya, Akde-
niz’den İç Anadolu’ya değin her bölgenin
her yörenin gönüllere mühür olmuş şarkı-
lar, türküler, yetenekli engelli bireylerin
güçlü sesleri ve yorumlarıyla beğenilere su-
nuldu.

Zeybekten halaya kadar

Zeybekten Halay’a, Horon’dan Roman ha-
vasına, Sema-Semah kardeşliğinden Se-
mazen’e, Aşuk Maşuk’tan Van Yöresi Halk
Oyunları’na, Valsten Baleye kadar farklı
yöre ve kültürlere ait gösteriler, Anadolu
İnsanının çok sesliliğine ve zengin kültü-

rüne vurgu yaptı. Her şarkı, koreografisi

gerçekleştirilen her dans; engelli bireylerin
engelsiz bir dünya için yetenekleriyle top-
luma bir seslenişi oldu. Büyük bir coşku at-
mosferinde tertip edilen etkinlikte izleyiciler
seslendirilen şarkılara vokal yaptı, alkışlarla
tempo tuttu. Özel eğitim gereksinimi
duyan 60 yetenekli bireyin gerçekleştirdiği
etkinliğe İBB Başkan Vekili Hüseyin Aksu,
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül
Altan Arslan, İBB İç Denetim Birimi Baş-
kanı Halim İpek, İSTAÇ A.Ş. Genel Mü-
dürü Mustafa Canlı, İBB Meclisi Engelsiz
Hayat Komisyonu Üyesi Yılmaz Demirel
ile engelli bireylerin aileleri ve vatandaşlar
katıldı.

Akıcı bir performans sergilendi

Gösteride konuşan İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, etkinli-
ğin çok beğenildiğini belirterek, “Hiç bu
kadar güzel sorunsuz arka arkaya gelen
akıcı ve son derece başarılı bir performans
izlememiştim. Engelli hizmetlerini yürüten
arkadaşlarımız, bugüne kadar gördüğünüz
gibi çok şahane işler başarmışlar. Bu tarih-
ten sonra da biz bu işleri daha da ileriye
getirmek üzere yol alacağız. Başkanımız
Ekrem İmamoğlu’nun bu konudaki kararlı-
lığı ile birlikte selamlarını, sevgilerini sizlere
iletmek isterim. Kültür sanat etkinlikleri

bütün engelleri ortadan kaldırıyor ve bizim
birleşmemizi sağlıyor. Gösteri yapan arka-
daşlarımızı başarılarından dolayı tebrik
ediyorum, Ailelerin de kutluyorum; Çünkü
biliyorum ki bu süreç aileler için de son de-
rece yorucu bir süreç” diye konuştu. Orga-
nizasyonda, İBB Engelliler Müdürlüğü
Merkezleri’nden eğitim alan 800 engelli öğ-
rencinin resimden heykele, ebrudan sera-
miğe ortaya koydukları 33 eser de
davetlilerin beğenisine sunuldu. Atık mal-
zemeler kullanılarak yapılan eserler; engelli
ile toplum arasındaki önyargıları sevgi,
saygı ve beğeniye dayanan demokratik bir
kabul kültürüne dönüştürmeyi hedefledi.

CENGİZ ALÇAYIR

Engellilere yönelik yapılacak bir diğer et-
kinlik de İBB iştiraki Spor İstanbul tara-
fından organize ediliyor. Spor İstanbul
tesislerinde, yıl boyunca spor eğitimi
alan engelli bireyler, Dünya Engelliler
Günü kapsamında performanslarını ser-
gileyecekler. 4 Aralık'ta Fatih Spor Kom-

pleksinde gerçekleşecek etkinlikte, en-
gelli yüzme yarışı, BJK- 1907 FB teker-
lekli sandalye basketbol gösteri maçı,
çocuk atletizmi programları olacak.
Günün sonundaysa İSEM Gösteri Grubu
müzik yayını yapılacak. Etkinlikler çerçe-
vesinde, engelli sporcuların antrenman 

ve maçlarında yakalanan karelerden
oluşan 'Yaşamda Kal' fotoğraf sergisi 2-
8 Aralık tarihlerinde Spor İstanbul Genel
Müdürlüğü'nde ziyaretçilere açık ola-
cak. İstanbul genelinde 24 engelli mer-
kezi, 9 irtibat bürosu ve 2 engelli kampı
ile 193 bin 288 engelli bireye hizmet
veren İBB, 12 Aralık günü engelli ve ai-
lelerine 1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde
yemek programı düzenleyecek.

Etkinlikler devam edecek

Sevgi ilaç oldu
Büyükçekmece’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla
düzenlenen “Sevgimiz İlaç Olsun” konserinde sahne alan
Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü davetlilerden tam not aldı
Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İsa-
koğlu Musiki Derneği ve Gökkuşağı Engelli
İzci Kulübü üyeleri tarafından düzenlenen
“Sevgimiz İlaç Olsun” konserinde engelli
izcileri yalnız bırakmayan sanatçı Ahmet
Özhan, “Böyle duyarlı projelerin sıkça gün-
dem olmasını gönülden arzu ediyorum”
ifadesini kulandı. Büyükçekmece Beledi-
yesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dola-
yısıyla İshakoğlu Musiki Derneği ve
Büyükçekmece Gökkuşağı Engelli İzci Ku-
lübü üyeleri tarafından düzenlenen “Sevgi-
miz İlaç Olsun” konseri büyük beğeni
topladı. İshakoğlu Musiki Derneği söyle-
diği Nihavent makamından ilahilerle davet-
lilere doyumsuz bir gece yaşattı.
Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde
düzenlenen programda konser öncesi izci
kulübü üyesi bir gencin annem şiirini oku-
ması duygusal anlara sahne oldu. Öte yan-
dan konsere Büyükçekmeceliler yoğun ilgi
gösterirken etkinlik sonunda Türk Sanat ve
Tasavvuf müziğinin önemli ismi Ahmet
Özhan'a protokol tarafından çiçek ve plaket
takdim edildi.

Elden ne gelirse yapılmalı

Dünya Engelliler Günü'nde engellilerin ha-
yatını kolaylaştırmak ve motivasyon sağla-
mak için projelerin devam etmesi
gerektiğini söyleyen Ahmet Özhan, “Çok
duyarlı bir gün engelliler günü ben aslında
onları engelliler olarak görmüyorum. Özel-
likleri olan insanlar tabi ki onların hayatını
kolaylaştırmak için elden ne geliyorsa yap-
mak gerekir. Üstelik bugünün özelliği ilk
engelli izci grubunun burada sahne alacak

olması. Onların marifetlerini göreceğiz.
Engelli diye görülen kardeşlerimize moti-
vasyon olacak. Böyle duyarlı projelerin
sıkça gündem olmasını gönülden arzu edi-
yorum” diye konuştu.

Sosyal yaşamın ayrılmaz parçası

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı
Adem Yazır, Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün’ün ilçede yaşayan
engelli vatandaşları sosyal yaşamın ayrıl-
maz birer parçası olarak kabul ettiğini be-
lirterek, İshakoğlu Musiki Derneği üyeleri
ve Kadir İshakoğlu’na, sanatçı Ahmet Öz-
han’a, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı
Hasan Dinçer Subaşı’na, Gökkuşağı En-
gelli İzci Kulübü Başkanı Bedriye Yılmaz’a
teşekkür etti. MEHMET ALİ ÇATAL

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, Haluk
Bilginer'in "Şahsiyet" dizisindeki

performansıyla "47. Uluslararası Emmy
Ödülleri" töreninde "En İyi Erkek Oyuncu"
ödülü almasına ilişkin "Türkiye için güzel
bir sürpriz oldu. İnşallah hep böyle sürpriz-
lerle karşılaşırız." dedi. Bilginer'in yanı sıra
yazar ve senarist Hakan Günday ve ya-
pımcı Kerem Çatay ile Lütfi Kırdar Kongre
ve Sergi Sarayı'nda bir araya gelen Ersoy,
başarılı oyuncuyu tebrik etti. Ersoy, "Hem
sanat camiası hem de sinema camiası için
her şeyden önce de Türkiye açısından çok

önemli bir hediyeyi, ödülü ülkemize getir-
mede başrol oynadınız. Bu ödül bir ekip işi.
Sizlerin de büyük payı var. Açıkçası siz de
konuşmanızda 'Sürpriz oldu.' diyorsunuz
ama Türkiye için güzel bir sürpriz oldu. İn-
şallah hep böyle sürprizlerle karşılaşırız."
diye konuştu.

Sektörle toplantı halindeyiz

Artık Türkiye'de dizilerin ve sinemaların çok
güzel yer tuttuğunu dile getiren Bakan
Ersoy, şöyle devam etti: "Dünyaya da
çok ihraç ettiğimiz bir ürünümüz bu.
İnsanlar da gençler de hem oyuncu
olmak hem de bu sektörde yer edin-
mek için bir ışık, bir gelecek görüyorlar.
Onlara çok parlak bir ışık hediye ettiniz
aslında bu ödülle. Güzelce önlerini aç-
tınız. Teşekkür etmek istiyorum."
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sinema
konusunda yapılan yasal değişikliklere
de dikkati çekerek, "Geçen seneden iti-
baren öncelikli olarak sinema sektö-
ründe yasal değişikliklerle ihtiyaçları
karşılamaya başladık. Devamlı da sek-
törle toplantı yapıyoruz. Yapımcılar ve
yayımcılarla da toplantı yapıyoruz”
diye konuştu.

Şahsiyet'i kutladı

Vergi No Soyad Ad/UNVAN Adres Vergi Dönemi HACİZ TUTANAĞI TARİH VE NO'SU           DEĞERİ

7300207462     ADEM PİŞKİN İNÖNÜ MAH.KUYUMCU MUHTELİF 34 UE 1356 PLAKALI  ARACA AİT 

SOK. NO:2 05.11.2019 TARİH VE G1 835748 

KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL SERİ SAYILI HACİZ TUTANAĞI

Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına kayıtlı araçlarına ait düzenle-

nen haciz tutanakları bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine ve

6183 Sayılı A.A.T.U.H.K.'nun 78. maddesine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale

müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ

yapılacağı, bir ayın sonunda müracaata bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinde itibaren bir ayın

sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı  ilan olunur.

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1095901)

6.000,00

"Sihirli Flüt" olarak tanınan Şefika Kut-
luer adına bu yıl 10'uncu kez düzenle-
nen uluslararası festival, açılış

konseriyle başladı. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih
ve Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'ndaki konser
öncesi Şefika Kutluer, misafirleri selamladı ve festi-
val programı hakkında bilgi verdi.  Kutluer, Anka-
ra'nın Atatürk'ün kültür başkenti olduğunu
belirterek, festivali 10. yılına ulaştırmanın sevinç ve
gururunu yaşadıklarını ifade etti. Festivalin baş-
kentteki etkinliklerini Farabi Salonu'nda düzenle-
mekten duyduğu mutluluğu dile getiren Kutluer,
salonun akustiğinin çok iyi olduğunu vurguladı.

Salonun mimarının Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk'ün katafalkını da hazırlayan Bruno Taut oldu-
ğuna işaret eden Kutluer, "Bu vesileyle Yüce Önder
Atatürk'ü saygı, minnet ve şükranla anıyorum,
Bruno Taut'un da huzur içinde yatmasını diliyo-
rum." dedi.

Mutluluk duyduk

Kutluer, festivalin konserlerinden birininin Tar-
sus'un UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne ve ko-
runması altına girmesi için yapılacak çalışmalara
hız vermek ve bu konuda uluslararası alanda bilinç
oluşturmak için bu ilçede düzenleneceğini söyledi. 

Ankara’da Sihirli festival 



Trafo Merkezlerinin Bakım Onarımının Yapılması İşi hizmet 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 : 2019/609594
1-İdarenin
a) Adresi : Hacıahmet Mah. Kurtuluş Deresi Cad. Yeniyol Sok. No:18 

34440 Kasımpaşa BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124499369 - 2124554313
c) Elektronik Posta Adresi : sehiraydinlatma@ibb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kurumumuza Ait 66 Adet Trafo Merkezinin Bakım Onarımı Ayrıntılı 

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

b) Yapılacağı yer : İstanbul Geneli
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri 

Müdürlüğü İhale Salonu, Osmaniye Mahallesi, Çobançeşme 
Koşuyolu Bulvarı, No:5 kat : 4 Bakırköy/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 26.12.2019 - 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 İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimdeki 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 hu-
susları 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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
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 kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Trafo Bakım Onarımı yapmış olmak 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 istekliler lehine % 15 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 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdür-
lüğü Zarf Teslim Bürosu, Osmaniye Mahallesi, Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı, No:5 kat : 4 Bakırköy/İS-
TANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 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 teminat 
vereceklerdir.
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 üze-
rinde bırakılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENERJİ YÖNETİMİ VE AYDINLATMA ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1095506)
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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan A
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş,
Avrupa Şampiyonasına ilişkin değerlendir-
melerde bulundu. Güneş, “İtalya, İsviçre ve
Galler rakiplerimiz oldu. İtalya ve İsviçre

lider olarak gruptan çıktı. Tüm takımlarla
başa baş oynayabileceğimizi ve başarılı ola-
bileceğimizi biliyoruz. Biz futbolumuzu oy-
nayacağız. Rakipleri tanımaya kalkarsak;
İtalya, İsviçre ve Galler ortalama 25 yaş 

ortalamasıyla oynuyor. Petkovic ve Manci-
ni'yi tanıyorsunuz. Açılış maçını İtalya ile
oynamamız da büyük şans. Ülke tanıtımı
için de çok önemli. Bakü'ye, sonra Roma'ya
gidip kamp yerlerini seçeceğiz. 12 şehirde
oynanıyor. Mart ayında da maçlarımız ola-
cak. 4 maç planlıyoruz. Kampa da liglerin
bitimiyle başlayacağız. Bizim planlarımız
bu şekilde” diye konuştu.

TURKiYE FUTBOLUNU OYNAYACAK

G alatasaray ile evinde 1-1
berabere kalarak şampi-
yonluk yarışında yara alan

Trabzonspor'da yarışı sürdürebil-
mek için yapılacak takviyelerin de
çalışmalarına start verildi. Devre
arasında bir veya iki orta saha
oyuncusu almak isteyen bordo ma-
vililerin tercihlerinden ilki belli oldu.
Daha önce Medipol Başakşehir'in
de gündemine gelen Roozbeh
Cheshmi için girişim yapılacak.

Sözleşmesi sona eriyor

Fırtına hem stoper hem de ön li-
bero oynayabilen 26 yaşındaki fut-
bolcunun sözleşmesinin bitecek
olmasından dolayı yüksek bonser-
vis bedeli ödemeyi düşünmüyor.

Birçok teklfi almasına rağmen takı-
mın teknik direktörü Andrea Stra-
maccioni'nin isteği üzerine kalıp bir
senelik daha sözleşme imzalayan
tecrübeli oyuncuyu kadrosuna kat-
mak isteyen Trabzonspor'un cüzi
bir miktara işi bitirmek için görüş-
meler yapacağı öğrenildi.

Avrupa hayali var

İran'da futbol oynayan birçok fut-
bolcu gibi Avrupa'da top koşturma
hayali olan Cheshmi de Trabzons-
por'a sıcak bakıyor. Partneri Majid
Hosseini ile Trabzonspor'da da bir-
likte oynama fırsatı da bulacak de-
neyimli stoperin ocak ayında imza
atabileceği kaydedildi. Cheshmi
transferi gerçekleştiği takdirde
bordo mavililerin Hossein ve Ami-
ri'den sonra üçüncü İranlı futbol-

cusu olacak.

Roozbeh Cheshmi kimdir?

24 Haziran 1993'te İran'ın başkenti
Tahran'da dünyaya gelen Roozbeh
Cheshmi futbola Esteghlal'in ezeli
rakibi Persepolis'te başladı. Bura-
dan Moghavemat U19 takımına ki-
ralandı. Geri döndüğünde
Persepolis U21'de forma giydi. Pro-
fesypnel sözleşmesine Saba Battery
ile imza attı. 2015-2016 sezonunda
Esteghlal'e transfer oldu. İran Milli
Takımı formasını 16 maçta giydi ve
1 gol attı. 1.92 boyundaki Cheshmi
ön libero ve stoper oynayabiliyor.
Tahran ekibi ile 92 karşılaşmaya
çıktı ve rakip fileleri 4 kez havalan-
dırıp 2 de asist yaptı. Güçlü fiziği ve
hava toplarındaki hakimiyeti ile ta-
nınıyor. 
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Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor'da
transfer çalışmaları da devam ediyor. Yönetim flaş bir ismi
daha gündemine daha aldı. Esteghlal'de forma giyen
Rouzbeh Cheshmi Karadeniz temsilcisine imza atabilir

BURAK ZİHNİ

Sadece
konuşmakla
olmuyor
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin 
(1905 GSYİAD) İstanbul'da gerçekleştirilen olağanüstü
seçimli genel kuruluna Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
katıldı. Cengiz, “Sadece konuşmakla olsaydı Cicero, Sezar
olurdu. Sadece konuşmakla olmaz, haklı olmalısınız” dedi
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cengiz, Trab-
zonspor maçında çok iyi ağırlandıklarını ifade ederek
"Trabzonspor seyircisine, başkanına ve yönetimine çok
teşekkür ediyorum. Bizi müthiş ağırladılar. Şiddetli yağış
altında iki takım da ölümüne mücadele etti" ifadelerini
kullandı. Ömer Bayram'ın Joao Pereira ile saha içinde
yaşadığı pozisyon ile ilgili gelen soruya yanıt veren Cen-
giz, "Karşılaşmada istenmeyen bir iki olayın yaşandı.
sevgili Ömer Bayram kardeşimizin, haklı da haksız da
olsa o tip bir reaksiyonu göstermemesi gerekiyordu. Onu
onaylamıyorum. Hakem her tür kartı da verebilir. Biz bir
şey demeyiz. ancak karşı tarafın futbolcusunun da sahra

topu yemiş gibi 5 dakika yerde kalması, Ömer'in süper
güçleri hakkında bizde bazı kuşkular uyandırdı.
arkadaşlar dikkatli yaklaşır. El bile sıkmaya korkuyorlar"
dedi.

Cicero da Sezar olurdu

Galatasaray Başkanı Cengiz, kulübün sosyal medya
hesabı üzerinden dün yayımlanan görselle tepkilerini
düzeyli bir şekilde gösterdiklerini söyledi ve "İletişimdeki
değerli arkadaşlarımın hazırladığı görsel birçok şeyi ifade
ediyor. sadece konuşmakla olsaydı Cicero, sezar olurdu.
Konuşmakla olmaz, haklı olmalısınız” diye konuştu.

Sağlam hayaller!
SamSunSpor Teknik Direktörü Er-
tuğrul Sağlam, en büyük hayalinin
Samsunspor’u Türkiye’de şampiyon-
luk yaşamış 6. kulüp yapmak oldu-
ğunu söyledi. Samsun Valisi Osman
Kaymak, Samsunspor Teknik Direk-

törü Ertuğrul Sağlam, Samsunspor
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Er-
kanat, Genel Menajer Mustafa Azto-
pal, Teknik Menajer Yücel Uyar ve
Kulüp Müdürü Soner Soykan’ı ma-
kamında ağırladı. Vali Kaymak, kay-
yum zamanı ve şimdiki
Samsunspor’u değerlendirirken, 
Ertuğrul Sağlam ise hedeflerinden
bahsetti.

Samsun şampiyon olmalı

Samsunspor’u Avrupa kupalarında
mücadele eden Süper Lig’in kalıcı ta-
kımlarından biri haline getirecekleri-

nin altını çizen Samsunspor Teknik
Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Herkes
burada olmamı duygusallıkla birleş-
tirmeye çalışıyor. Benim burada ol-
mamın bir tarafında duygusallık var
ama diğer tarafından da profesyonel-
lik var. Ben bugün artık x bir Anadolu
takımına git, orada küme düşmemeye
oyna ya da sıkıntılarla uğraş, 12. 13.
bitir gibi bir hedefle çalışmak isteme-
dim. Buradaki şehrin potansiyelin, ta-
raftarın gücünü, tesisin kalitesini,
stadın güzelliğini gördüğünüz zaman
futbola ait olması gereken birçok
değer burada var” dedi.

Mustafa Cengiz

FIRTINA
TRANSFER
HAREKATI
BAŞLATTI
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Z iraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında se-
yircisiz oynanan mücadelede İstanbulspor'u
sahasında 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de

Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardın-
dan düzenlenen basın toplantısında konuştu. Net
bir sonuç aldıklarını söyleyen Yanal, “Kupanın iki
ayaklı oynanan ilk maçında net bir sonuç aldık.
Zaman almada sıkıntı çektiğini düşündüğümüz
oyuncularımız, sezon içindeki süreç içinde zaman
buldular. Fiziksel veri olarak yeterliliği yüksek gibi
görünse de, özellikle hücumda daha baskın oyna-
yabileceğimiz bir oyun vardı. Ancak disiplin anla-
mında doğru hareket ettiler. Bugün Fenerbahçe'nin

geleceği için şans vermekte zorlandığımız genç
oyuncuları da oynatma şansımız oldu. Emin olun
ki, hepinizden daha fazla bu konuda iştahlıyız.
Doğru zamanda doğru hasat yapmamız gerekiyor.
Taraftarımız olsaydı, güzel bir futbol gecesi yaşaya-
bilirdik. Umarım taraftarın eksik olmadığı günlere
kavuşuruz” açıklamasını yaptı.

Seviyesizlik ve aşağılık yerdeler

Maçı değerlendirdikten sonra kendisi hakkında ya-
pılan bazı yorumlar üzerine konuşan Yanal,
“Benim tarzım olmayan bir konuya girmek istiyo-
rum. Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum,

kendilerinin zamanını aldığım için af diliyorum.
Bir zat benim yöneticimle ilgili saçma sapan suçla-
malara başladı. Sosyal medyada trollerim oldu-
ğunu ifade etti. Bu aşağılıkça yaklaşım için 1
haftalık süre veriyorum ve eğer ispat etmezse, son-
rasında afişe ederek mahkemeye vereceğim. Bu
konulara girmem ama, zatı muhterem bunu ispat
etmezse, bu konuya nasıl gireceğimi gösteririm.
Çamur at izi kalsın yapılıyor. Bunu ispat etmezse,
onu afişe edeceğim. Bu kadar seviyesiz ve aşağılık
bir yerde dolanıyorlar. Bunun hesabını hem yargı
önünde hem de burada bağıra bağıra soracağım”
diyerek sözlerini tamamladı. 

Fenerbahçe Teknik Direktör Ersun Yanal kendisi hakkında sosyal medyada
trolleri olduğunu iddia eden birisi için, “Çamur at izi kalsın diyen biri var.
Bunu ispat etmezse, ben kendisini afişe edeceğim” ifadelerini kullandı
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Aslan her zaman
yarışın içinde olur

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) ko-
nuşan Suat Kaya, eksi kulübü Galata-
saray'ın her zaman şampiyonluk yarışı
içinde olacağını vurguladı. Galatasa-
ray'ın son 2 sezonun şampiyonu oldu-
ğunu hatırlatan Kaya, "Transferde iyi
hamleler yapıldı ama birçok oyuncu-
nun uyum sorunu oldu. Uyum sağla-
yan futbolcu sayısı az olunca düşüş
başladı. Fakat Fatih Terim reçeteyi yaz-
mıştır. Hoca aynı hoca. Fatih Terim'in
hedefi ve iddiası asla değişmez. Hoca-
nın olduğu yerde Galatasaray hiçbir
zaman karenin dışında kalmamıştır.
Falcao transferi ise sorun oldu. Şu an
onu beklemekten başka çare yok. İyileş-
miş ve oynayacaktır. Galatasaray her
zaman şampiyonluk potasının içinde
olacaktır" dedi.

Grubumuzu sevmedim

A Milli Takımı da değerlendiren Kaya,
"Euro 2020'ye katıldığımız için çok
mutluyum. A Milli Takımı ve teknik di-
rektör Şenol Güneş'i tebrik ediyorum.
Ancak ben Avrupa Şampiyonası'ndaki
grubumuzu sevmedim. İtalya, İsviçre ve
Galler'le çok oynadığımız söylenemez.

Açılışı İtalya ile yapacağız. Takımda
güzel bir jenerasyon ve kurguyu güzel
anlayan oyuncu grubumuz var. Hem
tecrübeliyiz hem de futbolda agresif
gençlere sahibiz. A Milli Takım olarak
daha da ileriye gideceğiz" yorumunu
yaptı. Süper Lig'deki yarışta Anadolu
takımlarının çok iyi işlere imza attığını
söyleyen Suat Kaya, "Ligde çok keyif
veren bir oyun olmasa da Anadolu
haykırışı var. Sivasspor, Alanyaspor ve
sezona iyi başlamasa da Başakşehir
önemli bir çıkış yakaladı. Arkalarında
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray

geliyor. 1. Lig ve 2. Lig'dea de çekişmeli
bir yarış oluyor" diye konuştu.

Sakarya'yı çalıştırıyor

Son olarak 2. Lig temsilcisi Sakaryas-
por'u çalıştıran 53 yaşındaki teknik
adam, "Geçen sezon şampiyon yaptı-
ğım Menemenspor'dan ayrıldım. Din-
lenmeye çekildim, saç ektirdim ve
Sakaryaspor'dan teklif aldım. Çok iyi
bir yönetimle 4. haftadan itibaren gö-
reve geldim. 1 puanı 21 puan yaparak
takımı düşme hattından Play-Off'a hat-
tına getirdim. Ancak yeni gelen yönetim
'Hocam beklenti fazla. Oyunsal ve
puan olarak daha fazla iş yapmamız
gerekiyor' dedi. Ben de 'Gerekeni yapın'
dedim ve gerekeni yaptılar. Sakaryas-
por'dan ayrıldım. Artık şimdi yeni bir
mücadelenin içine gireceğim. Futbolu
seviyorum, futbolu özlüyorum. Futbol
bizim hayatımız. Kesinlikle tembel kala-
mıyorum. İnsanları mutlu etmeyi ve
mutlu olmayı çok seviyorum" ifadelerini
kullandı.

20 yıl protez taktım

Yıllarca protez saç taktığını sözlerine
ekleyen Suat Kaya, "Saçlarım benim
kendi mutluluğumla ilgili. 53 yaşında-
yım ve 20 sene protez kullandım. Her-
kes kendi saçım zannetti. Kimseye
anlatamadım protez olduğunu. Şimdi
saç ektirdim. Kendim için değişim ya-
parım. İnşallah saç ekiminde nisanda
güzel bir sonuç alacağım" dedi. DHA

Galatasaray ve A Milli
Takım'ın unutulmaz

oyuncularından teknik
direktör Suat Kaya, 

Türk futbolu ve 
kendisi hakkında özel 

açıklamalarda bulundu.
Kaya, Galatasaray'ın her

zaman şampiyonluk 
yarışının içinde 

olacağını söyledi

İzmir futbol
kentidir
İzmir futbolunu da 
değerlendiren kaya,
şöyle konuştu: "Burada
son 5 senedeki karnemiz
çok iyi. Göztepe'de kur-
duğum takım 2. Lig'de
şampiyon oldu. Buca'da
15 maç kazandım ve 
türkiye kupası'nda son
16 turu'na kadar çıkıp
Beşiktaş'a elendik. Me-
nemenspor'da ise 3 sene
çalıştım. İlk 2 yıl 2. olduk,
hep direkten döndük.
son senemizde ise
şampiyon olduk. Başkan,
oyuncu gurubu herkes
iyi mücadele etti. İzmir
tam bir futbol kendi,
qpotansiyel çok yüksek.
Göztepe'nin ve altay'ın
stadı bitiyor. karşıyaka
stadı da biterse İzmir 
ışık saçacak."

Kral'ın muhteşem dönüşü
Kayserispor karşısında 2 gol atıp
1 de asist yapan Burak Yılmaz,
bu sezon oynadığı maçlarda far-
kını hissettirdi. 8 müsabakada
boy gösteren golcü futbolcu, 5
gol, 2 asistlik performans ortaya
koydu. Beşiktaş'ın yıldız golcüsü
Burak Yılmaz, form tutmaya baş-
ladı. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar
nedeniyle takıma geç katılan ve
performansını tam olarak oturta-
mayan golcü oyuncu, son 2
maçta attığı gollerle Beşiktaş'ın en
etkili ismi oldu. 4-1 kazanılan
Kayserispor maçında 2 gol atıp 1
de asist yapan tecrübeli futbolcu,
özellikle karşılaşmanın son bölü-
münde yaptığı pres ve savunmaya
yardımıyla taraftardan da büyük

alkış aldı. Geride kalan 13 hafta-
nın 8'inde forma giyen Yılmaz, bu
maçlarda 5 gol atarken, 2 de gol
pası verdi. 8 karşılaşmada 639
dakika forma giyen ve 5 gol, 2
asistle 7 gole direkt etki eden yıl-
dız golcü, her 91 dakikada 1 gole
etki etmiş oldu.

Suat
Kaya

ERSUN YANAL
ÇOK SERT 
AÇIKLAMALAR YAPTI

B ugüne kadar hep siyaset konusunda kelam
ettik kalem oynattık ama bu defa spor hu-
susunda da bir şeyler yazmakta fayda var.

Nasıl olsa herkesin her konuda bilgi sahibi olduğu
bir ülkede yaşamıyor muyuz? Eh öyle madem; ben
de Galatasaray'a dair biraz kalem oynatsam
fena olmaz.

Sarı kırmızı renklerine gönül verip destekledi-
ğim Galatasaray; bu yıl beklenilenin çok altında
görünüyor. Futbolda son iki yılın şampiyonu olan
Galatasaray, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde elde
ettiği olumsuz skorlarla taraftarlarını hayal kırık-
lığına uğrattı. Ligde de bekleneni veremeyince ister
istemez eleştiriler yoğunlaştı homurdanmalar arttı.

Peki Galatasaray'da en çok eleştiriyi hak eden
kim? Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi mi,

Fatih Terim mi yoksa futbolcular mı? Bana sorar-
sanız en az eleştiriyi Mustafa Cengiz ve yönetimi
hak ediyor. Netice itibariyle Dursun Özbek yöne-
timi sonrası Galatasaray'a adeta sihirli bir dokunuş
yapmış, kulübün mali sıkıntılarına belli ölçüde
merhem olmuş bir yönetim var. Futbolda ardarda
gelen şampiyonluklar da cabası... Bütün bu sürecin
devamında taraftarla bütünleşmiş, taraftarın Fal-
cao isteğine bile canhıraş bir mücadeleyle karşılık
vermiş bir yönetim var. Dolayısıyla yönetimi eleş-
tirmek pek doğru olmaz.

Peki kimi eleştireceğiz? Fatih Terim mi? Fatih
Hoca'yı, oyun anlayışı nedeniyle karşılaşmalarda
çıkarıp sahaya sürdüğü oyuncularla veyahut yap-
tırdığı transferlerle eleştirebiliriz. Ancak topyekün
topun ağzına Terim'i oturtmak hocaya büyük bir

haksızlık olur. Galatasaray'ın 8
şampiyonluğunda imzası olan son iki yılda da ta-
kımı şampiyon yapmayı başarmış çok başarılı bir
teknik adamdan söz ediyoruz. 

Eh buraya kadar anladınız ki; bence en büyük
eleştiriyi futbolculara yapmak gerekiyor. Galatasa-
ray'ın ilk 11'ne baktığınız zaman şu an itibariyle
kaleci Fernando Muslera hariç takımda takdiri
hak eden bir oyuncu yok. Sakatlanana kadar gös-
terdiği birkaç maçlık olumlu performansıyla Ando-
ne'yi de onore edebiliriz. Fakat bu isimlerin dışında
alkışlanıp takdir edebilecek bir oyuncu perfor-
mansı göremiyoruz. 

Belhanda mesela. Kendisini izlerken iki kelime
özet geçiyoruz; eyvah eyvah! Onlar nasıl top kay-
betmek, o nasıl dirençsizlik, o nasıl isteksizlik?
Dünya yansa yorganım yok içinde anlayışıyla sa-
hada top sürmek dışında hiçbir olumlu hareketini
göremiyoruz. Beklere bakalım. Mariano... O da bu
sezon tam bir hayal kırıklığı. Hemen karşısındaki
diğer bek Nagatomo. Trabzonspor'a karşı attığı gol
bir nebze alkışlanır olsa da Nagatomo da sezonun
geneline bakıldığına tam bir facia denilebilir. Ar-
kasına kaçırdığı rakip takımın kanat oyuncuları
nedeniyle Galatasaray'ın bu sezon kalesinde kaç
gole maruz kaldığını izlerseniz siz de bana hak ve-
rebilirsiniz. Ve Emre Mor. Genç yetenek... Ama bu
yetenek yalpalamak dışında başka bir şey yapmı-
yor. Geçmiş zamanlardan kalan bir Emre Çolak
misali sahada sadece başıboş dolandığını görüyo-
ruz. Feghouli ve bal yapmayan arı Babel de 
cabası. 

Takımın forvet hattı için ise ne denilebilir bilmi-
yorum. Adem Büyük bence eleştirilemez. Zira per-
formansını yoktan var ederek, iyi niyetle ve
savaşarak oynayan bir oyuncu. Andone deseniz
sakat... Falcao deseniz müzmin sakat. Dolayısıyla
vay gol yollarının haline. 

Şimdi takımın önünde bir PSG deplasmanı ve
bir Alanya maçı var. Galatasaray'ın zaten hiçkimse
PSG'yi mağlup etmesini beklemiyor. Hayal kur-
maya da gerek yok. Makul bir yenilgi herkesin di-
leği durumunda... Fakat Alanya maçı belli ki bu
aydan sonra Avrupa defterini kapatıp lige dönecek
Galatasaray için oldukça kritik. Galatasaray şayet
Alanyaspor'u mağlup ederse ligde tekrar yarışın
içinde iddialı bir konuma gelerek, devre arasında
kadar makul bir çıkış sürdürebilir. Yenilgi 
alırsa ise ...

Ahlar vahlar ve tatsız geçecek bir sezonu 
kabulleniş...

Galatasaray'ın sorunu ne?
Anıl BODUÇ
statİk fİkİr

anilboduc@gmail.com
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Beylikdüzü’nde yeni adresiniz...

Beykent Big Boss Concept olarak sizlere daha iyi
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

S ilivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordi-
nasyon Merkezi’nden hizmet alan özel
çocuklar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

sebebiyle sahne gösterileri yaptı. Düzenlenen
programa Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Silivri
Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral,
Silivri Gençlik Hizmetleri ve
Spor İlçe Müdürü Can Dağa-
şan, muhtarlar, özel bireyler ile
aileleri ve vatandaşlar katıldı.
Özel öğrencilerin oluşturduğu
Cici Kız Grubu, Beyaz Kelebek-
ler Gösteri Grubu ve Hababam
Sınıfı Gösteri Grubu gecede
büyük beğeni topladı. “Ah Kal-
bim Ben Senden Çok Çektim”
şarkısı ile sahnede dans eden
Cici Kızlar, enstrümanları ile
sahnede şarkılar seslendiren
Beyaz Kelebekler ve Adile Naşit
şarkılarında dans eden Haba-
bam Sınıfı ekibi kendilerini izle-
yen ailelere duygu seli yaşattı. 

Gözyaşlarını tutamadı

Engelli bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu
Engelsiz Sevgi Korosu, Silivri Belediyesi Kül-
tür Merkezi eğitmenleri İbrahim Orçin ve Er-
doğan Eren’in şefliğinde izleyicilere unutulmaz
bir gece yaşattı. Her biri farklı engellere sahip
özel öğrencilerin oluşturduğu koro 'Nasıl Geçti
Habersiz', 'Yıldızların Altında', 'Unut Sevme
Beni' gibi unutulmaz eserleri seslendirdi. Rock
Müzik şarkıları da söyleyen koro, 'Bu Dünya
Bizim' isimli eser ile el ele tutuşarak final yaptı.
Sahne programının devamında Seher ve Kübra
isimli iki özel çocuk sürpriz bir şekilde şarkı

söylemek istedi. 'Nasıl Geçti Habersiz' şarkısını
annelerine ithafen söyleyen ikizler, annelerinin
doğum gününü sahneden kutladı. İkiz çocuk-
ların annesi Hatice Yiğit ve salondaki izleyiciler
gözyaşlarına hakim olamadı.

Engelsiz park müjdesi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, gecede
bir konuşma yaparak engelli bireyler için park

müjdesi verdi. Silivri’yi engelsiz
bir şehir haline dönüştürecekle-
rinin altını çizen Başkan Yıl-
maz, “Bu sevgi korosuna, bu
güzel insanlara, bu güzel pırıl
pırıl gözlere ben Silivri Belediye
Başkanı olarak tüm Silivri halkı
adına teşekkür etmek istiyorum.
Hepiniz bize Cenabı Allah’ın
emanetisiniz. Bize düşen görev
bu şehri engelsiz bir şehir haline
getirmek. Ben buradan hepinize
şu müjdeyi vermek istiyorum.
Özellikli olması nedeniyle İstan-
bul’daki belki Türkiye’deki ilk
Engelsiz Parkı, çocuk parkını,
salıncakları, bisikletleri çok ya-
kında sizlere hediye edeceğiz,

çok yakında temelini atacağız. Silivri Belediye-
si’yle Arıkan Ailesi’nden bağışçımız Ebru ha-
nımefendinin işbirliği ile yaklaşık 5-6 dönüm
bir arazide görme engellilerin bisiklet binebile-
ceği, parkuru olabilecek düzeyde tüm çocukla-
rımızın bir arada eğlenerek öğrendiği, bilimsel
alanların da olduğu bir engelsiz parkı Silivri’ye
kazandıracağız. O parkta beraberce oynayaca-
ğız, beraberce eğleneceğiz. Sizlerle ilgili çok
ciddi çalışmalarımız olacak. Bunu yürekten
söylüyorum. Bu özel insanların, bu güzel in-
sanların arasında olmaktan yaşadığım mutlu-
luğu da sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.

Silivri Belediyesi Engelsiz Sevgi Korosu’ndaki özel bireyler, 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü nedeniyle farkındalık yaratmak için koro ve dans gösterileri
yaptı. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, engelli bireyler için park yapılacağını 
belirterek, “O parkta beraberce oynayacağız, beraberce eğleneceğiz” dedi
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Konuşmasının ardından
özel çocukların arasına
giren Başkan Yılmaz,

'Hayat Bayram Olsa' isimli
şarkıyı el ele tutuşarak 

birlikte seslendirdi.

HAYAT
BAYRAM
OLSA

Esnafa sosyal medya dopingi
Sosyal medya yiyecek içecek satışı yapan küçük esnafın ürün ve hizmetlerini tanıttığı bir
mecraya dönüştü. Dönercisi, börekçisi pek çok alanda faaliyet gösteren esnaf, ağızları
sulandıran görüntülerle hem fenomen olma hem de müşteri çekme derdine düştü

NAR gibi kızarmış dönerler, etler, bol
peynirli börekler, acılı çiğ köfteler ve
ustaların şovlarıyla birleşiyor ve sos-
yal medya hesaplarında yer alıyor.
Yiyecek içecek sektöründeki Emi-
nönü esnafının çoğunluğu durum-
dan memnun, ancak sosyal medya
kullanmayanlar da var.

Müşteri sayısını artırdı

Börekçi Yaşar Çevrim, sosyal medya
hesaplarının satışlarına faydası oldu-
ğunu belirterek, “Genelde peynirin
uzadığı görüntüler var. Peynirden çe-
şitli sandviçler yapıyoruz peynirden.
Müşteriler sosyal medyadan görüp
geliyor, ikram ediyoruz, memnun
kalıp ayrılıyorlar. Sonrasında da sü-
rekli müşterimiz oluyorlar” dedi. Dö-
nerci Sefer Dinç, sosyal medya
hesapları ve takipçi müşterilerinin de
olduğunu belirterek, “Bu satışları-

mızı etkiliyor. Sosyal medyada adre-
simizde olduğu için, hem yakın çev-
reden telefonla arayanlar, hem de
adresimize bakıp büfemize gelen,
dönerimizin tadına bakan müşterile-
rimiz bayağı var” diye konuştu.

İhtiyacı ortadan kaldırdı

Şekerci Fatih Işık dükkanını yeni aç-
tığı için henüz sosyal medya hesabı-
nın bulunmadığını belirterek,
“Soruyorlar sosyal medya hesabı-
mızı, adresimizi, konumumuz kul-
lanmak için. Biz de düşünüyoruz
hesap açmayı” şeklinde konuştu. Ku-
ruyemişçi Osman Çakır ise sosyal
medya hesaplarının bulunduğunu
ancak aktif bir şekilde kullanmadık-
larını belirterek, “Hesap var ama
aktif olarak kullanılmıyor. Bizim dük-
kanımızın konumu gereği ihtiyacımız
yok” dedi. DHA

Alucralılar hasret giderdi
PROF. Nusret Bulutçu’nun teklifi ve
Cem İkiz ile Adem Delice’nin or-
ganizasyonu ile davetliler Kağıt-
hane’de bir mekanda buluştu.
Gündemsiz yapılan ve sadece
hasret giderip anıların tazelen-
diği toplantıya, yazarımız Mus-
tafa Dolu, TMSF Başkanı
Muhittin Gülal, Halk Fakto-

ring Genel Müdürü Selahattin Sü-
leymanoğlu, Alucra Vakfı Başkanı
Süleyman Baba, Prof. Nusret Bu-
lutçu, Eczacı Muhlis Akmen,
Beyoğlu Kent Konseyi Başkanı
İsmail Gülal, Güllüoğlu Şirket-
leri Yönetim Kurulu Üyesi Cem
Ekiz, Urfadan Tesisleri Yönetim
Kurulu Başkanı Adem Delice,

Alucralı sanayici ve iş adamları ile
Sivil Toplum Kuruluşlarının 
başkanları katıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Yılmaz, katılımcılara engelsiz park müjdesi verdi. 


