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Avcılar'da Elektrik Üre-
tim A.Ş'ye ait doğalgaz

kombine çevrim santraline yıl-
dırım düştü. İhbar üzerine olay
yerine Avcılar ve Yakuplu it-
faiye ekipleri sevk edildi. Tesiste
maddi hasar meydana gelirken
olayda ölen ya da yaralanan
olmadı. Teknik ekipler ve itfaiye
yıldırım düşen santralde çalış-
malarını sürdürüyor. 
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Türkiye EURO 2020
öncesindeki hazırlıkla-

rını Uluslar Ligi turnuva-
sında sürdürüyor. İsveç
ve Rusya ile karşılaşacak
olan milliler bu akşam ilk
maçına çıkıyor. Türkiye ile
Rusya'yı karşı karşıya getirecek olan 
mücadele 21.45'te başlayacak.  I SAYFA 11
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180 YERİNE 256 PERSONEL

Denetçi, Sayıştay Başkanlığı’na sunduğu
rapor içeriğinde, fazladan çalıştırılan persone-
lin Ankara İl Koordinatörlüğü’nden merkeze

kaydırıldığını belirtti, “Şayet iş yükü fazla ve ek perso-
nele ihtiyaç duyuluyorsa bunun için kanun değişikliği
gerekir” diyerek usulsüzlüğün ortadan kaldırılmasını is-
tedi. Sayıştay denetçisinin bulgularına savunma yapan
kurum ise “İş yükümüz ağır, projeler fazla yetiştiremi-
yoruz” tarzında ifadeler kullandı. I SAYFA 9
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İŞ YüKüMüZ ÇOK AĞIR!

BoğAZ’DA BeKleyen

TEHLIKE!
Zeytinburnu açıklarında bekletilen Panama bandıralı Rahmeh adlı 
gemide, şarbon hastalığı taşıyan büyükbaş hayvanların tutulduğu iddia
edildi. CHP milletvekili Ali Şeker, iddiaları TBMM gündemine taşıdı

Hayvan Hakları Federasyonu (HAY-
TAP) sosyal medya hesabından yap-

tığı paylaşımda "İçinde yüzlerce şarbonlu
hayvancağızın olduğu, Rahmeh adlı Pa-
nama bandıralı gemi şu an itibarıyla halen
İstanbul Ahırkapı açıklarındadır. Telef
olan hayvancıkların çoğunun

öğütülerek denize atıldığına dair tarafımıza
haberler gelmektedir" iddiasını ortaya attı.
HAYTAP konuyla ilgili tekne tutup geminin
görüntülerini canlı yayınlayacağını bildirdi.

CHP’li Ali Şeker de ver-
diği soru önergesinde

bu iddiaların doğru
olup olmadığını

sordu.  I SAYFA 7
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Hayvanlar denize atıldı!

Bu sene 5'incisi düzenlenen Bey-
likdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları

bir kez daha birbirinden ünlü isimleri
konuk etti. Eğitim konusunun ön
plana çıktığı sohbetlerde Bey-
likdüzü Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu; “Siya-
setin elini ayağını hem
spordan hem eğitim-
den çekmesi gerekir”
dedi.  I SAYFA 12
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Siyaset spordan 
elini cekmeli

Kartal'dan Sefaköy'’e
giden TC-HYU kuyruk

tescilli helikopter Bostancı
açıklarında Boğaz'a düştü.
Helikopterde bulunan iki kişi-
den birisi hayatını kaybetti.
Helikopterin Halil İbrahim
Ünver'e ait Ünver Havacılık
adına kayıtlı olduğu öğrenildi.

Pilot İsmet Öztürk'ün duru-
munun iyi olduğu belirtilirken
Halil Ünver, kurtarıldıktan
yaklaşık bir saat sonra vefat
etti. Yaralılara ilk müdahalenin
balıkçılar tarafından yapıldığı
belirtildi. Bu arada helikoptere
yıldırım çarptığı, bu nedenle
düştüğü iddia edildi. 
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MÜDAHALEYİ BALIKÇILAR YAPTIBostancı açıklarında 

bir helikopter düştü. 
Helikopterin pilotu İsmet
Özgür yaralı kurtarılırken,
OTOKAR Yönetim Kurulu

Üyesi Halil Ünver 
hayatını kaybetti
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ARPALIK DEDIGIN
BOYLE OLUR!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu ve Almanya Dışişleri Ba-

kanı Heiko Maas, Alman Lisesi'nin
yeni yıl programına katıldı. Çavu-
şoğlu, bir öğrencinin başka hangi
mesleği yapmak istediği sorusuna,
“Ben çiftçi çocuğuyum. Şu anda
Kavun, karpuz, domates yetiştiriyo-
rum" yanıtını verdi.  I SAYFA 7
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Kavun karpuz
yetiştiriyorum!

İBB, pet şişelerin sokağa atılarak
doğaya zarar vermesini önlemek

için yeni bir uygulama başlatıyor. Bele-
diyenin iştiraklerinden olan İSBAK ta-
rafından yapılan otomatlara pet şişe
atanlar karşılığında İstanbulkart 'a yük-
leme yapacak. Bu uygulama ile atıkla-
rın otomatlar aracılığıyla toplanması
hedefleniyor. I SAYFA 4
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, bu sene

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı
yurtlarda ücretlerde herhangi bir zam yap-
mayacaklarını söyledi. Kasapoğlu, "Gençle-
rimiz için fedakarlığa hazırız" dedi. I SAYFA 7
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Yurt ücretlerine
zam yapılmayacak

Pet şişeyi at 
kartını doldur

Ataşehir'de bir otomobil park halindeki
bir araca çarptıktan sonra kıraathaneye

girdi. Kazada kıraathanede oturan 2 kişi yara-
landı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla
hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin ol-
madığı öğrenildi. Sürücü ise uzun süre kazanın
kazanın şokunu atlatamadı. I SAYFA 3
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Okul servis araçlarında
yaşanan ölümlü kazala-

rın ardından gündeme gelen
her öğrenci için 'oturmaya da-
yalı koltuk sensörü', 'üç nokta
emniyet kemeri' ve 'her kol-
tuğu görecek şekilde kamera
ile internet sistemlerinin' zo-
runlu hale getirilmesi bir yıl
ertelendi. Uygulama 3 Eylül
2019’da başlayacak. I SAYFA 8
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UZATMALI
GüvENLİK!

Davetsiz
MISAFIR!

CEvRİM 
SANTRALİNE
YILDIRIM DüŞTü

Büyükçekmece’de çatışma 3

‘ŞEFFALIĞI’ TEMEL İLKE OLARAK BENİMSEYEN TKDK'NİN FAZLADAN 76 PERSONEL ÇALIŞTIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Denetim ve incelemeden geçen
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destek-
leme Kurumu’nda (TKDK) arpalık

sisteminin işlediği tesbit edildi. Kanun gereği
180 personelin çalışmasının yeterli olacağı
esasıyla kurulan kurumda 256 personel bu-
lunduğunu tesbit eden Sayıştay denetçisi 
raporuna, “Kurumda çalışması gereken per-
sonelin bir buçuk katı personel çalıştığı tesbit edilmiştir.
Bu da yasaya aykırıdır” diye şerh düştü. 
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ÖZEL
HABER

CENGİZ
ALÇAYIR

Türkiye'de çiftçiler 
can çekişirken, 

bakanlığa bağlı Tarım
ve Kırsal Destekleme

Kurumu’nda kanunda
öngörülenden bir
buçuk kat fazlası 

personel çalıştırıldığı
ortaya çıktı. Kurum,

savunmasında
“İş yükümüz çok ağır 

yetiştiremiyoruz” dedi
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D ünyada sık görülen,
yaşam kalitesini ve süre-
sini etkileyen hastalıkla-

rın ana sebeplerinden biri
giderek yaygınlaşan anksiyete ve
depresyon gibi ruh sağlığı prob-
lemleri olarak gösterilmektedir.
Ciddi ruh sağlığı problemleri ya-
şayan kişilerin ise ortalama
yaşam süresi 10-20 yıl daha azal-
maktadır. Fiziksel olarak aktif ol-
mayan depresif kişilerde ani
ölüm oranları yüzde 70 civarında-
dır. Yapılan çalışmalar göstermiş-
tir ki, dünyada her 4 kişiden biri
yaşamının bir döneminde ruh
sağlığı problemi ile karşılaşabil-
mektedir. 6 kişiden biri ise aşırı
stres ve depresyon tanısı 
almaktadır.

FİZİksel aktİvİte İyİ gelİr
Egzersiz yapan kişiler endorfin
salgılarlar, endorfin sal-
gılandıkça kişiler
mutlu hissederler

ve küçük şeylerden daha çok
keyif almaya başlayarak depres-
yonla karşılaşma olasılığı azalır.
Bu nedenle anksiyete, depresyon
veya daha ciddi ruh sağlığı so-
runu olan kişiler için fizik tedavi
ve rehabilitasyon uzman doktor-
ları yaşam boyu sürecek kişiye
özel egzersiz reçetesi belirle-
mekte ve günlük yaşamda daha
aktif olmalarını cesaretlendirecek
düzenlemeler yapmaktadırlar.
Böylece bu kişiler yaşamdan kop-
madan günlük yaşamlarını daha
sağlıklı sürdürebilmektedirler. Bu
hastaların tedavisinde fizik tedavi
ve rehabilitasyon doktoru, fizyote-
rapist, psikolog, aile ve hastanın
yer aldığı takım çalışması içinde
olmak ve takımın üyelerinin birbiri
ile uyumlu olması başarı için çok
önemlidir.

İleri yaşta da önemlİ
Romatoid artrit ve kireçlenme
gibi yaygın eklem problemleri

olan kişilerin yüzde 20’sinde ağrı
ve hareket kısıtlılığı nedeni ile
depresyon görülmektedir. Omur-
ilik felci veya İnme geçiren hasta-
ların yüzde 30’u bir daha
yürüyememe, konuşamama veya
bağımlı kalma düşüncesi nedeni
ile depresyon tanısı almaktadır.
Yaşlanma nedeni ile denge ve ko-
ordinasyonu bozuk olan kırılgan,
düşme riski taşıyan yaşlıların
yüzde 40’ı da depresyon yaşa-
maktadır. Bu kişiler egzersize
başlama, motive olma ve devam
ettirmede çok isteksiz olup uzun
dönemde ev içi ve dışı aktivite-
lerde bağımlı hale gelmektedirler.
Bu hastalarda düzenli fiziksel ak-
tivite ve egzersiz ile depresyonu
önlemek mümkündür.

Çok egZersİZ aZ İlaÇ
Hafif orta düzeyde depresyonu
olan kişileri egzersiz yapma ve fi-
ziksel olarak aktif hale getirebil-
mek için öncelikle fizik tedavi

uzman doktoru tarafından fiziksel
aktivite düzeyleri saptanmalıdır.
Ciddi kalp damar ve solunum
problemleri olan kişiler için ayrı
bir egzersiz programı belirlenmeli-
dir. Aktivite düzeyi düşük kişilerin
aktiviteleri ve egzersiz yoğunluğu
zamanla artırılmalıdır. Başlangıçta
fizyoterapist gözetimi altında hafif
şiddette haftada 5 gün günde 10
dakika esneklik egzersizleri ile te-
daviye başlanmalıdır. Esneklik eg-
zersizleri öncesinde 5 dakika
ısınma ve sonrasında 5 dakika so-
ğuma süresi olmalıdır. Bu egzer-
sizler Günde 15 dakika açık
havada tempolu yürüyüş ile des-
teklenmeli ve aktivite düzeyi za-
manla artırılarak en az 3 ay devam
edilmelidir. Böylece kişinin moti-
vasyonunu artarken egzersizin ya-
ratacağı mutluluk
antidepresan
etkisini 
açığa çıkara-
caktır.

HAreket et 
Düzenli fiziksel aktivite hem vücut hem de ruh sağlığının korunmasına yardımcı
oluyor. Günlük yaşamda stres seviyesi aktivitenin artması ile azalırken, mutluluk

hormonu düzeyi ise basit birkaç hareketle bile yükselebiliyor

BUNALMA

Doğayla iç içe temiz havada haftada 3-5 gün
/25-30 dakikalık yürüyüş ve koşular, 30-60 da-
kika arasında bisiklete binmek, 20-30 dakikalık
yüzme gibi sporların yanı sıra bahçe işleri veya

marangozluk gibi boş zamanları aktif olarak
faydalı uğraşlarla değerlendirmek hem

beden hem ruh sağlığına iyi gelecektir. Dü-
zenli yapılan egzersiz ve fiziksel aktivite

önemli bir antidepresandır ve anti-
depresan ilaçlarına olan ihti-

yacı azaltmaktadır.

Yürüyün, 
yüzün, koşun

Gözlerinize gözünüz
gibi bakın koruyun
Gözün ışığı algılayan, damar ve sinirlerden
oluşan kısmı retinada ortaya çıkan hastalıklar,
görme kaybına yol açabiliyor. Uzmanlar, görme
sorunlarıyla ilgili belirtilerin fark edilmesi halinde
vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmanın, 
tedavide büyük önem taşıdığını belirtiyor

Retina, göz küresinin arka duvarını bir duvar
kağıdı gibi kaplayan ve görme hücrelerinden olu-
şan ağ tabakasıdır. Retinada oluşan hastalıklar

doğrudan görme duyumuzu tehdit eder. Görme duyusu,
insan hayatı için büyük önem taşır. Ancak özellikle retinada
ortaya çıkan birtakım sorunlar görmede sıkıntı yaşanma-
sına yol açabilir. Bu sorunlar retinanın kendinden veya sis-
temik hastalıklardan kaynaklanabilir.

Işık parlamasına dikkat

Retina yırtıkları, genellikle retinanın yapısının ince olmasına
bağlı olarak ortaya çıkar ve daha çok yüksek dereceli myop
gözlerde görülür ve yırtık hemen tedavi edilmezse göz içi sı-
vısı yırtıktan retinanın altına ilerleyerek retina ayrılması yani
tıbbi ifadeyle retina dekolmanı denilen körlüğe yol açan bir
hastalığa neden olmaktadır. Bu nedenle de bu sorunda
erken teşhis önem taşır. Kişiler eğer ışık çakması, flaş pat-
laması, şimşek çakması gibi belirtiler fark
ederse hemen bir göz hekimine
başvurmalıdır. Retina de-
kolmanında, hastalığın
ağırlığına, süresine
ve yırtığın yeri ve
büyüklüğüne
göre farklı cer-
rahi seçenek-
ler gündeme
gelebilir. Bu
kapsamda;
göz içine
gaz verilebi-
lir, dışarıdan
göze silikon
koyulabilir
veya göz içine
girilerek vitrek-
tomi uygulana-
bilir. Bu
cerrahilerde başarı
oranı yüzde 90-95’in
üzerinde olmaktadır. 

Sarı nokta alarm demektir

Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen “yaşa
bağlı makula dejenerasyonu”, en sık 70’li-80’li yaşlarda
ortaya çıkmasına rağmen genetik yatkınlığı olan kişilerde
45-50 yaşından sonra da başlayabilmektedir. Sarı nokta
hastalığı, kişilerde etrafı görebilmesine rağmen orta nok-
tayı, örneğin bir insanın yüzünü bulanık, çarpık, eğri ya da
kırık görme gibi şikayetlerle kendini belli etmektedir. Yaşa
bağlı sarı nokta hastalığında mücadelede; sağlıklı beslen-
mek ve sigaradan uzak durmak gerekiyor.

Retinayı etkileyen sistemik hastalık-
ların başında diyabet gelmektedir. Bu

hastalık ülkemizde görülen körlük vaka-
larının bir numaralı nedenlerindendir. Di-
yabet damarları dolayısıyla da retinayı

bozduğu için, bunun retinaya verdiği hasar
bazen kalıcı olabilir. Retinada kan dolaşımı
bozukluğu geliştiği anda, vücut kendine yeni
damarlar oluşturur ve bu damarlar sağlık-
sızdır. Diyabete bağlı oluşan yeni damarlar
kanamaya da yatkınlığıyla bilinir. Bu has-

talık da erken dönemde fark edildiğinde
lazer ve göz içi enjeksiyonlarla tedavi

edilebilir. Fakat tanıda geç kalın-
ması halinde devreye cerrahi

yöntemler girer.

Diyabet 
tetikler

yüksek sıcaklıklar nedeniyle kalp ve da-
marlar üzerindeki yük de artıyor. Hava sı-
caklıklarına bağlı olarak değişen kan

basıncı, kalp krizi riskini tetikleyebiliyor. Özellikle çok
sıcak havalarda serinlemek için ani bir şekilde aşırı

soğuk ortamlara geçmek de kalp damarlarında
şok etkisi oluşturarak, kriz riskini artırabiliyor..

Bu nedenle serinleme ihtiyacı duyulan sıcak
havalarda ısı dengesine dikkat edilmesi gere-

kiyor. Memorial Antalya Hastanesi Kardi-
yoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Nuri Cömert,

sıcak havalarda kalp sağlığı için dikkat
edilmesi gerekenler hakkında bilgi
verdi. Aşırı sıcaklar kan basıncı seviye-

lerinde ani artış ya da düşüşlerle birlikte kalp krizi ris-
kine yol açabilir. Sıcak havanın kalbin yükünü artırıcı
etkisi de vardır ve bu nedenle sıcağa kontrolsüz maru-
ziyet kalp sağlığı için tehlike oluşturmaktadır. 

Klimayı iyi ayarlayın

Özellikle Akdeniz Bölgesi gibi hava sıcaklıklarının yük-
sek seviyelerde olduğu yerlerde klima kullanımına
özellikle dikkat edilmelidir. Sıcak bir ortamdan bir
anda klima tarafından aşırı derecede soğutulmuş
başka bir ortama geçiş, özellikle kalp hastaları için sa-
kıncalı olduğu gibi ani kalp sorunlarına da yol açabilir.
Bu nedenle klimalı ortam soğuk değil serin olmalıdır
ve dikkat edilmelidir.

Kalbiniz için sıcağa dikkat

Uzmanlar düzenli bir şekilde 
spor yapan insanların daha

az bunalıma girdiğini ve daha
az sıkıntı çektiğini söyledi. Sürekli

hareket etmenin insanların
motivasyonlarını arttırdığını 

belirten uzmanlar, herkese düzenli
spor yapmalarını tavsiye etti.
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Ö nümüzdeki yerel seçimlerde kıran kı-
rana geçecek yerlerden birisi de İstan-
bul'un en uç yakasındaki ilçesi Silivri.

Silivri’de son dört seçimin sonuçları şöyle
gerçekleşmişti.

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdo-
ğan'a yüzde 40.5, İnce'ye 45, Akşener'e 7.2, De-
mirtaş'a ise 6.1 oranında oy çıktı Silivri'de.

Milletvekilliği seçimlerinde ise CHP 34.56,
Ak Parti 32.9, İyi Parti 10.72, HDP 10.72,
MHP 8.3 ve SP 1.2 oranında oy aldı.

Cumhur İttifakı yüzde 42'de kalırken, Millet
ittifakı 46.8 oranıyla Silivri'den birinci çıktı.

2015 7 Haziran seçimlerinde şu 
sonuçlar çıkmıştı:

CHP 38.8,
Ak Parti 32.4,
MHP 13.4,
HDP 9.3,
Daha sonra hani şu 7 Haziran seçimlerinde

Ak Parti'nin oy kaybı yaşaması ve bir türlü hü-
kümet kurulamaması sonucu tekrar gidilen
erken seçim olan; 2015 1 Kasım seçimlerinde
şu sonuçlar çıkmıştı:

CHP 41,
Ak Parti 40,
MHP 10,
HDP 7.
...
2014 yerel seçimlerinde ise; CHP 49, Ak

Parti 43, MHP 4, HDP 2, oranında oy almıştı.

Cumhur ittifakı yüzde 50'yi bulamaz

Bu sonuçlara bakıldığında yerel seçimlerde
de ittifak yapacaklarını söyleyen Ak Parti ve
MHP'nin fire vermeseler bile yüzde 50'yi bula-
mayacaklarını ifade edebiliriz.

Silivri'de yerel seçimlerin en kritik partisi İYİ
Parti olacaktır.

Zira HDP seçmenini az çok biliyoruz.
HDP'nin muhafazakar kanadı Ak Parti'ye sol

kanadı CHP'ye oy veriyor.
Ya İYİ Parti'nin seçmeni yerel seçimlerde

partileri ile CHP bir ittifak yapmaz ise kimden
yana oy kullanacaklar.

Yani şunu söylemek istiyorum.
Son seçim sonuçlarını ele aldığımızda.
Ak Parti ve MHP'nin oy oranı toplamı yüzde

42 yaparken, CHP tek başına yüzde 34.56 ora-
nında kalıyor.

Şayet HDP ve İyi Parti'den ciddi anlamda
destek alamaz ise (İyi Parti ve HDP ikisi de
yüzde 10.72 oranında oy almıştı) CHP adayını
ciddi bir sıkıntı bekliyor diyebiliriz.

adayın kim olduğuna bağlı

Burada hemen şunu söyleyebiliriz.
CHP'nin de Ak Parti'nin de adayının kim ol-

duğu aynı zamanda HDP ve İyi Parti seçmenin-
den ne kadar destek alacağı anlamına gelir.

Mesela CHP şayet yine Rumeli kökenli bir
aday ile yarışa girer ise Ak Parti'nin Anadolu
kökenli bir aday ile seçimlere girmesi gerekiyor.

Bu yöntem ile HDP'li seçmenden daha fazla
destek görebilir.

Işıklar yine Değirmenci ile yarışacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki dönemdir
belediye başkanlığı yapan Özcan Işıklar aday

adaylık döneminde yine Selami,
Değrmenci ile yarışacak.

Bu yazıyı kaleme aldığımız saatlerde Değir-
menci'nin Silivri'de adaylık açıklaması yapaca-
ğını öğrendik.

Birazdan biz de bu toplantı için yola 
çıkacağız.

Kimine göre Selami Değirmenci'nin son iki
seçimde olduğu gibi boşuna aday adayı olduğu
yorumları yapılırken, kimisi ise Özcan Işıklar'ın
CHP genel merkezinin son günlerde CHP'nin
adaylık kriterlerine ters hareketlerinin başını
ağrıtacağını ve adaylığını zora sokacağını yo-
rumluyorlar.

Bir başka yorum ise Muharrem İnce'ye yakın
olan belediye başkanlarını CHP yönetiminin
aday göstermeyeceği yönünde olurken, ben bu
yorumlara katılmamakla birlikte.

Kılıçdaroğlu'nun aday belirlerken İnce'ye
belli kontenjan ayıracağını ve Işıklar'ın bu kon-
tenjanda olacağını düşünüyorum.

ak Parti'de Bozoğlu tuttu

Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gelirsek.
Bir tarafta partinin şimdiye kadar en yüksek

oyunu toplayan Tahir Sert.
Diğer tarafta Anadolu seçmeninin favorisi

eski belediye başkanı Hüseyin Turan.
Yine Anadolu kökenli eski ilçe başkanı Metin

Karakaş.
Üç dönemdir milletvekilliği görevini sürdü-

ren Tülay Kaynarca.
Genç avukat Emrah Maşalacı.
İlçe başkanı Mutlu Bozoğlu aday adayları

olarak aklımıza gelen isimler.
Bu isimlerden şayet CHP adayının da Rume-

lili olduğunu varsayarsak Hüseyin Turan veya
Metin Karakaş'a biraz fazla şans tanınabilir.

Ancak burada MHP kanadını da unutma-
mak gerek.

Zira ben şahsen MHP'nin bir çok yerde aday
belirlemede Ak Parti üzerinde etkin olacağını
düşünüyorum.

MhP İstanbul'da aday gösterir mi?

Burada hemen şunu söyleyelim.
Yerel seçimde AK Parti ile ittifak yaparak

Ak Parti'nin güçlü olduğu yerlerde aday göster-
meyecek MHP yönetimi aynı zamanda kendile-
rinin güçlü olduğu yerlerde Ak Parti'den de
aday yapmamalarını talep edecek ve bu yer-
lerde MHP adayı ile seçimlere gidilecek.

İstanbul ilçeleri içerisinde baktığınızda bazı
ilçelerde, yani CHP'nin elinde bulunan ve Ak
Parti'nin zorlanacağı bazı ilçelerde, farklı dü-
şüncelerden seçmenleri de etkilemek için sadece
MHP adayı ile yarışa girilirse şaşırmamak
gerek.

Silivri bu ilçelerden birisi olur mu?
Belki.
Bir başka değiş ile, Silivri'de, Rumelilik,

Anadoluluk, İyi Parti seçmeni, HDP seçmeni,
CHP adayının zaafiyetinden istifade edecek bir
isim ile MHP çatısı altında seçime gidilir mi
dersiniz.

Ben sordum siz de biraz tartışın derim...

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Silivri'de yerel seçim
kıran kırana geçecek

3GÜNCEL

0507 117 80 52 Sezai Kütük  
0506 386 15 14 Hakan Tekin
0 (212) 728 50 03 ofiS HaT

GÜVENİN VE GÜLER YÜZÜN ADRESİ 

TEKİN GAYRİMENKUL 
KaZanDIrMaYa
DEvaM EDiYoruZ 

İstanbul’un incisi Silivri’de 310 m2 arsa 39 bin TL 
Yıllık % 20 kâr garantisi ile takas ve vade seçeneklerimiz mevcuttur 

K aza saat 13.00 sıralarında Yenisahra
Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üze-
rinde meydana geldi. İddiaya göre Çiğ-

dem Kaya'nın kullandığı 34 KB 6912 plakalı araç
cadde üzerinde seyir halinde ilerlediği sırada
kontrolden çıktı.Sürücü  park halindeki araca
çarptıktan soonra bir kıraathaneye girdi. Kazayı
gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine
haber verdi. Kazada kıraathanede oturan 2 kişi
yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulans-
larla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin
olmadığı öğrenildi.

Şok geçirdi

Sürücü uzun süre kazanın şokunu atlatamadı.
Sürücünün olay yerine gelen yakınları bir san-
dalyeye oturan kadını teselli etmeye çalıştı.
Görgü tanıkları “yukardan aşağıya iniyordu, bir
anda park halindeki araca çarptıktan sonra kıra-
athaneye girdi. Fren yerine gaza basmış her-
halde. Masada oturan 2 arkadaşımız yaralandı
“diye konuştu.

Kameralara yansıdı

İki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameraları
tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntü-
lerde aracın cadde üzerinde yavaş bir şekilde iler-
lediği görülüyor.Daha sonra bir araca çarptıktan
sonra kıraathaneye girdiği görülüyor. DHA

Ataşehir'de bir otomobil park halindeki bir araca çarptıktan sonra bir kıraathaneye girdi. Kazada
kıraathanede oturan 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Dur ihtarına 
uymayıp kaçtı

iÇindE 4 hırsızlık şüphe-
lisinin bulunduğu araç ile
polis arasında bir süre

kovalamaca devam etti. Şüpheliler
kısa süren kovalamacının ardından
aracı terk ederek kayıplara karıştı.
Olay Büyükçekmece Turgut Özal
Bulvarı'nda meydana geldi. Polis,
çalıntı olduğu tespit edilen otomo-
bili durdurmak istedi. Otomobil
sürücüsü "dur" ihtarına uymadı ve
geri geri giderken 2 araca çarptık-

tan sonra olay yerinden kaçtı. 

Aranıyorlar

Polis, içinde 4 hırsızlık şüphelisi-
nin bulunduğu belirtilen otomobi-
lin önünü bir alışveriş merkezinin
önünde tekrar kesti. Ancak şüphe-
liler yine kaçtı. Polis 6 el ateş etti.
Şüpheliler, otomobili terk ederek
kayıplara karıştı. Polisin olayla il-
gili soruşturması devam ediyor.
DHA

Büyükçekmece'de çalıntı olduğu tespit edilen aracı polis durdurmak
istedi, durmayan sürücü geri geri giderken 2 araca çarptı

KavgaDa Silahlar
Konuştu KaĞITHanE’dE iki grup ara-

sında henüz belirlenemeyen bir
nedenle çıkan kavgada bıçak ve

silahlar konuştu. Bir kişi bıçakla, bir kişi de
silahla yaralandı. Olayda kullanılan silah
kavganın yaşandığı sokakta bulundu. Olay,
saat 23.00 sıralarında Kağıthane Zincirli-
dere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya
göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen
bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sü-
rede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olayda biri ağır olmak üzere iki kişi yara-
landı. İhbar üzerine olay yerine polis ve
sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen
sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay
yerinde yaptıktan sonra Ambulansla Ok-
meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırıldı. Diğer yaralı ise, olay yerine gel-
diği otomobil ile Okmeydanı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Silah sokakta bulundu

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede
geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yap-
tığı çalışmada olayda kullanılan silah ve bı-
çağı sokakta buldu. Olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.DHA

Beylikdüzü Mermerciler Sanayi

sitesinde bulunan bir fabrikanın

depo kısmı alev alev yandı. Yan-

gın 07.30 sıralarında etiket üretimi yapan

fabrikanın bodrum katındaki depo kıs-

mında çıktı. İhbar üzerine olay yerine Bey-

likdüzü, Çatalca, Hadımköy, Avcılar,

Esenyurt, Bakırköy, Kocasinan ve Kıraç'tan

itfaiye ekipleri sevk edildi. 

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın nedeniyle çalışanlar ve çevredeki

fabrikaların çalışanları dışarı çıktı. Kimya-

sal maddelerin de alev almasıyla kısa sü-

rede büyüyen yangına müdahale eden

ekipler yangını 1 saatlik çalışmanın ardın-

dan kortrol altına aldı. Soğutma çalışmala-

rıyla müdahale sona erdi. DHA

Sultanbeyli'de bir caminin altında
mobilya atölyesinde henüz bilin-
meyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1
saat içerisinde kontrol altına alınırken bir
süre duman tahliyesi yapıldı. İçerideki
yoğun duman etkilenmemek için itfaiye er-
lerinin zaman zaman ayran içtikleri görüldü.
Olay, Battalgazi Mahallesi'nde Selçukhan
Camiisinde saat 03.45 sıralarında meydana
geldi. İddiaya göre, Caminin alt katında faa-
liyet gösteren mobilya atölyesinde henüz bi-
linmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar
üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye,sağ-
lık ve polis sevk edildi. Sabah işe giden va-
tandaşlar dumanların yükseldiğini görünce
İtfaiyeye haber verdi. Yangın yaklaşık 1 saat
içerisinde kontrol altına alınarak bir süre ca-
minin içerisinde ve atölyede duman tahli-
yesi yapıldı. DHA

Sultanbeyli 
felaketten döndü

Depo alev alev yandı

ARABAYLA 
kAhvEYE gIRDI!

BÖYLESİ ANCA
FİLMLERDE OLUR

Kıraathaneye giren araç çevredeki vatandaşlarda da şok etkisi yarattı.

Kağıthane’de yaşanan kavga sonrası
olay yeri inceleme ekipleri bölgede

geniş çaplı araştırma başlattı.

Sahte içkiler ele geçirildi
Gaziosmanpa-
şa'da bir eve ya-
pılan sahte içki

baskınında 500 boş şişe ile
50 litre alkol ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü Gaziosmanpaşa
İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekiplerine bir kişi-
nin evinde sahte içki
ürettiği yönünde ihbar
yapıldı. Polis ekipleri ih-
barı değerlendirerek
şüphelinin Gaziosman-
paşa Merkez Mahalle-
si'nde bulunan evine 5
Eylül'de operasyon dü-

zenledi. Polis ekipleri operas-
yonda şüpheli N.Ç.'yi yaka-
layarak gözaltına aldı.
Şüpheli N.Ç.'nin evinde ya-
pılan aramalarda çeşitli mar-
kalara ait 500 boş içki şişesi,

50 litre alkol, çok sayıda ban-
drol ve kapaklama aleti ele
geçirildi. 

Bidonlar görüntülendi

Gözaltına alınan şüpheli
N.Ç.'nin emniyetteki iş-
lemleri devam ediyor.
Polis ekiplerinin şüphe-
linin evinde yaptığı ara-
malar polis kameraları
tarafından görüntü-
lendi. Evde yerlerdu ku-
tularda bulunan boş
şişeler, tuvalette bulu-
nan bidonlar görüntü-
lere yansıdı.Hırsızlar çalıntı olduğu öğrenilen otomobili de bırakıp kaçtı.
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DERDİMİZ ÇEVRE Konuya ilişkin konuşan İBB İSBAK AŞ Genel Müdürü
Muhammed Alyürük, “Bizim derdimiz çevre ve doğanın kirlenmemesi” dedi.

D evletin eli vatandaşın cebinden hiç
çıkmıyor. Vergiydi, zamdı, katkı pa-
yıydı, bilmem neydi, ne koparabilir-

sen kar...Bizlerde her mevzuatı takip
edemediğimizden, bazılarını tam olarak öğre-
nemediğimizden, veya bilsek bile yapacağımız
itirazın ve mücadelenin sonuçsuz kalacağını,
ancak sinirlerimizi bozacağını
bildiğimizden,”amaan ya, öde gitsin” dediği-
mizden, nereye ne kadar para harcadığımızı
bile hesaplayamaz olduk.

***
Biz de yöneticiler ilk düşünecekleri şeyleri

sonradan düşündüklerinden maalesef hergün
başka problemle karşı karşıya kalıyoruz. Örne-
ğin; yollar yapılıyor, dev gibi içinde neredeyse
bir kasaba halkının yaşayacağı sayıda binalar

yapılıyor ama otopark sorunu var. Belediyeler,
trafik çekicileri rahat rahat çalışsın diye mi
özellikle mi otopark yapmıyor acaba diye düşü-
nüyorum.

***
Arabınıza atladınız, işlerinizi halletmek

üzere yola çıktınız. Bir yerde park yapmanız
gerek ve araçların park edildiği yerlerden bi-
rine arabanızı bıraktınız. Bir dönüyorsunuz ki
yerinde yok. Nereye gittiği belli değil. O böl-
gede yaşıyorsanız sıkıntı yok, bilirsiniz nereye
götürdüklerini ama yabancıysanız fellik fellik
yetkili arayıp öğrenmeye çalışırsınız. Araba da
gitti, onca kıymetli saatleriniz de...Aracınızı
park ettiğiniz yerde, neredeyse 500 araç park
halinde. Hepsi yerli yerinde duruyor, sadece si-
zinki yok. Hatta sizinkini aldıkları yere de

başka bir araba çoktan park
yapmış zaten. Neye göre çektik-
leri belli değil, piyango kime çıkarsa!

***
Arabanızı nereye çekebileceklerini soracak

birilerini buluyorsunuz, bir taksi bulup gidiyor-
sunuz, 102 lira çekici, 90 lira da trafik cezası.
Neydi o bir laf vardı hani, sakalını sıvazlayıp
söyledikleri söz indiragandi miydi, neydi? Zira
sabahın çok erken saatleri olmasına rağmen,
arabasını yedieminden almaya gelen onlarca
insan var. Mesai bitimine kadar tahsilat ne
kadar oluyordur, bilemem. Millet araba park
edecek yer bulamıyor, çekiciler vızır vızır orta-

larda dolanıyor. 
Onca tüketici vergisi ödüyoruz, arabayı bile

ücretli park ediyoruz. Biz neyi tükettik diye
vergi ödüyoruz?

***
Karayolları, belediyeler, trafik, jandarma

artık kim bakıyorsa, araç sahipleri için yeterli
sayıda park yeri göstermek zorunda değil mi? 

Ola ki trafiğin akışını engelleyecek bir yerde
ise, insanların ve can güvenliğini tehdit eden bir
yerde park halinde ise çekilebilir elbet, ancak
bunun bile bir prosedürü olmalı değil mi?
Aracı çekmeden önce fotoğrafı çekiliyor mu
mesela? Bilinçsiz kişiler tarafından çekilen
arabada bir hasar meydana geldiğinde nasıl is-
patlanacak? Vatandaş ne kadar haklı, çekici ne
kadar haksız olacak? 

***
Araçların çekildiği yere yediemin deniliyor.

Sözlük anlamı şu;“Birden çok kimse arasında

hukuksal durumu çekişmeli olan bir malın, çe-
kişme sonuçlanıncaya değin emanet olarak bı-
rakıldığı kişi”... 

Hukuksal çekişme var mı? Bence
yok!Çünkü zaten o para cezası ödenecek. Bir-
den çok kimse var mı? O da yok! Çünkü sadece
cezayı yazan var, itiraz edeni yok!

Kaybedilen para bir yana, maalesef bir de o
çok kıymetli zaman var. Bir an önce bu işe bir
çare bulunmalı. “Park yapılmaz” tabelasını
koyarsın, baktın usulsüz park etmiş, yapıştır
camına bir tutanak, adrese postala! Neden in-
sanların bu kadar zamanı çalınıyor? 

Bir de yolun tamamının fotoğrafları çekilsin
ki, kaç araç park etmiş, kaçı çekilmiş, çekilme-
yen neden çekilmemiş görünsün! Artık bu keyfi
uygulamalara son verilsin. Kanunlar herkes
için! 

***
Sevgiyle kalın

Araç çekmek keyfi uygulama mıdır?

Ö zellikle yaz aylarında pet
şişelerde su tüketimi arı-
yor ve sokağa atılan pet

şişeler daha fazla göze çarpıyor. İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi, pet
şişelerin sokağa atılmasını önlemek
için çevreci bir hizmeti devreye
sokmaya hazırlanıyor. Belediyenin
iştiraklerinden olan İSBAK tarafın-
dan yapılan otomatlara pet şişe
atanlar karşılığında İstanbulkart 'a
yükleme yapacak.

17 bin atık var

İstanbul'da günlük yaklaşık 17 bin
ton evsel atık ortaya çıkıyor. Bu
atıklardan 6 bin tonu Büyükşehir
Belediyesi'ne ait çöp toplama ve
geri dönüşüm merkezlerinde işle-
nerek ekonomiye tekrar kazandırılı-
yor. Ekonomik değeri olan atıkların

otomatlar aracılığıyla toplanması
hedeflenen projede geri dönüşüm
kültürünün oluşması da 
amaçlanıyor.

Çevre bilinci artacak

İBB İSBAK AŞ Genel Müdürü
Muhammed Alyürük, twitter hesa-
bından projenin hazırlıklarının sür-
düğünü açıkladı. Pet şişe atılıp
akbil dolumu yapılacak cihazların
görsellerini paylaşan Muhammed
Alyürük şunları yazdı: “Tek bir
odağımız var “Ülkemiz için, insanı-
mız için üretmek”. İstanbul Büyük-
şehir Belediyemizin öncülüğünde
bu gün üretim hattımızda olan ço-
cuklarımıza çevre bilinci, atık ve
kaynağında ayrıştırma bilgisini öğ-
retecek yerli ve milli cihazlarımızın
hazırlıkları sürüyor.” DHA

Sevim Y. GÜNEY

guneys13@hotmail.com

ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pet
şişelerin sokağa atılarak doğaya zarar
vermesini önlemek için yeni bir 
uygulama başlatıyor. Pet şişeyi otomata
atan İstanbulkart'a dolum yapacak

Büyükçekmece
kışa hazırlanıyor
İlçede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı
Hasan Akgün, kış mevsimine hazırlıkların şimdiden başladığını söyledi

BüyüKçeKmece'de
devam eden çalışmaları
inceleyen Başkan

Akgün, ilçe halkı için her zaman
olduğu gibi yine azimle çalışmayı
sürdüreceklerini söyledi. Çalışma-
lara dair bilgi veren Akgün, “Fen
İşleri Müdürlüğü acil bakım ve
onarım, altyapı ve üstyapı ekiple-
rince pek çok noktada farklı çalış-
malar sürdürülüyor. Soğuk
havanın olumsuz etkilerine karşı
şimdiden önlemlerini alan ekipleri-
miz, sorunsuz bir sonbahar ve kış
mevsimi için hazırlıklara başlamış
durumda. Büyükçekmece’nin tüm
mahallelerinde ihtiyaçlara yönelik
olarak yeni yol, kaldırım ve tretu-
var yapımı, onarım, bakım ve alt-
yapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz”
dedi.

Nerelerde çalışma var?

Büyükçekmece genelinde devam
eden, pek çok cadde ve sokağı kap-
sayan çalışmalardan bazıları şu şe-
kilde; Atatürk Mahallesi Bayram
Sokak’ta yol yapım çalışmaları, Pı-
nartepe Mahallesi Atatürk Cad-
desi kaldırım tamiratı, Pınartepe

Mahallesi Avcı Sokak’ta yol yapım
çalışması, Cumhuriyet Mahallesi
Çoruh Sokak’ta yapım çalışması,
Fatih Mahallesi Mimoza Sokak’ta
yol yapım çalışması, Ulus Mahal-
lesi Işıl Sokak’ta Tamirat çalışması,
Muratçeşme Mahallesi Nursel So-
kak’ta kaldırım tamiratı çalışması,

Yenimahalle Meltem Sokak, Yalı 2
Sokak ve Defne 2 Sokak’ta yapım
çalışmaları, Sinanoba Mahallesi
Kristal Sokak’ta kaldırım ve taş ta-
miratı, Pınartepe Mahallesi Turgut
Özal Caddesi’nde yol, kaldırım
tretuvar ve aydınlatma çalışmaları
yapılıyor.  ZEYNEP VURAL

Başkanlar Bağcılar'da buluştu
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai
Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’yı
makamında ağırladı. Çağırıcı, ilçede devam eden çalışmalara ilişkin mevkidaşlarına bilgi verdi

Bağcılar Belediyesi,
iki önemli misafiri ağır-
ladı. Balıkesir Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Zekai
Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Mil-
letvekili Yavuz Subaşı ve Altıeylül
Belediye Başkanı Hasan Avcı’yla
birlikte Bağcılar Belediye Başkanlı-
ğı’nı ziyaret etti.  Başkan Çağırı-
cı’nın makam odasında
gerçekleşen görüşme samimi bir
ortamda geçti. 2009-2014 yılları
arasında Bağcılar Belediye Başkan
Yardımcılığı görevinde bulunan
Subaşı, eski günlerden konuşup
anılarını tazeledi. Çağırıcı ve Kafa-
oğlu, 2019 yılına yönelik projelerin-
den de bahsetti.

Değerli bir zaman geçirdik

Milletvekili Subaşı, Başkan Kafa-

oğlu ve Avcı, misafirperverliğinden
dolayı Başkan Çağırıcı’ya teşekkür
etti. Çağırıcı da “Ziyaretleriyle biz-
leri onurlandıran dostlarımla güzel
ve değerli bir zaman geçirdik. Bir-
birimizden fikir alışverişinde de bu-

lunduk. Çok yararlı bir görüşme
oldu. Kendilerine ziyaretlerinden
dolayı teşekkür ediyorum.” Bağcı-
lar’da gerçekleştirilen projelerin
maketlerini inceleyen heyet ardın-
dan hatıra fotoğraf çekildi.

rengarenk Sariyer 
Sarıyer’in duvarları
Mural Festivali ile ren-
kleniyor. yaklaşık 15

gün sürecek çalışmalar sonunda
semtin duvarları tabloya dönüşe-
cek. Sarıyer Belediyesi’nin ilk kez
organize ettiği Mural Festivali’nde,

ünlü mural sanatçıları sanatlarını
konuşturdular. Boş bina cepheleri-
nin dev boyutlu resimlerle süslen-
diği festivalde 3 sanatçı
hünerlerini sergiledi. 2 eylül’de
başlayan festival 16 eylül’e kadar
devam edecek. Mahalle araların-

daki bina duvarlarının tuvale dön-
üştüğü festival kapsamında Sarı-
yer Büyükdere’de 2 duvar, mural
sanatçıları Max On Duty, Leo Luna-
tıc ve esk reyn’in ellerinde açık
hava sergi alanına dönüştü. 
Duvar ressamlığı, doğrudan duvar,

tavan veya diğer büyük daimi
yüzey üzerini boyayarak sanat
eseri oluşturmadır. Duvar resminin
ayırt edici bir özelliği, verilen ala-
nın mimari unsurlarının resmin
içine uyumlu bir şekilde dahil edil-
mesidir.

kadiköy
iklimi
konuşacak

KadıKöy İklim Elçi-
leri aşırı yağışlar, sel-
ler, kuraklık, gıda

kıtlığı gibi sorunlarla hayatımı-
zın her alanına yansıyan, kent-
lerimizi tehdit eden ‘küresel
ısınma ve iklim değişikliği’ ile
mücadele için Kadıköy ‘de top-
lanacak. 12-14 Eylül’de San
Francisco’da düzenlenecek Kü-
resel İklim Eylem Zirvesi önce-
sinde bir araya gelecek Kadıköy
İklim Elçileri 8 Eylül Cumartesi
günü ‘İklim için Ses Ver’ (Rise
for Climate) sloganıyla Kadı-
köy Kalamış Parkı’nda saat
15:00-18:00 arasında etkinlik
düzenleyecek.

Yerel yönetimlere çağrı 

Kadıköy’le aynı anda dünyanın
dört bir yanında 89 ülkede 748
noktada düzenlenecek etkinlik-
lerin odak noktası Paris İklim
Anlaşması hedeflerine ulaşması
için yerel yönetimleri iklim ko-
nusunda harekete geçirmek ola-
cak. Yerel yönetimlerin iklim
krizine karşı somut adımlar at-
masının talep edileceği küresel
etkinlik gününde, Kalamış Par-
kı’nda yetişkinlere ve çocuklara
yönelik farklı atölyeler, perküs-
yon gösterileri ve panel düzen-
lenecek. Etkinlikte küresel
ısınma ile mücadelenin bireysel
ölçekte en önemli sembolü bi-
sikletliler alana bisikletleriyle
gelecek. 

Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece’deki çalışmaların
kısa sürede sona ereceğini ve kış mevsimine yetişeceğini söyledi.
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Ç ocuklar ve yetişkinler için yazdığı ki-
taplarıyla tanınan yazar Semra Ata-
soy, Büyükçekmece Kitap

Günleri’ne katılmaktan ve birbirinden de-
ğerli yazarlarla bir araya gelmekten ötürü
mutluluk duyduğunu belirtti.  Yazdığı hika-
yeler hakkında çocuklarla Yazarlık Atöl-
yesi’nde keyifli bir sohbet gerçekleştiren

yazar Atasoy, geleceğin minik yazarlarının
sorularını yanıtladı. Hem çocuklar hem de
yetişkinler için düzenlenen Yazarlık Atöl-
yesi’ne katılım yoğun oldu. 

Çocuklar kitap okumalı

Kitap Günlerine vatandaşların yoğun ilgi
gösterdiğini belirten Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu yıl 33
yayınevi ve 3 sahafın katılımıyla Kitap Gün-

leri sürdürüyoruz. Anne ve babalar çocukla-
rınızın kendilerini geliştirip geleceğe emin
adımlarla ilerlemelerini istiyorsanız lütfen
onları kitap okumaya yönlendirin. Değerli
yazarımız Semra Atasoy yazdığı kitaplarıyla
okurları tarafından yoğun ilgi gördü. Ken-
disi yetişkinler ve çocuklar için çok sayıda
kitaba imza atmış bir yazarımızdır. Kitap
Günlerimize katıldığı ve bizleri mutlu ettiği
için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.  

TÜRKAN ERVAN

Ö zel eğitimde kocaman 8 saat al al  bitmez
ver ver bitmez! 
Yeni çıkan kameralı sistemin kurbanı en-

gelliler mi olacak? Biri Bizi Gözetliyor programını
hatırlarsınız şimdi eğitim alan çocuklarda öyle ola-
cak. 100 saat eğitim almıyor ki çocuklarımız...
Acaba başka eğitim hakları varda biz mi bi haberiz.

Devlet okuluna özel durumundan dolayı devam
edemeyen birey devlet okuluna kayıtlı olduğu için
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine kayıtlı ol-
duğu halde eğitim alamıyor. Üstelik rehabilitasyon
eğitimi için devlet okuluna kayıtlı olmak zorunda.
Okul saatleri nedeniyle de rehabilite olması gerek-
tiği halde rehabilitasyona gidemiyor. Nasıl bir bil-
mece bu insan çözemiyor. İlla bi zorunluluk
getirilecekse devlette olduğu gibi rehabilitasyona da
zorunluluk getirilmeli o zaman.

Oraya keyfi buraya mecburi madem Muz Cum-
huriyeti gibi olacaksa sistem o zaman kapatın bu
çocukları tekrar eve hapis edin. Kurtda kuşa yem
edin, tekrar evlere bağlasınlar zincirlere vursunlar.
Olur mu böyle şey! Allah’u talanın emanetlerini
nasıl eve kapatırız.

Engelli bireyin neyi var ki neyine göz diktiniz?
Yıllar önce FETÖ denen Deccalin askerleri, imam-
ları Damar Tarama denen ders kontrol sistemini
başlatmak için düğmeye bastı neden mi çünkü özel
okullar dershaneler kolejler ona çalışıyordu. Ama
rehabilitasyon merkezleri onun oyuncağı adamı as-
keri olmadı yanaşmadılar bile. kimlik doğrulma sü-
recini başlatan geçmiş meb ekibini araştırmak
yeterli kim olduklarıda çıkar ortaya örneğin ilk öne-
riyi sunan kişi fetö imamı meb uzman yardımcısı
Muhammed usludur. 

O deccal ne yaptı 8 saatlik eğitim haklarına göz
koydu ama damar tarama olmadı. Damar Tarama
sistemini satan firma yine onlardandı. Zaten o
arada deccal ve onun askerleri  15 hain darbe giri-
şinden sonra deşifre oldular ama kimse dönüp bu
nedir diye sorgulamadı bile damar tarama kişisel
veri ve haklardan ötürü uygun görülmedi. Peşinden
kimlik doğrulama dediler ama bilerek ama bilmeye-
rek sonuç olarak engelli bireylere kontrollü kame-
raya devam dediler. 10 yıldır verdiğimiz
mücadelenin sonunda bürokrasinin kurbanı  evlerine
hapis olan çocuklar olacak.herkes bilmelidir ki hepi-
miz birer engelli adayıyız 8 saat eğitimi  çok gören-
ler kendin den utansın bence

Eğitim almayan bireyler nasıl sosyalleşecek top-
luma nasıl entegre  olacaklar sorarım sizlere. Ka-
meralı  8 saat sisteminden dolayı artık birçok çocuk
devlete kayıtlı oldukları için eğitim alma hakların-
dan vazgeçecekler bununla beraber birçok Rehabili-
tasyon Merkezi küçülmeye gidecek. Öğretmenleri ne
yapacak evine ekmek nasıl götürecek? En önemlisi
engelli özel bir birey eğitimden mahrum kalacak.

Kimse denetim olmasında demiyor olsun ama
eğitim saatleri de serbest bırakılsın. Rehabilitasyon
merkezleri engelli bireye bireysel ve grup eğitimi
vermek için aylık plan yapar servis, adres, yaş,
modül tanı, öğretmen derslik ve okul durumu hangi-
sine uysak olmuyor olmaz da zaten. Kamera olsun
ama bu okul saatleri ile mümkün değil tam gün ka-
yıtlı olan sayısı %70 2019 itibarı ile % 100 hedef-
lenmekte. Rehabilitasyon rehabilite etmek demek,
iyileştirmek demek. Engelli bireyler tam gün eğitim
alacaksa bu nasıl mümkün olacak?

Türkiye’nin ilk Başkanı sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan ne dedi yıllar önce hadi çocuklar okula demedi
mi, dedi.  Ee şimdi haydi eve mi diyelim. Sayın Dev-
let Başkanımızın yaptıklarını kimsenin yıkmaya
hakkı yok.

İşte bu yüzden kamera sisteminde ve okul saatle-
rinde düzenleme yapılmalı!  Varsa işini yapmayan
devlettin her türlü  kontrol mekanizması var verir
emri gereğini de yaptırır. Sayın Milli Eğitim Baka-
nımız Ziya Selçuk’a buradan binlerce engelli birey
adına sesleniyoruz. 

İnşallah çözüm yolu en kısa zamanda bulunur.
kalın sağlıcakla.

İSTANBUL

Bahattin DEMİR
ENGELSİZ KÖŞE

Özel eğitimde  
kameralı 8 saat!

OKURLAR SORDU 
YAZARLAR CEVAPLADI

Yazar – Ressam - Psikoterapist
Cem Mumcu da Büyükçekmece
Belediyesi 2’inci Kitap Günleri’ne
katıldı. Çok sayıda şiir, öykü,
roman, deneme ve eleştiri türlerin-
den eserler ortaya çıkartan
Mumcu da, Büyükçekmece’de
muhteşem bir söyleşi gerçekleş-
tirdi. Belediye Başkan Danışmanı
ve Kitap Günleri Koordinatörü
Sacide Bolcan’ın moderatörlü-
ğünde gerçekleşen söyleşide,
Mumcu’nun özellikle doktorluk
mesleğini icra ederken karşılaştığı
ilginç insan portreleri ve onların
yaşantılarına yönelik anlattıkları
dinleyicileri tarafından büyük ilgi
gördü. Doktor olmasına karşın
uğraş dalı olarak edebiyatı seçen
yazar – ressam - psikoterapist
Cem Mumcu, söyleşenin so-
nunda okurlarının sorularını
yanıtladı.

on parmağında

on marifet

YAZAR OLMAK ZOR DEĞİL Büyükçekmecelilere seslenen Semra Atasoy, yazar olma hayali kuranların bunu gerçekleştirmesinin gördüğünü kadar zor olmadığını
söyledi. Atasoy, “Yazar olmak isteyenlere tavsiyem şu ki hayallerinizin peşinden gidin, bol bol kitap okuyun, bol bol düş kurun. Bunu yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

atölye için engel yok
Beylikdüzü Belediyesi tarafından özel gereksinimli çocukların gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrenme sürecini
eğlenceli hale getirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla “Tişört ve Çanta Boyama Atölyesi” düzenlendi

Özel gereksinimli çocuklara
yönelik olarak düzenlediği
atölye çalışmaları ile onların

yaşamlarını zenginleştirmeye, yüzlerine
gülümseme, kalplerine mutluluk katmaya
devam eden Beylikdüzü Belediyesi, Har-
moni Kadın Kooperatifi bahçesinde “Ti-

şört ve Çanta Boyama Atölyesi” düzen-
ledi. Harmoni Kadın Kooperatifi üyeleri-
nin hazırladığı kalıpları kullanarak transfer
baskı yöntemiyle tişört ve çantalarını ren-
garenk boyayan, kooperatif üyesi kadınla-
rın yaptığı böreklerle keklerden yiyen ve
müzik eşliğinde dans eden çocukların

mutluluğu görülmeye değerdi.  

Büyük bir aileyiz

Beylikdüzü Belediyesi olarak sivil toplum
kuruluşları ile işbirliği yaparak özel gereksi-
nimli çocuklar için projeler üretmeye, etkin-
likler düzenlemeye devam edeceklerini
söyleyen Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yar-
dımcısı Fatma Hoşgöz, “Belediye Başkanı-
mız Ekrem İmamoğlu’nun her zaman
söylediği gibi biz, Beylikdüzü’nde büyük bir
aileyiz. Bu ailenin her bir ferdinin mutlu ve
huzurlu olması, geleceğe umutla bakması
için çalışıyoruz. Bu atölyeyi düzenlememize
katkı sunan Harmoni Kadın Kooperatifi
üyelerine yürekten teşekkür ediyorum.”
dedi.

Sosyalleşmeyi sağlıyor

Bu tür etkinliklerin özel gereksinimli çocuk-
lara önemli kazanımlar sağladığına dikkat
çeken Hoşgöz, “Çocuklarımızın el becerile-
rini geliştiren bu tarz etkinlikler hem onların
sosyalleşmesine katkı sağlıyor hem de aile-
lerin kaynaşmasını sağlıyor.” diyerek sözle-
rini noktaladı.
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cogalıyor
4 ay önce makam aracı yerine bisiklet kullanmaya başlayan
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’a ilk destek Kırşehir’den
geldi. Başkan Aydın’dan sonra radikal bir karar alarak makam
aracı yerine bisiklet kullanmaya başlayan Kırşehir Belediye 
Başkanı Yaşar Bahçeci de bisikletli başkanlar arasına katıldı

Kırşe-
hir Bele-
diye

Başkanı Yaşar Bah-
çeci, 4 aydır sokak-
ları makam aracı
yerine bisikletle do-
laşan Zeytinburnu
Belediye Başkanı
Murat Aydın’ın baş-
lattığı trafik devri-
mine ses verdi. 127
gün önce makam
aracı yerine bisiklet
kullanmaya başla-
yan Başkan Murat
Aydın gibi artık so-
kakları bisikletle do-

laşan Bahçeci de bi-
sikletli başkanlar
arasına ismini yaz-
dırdı. Makam ara-
cından inip bisiklete
binen Bahçeci’yi ilk
tebrik eden ise Zey-
tinburnu Belediye
Başkanı Murat
Aydın oldu. 

Yakıttan 
tasarruf etti

Kendisi gibi bisiklet
kullanmaya başla-
yan Bahçeci’yi tele-
fonla arayarak hem
kutlayan hem de İs-

tanbul’daki Gele-
neksel Zeytinburnu
Bisiklet Turları’na
davet eden Başkan
Aydın, dün Bahçeci
ve yüzlerce vatandaş
ile birlikte pedal çe-
virip Zeytinburnu
sokaklarını turlaya-
cak. Şu ana kadar
1300 kilometreye
yakın yol katederek,
35 bin 560 kalori
yakan ve yaklaşık 89
litre yakıt tasarruf
eden Başkan Aydın,
herkesi bisiklet bin-
meye davet etti.

Bisikletli başkanlar

cogalıyor
Maltepe’de kreş sayısı artıyor

Maltepe Belediyesi,
“Her Mahalleye Kreş”
projesi kapsamındaki

sekizinci kreşi, Altıntepe mahalle-
sinde hizmete açıyor. Altıntepe
Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk
Bakımevi, 36-60 ay arası 60 öğ-
renciye hizmet verecek. Altıntepe
Mahallesi Değirmenyolu Cadde-
si’nde hizmet verecek olan kreş,
yarın saat: 15.00’da yapılacak tö-
renle açılacak. Açılışa vatandaşları
davet eden Maltepe Belediye Baş-
kanı Ali Kılıç, “Her mahalleye
kreş projemiz kapsamında 8. Kre-
şimizi, Altıntepe’de hizmete açıyo-
ruz. 12 mahallemizde kreş
inşaatlarımızı tamamladık. Söz
verdiğimiz gibi 18 mahallemizin
tamamında kreşlerimizi açacağız.
Kreşlerimiz sayesinde hem çalı-
şan anneler rahat ediyor, hem
gönül rahatlığı ile çocuğunu kreş-
lerimize emanet eden anneler iş
hayatına dahil olabiliyor, hem de
Maltepeli çocuklar okul öncesi
çağdaş ve bilimsel eğitim ile tanı-
şıyor” diye konuştu.

Altmış çocuk eğitim görecek

Altıntepe Zübeyde Hanım Gün-
düz Çocuk Bakımevi, 355 metre-
kare kullanım alanı ve onu
çevreleyen bahçeden oluşuyor. 60

öğrencinin eğitim görebileceği
kreşte, 4 sınıf, 1 uyku odası, 1 gö-
rüşme odası, 1 yemekhane, yetiş-
kin, çocuk ve engelli tuvaletleri ile
oyun parkı ve hobi bahçesi bulu-
nuyor. 36 ay ve 60 ay arası (3-5
yaş arası) çocukların alınacağı

kreşte, 5 öğretmen ve 1 psikolog
da görev yapacak. Kreş eğitimleri
kapsamında çocuklara boyama,
müzik, beden eğitimi, resim,
okuma-yazmaya başlangıç ve
temel matematik dersleri 
verilecek. 

Beylikdüzü’ndeki etkinliğe katılan çocuklar hem eğlendi hem de el işi becerisi kazandı.
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Başkan Ali Kılıç, kreş sayısının daha da yükseleceğini açıkladı.

Büyükçekmece Belediyesi 2’inci Kitap Günleri’ne katılan yazar Semra Atasoy ve Cem
Mumcu okurlardan gelen soruları yanıtlayarak, edebiyat dünyasına ilişkin bilgiler verdi

Bahçeci’nin
bisikletiyle birlikte

Murat Aydın’a
destek verdiği 

görüldü.
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ISTANBUL’A
LUKS HIZMET
Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP), tarafından
başlatılan lüks taksiler Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hizmet vermeye başladı.
200 bin liralık araçlarla başlayan hizmet, yolcular tarafından yoğun ilgi görüyor

T ürkiye'nin en fazla yolcu trafiğine
sahip ikinci havalimanı olan İstanbul
Sabiha Gökçen Uluslararası Havali-

manı’nda SAWKOOP önemli bir yeniliğe
imza attı. Yerli ve yabancı turistlere daha ka-
liteli hizmet sunmak için lüks taksi hizmeti
başladı. 200 bin liralık araçlarla başlayan hiz-
met, yolcular tarafından yoğun ilgi görüyor.
Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Çavuş, "Yolcularımızın daha geniş, daha lüks
ve daha kaliteli hizmet ile seyahatlerini yap-
maları adına kooperatif olarak böyle bir uy-
gulamayı başlattık” dedi.

15 araçla hizmet veriyoruz

SAWKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Çavuş konu ile ilgili yaptığı açıklamada,
“Öncelikle bu durum bir ihtiyaçtır. Havali-

manları bu konularla ilgili en çok talep edilen
yerdir. Şuan da 15 adet aracımız var. Bu
araçlarla ilgili herhangi bir sınırlandırma yok.
Talep karşılığında ne kadar araç gerekirse o
kadar araç ilavesi yapacağız. Oldukça yoğun
talep var zaten. Sayıyı artıracağız. Ücret ola-
rak ise normal sarı taksilerin iki katı ücre-
tinde. Bu şekilde araçlarımızın olması
havalimanında çeşitlilik açısından olumdur.
Bu hizmeti kullanan her yolcudan olumlu
geri dönüşler alıyoruz. Araçlarımızın fiyatları
200 bin Türk Lirası civarındadır. Araçların
içini de yaptırdığınız zaman 250 bin Türk Li-
rasına kadar çıkabiliyor. Ciddi bir yatırım
tabii. Havalimanında böyle bir hizmete ihti-
yaç vardı” diye konuştu. 

Maaşlı taksici uygulaması

Lüks araçların şoförlerinin sabit maaş ile

çalışmaya başladığını belirten Ahmet
Çavuş, ”Şu anda bulunan araçlarımız ve
ilave edilecek araçların tamamında çift şoför
ve maaş sistemi ile şoförler çalışacaktır. Yol-
cuya daha kaliteli hizmet vermek adına yev-
miye sistemi olmayacaktır. Yine
durağımızda yapmış olduğumuz sarı ticari
taksiler ile ilgili toplantıda, durağımızda
yakın bir gelecekte yevmiye sistemini kaldı-
rıp maaş sistemini getirmek için çalışmaları-
mızı yapıyoruz. Bu sisteme geçen
arkadaşlarımız var. İnşallah bir yıla kalmaz
tüm araçlarımızda maaş sistemine geçmeyi
hedefliyoruz. Maaş sistemine geçtiğimiz
zaman şoför ile yolcu arasında daha kaliteli
hizmet olacaktır. Şoför, maaşının dışında
bahşiş de almış olacak. Bu şekilde daha ka-
liteli hizmet ortaya çıkacak" açıklamasını
yaptı.  DHA

2017-2021 Stratejik Planı çerçe-
vesinde her yılı farklı bir temalı yıl
ilan eden Lüleburgaz Belediyesi,

2018 yılını İnovasyon ve Tasarım Yılı olarak
belirleyerek farkındalık yaratma yolunda
önemli bir adım attı. Lüleburgaz Belediye
Meclisi tarafından 2018 yılının İnovasyon ve
Tasarım Yılı ilan edilmesiyle başlayan sü-
reçte, girişimcilik ekosisteminin canlandırıl-
ması adına inovasyon, tasarım ve girişimcilik
değerlerinin kazandırıldığı birçok proje ha-
yata geçirildi. Temalı yıl kapsamında gerçek-
leştirilen eğitim, atölye çalışmaları,
konferans ve kamplar sayesinde Trakya’da
girişimcilik ekosisteminin kurulması adına ol-
dukça önemli adımlar atıldı.

37 etkinlik yapıldı

2018 İnovasyon ve Tasarım Yılı’nın
henüz ortalarında olunmasına rağmen
4594 kişinin yararlandığı 37 etkinliği
hayata geçirmeyi başaran Lülebur-
gaz Belediyesi, kendi düzenlediği or-
ganizasyonların yanı sıra sektörün
önde gelen isimleri ve çeşitli ku-
rumlar ile iş birliğine de girerek de-
ğerli etkinliklere ev sahipliği yaptı.
Bu anlamda farklı eğitimler yardı-
mıyla girişimcilik ruhu taşıyan kişi-
leri destekleme yoluna giden
Lüleburgaz Belediyesi, Startup

Trakya ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri Trakya
Girişimcilik Çemberi, Okan Üniversitesi Sos-
yal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi ve SOGLab
Sosyal Girişim Laboratuvarı paydaşlığında 7.
Sogla Lüleburgaz Girişimcilik
Kampı gibi önem taşıyan
organizasyonlara
önayak oldu.
Ayrıca, Ge-
leceğin
Yıldız

Girişimcileri programı kapsamında değerli iş
fikirleri olan gençlere yardım eli uzatan bele-
diye, Geleceği Değiştirenler Konferansı gibi
etkinlikler serisi kapsamında ise sektör oyun-

cularıyla girişimci adaylarını buluş-
turdu. DHA

TİCARET Bakanlığı, iç piyasa fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle un ihracatına
sınırlama getirildiğini, fiyat istikrarı sağlandığında, sınırlamanın kaldırılacağını
açıkladı. Ticarat Bakanlığından yapılan açıklamada,

"Son dönemde yurtiçi un fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar-
dan dolayı, Bakanlığımızca İhracat Rejimi Kararında deği-

şiklik yapılarak Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışındaki
un ihracatına yeni düzenleme getirilmiştir" denildi. Yapı-

lan açıklamanın devamında, "Bu kapsamda Dâhilde İş-
leme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatımıza
sınırlama getirilmiştir. Sınırlama getirilen un ihracatının
payı, ülkemizin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde
1.0’ini oluşturmaktadır. Düzenlemenin temel
amacı yurtiçi un fiyatlarında istikrarı sağlamak,
tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne
geçmektir. Bahse konu düzenleme geçici olup,
fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona er-
dirilecektir" ifadelerine yer veridldi.  DHA

Un ihracatına 
sınırlama getirildi

MEM 2018/32 GRUP ORTAÖĞRETİM OKULLARI ONARIM İŞİ (3
ADET) yapım işi 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: 2018/422936
1-İdarenin
a) Adresi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - 

İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü - 
Binbirdirek Mahallesi İmren Öktem 
Caddesi No: 1 , Sultanahmet- Fatih/ 
İSTANBUL 34410 CAĞALOĞLU 
FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası: 2124550400 - 2125281054
c) Elektronik Posta Adresi: istanbulmem@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Maltepe İlçesi 1 Adet Anadolu Lisesi, 

Ataşehir İlçesi 1 Adet İmam Hatip 
Lisesi, Pendik İlçesi 1 Adet Anadolu 
Lisesi olmak üzere 3 Adet Ortaöğretim 
Okulu Onarım İşi (Elektrik, Makine, 
İnşaat İşleri) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta 
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Maltepe İlçesi Atilla Uras Anadolu 
Lisesi, Ataşehir İlçesi Yeniçamlıca 
İmam Hatip Lisesi, Pendik İlçesi Pendik
Anadolu Lisesi

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten 
itibaren 5 gün içinde yer teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) 
takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - 

İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü - Binbir
direk Mahallesi İmren Öktem Caddesi 
No: 1 , Sultanahmet- Fatih/ İSTANBUL 
34410 CAĞALOĞLU - FATİH / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati: 21.09.2018 - 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendir-
mesinde 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 kişiliğin ortakları, üyeleri
veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazete-
sinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tas-
dikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin
tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin,
tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, tica-
ret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya serbest muhasebeci, 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 gös-
teren 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 deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve
teklif edilen bedelin % 55 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk
sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B (III) grubu işler
veya bu gruba ait onarım veya tadilat işleri benzer iş olarak kabul edile-
cektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Mimarlık
Bölümü
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 125 TRY (Türk
Lirası) karşılığı İstanbul Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Ban-
kası Cağaloğlu Şube nezdindeki İBAN : TR89 0001 0008 8900 0010 0050
69 Nolu hesabına yatırılacak bedel karşılığında alınacak makbuz ile Binbirdi-
rek Mahallesi İmran Öktem Cad. No:1 Sultanahmet-Fatih deki İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü İhale Biriminden
alınabilir. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya
EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü -
İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü - Binbirdirek Mahallesi İmren Öktem Cad-
desi No: 1 , Sultanahmet- Fatih/ İSTANBUL 34410 CAĞALOĞLU - FATİH /
İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taah-
hütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif
birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verile-
cektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleye-
cekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) tak-
vim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38
inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (859224 )

Girişimciliğe merak sardılar
Trakya’da girişimcilik ekosisteminin kurulmasına ilişkin çalışmalar kapsamında, inovasyon, tasarım ve girişimcilik
alanında çeşitli organizasyonlarla 4 bin 594 kişinin katılımının sağlandığı 37 adet etkinlik düzenlendi
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H ayvan Hakları Federasyonu (HAY-
TAP) sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımda "İçinde yüzlerce

şarbonlu hayvancağızın olduğu, Rahmeh
adlı Panama bandıralı gemi şu an itibarıyla
halen İstanbul Ahırkapı açıklarındadır. Telef
olan hayvancıkların çoğunun öğütülerek de-
nize atıldığına dair tarafımıza haberler gel-
mektedir. Mersin, İzmir ve Bandırma
üzerinden yüklerini dağıtarak İstanbul 'a
kadar geldiğini tahmin ediyoruz. Şarbon has-
talığı göz yumularak yayılmakta, hiçbir yetkili
için de soruşturma açılmamaktadır" denildi.

Mehmetçiğe mi yedirilecek?

Mesajın devamında "Alınan haberlere göre
gemide her gün onlarca hayvan şarbondan
telef oluyor, ölenler de denize atılıyormuş. Bu
olay İstanbul'un göbeğinde göz göre göre ya-
şanıyor. Benzer olay geçenlerde Samsun'da
yaşandı, kimse sesini çıkartamadı. Yakında
okullar açılacak. Çocuklarınıza bu hayvan
leşlerinin yedirilmeyeceğini garanti edebilir
misiniz? Mehmetçiklere tükettirilmeyeceğini
bilebilir misiniz? Sıradan bir lokantada önü-

nüze sunulmayacağına emin olabilir misi-
niz?" ifadelerine yer verildi. Görgü tanıkları-
nın ifadesine göre gemiden kötü bir koku
yayıldığı bilgisini paylaşan HAYTAP, tekne
tutup geminin görüntülerini canlı yayınlaya-
cağını bildirdi.

20 günden beri bekliyor

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker konuyla
ilgili Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pak-
demirli’nin cevaplaması için soru önergesi
verdi. İstanbul kıyılarında canlı hayvan yükü
taşıyan bir geminin demirli bekletildiği iddia-
sının kamuoyunda konuşulduğunu söyleyen
Şeker, "Ortaya atılan iddia Zeytinburnu'na 1
mil, Bakırköy'e ise 2 mil uzaklıkta, Ahırkapı
önlerinde demirlenmiş bir hayvan gemisinin
bulunduğuna ilişkindir. Bahse konu iddialara
göre Brezilya'dan yola çıkan hayvan gemisi
20 günden fazla bir süredir Ahırkapı önle-
rinde demirlenmiş durumda beklemektedir"
dedi. 

Geminin içinde ne var?

İthal edilen büyükbaşların ithal edildikleri ül-
keden Türkiye'ye gelene dek sağlıksız koşul-
larda barındırıldıklarına ilişkin iddiaların

aydınlatılması gerektiğini söyleyen Şeker,
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye ver-
diği soru önergesinde, "İstanbul kıyıları ya-
kınlarında Zeytinburnu'na 1 mil, Bakırköy'e
ise 2 mil uzaklıkta, Ahırkapı önlerinde demir-
lenmiş bir hayvan gemisinin bulunduğu id-
diası doğru mudur? İddialar doğru ise
geminin çıkış yaptığı ülke neresidir? Geminin
taşıdığı yükün içeriği nedir? Geminin taşıdığı
yükün ithalatçısı kim ya da kimlerdir? Gemi
canlı hayvan yükü taşıyorsa, taşıdığı hayvan-
ların sayısı ve cinsi nedir? Bu hayvanların se-
çimi ithalatçı firma tarafından mı yapılmıştır?
Hayvanların seçiminde Türkiye'den herhangi
bir yetkili yer almış mıdır? Gemide taşınan
hayvanlara şarbon aşısı başta olmak üzere
yapılması gereken önleyici aşılar ya-
pılmış mıdır? Gemi Türk karasula-
rına ne zaman girmiştir? İlgili
bölgede ne zamandan bu yana de-
mirlenmiş vaziyette beklemektedir?
Geminin kötü kokular yaydığı, böl-
gede ciddi bir karasinek yoğunluğu
gözlendiği iddiaları doğru mudur?
Bu iddiaların araştırılması için her-
hangi bir çalışma başlatılmış mıdır?"
sorularına cevap istedi. 
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İstanbul'da Zeytinburnu açıklarında
bekletilen Panama bandıralı Rahmeh
adlı gemide, şarbon hastalığı taşıyan
büyükbaş hayvanların tutulduğu
iddia edildi. Konuyu TBMM 
gündemine taşıyan CHP İstanbul 
Milletvekili Ali Şeker, iddiaların
doğru olup olmadığını sordu

ELEMAN ARANIYOR
YEN�DEN YAPILANMAKTA OLAN ASLAN TOPTAN VE

PERAKENDE UNVANLI ��YER�M�Z�N MERKEZ�

Müracaat: 0542 440 06 06 
Sorumlu Müdür İbrahim Çelik

Adres: Kaleiçi Mh. Öncü Sokak No3/1 Çatalca İstanbul

1 MAĞAZA SORUMLUSU
Personel özellikleri:

n 25-35 yaş aralığında
n Çatalca ve yakın köylerinde ikamet eden
n Zincir mağazalar konusunda deneyimli
n Lise veya yüksekokul mezunu
n Prezantabıl ve güler yüzlü

3 KASİYER GÖREVLİSİ
Personel özellikleri:

n 18-30 yaş aralığında
n Çatalca ve yakın köylerinde ikamet eden
n Lise veya Yüksekokul Mezunu
n Prezantabıl ve güler yüzlü
n Gerektiğinde vardiyalı çalışabilecek

3 DEPO GÖREVLİSİ
Personel özellikleri:

n Çatalca ve yakın köylerinde ikamet eden
n Gerektiğinde vardiyalı çalışabilecek
n 20-30 Yaş aralığında (Erkek)

3 REYON GÖREVLİSİ
Personel özellikleri:

n 18-30 yaş aralığında
n Çatalca ve yakın köylerinde ikamet eden
n İlkokul-lise mezunu
n Prezantabıl ve güler yüzlü
n Gerektiğinde vardiyalı çalışabilecek

İŞYERİMİZİN SAĞLADIĞI İMKANLAR
Ücret +Mesai

İlk Günden itibaren Sigorta
Yemek

Yol Parası
(Kasiyerler için kasa tazminatı)

BOGAZ’DA BEKLEYEN
TEHLiKE!

EKREM HACIHASANOĞLU

Kavun karpuz
yetiştiriyorum!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman
Lisesi'nin yeni yıl programına katıldı. Çavuşoğlu, bir öğrencinin başka hangi mesleği
yapmak istediği sorusuna, “Kavun, karpuz, domates yetiştiriyorum" yanıtını verdi

Beyoğlu'nda
bulunan Alman
Lisesi'ndeki prog-

rama İstanbul Valisi Vasip
Şahin, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Mevlüt
Uysal, Beyoğlu Belediye Baş-
kanı Ahmet Misbah Demir-
can, İl Milli Eğitim Müdürü
Levent Yazıcı, İstanbul
Alman Lisesi Yönetim Ku-

rulu Başkanı Mustafa Mithat
Cin, öğretmen ve öğrenciler
de katıldı. Programda bir ko-
nuşma yapan Mevlüt Çavu-
şoğlu, “Dün Heiko ile
Ankara'da önemli toplantılar
yaptık. Her anımızı arabada
ve uçakta değerlendirdik; Tür-
kiye-Almanya ilişkilerini ko-
nuştuk. Ve bu ilişkileri nasıl
güçlendiririz bu konuda görüş

alışverişinde bulunduk. Böl-
gesel konuları da değerlendir-
dik. Bu görüşmelerimizde
eğitime de önem verdik, önce-
lik verdik" dedi.

Önce diplomasi 
sonra siyaset

Konuşmaların ardından, iki
bakan öğrencilerin sorularını
yanıtladı. Bakanlara öğrenci-
lerle bir araya gelme konu-
sunda Alman Dışişleri Bakanı
Maas, “Siyasetçi olmayan-
larla bir araya gelmekten
memnunuz. Bu bizi tekrar ha-
yatın gerçeklerine döndürü-
yor" dedi. Bir öğrencinin,
“Geçmişe dönseniz yine aynı
okullarda okuyarak, aynı işi
mi yapmak isterdiniz?" so-
runa Mevlüt Çavuşoğlu şöyle
yanıt verdi: “Lise yıllarında
diplomat olmak istedim. Ha-
yalim Dışişleri Bakanlığı'na
girip diplomat olarak devam
etmek sonra da siyasete gir-
mekti”

Belki çiftçi olurdum

Soru cevap sırasında bir öğ-
rencinin “Başka meslek düşü-
nür müydünüz?" sorusuna
Maas, hukuk okuduğunu ve
hukukçu olacağının yanıtını
verirken, Bakan Çavuşoğlu ise
"Ben çocukluğumda babamın
çiftliğinde çalışıyordum, çiftçi
çocuğuyum. Yaptığımız işten
dolayı mümkün olmadığı için
şimdi Ankara'da konutumun
bahçesinde bu işleri yapmaya
başladım. Kavun, karpuz, do-
mates yetiştiriyorum. Her
halde bugün siyasetçi olma-
sam, belki çiftçi olurdum”
dedi. DHA

Sağlıklı yaşamın sırrı tazelik ve doğallıkta, tazelik 
ve doğallık Hipermarketleri’nde

CHP İstanbul
Milletvekili Ali
Şeker konuyla
ilgili Tarım ve
Orman Bakanı
Dr. Bekir 
Pakdemirli’nin
cevaplaması
için soru 
önergesi
verdi. Şeker, 
“Bakırköy'e 2
mil uzaklıkta,
demirlenmiş
bir hayvan 
gemisinin
bulunduğu
doğru
mudur?” dedi.

Yurt ücretlerine
zam yapılmayacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, bu sene Kredi ve Yurtlar Genel
Müdürlüğüne bağlı yurtlarda ücretlerde 

herhangi bir zam yapmayacaklarını söyledi

Bakan kasapoğlu, aa mu-
habirine yaptığı açıkla-
mada, "kredi ve Yurtlar

Genel Müdürlüğümüz, ülkemizin her
şehrinde tüm hazırlıklarını yaptı ve yeni
heyecanla öğrencilerimizi bekliyor.
Gençlerimizin huzuru, güveni, mutlu-
luğu bizim en büyük önceliğimiz. Çaba-
mız ülkemizin bütün imkanları ve
kaynaklarıyla onları en iyi şekilde gele-
ceğe hazırlamak. Huzuru, güveni, mut-
luluğu esas alan Bakanlığımızın yurtları,
gençlerimizin evi, yurdu, yuvası. Başı-
mızın tacı olan gençlerimiz için her türlü
fedakarlığa hazırız" ifadelerini kullandı.

Anlamlı bir duruş

Bu bağlamda Bakanlığa bağlı yurtlarla
ilgili açıklama yapan Bakan kasapoğlu,
şunları kaydetti: "Evet bu sene kredi ve
Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı
yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir
zam yapmayacağız. Oluşturulmak iste-
nen ekonomik baskılara karşı direnci-
mizi ve gücümüzü ortaya koymak adına
yurt ücretlerine zam yapmama kararı
aldık, bunu da ekonomik baskılara karşı
anlamlı bir duruş olarak görüyoruz.”

Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Mevlüt
Çavuşoğlu

Heiko
Maas

Vasip
Şahin



L serisi plakaların bu yıl trafiğe çıkacağının al-
tını çizen Öztürk, "Okul servislerinin diğer
araçlardan ayırt edilebilmesi için İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlü-
ğü'nün ortaklaşa aldığı karar kapsamında
LAH 001 ile başlayan LZZ 999'a kadar devam
eden plakalar serisi sadece servis araçlarına ta-

kılacak. Bugüne kadar mevcut servis araçlarının
yaklaşık yüzde 60'ına bu plakalar takıldı. Yapıla-

cak olan ilk İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü
(UKOME) toplantısında bunun son tarihi için karar

alınmasını bekliyoruz. Velilerimize daha güvenli, kaliteli
ve kolay tanınabilir servis aracını sağlamak için her türlü

çalışmayı yürütüyoruz" dedi.

D ünyanın incisi, Türkiye'nin en güzide
bölgesi, Doğu Karadeniz dağları
arasında gizlenmiş cennetler bura-

ları. Keşke gitmeseydim. Keşke görmesey-
dim. Keşke bilmeseydim. Otelde İş Adamı,
Jeofizik Müh.si, Ekşioğlu Vakfı Meclis
Üyesi, İkizdere Der.Başkanı Kadem Ekşi ile
sohbet ediyoruz. Buralarda dereler satılmış.
Karadeniz'in hemen hemen tüm vadilerinde
yapımı planlanan 450 Hidro Elektrik Sant-
ralleri Projesi ateş gibi düşmüş buralara.
Bazı vadiler koruma altına alınmış, ne mutlu
ki oralara ihale çıkaramıyorlar. Ancak bir
yer var ki; dünyada koruma altına alınmış

200 vadiden biri, Türkiye'de Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile 2008 yılında TURİZM VA-
DİSİ ilan edilmiş, buna rağmen 20 Hidro
Elektrik Santralleri ile başı dertte. 1. Su
Meclisinin yapıldığı Rize'nin İkizdere Vadisi
burası. Devletin hiç uğramadığı bu ilçe yetiş-
tirdiği iş adamların yatırımlarıyla, bağışla-
rıyla kalkınma sürecine girmiş. Hastane,
okullar, lojmanlar, kültür merkezi hatta bazı
köylerde ve yaylalarda yol, su problemlerini
onlar gidermiş, gideriyorlarmış.

Şimdilerde İkizdere'yi gerek ismiyle, ge-
rekse doğasıyla İkizdere yapan bölgedeki ye-
şilin ve doğal hayatın sürdürülebilirliğini

sağlayan dağların tepelerinden çıkan pınarla-
rın birleşmesiyle oluşan bu dereler üzerinde
çeşitli oyunlar oynanıyormuş. Havza planla-
ması yapılmadan santraller bir bir sıralan-
mış. Düşmanın bile kıyamayacağı bu
güzellikler kıyıma girmiş. İkizdere'ye gider-
ken karanlığa kalmıştım. Dönerken içim acı-
yarak geçtim buralardan. Yemyeşil dağların
rengi değişmiş. Çünkü bu dağların dibine tü-
neller açılıyor. 

Çay yetiştiren bahçeler, çayırlar, ağaçlar,
dağlar didik didik talan ediliyor. Tünellerden

çıkan malzeme 30-40 metre genişliğindeki
dere yatağına dökülmüş, dereye 6-7 metre
akacak yer kalmış. Duydum ki son yağışlarda
dere şantiyelerden bunun hesabını sormuş.
Okurken aklınızdan geçebilir. Bir de mühen-
dis olacak, yahu bu memleketin enerjiye ihti-
yacı var. Doğru. Gerçi hatlardaki,
hanelerdeki kaçakları yok etseler bunun 10
katını kurtarırlar. 

Buna rağmen araştırdık. Yapımı süren ve
yapılması planlanan bu santrallerin tümü
enerji ihtiyacının 0.007'sini karşılayabilecek-
miş. Artan enerji ihtiyaçları sebebiyle bu
oran daha da düşecek. Bölgeye iş temin ede-
cek kandırmacası da hikaye. Santraller böl-
geden 10-15 kişiye iş verir o da güvenlik,
temizlik vs. Evet, enerjide dışa bağımlıyız.
Peki 75 Km. uzunluğundaki bu vadiyi öldüre-
ceğimize rüzgarı ile, güneşi ile, boğaz akıntı-

ları ile, deniz dalgaları ile enerji üretim pro-
jeleri geliştiremez miyiz? Buralarda rafting,
yayla turizmi, dağcılık, kayak sporları, doğa
yürüyüşleri, doğal vahşi yaşamı turizme su-
nulamaz mı? Kaldığımız Ricos Otel dünyanın
mineral açısından en zengin sularından biriy-
miş. Sıcaklığı 70 derece varan suyu, Anzer
ve Ovit yaylaları ile buraları tam bir turizm
cenneti olabilir. Uzun Göl'ün son halini de gö-
rünce çok üzüldüm. Sayın Enerji Bakanı,
Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı, Sayın
Orman ve Su İşleri Bakanı, yeşilin her tonu-
nun bulunduğu, bin bir çeşit canlıyı, çiçeği
bünyesinde tutan, gürül gürül akan bu dere-
lere kolaycılığa kaçıp kıymayın. Kuruyan de-
releri, zehir saçan ırmakları düşününce 2010
yılında Rize İkizdere'deki yaşadıklarım geldi
aklıma sizinle paylaştım. Sağlıklı kalmanız
dileklerimle.
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Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip
Pearl of Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok
olarak kurulmu�tur. 5000 m2 ye�il ve sosyal alan
içine yerle�tirilmi� 100 daire ve ticari dükkân siz
de�erli dostlar�m�z�n be�enisine sunulmu�tur. 

Ak�ll� ev, yeti�kin ve çocuk yüzme havuzu, çocuk
oyun alanlar�, yürüyü� yollar� ve kamelyalar, ortak
alanlar içinjeneratör,  peyzaj düzenlemesi,
kapal� otopark, 

7/24 güvenli�iyle hayallerinizdeki olanaklar� bir
arada bulundurur. 

Pearl of Silivri, titizlikle tasarlanm�� 2+1 ve 3+1
daire seçenekleriyle hayalinize en uygun seçene�i
sunar. 

Deireler ak�ll� sistem donat�lm�� olup, ankeastre,
klima ve %100 beslemeli jeneratör standart kon-
for donat�lar�d�r. 

Güne ku� sesleriyle e�siz deniz manzaras�yla
uyanmak... �ehre ve olanaklara yak�n ancak
karga�adan uzak, tam size ve aileniz göre bir �yuva�

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri�nin yeni gözdesi...
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Asırlardır çağlayan 
şimdilerde ağlayan dereler 

3 Eylül 2018 olarak belirlenen zorun-
luluk tarihi 3 Eylül 2019 tarihine
uzatıldı. Servis araçlarındaki deği-

şikliliklerin bu eğitim ve öğretim yılına yetiş-
memesi nedeniyle İstanbul Umum Servis
Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı'na geçici bir "buton"
önerisinde bulundu. Serviste bulunan hos-
tes, öğrencilerin indiğine dair butona bas-
mazsa alarm sistemi devreye girecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Okulların açılmasına sayılı günler kala gü-
venlik sorunuyla gündeme gelen okul serv-
islerinde denetimler başladı. İçişleri
Bakanlığı tarafından okul servis araçları yö-
netmeliğinde değişiklik yapılmasına dair
yönetmelik ise geçtiğimiz günlerde Resmi
Gazete'de yayımlandı. Buna göre, her öğ-
renci ve çocuk için 'üç nokta emniyet ke-
meri ve gerekli koruyucu tertibat ile her
koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem

bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ve en
az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı'
zorunluluklarıyla ilgili süre 3 Eylül 2019'a
kadar uzatıldı. Fabrika çıkışında üzerinde
mevzuata uygun renkli cam olan araçlar
için getirilen 'iç mekanı gösteren beyaz cam
zorunluluğu'na ait sürenin son günü ise 3
Eylül 2020 olarak belirlendi.

Alarm devreye girecek

Yönetmeliğe uygun servis araçlarının hazır-
lanmasına bir yıl kadar bir süre olduğunu
vurgulayan İstanbul Umum Servis Aracı
İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza
Öztürk, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na
geçici bir çözüm önerisinde bulunduklarını
belirtti. Yönetmelikte yer alan maddelerin
mevcut servis araçlarına uygulanmasının
mümkün olmadığını dile getiren Hamza
Öztürk, bakanlığa sundukları öneriyi şu
sözlerle anlattı: "Üç nokta emniyet kemeri
koltuk sırtlarımız belli testlere dayanıklı ola-

mayacağı için mümkün değil. 2019'a yetiş-
mesi için gerekli araştırma ve incelemeler
yapılıyor. Bizim talebimiz 2023'e kadar tüm
araçlarımızın yönetmeliğe uygun hale geti-
rilmesi. Yenilenen arabalar bu donanımlara
uygun olsun istiyoruz. Biz kesinlikle dona-
nımdan kaçmıyoruz. Yalnızca yeni sensör
ve kamera elektrik donanımına ilave olaca-
ğından çocuklarımızın başına bir sıkıntı gel-
sin istemiyoruz. Bakanlığa geçici 'buton'
önerisinde bulunduk. Bu buton servisin en
arkasına yerleştirilecek. Serviste bulunan
hostes çocukların arabadan indiğine dair
butona basmazsa araba durduktan 5 da-
kika sonra alarm sistemi devreye girecek.
Yani sistem 'araçta çocuk kaldı' şeklinde
sinyal verecek. Böylesi bir sistemin geçiş
döneminde kolay uygulanacağını düşünü-
yorum."

Veliler şoförü tanımalı

2018-2019 eğitim öğretim dönemi için ser-

vis araçlarında gerekli önlemleri aldıklarını
belirten Hamza Öztürk, ailelere çocukları-
nın kullanacağı servis ve şoförler hakkında
detaylı incelemeler yapmaları uyarısında
bulundu. Geçen yıl trafikte yaklaşık 18 bin
500 servis aracı olduğunu hatırlatan
Hamza Öztürk, "Veliler çocuklarını emanet
edecekleri servis şoförünü mutlaka tanısın-
lar. Aracın okul servisi vasıflarını taşıyıp ta-
şımadığına dikkat etsinler, sözleşmelerin
okul mu veli mi sözleşmesi olup olmadı-
ğına baksınlar, aracın dört bakanlığın kri-
terlerine uygun olup olmadığını takip
etsinler. Bizler çocukları taşıyacağımız
zaman her türlü eğitime girmeye hazırız.
Aynı zamanda biz esnaf odası olarak daha
önceki yıllarda yaptığımız gibi bu yıl da
okullar başladıktan hemen sonra şoför-
lerimize, hosteslerimize çocuk psikolo-
jisi, davranış biçimi, öfke kontrolüyle
alakalı çeşitli eğitimler vereceğiz" diye
konuştu. DHA

Okul servis araçlarında yaşanan ölümlü
kazaların ardından gündeme gelen her öğrenci
için 'oturmaya dayalı koltuk sensörü', 'üç nokta
emniyet kemeri' ve 'her koltuğu görecek
şekilde kamera ile internet sistemlerinin'
zorunlu hale getirilmesi bir yıl ertelendi

Utku KIZILTAN

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

utkukiziltan@gmail.com 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Servis Araçları Odası ola-
rak şoförlere yönelik eğitimlerinin devam ettiğini anlatan
Öztürk, "Çalıştıracağımız şoför ve hosteslerden mutlaka sa-
bıka ve arşiv kaydı ile ehliyetlerinin sicilini istiyoruz. 'Şofö-
rün ehliyeti daha önce alkolden alınmış mı, yaralamalı ya
da alkollü trafik kazasına karışmış mı, yönetmelikte yer alan
ceza maddelerinin herhangi birinden hüküm giymiş mi' bun-
lara dikkat ediyoruz. Ama uyuşturucu testlerinin gerek sabıka
gerekse sağlık raporunda karşımıza çıkmayışı bizleri de zor du-
ruma sokuyor. O nedenle bunun araştırılmasını yapıyoruz. En
kısa sürede velilerimizi güvenli bir şekilde daha sağlıklı hizmet ve-
rebilmek için bu konuda da izleyeceğimiz yolu mutlaka belirleyece-
ğiz. Bunun nasıl tespit edileceğini konusunda gerekli prosedürleri
araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.
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E-5 Karayolu Üzeri Muharrem Saltık 
İş Merkezi Fatih Mah. No: 44/6-A
BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Rezervasyon 
0212 882 52 53

NEZİH SELVİ

Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç

Sk.No:4 Büyükçekmece / İST.
(Devlet Hastanesi Arkası)

prosedürLer 
araştIrILIyor

Hepimiz kardeşiz
kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok
Öz, Pir Sultan Abdal Derneği tarafından
5’incisi düzenlenen, Pir Sultan Abdal’ı

Anma ve Kültür Festivali’ne katıldı. Etkinliğe, Kartal
Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra;
Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Muam-
mer Çelebi katıldı. Başkan Altınok Öz, burada yaptığı
konuşmada; “Bugün, Pir Sultan Abdal Derneği tara-
fından düzenlenen, Pir Sultan Abdal’ı Anma ve Kültür
Festivali’ne katıldık. Pir Sultan Abdal’ı yaşatan dernek
üyelerine ve yöneticilerine sonsuz teşekkür ediyoruz.
Hepimiz kardeşiz. Kartal, sosyal ve kültürel alandaki
çok sesliliği ile tüm ilçelere örnek olabilecek bir yer ol-
duğunu bu tarz etkinliklerle ka-
nıtlamaktadır. Bizlere, Pir
Sultan Abdal isminin
önemini anlatan ve ha-
tırlatan, Pir Sultan
Abdal Derneği’ne bir
kez daha teşekkürle-
rimizi sunuyoruz”
ifadelerini kullandı. 

Pendik Belediyesi, yaşlı vatandaşlara yöne-
lik sosyal ve kültürel aktivitelerden bolca ya-
rarlanabilecekleri Yaşlılar Aktivite Merkezi'ni

hizmete sokmaya hazırlanıyor. Yıl sonuna doğru hiz-
mete girmesi planlanan merkez yaşlılara ikinci bahar
yaşatacak. Batı Mahallesi'nde bulunan eski Engelliler
Koordinasyon Merkezi binası, ilçenin ak saçlı sakinleri
için hazırlanıyor.  Yaşlılar Aktivite Merkezi olarak adıyla
hizmet verecek tesis yaşlıların sosyal, psikolojik ve kısmi
sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Merkezde 2 okuma
salonu, muayene odası yer alacak. Yine merkez çevre-

sinde pergola oturma yerlerinde vatandaş-
lar açık havanın keyfini çıkarırken,

fitness aletleri ve yürüyüş parku-
runda sporlarını yapabilecek. Yıl
sonuna doğru hizmete girmesi
planlanan Pendik’in çınarları
sosyal yaşamdan kopmadan
sosyal ve kültürel aktivitelerden
bolca yararlanabilecekler. 

Bahar kıraathanesi

UZatMaLI
GUVeNLIk!

L pLakaLar 
trafikte oLacak

ESNAF ODASINDAN
BUTON ÖNERİSİ
Konuyla ilgili Esnaf Odası ise
"buton" önerisinde bulundu.
Serviste bulunan hostes, 
öğrencilerin indiğine dair 
butona basmazsa alarm 
sistemi devreye girecek.

Hamza
Öztürk
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Z amanında çok konuştuk, çok yazdık,
yine konuşuyor ve yine yazıyoruz.
7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında

Türkiye mutlaka; AK Parti CHP koalisyonunu
kurmalı, gelecek büyük kriz ancak böyle
aşılabilir dedik.

Türkiye büyük tarihsel mutabakatı oluştur-
malı, seçim sonuçlarının önümüze getirdiği
denklemden faydalanılmalı dedik.

****
16 Nisan Referandumunda bas bas bağır-

dık.
Türkiye hiç iyiye gitmiyor diye...
Tek adama dayalı sistem sorunların 

üzerinden gelemez, aksine sorunları
derinleştirir diye...

24 Haziran seçimlerinde yeni sistemle daha
hızlı karar alacağımızı, kriz yaşanmayacağını,
ekonominin daha iyi olacağını söyleyenlerin
aksine; büyük bir krizin kapımızda olduğunu
söyledik. 2018'in sonuna kadar 59 milyar
dolar, 2019 yılında 186 milyar dış borç ödeye-
ceğimizi, bütçe ve cari açığın büyüdüğünü,
borçlarımızı ancak borçla ödeyebildiğimizi, kı-
rılgan ekonomik yapımızdan ve sistemin değiş-
mesinden dolayı yabancı sermayenin
gelmeyeceğini, eskisi gibi kolay borç bulama-
yacağımızdan dolayı ciddi krizler yaşayacağı-
mızı söyledik.

****
Dış politikada ki kararların, dünyada bizi

yalnızlaştırdığını; Rusya, İran, Suriye birlikte-
liğininin, Astana sürecinin, Türkiye'ye büyük
belalar yaşatacağını, batıyla ilişkilerin koparıl-
masının, Avrasyacı bir çizgiye gelmemizin so-
runlara gebe olduğunu söylememize rağmen
bunların yaşanmayacağını iddia edenler; İdlib'i
Rusya'nın bombalamasıyla, silahlı unsurların
kentten çıkarılarak Esad'a teslim edilmesinin
açık deklare edilmeye başlanmasıyla ne kadar
haklı olduğumuz ortaya çıktı.

****
Ancak yine aynı burnundan kıl aldırmayan

söylemler devam ediyor. Malzeme bol... Krizin
sorumlusu asla iktidar değil... Kemer sıkma-
yan, kemeri alabildiğine genişleten devleti yö-
netenlerin sorumluluğu sıfır, varsa yoksa
sorumlu bizi kıskanan batı... Tabi o'nun yerli
işbirlikçileri...

****
‘Türkiye'nin adalete, hukuka ve büyük tarih-

sel uzlaşmaya, AK Parti'nin 1. döneminde ger-
çekleştirdiği reformları 2. dönemde de
gerçekleştirmesine, demokrasi, AK Parti’nin
fabrika ayarlarına dönmesine ihtiyacı var’ diye
yazdık ve konuştuk.

2015 yılından beri konuşmuyoruz 
bağırıyoruz, sesimizin çıktığı kadar...

Kelimeler yetersiz kalmasına rağmen, 
yazıyoruz...

Aklı başında olan herkes nereye doğru gitti-
ğimizi görürken, birileri inatla görmüyor.

Gören herkes de iktidar çevresinden uzak-
laştırılıyor.

Ali Babacan ve Mehmet Şimşek gibi isim-
lere vebalı gibi bakılıyor.

****
Türkiye 16 yıllık AK Parti iktidar döne-

minde yaşanan lale devrinin sonuna geldi.
Takke düştü kel göründü.
Dolar krizi ile beraber ekonomimizin ne

kadar kırılgan olduğunu fark ettik.

İğneden ipliğe zam yapılmaya başlanınca
aslında üretmediğimiz, ithal ettiğimizi gördük.

600 milyar dolarlık dış kaynağın, özelleş-
tirme gelirlerinin üretime yönelik değilde in-
şata gömülmesiyle, devletin kara deliklerinin
büyümesiyle, gelirlerin giderleri karşılamadığı
bütçemizle, yap işlet devret modeliyle devletin
mali yükününün artmasıyla, Amerika'nın 2008
yılında yaşadığı krizin benzerini yaşıyoruz.

****
Yaşadığımız krizi Amerika ve batının 

yaşattığını düşünüyoruz.
Yaşanan her krizde yabancı parmağı 

arıyoruz.
16 yıldır yönetenlerin ise hiç kusuru olmadı-

ğını birileri bize dikte ediyor.
Krizi çıkaran batı olurken onların yerli iş-

birlikçileri de unutulmuyor.
CHP asıl suçlu oluveriyor. Yetmezse yerli ve

milli olmayanlar baş suçlu köşeye 
oturtuluveriyor.

2008 yılında Amerika'da kriz yaşanırken,
orada ki krizi kim çıkarttı? Sorusuna yanıtı-
mız tısss oluyor. 

Sahi Amerika'da yaşanan krizin sorumlusu,
oradakilerin aklına dış güçler seçeneğini neden
getirmemişti?

****
Sonuç olarak yolun sonuna geldik.
Lale devri bitti.
Dünyanın her yerinde olduğu gibi, kriz ya-

şandığında sorumlu olanlar iktidarlardır.
Dış güçler varsa da belirleyici olan o

değildir.
Sadece yaşanan krizde etkenlerden biridir.
Rahip hikayeleri ise topluma yönelik olarak

algı operasyonlarıdır.
Suçluyu dışarda arama bahanelerini güçlen-

dirmeye yönelik iktidarın söylemidir.
Rahip krizi başladığı günden beri de

yazıyoruz.
Eninde sonunda gönderecekler, rahibi.
Sonra ne mi olacak?
Söylem değişecek.
Düşman batıdan, dost batıya...
Kahrolsun Amerika'dan staretejik ortağımız

Amerika'ya...
Bugünden bu söylemleri görebilirsiniz, ikti-

dardan ve çevrelerinden...
****

Bugüne kadar yaşadıklarımız rüzgarlardı.
Ekim, kasım aylarından sonra fırtınayı görece-
ğiz. Asıl zararı lale devrinin bitmeyeceğini dü-
halkımız görecek. Batmanın bedelini de
halkımız ödeyecek, asıl kazananlar ise İngilte-
re'den cadde almaya devam ediyor olacak.

****
Dünyanın her yerinde krizlerin faturası ikti-

darlara çıkar. Bizde de çıkacak. Ve yine uzun
süredir yazdığımız ve konuştuğumuz gibi...
Yeni bir seçenek ortaya çıkacak. Şu anda
doğum sancıları yaşanıyor.

Son söz: Büyük tarihsel mutabakat gerçek-
leşecek. Toplumu yeniden kucaklayacak, AK
Parti'nin yapamadığı yarım bıraktığı 2. tarih-
sel süreci tamamlayacak, uluslararası ilişkile-
rimizi düzeltecek, yeni bir kalkınma sürecini
başlatacak, ülkeyi tam demokrasi, özgürlük,
demokratik hukuk, adalet sistemi ile tanıştıra-
cak yeni dönem, büyük krizin sonucunda or-
taya çıkacak.

Tarih dediğimiz şey, toplumsal değişimler
her zaman büyük krizler sonrasında yaşanıyor.
Bizde de o dönemin doğum sancılarıdır yaşa-
dıklarımız... 

Toplumlar mutlaka büyük krizler sonrasında
yeni toplumsal değişimleri yaşarlar. 

Yaşadıklarımız tam da yeninin habercisi 
olan doğum sancılarıdır.

Yaşadıklarımız ve 
yaşayacaklarımız yeni 
dönemin habercisidir

D enetim ve incelemeden geçen
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des-
tekleme Kurumu’nda (TKDK)

arapalık sisteminin işlediği tesbit edildi.
Kanun gereği 180 personelin çalışmasının
yeterli olacağı esasıyla kurulan kurumda
256 personel bulunduğunu tesbit eden
Sayıştay denetçisi raporuna, "Kurumda
çalışması gereken personelin bir buçuk
katı personelin çalıştığı tesbit edilmiştir.
Bu da yasaya aykırıdır" diye şerh düştü.
Denetçi, Sayıştay Başkanlığı’na sunduğu
rapor içeriğinde, fazladan çalıştırılan per-

sonelin Ankara İl Koordinatörlüğü’nden
merkeze kaydırıldığını belirtti, “Şayet iş
yükü fazla ve ek personele ihtiyaç duyulu-
yorsa bunun için kanun değişikliği gere-
kir” diyerek usulsüzlüğün ortadan
kaldırılmasını istedi.

Tarımda proje çok çözüm yok

Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bir açık-
lama yapan Türk Tarım Orman Sendikası
yetkilileri ise il koordinatörlerinin atanma-
sında herhangi bir liyakat, görevde yük-
selme kriteri, mesleki tecrübe, iş başarısı
gibi esaslara dayalı kriterler bulunmadığı-
nın altını çizerek atamaların siyasi ve idari

tasarrufla gerçekleştiğini iddia etti. Sen-
dika yetkilileri, ayrıca, iş dağıtımında da
adaletli davranılmadığını bazı birimlere
haddinden fazla iş yükü yüklendiğini, tor-
pilli kişilerin birimlerinin ise çalıştırılmadı-
ğını öne sürdü.

Kanunu değiştirin

Öte yandan Sayıştay denetçisinin bulgula-
rına savunma yapan kurum ise “İş yükü-
müz ağır, projeler fazla yetiştiremiyoruz”
tarzında ifadeler kullandı. Konu hakkında
son noktayı koyan Sayıştay Başkanlığı de-
netçisi, “Ya kanunu değiştirin ya da fazla
personel çalıştırmaktan vazgeçin” dedi.

Tarım politikasında can çekişilirken,
bakanlığa bağlı Tarım ve Kırsal 

Destekleme Kurumu’nda proje çokluğu ve
işgücü yoğunluğundan dolayı kanunda

öngörülenden bir buçuk kat fazlası
personel çalıştırıldığı ortaya çıktı. 

Kurum, savunmasında “İşimiz çok
yetiştiremiyoruz” dedi

ARPALIK DEDIGIN
BOYLE OLUR!

CENGİZ ALÇAYIR

biletlerde net satıs!
İlk etabı 29 Ekim’de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı ile İstanbul’daki 18 hat arasında düzenlenecek
150 otobüs seferlerinde seyahat edecek yolcuların biletlerini internet üzerinden de alımının önü de açıldı

ihale şartnamesi gereği,
İETT gerekli görmesi ha-
linde, işletmecinin kuracağı

sistemle otobüs yolcuları hem web si-
tesinden hem de mobil uygulamalar
sayesinde otobüs biletlerini alabilecek.
İstanbul Yeni Havalimanı’na 18 hat
üzerinden 150 otobüsle yapılacak
olan bagajlı lüks taşımacılık ihalesini
Altur – Havaş – Free Turizm konsor-
siyumu KDV dahil 475 milyon 488
bin TL bedelle kazanmıştı. Yolculara
hem kolaylık olması hem de yoğun-
luktan etkilenmemesi adına ücret öde-
meleri İstanbulkart ile de yapılacak.

Son onayı İETT verecek

İstanbulkart elektronik yolculuk geçiş
sistemi cihazları araçlarda çalışması
zorunlu tutulurken, yolcuların yer
bulma sıkıntısıyla karşılaşmaması ve
ödemelerini rahatlıkla yapabilmesi
adına internetten de bilet alımının da
önü açıldı. İhale şartnamesine de ko-
nulan maddeye göre İETT tarafından
gerekli görülmesi durumunda otobüs
işletmecisi sefer planlamalarına
uygun olarak yolcuların internet üze-
rinden bilet temin edebileceği web si-
tesi ve mobil uygulama (Android,
İos) sistemini kuracak. Kurulacak sis-
temin son onayı İETT tarafından
verilecek.

Rakamlar bildirilecek

İşletmeci araç takibi ve yolcu bilgilen-
dirme sistemlerinin gerektirdiği teknik
donanımı tarifeye dayalı elektronik
bilet teçhizat ve donanımı İETT’nin
belirleyeceği standartlarda bulundur-
mak zorunda olduğu şartnamede yer
aldı. İhaleyi alan konsorsiyum, yolcu-
luk sayılarını ve gelirleri gibi istatistik
verileri de İETT’nin erişimine sağla-
yacak. İETT denetim kartlarına haiz
kişiler araçlarda ücretsiz seyahat ede-
rek denetim yapacak. DHA

Halk barışı çok sevdi
Türkiye'deki 26 mil-
yon konutun 13 milyo-
nunu ilgilendiren ve 31

Aralık 2017 tarihinden önce yapı-
lan binaları kapsayan imar barışı
için başvurular devam ediyor.
Ruhsatsız yapılar, ruhsatlı olup
ruhsata aykırı imalatlar, iskan ala-
mamış ya da iskanlı fakat daha
sonradan değişiklik ve ilaveler ya-
pılmış yapıları kapsayan imar affı
için başvurular 31 Ekim'e kadar
sürecek. İmara aykırı yapıların
kayıt altına alınması hedeflenen
imar barışı düzenlemesi için va-
tandaşlar e-devlet üzerinden 8 Ha-
ziran'da başvurularını yapmaya

başladı. Gayrimenkul Uzmanı
Hatice Kolçak, "Süreç şu anda çok
iyi gidiyor. Haziran'dan bu yana
çok ciddi bir başvuru var. Her
geçen gün de artıyor. Şu ana kadar
4 milyon 650 bin kişi başvuru yap-
mış. Bu da yaklaşık 1 milyon ba-
ğımsız yapıya tekabül ediyor.
Yaklaşık 2 milyar liranın üzerinde
gelir elde edilmiş durumda" dedi.

Art niyetli olanlar var

Başvuruların doğru ve eksiksiz bil-
gilerle yapılması gerektiğini belir-
ten Hatice Kolçak, "Bir de art
niyetli olanlar var. Bir kere başvuru
yapabiliyorsunuz. Çok doğru bir

şekilde yapmanız gerekiyor. Süreç
31 Ekim 2017'den önceki yapıları
kapsıyor; ama onlar bu tarihten
sonra yeni kaçak kat, eklenti alanı
yapanlar, sanki eskiymiş gibi baş-
vuru yapmaya çalışıyorlar. Bu
büyük bir cezai işlem demektir.
Bunu yapmasınlar" dedi.

Kayıt altına alınacak

Yıkım ve mahkeme kararlarının
süreçle birlikte iptal olacağını kay-
deden Gayrimenkul Uzmanı Kol-
çak, "İmar Barışı Haziran ayı
başında yasal bir düzenlemeyle
yapıldı. 'İmar affı' değil, 'imar ba-
rışı' demek daha doğru. Yasa;

mağdur olan yapı sahipleriyle ka-
muyu barıştırmak üzerine yapıldı.
Yasal düzenlemeyle imar barışı
imara ve ruhsata aykırı yapılan
kaçak yapı, eklenti alanı, kaçak kat
gibi yapıları yasal düzenlemeyle
kayıt altına alıyor. Bu yasadan fay-
dalananlar, bugüne kadar her-
hangi bir abonelik alamamışlarsa,
her türlü alt yapıdan yararlan-
maya başlıyorlar. Haklarında
devam eden bir mahkeme süreci
varsa, bu ortadan kalkıyor. Bir
yıkım kararı varsa, iptal oluyor.
Kaçak yapılar, tüm bunlardan 
faydalanıyor olacak" 
ifadelerini kullandı. DHA

Gelecek yıl Mart ayında yapılacak yerl seçimler
öncesi Şişli'deki çalışmalarına hız veren Mustafa
Sarıgül, aday adaylığı sürecine ilişkin ve Şişli öze-

line ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Belediyeciliğin
şeffaf bir şekilde yapılması gerektiğini söyleyen Sarıgül, “Be-
lediyelerde bakıyorsunuz ki adamı olan ödemesini alıyor, ol-
mayan da tanıdık alıyor, ödemesini alması için. Hak eden
ödemesini alacak ve bu bir sistem dahilinde olacak” dedi.

Öncelik Şişli esnafının

Belediyelerin kendi ilçelerindeki esnaf ve vatandaşa değer
veren bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini de anlatan Sarı-
gül, “Şişli'de oturmayan, Şişli esnafının dışında hiç kimse-
den alışveriş yapılmayacak. Doğrusu budur. Bütün
belediyelerin bunu yapması lazım. Belediyenin kendi bölge-

sinde bulunan esnafı ile çalışmasını yapması lazım” diye 
konuştu.

İnönü'yü eleştirdi

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'yü de isim vermeden
eleştiren Sarıgül şöyle konuştu; “Şişli, benim çok erdemli
çok şefkatli çok güzel bir yol. Şişli'de yürüdüğüm yol zaman
zaman maceralı, zaman zaman heyecanlı. Bu yolda müca-
dele arkadaşlarım var, müşkülat arkadaşlarım var. O yüzden
Şişli benim kalbim, Şişli benim yürüdüğün yol. Eskiden
anket yapılırdı. "İstanbul'a gitseniz nereye gitmek istersiniz?
Bütün yurttaşlarımız "Biz Şişli'ye gitmek isteriz." derdi. Ama
bugün Şişli sonlara düşmüş vaziyette. Şişli'yi tekrar şahlan-
dırmak tekrar marka değeri haline getirmek lazım.”
ANIL BODUÇ

2019'da yapılacak yerel 
seçimler için şimdiden 

kolları sıvayan Mustafa
Sarıgül, yeniden Şişli Belediye
Başkanı olmak için büyük bir

çaba göstereceğinin 
sinyallerini verdi. Sarıgül, 
“Şişli benim kalbim, Şişli

benim yolum. Şişli'yi tekrar
şahlandırıp, marka ilçe 

haline getirmemiz lazım” dedi

SISLI BENIM KALBIM

Hatice
Kolçak

Sarıgül, Şişli’nin son
zamanlarda ciddi
değer kaybettiğini
belirterek bunu

düzelteceğini söyledi.

Biletlerin internet üzerinden alımı konusunda en son onayı verecek kurum ise İETT. Kurumun bilet fiyatlarını da açıklaması bekleniyor.
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Kurulduğu günden bu yana sanatı ve sanatçıyı destekleyen
Akbank’ın en uzun soluklu kültür sanat projelerinden Akbank Caz
Festivali, yepyeni ritim ve renkleri içeren zengin programı ile
28. kez şehri caz haline dönüştürmeye hazırlanıyor

B u yıl 17-28 Ekim tarihleri
arasında gerçekleşecek 28.
Akbank Caz Festivali’nde;

Caz müziğinin önemli temsilcilerin-
den Jamie Cullum, Till Brönner Sep-
tet, The Bad Plus, Avishai Cohen
Quartet, Tarkovsky Quartet gibi sürp-
riz isimler sahne alacak. Organizas-
yonu ve içerik programlaması Pozitif
iş birliğiyle gerçekleştirilen 28. Ak-
bank Caz Festivali 12 gün boyunca;
Ustalara Saygı, Festivale Özel, Cazda
İngiliz Çıkartması, Güçlü Nefesler,
Caz ve Ötesi, Sihirli Eller, Fransız
Rüzgarı’ndan oluşan yedi ana tema-
nın yanında; Caz Saat, Liselerde
Caz, Kampüste Caz ve Atölyeler ile
toplam 11 kategoride caz severleri
coşturacak.

Heyecanla bekliyoruz

Akbank Genel Müdürü Hakan Bin-
başgil, uzun soluklu ve sürdürülebilir
kültür sanat projelerine destek veren
Akbank’ın tam 28 yıldır Caz Festi-
vali’ni ilk günkü heyecanı ve coşku-
suyla sanatseverlerle
buluşturduklarına dikkat çekti ve ek-
ledi: “Akbank Caz Festivali’nin Ana-
dolu’da da heyecanla beklenen bir
festival haline gelmesinden mutluluk
duyuyoruz” “Bugün İstanbul’un mü-
ziğin ve çağdaş sanatın başlıca mer-
kezlerinden biri olmasında kuşkusuz
Akbank ve Akbank Sanat’ın çok
büyük katkıları var. Her yıl büyük bir
özenle hazırlanan programı, söyleşi-
leri, kampüste ve liselerde caz etkin-
likleri ile Akbank Caz Festivali

şehirlere renk katmaya devam edi-
yor. Caz müziğini geniş kitlelerle
tanıştırma ve genç cazcıları keş-
fetme misyonuyla İstanbul sınır-
ları içinde kalmayan Akbank
Caz Festivali’nin, Anadolu’da
da heyecanla beklenen bir festi-
val haline gelmesinden mutluluk

duyuyoruz. Cazın farklı renkle-
rini müzikseverlerle buluşturan

Akbank Caz Festivali’ni gittikçe artan
izleyici kitlesi ile buluşturmaya önü-
müzdeki yıllarda da devam edece-
ğiz.” Akbank Sanat Müdürü Derya
Bigalı da; çeyrek yüzyılı çoktan geride
bırakan Akbank Caz Festivali’nin,
yurt dışında da ilgiyle takip edilen ge-
leneksel bir festival haline geldiğine
dikkat çekti. Akbank Caz Festivali’nin
kesintisiz bir şekilde, ilk günlerin heye-
canıyla 28 yıldır ayakta tutanın, festi-
val ekibinin emeği, müzisyenlerin

desteği ve caz severlerin büyük ilgisi
olduğunu vurgulayan Bigalı, 28 yıldır
binlerce müzikseveri cazın farklı
renkleriyle buluşturmaktan büyük
mutluluk duyduklarının altını çizdi
ve ekledi: “Türkiye’nin en uzun so-
luklu festivallerinden 28. yılında da
önceki yıllarda olduğu gibi, progra-
mını genişletip, farklı deneyimler ekle-
yerek yeni dünyayı takip eden,
gençleşen ve hedef kitlesini genişleten
bir festival olmayı başardı.”

MEM 2018/31 GRUP ORTAÖĞRETİM OKULLARI ONARIM İŞİ (5 ADET) yapım işi 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: 2018/422640
1-İdarenin
a) Adresi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü - 

Binbirdirek Mahallesi İmren Öktem Caddesi No: 1 , Sultanahmet- 
Fatih/ İSTANBUL 34410 CAĞALOĞLU FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası: 2124550400 - 2125281054
c) Elektronik Posta Adresi: istanbulmem@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Büyükçekmece İlçesi 1 Ad. And. Lis. , Bakırköy İlçesi 2 Ad. And. 

Lis., Beşiktaş İlçesi 1 Ad. And. Lis. , Çatalca İlçesi 1 Ad. And. Lis. 
Onarım İşi olmak üzere 5 Ad. And. Lis. Onarım İşi (Elektrik, İnşaat 
ve Makine İşleri) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Büyükçekmece İlçesi Şehit Batuhan Ergin Anadolu Lisesi, 
Bakırköy İlçesi Hasan Polatkan Anadolu Lisesi, Beşiktaş İlçesi 
Atatürk Anadolu Lisesi, Çatalca İlçesi Çatalca Anadolu Lisesi, 
Bakırköy İlçesi Ataköy Anadolu Lisesi

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi ya-
pılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü - 

Binbirdirek Mahallesi İmren Öktem Caddesi No: 1 , Sultanahmet- 
Fatih/ İSTANBUL 34410 CAĞALOĞLU - FATİH / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati: 21.09.2018 - 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 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
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 serbest muhasebeci, 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 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 deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 55 oranın-
dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mi-
marlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B (III) grubu işler veya bu gruba ait onarım veya
tadilat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Mimarlık Bölümü
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 125 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Defterdarlık
Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Cağaloğlu Şube nezdindeki İBAN : TR89 0001 0008 8900 0010
0050 69 Nolu hesabına yatırılacak bedel karşılığında alınacak makbuz ile Binbirdirek Mahallesi İmran
Öktem Cad. No:1 Sultanahmet-Fatih deki İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü İhale
Biriminden alınabilir. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak in-
dirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü -
Binbirdirek Mahallesi İmren Öktem Caddesi No: 1 , Sultanahmet- Fatih/ İSTANBUL 34410 CAĞALOĞLU
- FATİH / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açık-
lama istenmeksizin reddedilecektir.

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (859217)

CAZ YAPMAYA 
AZ KALDI

PozitifGenel Müdür Yardımcısı
Ayşegül Turfan Mumcuoğlu da
açıklamasında, Akbank Caz Festi-
vali'nin programına ilişkin şu bilgi-
leri verdi: "Caz müziğinin önemli
temsilcilerinden, Grammy, Altın
Küre, BRIT, GQ Dergisi Yılın
Müzik Adamı gibi sayısız ödüllerin
sahibi Jamie Cullum, Almanya’nın
Chet Baker’ı olarak anılan
Grammy ödüllü Till Brönner, bu
yıl yayınlanan 13. stüdyo albümü
Never Stop II’nin turnesiyle The
Bad Plus, usta trompetçi Avishai
Cohen Quartet, Andrei Tar-
kovsky’nin sinematografik deha-
sına atıfta bulunan Tarkovsky
Quartet gibi isimlerinin yanı sıra
Gilles Peterson’ın keşfettiği, İngil-
tere caz sahnesinin yeni isimlerin-
den Ezra Collective, The Comet is
Coming, Nubya Garcia gibi isim-
ler her sene daha fazla seyirci
ile buluşan Akbank Caz Fes-
tivali programında olacak.
28. Akbank Caz Festi-
vali’nde, “Şehrin Caz
Hali”ne uygun şekilde
Cemal Reşit Rey Kon-
ser Salonu, Akbank
Sanat, Babylon, Volks-
wagen Arena, The
Badau, Caddebostan
Kültür Merkezi, Moda
Sahnesi, Uniq Hall, Sum-

mart Sanat Merkezi, Nardis ve
Zorlu Performans Sanatları Mer-
kezi’nin de bulunduğu 37 ayrı me-
kanda 37 konser, 3 söyleşi, 16
atölye gerçekleştirilecek. Festival
100’den fazla müzisyeni ağırlaya-
cak ve Kampüste Caz ile 9 farklı
şehre taşınacak. 1991 yılından
2013’e kadar festivalin direktörlü-
ğünü yapan Mehmet Uluğ anısına
bu yıl 5. kez düzenlenecek özel ge-
cede Türkiye cazının önemli isimle-
rinden Aydın Esen Group ve Can
Kozlu ağırlanacak. Bu geceye özel
Aydın Esen ve Can Kozlu ilk 3 par-
çada birbirine eşlik edecek. Dokuz
liseden gençler, Ercüment Orkut,
Volkan Topakoğlu ve Ediz Hafı-
zoğlu ile bir araya gelecek.

28. Akbank Caz Festivali’nde, Türkiye caz
tarihi için çok değerli isimler ile bu yıl iki
ayrı söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşiler-
den ilki, caz programcısı Hakan Rauf Tü-
fekçi moderatörlüğünde Emin Fındıkoğlu,
Okay Temiz ve Neşet Ruacan’ın konuk ola-
cağı “Kuzeye Gidenler” ve ikincisi de Hülya
Tunçağ moderatörlüğünde, Ayten Yaraş
Pekcan, Sebla Pekcan ve Nilüfer Verdi’nin
konuk olacağı “Erol Pekcan Anısına” ola-
cak. Festival kapsamında ayrıca, caz müzi-

ğinin tiyatro yapıtlarının üzerine etkisini ve
bu iki sanat disiplini arasındaki ilişki ile ilgili
Koffi Kwahulé ile bir söyleşi gerçekleştirile-
cek. Lise çağındaki gençlere caz müziğini
tanıtma ve sevdirme amacıyla bu yıl yedin-
cisi düzenlenen “Liselerde Caz Atölyeleri”
kapsamında dokuz liseden gençler, Ercü-
ment Orkut, Volkan Topakoğlu ve Ediz Hafı-
zoğlu ile bir araya gelerek caz müziğini ve
enstrümanlarını daha yakından tanıma fır-
satı bulacak.

Söyleşiler yapılacak

UlUslararası Boğa-
ziçi Sinema Derneği ve
İstanbul Medya Akade-

misi tarafından düzenlenen 6.
Uluslararası Boğaziçi Film Festiva-
li'nin açılış filmi belli oldu. Kültür
ve Turizm Bakanlığı'nın destekle-
diği, Anadolu Ajansı'nın Global
İletişim Ortağı olduğu festival, Ro-
bert Redford’un oyunculuğa veda
ettiği "The Old Man & The Gun /
İhtiyar Adam ve Silah" filmiyle 
açılacak.

Türkiye'de ilk kez

David Lowery'nin yönetmenliğini
ve senaristliğini üstlendiği filmde
Redford'un yanı sıra Casey Affleck,
Sissy Spacek, Elisabeth Moss ve
Tom Waits gibi usta isimler rol alı-
yor. Son soygununa hazırlanan 70
yaşındaki Forrest Tucker'ın gerçek
yaşam hikayesinden esinlenilen
film, Türkiye'de ilk kez gösterilecek.
6. Uluslararası Boğaziçi Film Festi-
vali, bu yıl 26 Ekim-3 Kasım ara-
sında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Boğaziçi’nde film zamanı
6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nin açılışı, Robert Redford’un oyunculuğa
veda ettiği "The Old Man & The Gun / İhtiyar Adam ve Silah" filmiyle yapılacak

Boğaziçi’nde gösterime 
girecek, İhtiyar Adam ve
Silah filmi Türkiye’de ilk 
defa sinema seyircisiyle 
buluşacak. Filme ilginin
şimdiden oldukça büyük
olması ise dikkat çeken

detaylar arasında yer alıyor.

Dünya çapında isimler gelecek

Hakan
Binbaşgil

17-28 Ekim 

tarihleri arasında

gerçekleşecek
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DÜNYA Kupası'na gidemeyerek bir turnu-
vayı daha boşa geçirenTürkiye bu kez
EURO 2020'yi hedefliyor. UEFA bünyesinde
düzenlenen Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden
ilki Rusya olan millilerimiz ilk maçına Trab-
zon'da çıkacak. Uzun süre sonra Trabzon'da
milli maç oynanacak olması şehri de hare-
ketlendirdi. A Milli Takım Teknik Direktörü
Mircea Lucescu yaptığı basın toplantısında
bundan sonraki turnuvalara katılabilmek
için çabalayacaklarını açıkladı

Özlenen takım yolda

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı
Yıldırım Demirören, A Milli Futbol Takı-
mı’nın UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grup mü-
cadelesinde Rusya ile oynanacak maç
öncesinde açıklamalarda bulundu. Karşı-
laşma öncesi hazırlanan maç kitapçığında
açıklamaları yer alan TFF Başkanı Demirö-
ren, "Değerli futbolseverler; Köklü kültürüyle
futbol tarihimizde ayrı bir yeri olan Trab-
zon’da 7.5 yıllık aradan sonra milli maç oy-
namanın gururunu yaşıyoruz. A Milli
Takımımız, ülkemizin en modern stadyum-
larından Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde
yeni bir yolculuğa çıkıyor. UEFA’nın yeni or-
ganizasyonu Uluslar Ligi maçlarımıza,
UEFA EURO 2024 ev sahipliği aday şehirle-
rimizden Trabzon’da ve dost ülke Rusya kar-
şısında başlamak ayrı bir anlam taşıyor.
Teknik direktörümüz Mircea Lucescu yöne-
timinde belirlediğimiz yeni hedeflere ulaş-
mak için bu maçta Trabzonlu
futbolseverlerin eşsiz desteğine çok ihtiyacı-
mız olacak. Eminim ki tribünlerimizde em-
salsiz bir birlik ve beraberlik örneği
sergileyeceğiz, mill? ruhumuzun gücünü bir
kez daha bütün dünyaya göstereceğiz. Gele-
ceğimizin teminatı gençlerimize, başarının
altın anahtarı olan sabrın gösterileceğinden
ise hiç kuşkumuz yok. Onların enerjisi ve
tecrübeli oyuncularımızın katkısıyla son
maçlarımızda özlenen Milli Takım’ın yolda
olduğunu gördük. Gurur duyacağımız başa-
rıların ilk halkasına Rusya önünde imza ata-
cağımıza, bu yolun sonunda EURO 2020’ye
katılacağımıza inancımız tam. Bu maç vesi-
lesiyle ülkemizde bulunan Rusya Futbol Fe-
derasyonu delegasyonu, teknik heyet ve

futbolcularına Türkiye’ye hoş geldiniz diyor,
kendilerini ağırlamaktan dolayı onur duydu-
ğumuzu belirtmek istiyorum. Tüm futbolse-
verleri ay-yıldızla buluşmaya davet ediyor,
keyifli bir maç akşamı diliyorum" dedi.

Uluslar Ligi nedir?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO
2020) Elemeleri, yine 10 grupta oynanmaya
devam edecek ve gruplarda ilk iki sırayı alan
milli takımlar finallere katılmaya hak kaza-
nacak. 24 ülkenin mücadele edeceği EURO
2020 finallerine kalacak son 4 takım ise
UEFA Uluslar Ligi'nden çıkacak. Uluslar
Ligi, elemeleri geçemeyen takımlara EURO
2020'ye katılması için ikinci bir şans verecek.
Organizasyonda, UEFA üyesi 55 ülkenin
milli takımları, ülke puanına göre 4 lige (A,
B, C ve D) ayrıldı. A ve B Ligi'nde 12'şer, C
Ligi'nde 15, D Ligi'nde 16 ülkenin milli
takımları yer alıyor. Böylelikle yakın
güce sahip takımların birbirleriyle
mücadele etmeleri, daha reka-
betçi ve zevkli karşılaşmaların
ortaya çıkması hedefleniyor.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki her
4 ligden birer takım Avrupa
Şampiyonası biletini kaza-
nacak. Bu yeni organizas-
yon sayesinde Malta,
Kazakistan, Cebelitarık
gibi en düşük puana sahip
takımların yer aldığı D Li-
gi'nden de bir ekip Avrupa
Şampiyonası'na katılma
hakkını elde edecek. Bu da
futbolseverlere şampiyo-
nada farklı ülke milli ta-
kımlarını izleme imkanı
tanıyacak. 

Turnuva
statüsü

A ve B Liglerin-
deki 12'şer ülke,
üçerli 4 grupta yer ala-
cak. C Ligi'nde bir grupta 3, diğer 3 grupta
dörder ülke milli takımı boy gösterecek. D
Ligi'nde ise 4 grupta dörder ülke yer alacak.
Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, bir-

birleriyle deplasmanda ve evinde olmak
üzere maç yapacak.  B, C ve D Liglerinde
gruplarını lider tamamlayan ekipler, sonraki
turnuvada bir üst ligde mücadele edecek. A,
B ve C Liglerinde gruplarını son sırada biti-
ren takımlar ise alt lige düşecek.  A Li-

gi'ndeki 12 takım
arasında grup-

larını ilk sı-
rada
tamamla-
yanlar,
UEFA
Uluslar
Ligi'nin
şampiyo-
nunu be-

lirlemek için 5-9 Haziran 2019'daki dörtlü fi-
nalde mücadele edecek.  UEFA Uluslar Li-
gi'ndeki A, B, C ve D Liglerinde gruplarını
lider bitiren takımlar kendi aralarında dörtlü
final (yarı final, üçüncülük ve final maçları)
oynayacak. Liderler, EURO 2020'ye eleme-
ler sonucu katılım hakkı kazanmışsa söz ko-
nusu ligdeki gruplarda onlardan sonra en
yüksek puana sahip takımlar, dörtlü finale
kalacak. 2020'nin mart ayında yapılacak
dörtlü finalleri kazanan 4 takım, EURO
2020'ye katılacak. 

İlk maç Kazakistan'da

UEFA Uluslar Ligi tarihinin ilk maçı UE-
FA'nın en doğudaki temsilcisi olan Kazakis-
tan'da oynanacak.  Astana Arena'da
Kazakistan ile Gürcistan'ı karşı karşıya geti-
recek ve Türk hakem Halil Umut Meler'in

yöneteceği mücadele yarın TSİ 17.00'de
başlayacak.

Türkiye B Ligi 2. Grup'ta

Türkiye, UEFA'nın milli takım
düzeyindeki yeni organizas-

yonu Uluslar Ligi'nde,
Rusya ve İsveç ile B Ligi
2. Grup'ta yer alıyor.
Milli takım, ilk maçını 7

Eylül Cuma günü
Trabzon'da Rusya

ile oynayacak.
Ay-yıldızlı ekip

10 Eylül Pa-
zartesi günü
ise deplas-
manda
İsveç ile
karşı
karşıya
gele-
cek.

ILK RAKIP RUSYA
Türkiye EURO 2020 öncesindeki hazırlıklarını Uluslar Ligi turunuvasında sürdürüyor. İsveç ve Rusya ile karşılaşacak olan
milliler bu akşam ilk maçına çıkıyor. Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirecek olan mücadele saat 21.45'te başlayacak

“GeÇMiŞte Tu�rkiye, kapasitelerini
tu�mu�yle kullanarak ulusal takıma hiz-
met eden harika bir oyuncu jenerasyo-
nuna sahipti. Ancak bu oyuncular,
yavas�yavas�kariyerlerinin sonuna yak-
las�ıyor." ifadelerini kullanan Lucescu;
"Bizim geleceg�i du�s�u�nmemiz gerekiyor.
EURO 2020, 2022 Du�nya Kupası ve
hatta EURO 2024'u�hesaba katarak üç
as�amalı bir do�nu�s�u�m su�reci planladık.
I�lk etapta, yeni bir oyuncu grubu
olus�turacag�ız. I�kinci olarak bu grubun
tu�mu�yle bizim oyun felsefemizi anla-
masını ve sahaya bunu yansıtmasını
sag�layacag�ız. Son olarak da bas�arılı
sonuc�lar almak ic�in c�aba go�stereceg�iz.
Esas hedefimiz, EURO 2020 elemele-
rine tamamen oturmus�bir kadro ile
bas�lamak ve Uluslar Ligi de bu yolda
bize yardımcı olacak. C�ok sayıda farklı
kulu�pten oyuncuları milli takımda bir
araya getirdig�imizi; bu yu�zden kadro-
nun oturmasının ve oyuncuların sa-
hada istedig�imiz oyunu ortaya
koymasının zaman alıcı bir su�rec�
oldug�unu vurgulamak isterim. UEFA
Uluslar Ligi'nin yalnızca özel maç sayı-
sını azaltma anlamı taşımadığını belir-
ten Lucescu, "Bu turnuva aynı
zamanda milli takımlara 2020 Avrupa
S�ampiyonası'na gidebilmek ic�in alter-
natif bir yol sunuyor. Uluslar Ligi'nde
aynı grupta yer aldıg�ımız Rusya ve
I�svec�son Du�nya Kupası'nda bas�arılı
is�lere imza attı. I�ki ekip de c�eyrek finale
kadar yu�kseldi. Her iki ekip de oyuncu-
larımız ic�in gu�c�lu�birer rakip olacaklar-
dır. Uzun bir su�redir milli mac�heyecanı
yas�amamıs�olan ve cos�kusunu yıllardır
go�rdu�g�u�m Trabzonlu futbolseverlerin
milli takıma itici gu�c�olmalarını bekliyo-
rum. Her yeni bas�langıc�yeni umutları
da beraberinde getirir. Oyuncularımızın
umudunu yu�kseltecek en o�nemli etken
sizlerin vereceg�i kucaklayıcı destek ola-
caktır." ifadelerini kullandı.

Trabzonlular
itici güç olmalı

1. Gr: Almanya, Fransa, Hollanda 
2. Gr: Belçika, İsviçre, İzlanda 
3. Gr: Portekiz, İtalya, Polonya 
4. Gr: İspanya, İngiltere, Hırvatistan 

A LiGi
1. Gr: Slovakya, Ukrayna, Çekya 
2. Gr: Rusya, İsveç, Türkiye 
3. Gr: Avusturya, B. Hersek, K.İrlanda 
4. Gr: Galler, İrlanda, Danimarka 

1. Gr: Gürcistan, Letonya, Kazakistan, Andorra 
2. Gr: Belarus, Lüksemburg, Moldova, S. Marino 
3. Gr: Azerbaycan, F. Adaları, Malta, Kosova 
4. Gr: Makedonya, Ermenistan, Lihtenştayn, Cebelitarık 

B LiGi
1. Gr: İskoçya, Arnavutluk, İsrail 
2. Gr: Macaristan, Yunanistan, Finlandiya, Estonya 
3. Gr: Slovenya, Norveç, Bulgaristan, K. Rum Kesimi 
4. Gr: Romanya, Sırbistan, Karadağ, Litvanya 

C LiGi D LiGi

türkiye Futbol Federasyonu
Başkan Vekili Ali Dürüst, Süper
Lig'deki yabancı oyuncu kuralının
Kulüpler Birliği Vakfıyla görüşülerek
sene sonunda revize edileceğini söy-
leyerek; "Şenol Güneş yabancı
oyuncu sayısının fazla olduğunu
söyledi. Bir başka eski milli takım
teknik direktörlerinden Fatih Terim
ise yabancı oyuncunun serbest bıra-
kılması gerektiğini belirtmişti. Fede-
rasyonun bu konudaki görüşü ne
olacak?" sorusuna Dürüst, "Fede-
rasyonun görüşü Kulüpler Birli-
ğinde alınan bir karardır. 

Ortak çözüm bulacağız

Ali Dürüst, "Bu konuda Kulüpler
Birliğinin sizden talebi nedir?" soru-
sunu ise, "Daha bir görüşme ol-
madı. Esas olan kulüplerin
federasyonuyuz. Hem Türk futbo-
luna, hem Türk Milli Takımı'na hem
de futbolun değerine uygun olacak
bir çözüm bulacağımıza inanıyo-
ruz." şeklinde cevapladı.

Tedbir alıyoruz

Ali Dürüst, Kulüpler Birliği Vakfı
Başkan Vekili Erol Bedir'in, "UEFA
standart uyguluyor, cezalar veriyor.
Federasyonun kulüpleri mali yön-
den denetleyici UEFA'dakine benzer
bir kurul oluşturması gerek." açıkla-
masının hatırlatılması üzerine ise,
şöyle konuştu: "O mekanizma var
zaten. Bunu belki UEFA normlarına
çıkarabiliriz” dedi.

Yabancı kuralı
değişiyor

DENIZKOSKLER’E 
Avcılar Denizköşklerspor Kulübü'nde Başkan Münir Sivrikaya'nın rahatsızlığından dolayı çekilmesiyle
birlikte olağanüstü kongreye gidildi. Kongrede kulübün yeni başkanı ise Adnan Çoban oldu

Adnan Çoban,
Özcan Özbey,
Mahir Doğan,
Bülent Zeren,
Ufuk Güneş,
Şeref Seçkin,
Ali Şener,
Suat Öztürk,
Erol Bahadır Bilgiç,
Erdal Çoban,
Mehmet Sürücü,
Ali Osman Mar,
Dursun Güven,
M. Mahsun Demir,
Eyüp Başak.

Yönetimde 
kimler var?

YENI BASKAN

G eçirdiği rahatsızlık sonucu gör-
evinden ayrılmak zorunda kalan
Avcılar Denizköşklerspor Kulübü

Başkanı Münir Sivrikaya'nın yerine
Adnan Çoban geldi. Kulübün gerçek-
leştirdiği olağanüstü kongre sonucu
başkanlığa seçilen Çoban, Avcılar Ma-
latyalılar Dernek Başkanlığı görevini de
üstleniyordu. Daha önce de sık sık spor
dünyasına görev alan ve en son Yeni
Malatyaspor Kulübü Asbaşkanlığı gör-
evini yapan Çoban, şimdi ise Deniz-
köşkler için mücadele verecek. Kulüp
lokalinde gerçekleşen renkli kongreye ise
Avcılar İlçe Kaymakamı Hulusi Doğan,
CHP Avcılar İlçe Başkanı Erhan

Bozan, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı
Yaşar Karaarslan, CHP Avcılar Bele-
diye Başkan Aday Adayı ve Meclis
Üyesi Erol Yılmaz ve çok sayıda isim
katıldı. 

Gençlere katkı verecek

Kongrede konuşan Kaymakam Hulusi
Doğan, Avcılar Denizköşklerspor Kulü-
bü'nün ilçenin en önemli kulüplerinden
birisi olduğunu söyleyerek, “İnanıyo-
rum ki Denizköşkler spora verdiği des-
tekle gençleri de spora özendirecek.
Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan
uzak durması için sporun varlığı büyük
önem teşkil ediyor. Bu anlamda Adnan
Bey'in ve kulübün gençliğe katkı verece-
ğine inanıyorum. Biz bir yandan da

artık Denizköşkler'in bir üst liglere çık-
masını istiyoruz. Adnan Başkan ve ekibi
de bunu hak ediyor. Denizköşkler, Avcı-
lar'ın adını tüm Türkiye'ye duyursun is-
tiyoruz” dedi. Doğan'ın ardından
konuşan Kulüp Başkanı Adnan Çoban
ise Denizköşklerspor'un hedefinin pro-
fesyonel lige çıkmak olduğunu söyledi.
Takımı daha yukarı taşımak için canla
başla çalışacaklarını anlatan Çoban,
şimdiye kadar kulübe ciddi emekler ver-
diğini söylediği selefi Münir Sivrikaya'ya
da teşekkür etti. Çoban, “Bugüne kadar
kulübe emek veren Münir Sivrikaya'ya,
sayın kaymakamımız Hulusi Doğan'a
ve tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.
Sizlerin desteğiyle en iyi şekilde çalışa-
cağız” diye konuştu.

YAKUP TEZCAN

Avcılar Denizköşklerspor 
Kulübü’nün çiçeği burnunda

başkanı Adnan Çoban, kulübün
daha iyi bir noktaya gelmesi için

canla başla çalışacaklarını 
söyledi. Çoban, Denizköşkler’in
kısa bir süre içerisinde üst lige 
çıkması adına yoğun bir çaba 

sarfedeceğinin de sözünü verdi.

Adnan
Çoban

Denizköşklerspor Kulübü’nün olağanüstü kongresine katılan isimler, kulüp lokalinin önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Ali 
Dürüst



M oderatörlüğünü Yekta Kopan’ın üstlen-
diği, her biri kendi alanında uzman ko-
nukların katıldığı Çardak Altı Sohbetleri

bu kez spor camiasından önemli isimleri ağırladı.
Bu yıl ki teması “Eğitim” olan sohbetlerde; Yıl-
maz Vural, Banu Yelkovan ve Aydın Örs “Beden
Eğitimi ve Sporda Eğitim” konularını konuştu.
Sporun sadece eğlence ya da oyun aracı olmadı-
ğını bundan çok daha fazlasını kapsadığını ve eği-
tim ile ekonomiyi doğrudan ilgilendirdiğini
belirten konuklar, sporun eksikliklerini de dile 
getirdi.

Eğitimciler eğitimli olmalı

Eğitimin ülkenin genel sorunu olduğunu vurgula-
yan Yılmaz Vural, “Türkiye’nin gündemine bakıl-
dığında spor hep geri planda kalıyor. Yöneticilerin
Türk sporunun gelişmesi adına çalışmalar yap-

ması gerekir.” diye konuştu. Ailelerin ilk görevinin
çocuklarına sporu sevdirmek olması gerektiğini
söyleyen Aydın Örs ise gençlere “Kendinize he-
defler koyun ve o hedef doğrultusunda çalışmak-
tan asla vazgeçmeyin.” tavsiyesinde bulundu.
Söyleşide gençlere bir tavsiyede Banu Yelko-
van’dan geldi. Yelkovan, “Türkiye’de demorilize
olmak için çok sebep var. Ancak siz bunlara kulak
asmayın ve umudunuzu asla yitirmeyin.” şeklinde
konuştu. Sohbete katılan konukların tümünün
ortak fikri ise insanları eğiten kişilerin eğitimsiz ol-
maması gerektiği yönünde oldu.  

Büyük onur

Söyleşi sonunda katılımcılara teşekkür ederek
çiçek ve plaket takdiminde bulunan Beylikdüzü
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aydın Örs
Spor Salonu’nun Beylikdüzü’nde olmasının da
ilçe halkı için büyük onur olduğunu belirtti. Ken-
disinin de bir dönem Trabzonspor’da Özkan

Sümer ile birlikte spor yöneticiliği yaptığını belir-
ten Başkan Ekrem İmamoğlu, “Siyasetin elini
ayağını hem spordan hem eğitimden çekmesi ge-
rekir.” şeklinde konuştu.
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siyaset spordan
elini cekMeli

BURAK ZİHNİ

Bu sene 5'incisi düzenlenen Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları bir kez daha birbirinden ünlü
isimleri konuk etti. Eğitim konusunun ön plana çıktığı sohbetlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, “Siyasetin elini ayağını hem spordan hem eğitimden çekmesi gerekir” dedi

Şarkılar Müzeyyen’i

8- 9 eylül tarihlerinde Moda’da bu-
lunan Kadıköy Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’nin bahçesinde
gerçekleşecek Kadıköy Plak Günle-
ri’nde, Müzeyyen Senar’ın hafızalar-
dan silinmeyen eserlerinin yanı sıra
1967 yılında satın aldığı Anadol marka
aracı ve kendi adına kayıtlı ruhsatı da
yer alacak.Kadıköy Plak Günleri’nin
2016 yılında düzenlenen ilk etkinliğinde
Zeki Müren ve Neşet Ertaş, 2017 yı-
lında düzenlenen ikinci etkinliğinde ise
Fikret Kızılok anılmıştı. Plak günleri bu
yıl 2015 yılında hayatını kaybeden Mü-
zeyyen Senar’ın 100’üncü yaşını kutla-
yacak. Geçtiğimiz iki yılda da büyük ilgi
toplayan Kadıköy Plak Günleri’ni yak-
laşık 50 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl da zi-
yaretçi akınına uğraması beklenen Plak
Günleri’nde taş plaklar, pop, reggae,
caz, indie, alternative, punk, rock ve
elektronik gibi müzik türleri için düzen-
lenecek oturumlarda dönecek.

İmzalar atılacak

Her müzik türünün yer alacağı ve plak-
ların satılacağı etkinlikte önemli isimler
plaklarını imzalayacak. Müzisyen, bes-
teci ve aranjör Mustafa Özkent Cu-
martesi günü 16:00’da, Kadıköy Plak
Günleri’nde lansmanını yapacağı yeni
albümüyle Moğollar grubundan mü-
zisyen Taner Öngör ve usta müzisyen
Zafer Dilek Pazar günü saat 16:00’da
plaklarını imzalayacak.

Baba Zula konser verecek

Ayrıca radyocu Gülşah Güray modera-
törlüğünde Kanat Atkaya ve Çağlan
Tekil “Radyocular Plakları Anlatıyor”
söyleşisinde plak dünyasına dair bilgi-
lerini paylaşacak. Etkinlik her iki günde
de konserle sonlanacak. 8 Eylül Cu-
martesi 20:00’de ‘Gözyaşı Çetesi’; 9
Eylül Pazar günü ise Baba Zula konser
verecek. ANIL BODUÇ

soyleyecek
Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl üçüncü kez düzenlediği
Kadıköy Plak Günleri’nde plaklar bu yıl Türk müziğinin en
önemli seslerinden biri olan Müzeyyen Senar için dönecek

Gökhan Birben
coşturdu

barış ve Sevgi Buluşmaları’nda saatler
21:15’i gösterdiğinde ise Beylikdüzü’nden
Karadeniz ezgileri yükselmeye başladı.
Halk müziği sanatçısı Gökhan Birben en
sevilen parçalarını olumsuz hava koşulla-
rına rağmen konser alanını dolduran va-
tandaşlar için söyledi. Konser sonunda
Başkan İmamoğlu sanatçıya çiçek ile pla-
ket takdiminde bulundu. 

Öğrenciler 
bilimle tanışacak
Pendik Belediyesinin öğrencileri bi-
limle kaynaştırmak amacıyla yürüt-
tüğü projelere bir yenisi eklendi.
TÜBİTAK’tan 78 bin TL hibe al-
maya hak kazanan Pendik- Bilimi
Anlayan Gençlik Projesi’yle (Pen-
BANG) ilkokul, ortaokul ve liseler-
den akademik çalışmaya yatkın 490
öğrenci bilimsel araştırmalar ve
atölye çalışmaları yapacak.

78 bin lira hibe kazandı

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliklerini
Destekleme Programı kapsamında
Pendik Belediyesi ileİlçe Milli Eği-

tim Müdürlüğü ortaklığında 2018
yılı başında başvurusu yapılan Pen-
BANG projesi, TÜBİTAK’tan 78
bin TL hibe almaya hak kazandı.
Proje, öğrencileri bilimsel araştırma
ve atölye çalışmalarında görevlendi-
rerek hem okullardaki bilimsel çalış-
malar için gereken motivasyonu
artırmak, hem de çevreyi daha nite-
likli gözlemleyebilen, neden-sonuç
ilişkisi kurabilen, çözüm odaklı dü-
şünebilen öğrencilerin oluşması ve
öğrencilerin bu etkiyi arkadaşları
arasında yaygınlaştırması amacını
taşıyor.

Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan De-
mirel'in eşi Zeynep Demirel, beğendiği
850 bin TL değerindeki Jaguar I-PAcE
marka elektrikli araç ile deneme sürü-
şüne çıktı. Araba hakkında deneyimle-
rini sosyal medya hesabından
takipçileriyle paylaşan Demirel, ara-
bayı alması için eşine mesaj verdi.

Evdeki prizler biel sarj oluyor

Youtube ve sosyal medya üzerinden
sık sık paylaşımlar yapan Zeynep
Demirel, test sürüşüne çıktığı
elektrikli arabayla ilgili fi-
kirlerini de takipçile-

riyle paylaştı.
Araba için "Ev-

deki prizden
bile şarj

oluyormuş. O kadar kolay yani. Tam
şarjla 470 km yol yapabiliyormuş. En
güzel yanı da çevre dostu olması" diye
övgüler yağdıran Demirel,
eşine arabayı alması
için gönderme
yaptı.

Zeynep kocasından araba istedi

Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde Aydın Örs, Banu Yelkovan ve Yılmaz Vural’la bir araya gelen Ekrem İmamoğlu spora ilişkin açıklamalarda
bulundu. “Türkiye’de sporun gelişmesi için, profesyonelleşmeye önem vermeliyiz” diyen İmamoğlu, Beylikdüzü üzerinden bazı örnekler verdi.
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