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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün ma-

halle muhtarlarıyla bir araya gelerek
“2019 Yılı Yatırım Programı ve De-
ğerlendirme Çalıştayı” gerçekleştirdi.
Akgün, “Muhtarlar çalıştayı  Büyük-
çekmece’mizin gelişmesine çok katkı
sağlayacak, halkımızın yaşantısını
etkileyecek bir çalışmadır. Çünkü
muhtarlarımız herkesin bildiği gibi
belediyeyle vatandaşlar arasındaki
en değerli bağdır, en değerli köprü-
dür. Bunun her zaman bilincinde
olmak gerekiyor” dedi. I SAYFA 4

ç
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Konu hakkında Damga'ya açıkla-
malarda bulunan Aziz Yeniay ise

mahkame tarafından iptal inşaat projesi-
nin kendi şirketine ait olmadığını söyledi.
Yeniay, “Bizim inşaatımız değil benim şir-
ketimle ilgisi yok. Adı geçen 24 Gayrimen-
kul'le ilişiğimiz yoktur” dedi. Yine de
haberle alakalı isminin geçmesinden dolayı
söz konusu yere dair çeşitli bilgilere sahip
olduğunu da belirten Yeniay, “Mahkeme-
nin bir iptal kararı var ama ke-
sinleşmiş bir karar değil. Ciddi
bir bilirkişi hatası var.Burada
fahiş hata yapılmış. 3 bloktan
oluşuyor orası ama bilirkişi ra-
porunda ana kule iptal edilme-
miş küçük binaları iptal etmiş”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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YENİAY: FAHİŞ BİR HATA VAR

Esenyurt gündemine ilişkin
gazetecilerin sorularını ya-

nıtlayan Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, ilçedeki en büyük so-
runun kültürürel yozlaşma ve ahlaki
çöküntü olduğunu söyledi. Bozkurt,
“Esenyurt'un birçok sorunu var. En
önemlisi ahlaken kültür olarak bağ-
larımızla kopmuşuz. Değer yargıları-
mızı unutmuşuz. Gerçek bu.
Yolumuzu kaybetmişiz. O andan iti-
baren de hatalara düşmüşüz. Han-

gisi doğrudur hangisi yanlıştır kime
ne yaptığınıza göre değişiyor. Benim
yakın geçmişte anımsadığım bir yan-
lış yaptığınızda herkes sizi doğru
yola sokmak için ayıplardı. Oto
kontrol sistemi vardı şimdi bu yok.
Birinci sorunumuz bu .Yani çalışma-
dan üretmeden kendine çaba sağla-
maya çalışan çokça insan var.
Kamunun hakkını kendine aktarmak
için çaba sarf eden çokça insan var”
diye konuştu.
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BÜYÜK BİR AHLAKİ ÇÖKÜNTÜ VAR

Esenyurt Belediyesi'nin borç-
larına, davalarına ve şimdiye

kadar yapılmış ihalelerine dair sağlıklı
bir envanter olmadığını da söyleyen
Bozkurt, belediyenin borcunu 6
ayda öğrenebildiğini söyledi.
Bozkurt, “Ben aday olurken
Esenyurt'un 600 milyon civarı
borcu olduğunu düşünüyor-
dum ama geldiğimde 830 mil-
yon borcumuz var dediler.

Bunun içinde yapılandırma borcu var
mı yok dediler. Onları da koyun
dedim. Yapılandırmadan sonra bor-
cumuz 1 milyara çıktı. Bu diğer yapı-

landırmanın envanteri de yok. Yani
kime ne kadar borcumuz var kayıtlı
olmadığını envanter olmadığını
gördük. Bunların tamamını yani
borcumuzu öğrenmem 6 ay sürdü.
Şu an 2.2 milyar civarında borcu-
muz var” şeklinde konuştu. I SAYFA 6
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BORCU ÖĞRENMEM 6 AY SÜRDÜ

Muhtarlar vatandaşla 
aramızdaki köprüdür

Bağcılar Belediyesi Gönül
Bağı Platformu, AFAD ve İlçe

Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle
lise 3 öğrencisi 5 bin 400 öğrenciye
afet ve acil durumlara hazırlık eği-
timi verildi. Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı, “Deprem
öldürmez, tedbirsizlik, ihmal öldü-
rür. Öncelikli olarak hazırlıklı olmak
gerekiyor. Binaların yenilenmesi bu
noktalarla alakalı çalışmalar ortaya
koymak konusunda şu anda ülkemi-
zin en önde gelen gündemlerinden
bir tanesi de başarıyla yürütülen
kentsel dönüşümdür” dedi. I SAYFA 4
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Kentsel dönüşüm 
başarıyla yürüyor

Avcılar Belediyesi'nin 
Aralık ayı meclis toplantısı

gergin bir atmosfere sahip oldu.
TBBM'de CHP Grup Başkanvekili
Engin Özkoç'un, AK Partili Özlem
Zengin'e “Bu kadına haddini bildi-
rin” dediğini anımsatan AK Partili
isimler, CHP'lileri 'çirkin bir saldı-
rıda bulunmakla' suçlayınca deyim
yerindeyse ortalık karıştı. CHP Av-
cılar Belediye Meclis üyesi Murat
Tercan ve AK Partili Süleyman
Çelik birebir tartışırken, Çelik'in ye-
rinden kalkarak CHP sıralarına yü-
rümesi tepkilere sebep oldu. 
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Avcılar Belediye 
Meclisi gergin geçti

Edirne F Tipi Kapalı Ceza-
evi'nde tutuklu bulunan eski

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş'ı ziyarete giden bir grup tra-
fik kazası geçirdi. Kazada Demir-
taş'ın anne ve babası ile kız kardeşinin
de aralarında bulunduğu 9 kişi yara-
landı.  HDP Eş Genel başkanları Per-
vin Buldan ile Sezai Temelli de
hastaneye gelerek yaralıların sağlık
durumu hakkında bilgi aldı. İkili, ya-
ralıların herhangi bir hayati tehlikesi
olmadığını söyledi. I SAYFA 7
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Demirtaş'ın ailesi
trafik kazası geçirdi

CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, partisinin

İstanbul'daki ilçe başkanlarıyla bir
araya geldi. Yaklaşan ilçe ve il kongre-
lerine ilişkin yapıldığı düşünülen top-
lantıya dair CHP'nin sosyal medya
hesabından yapılan açıklamada; “İl
Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu
İstanbul hikayemizin yorulmaz
emekçileri ilçe başkanlarımızla bir
araya gelerek seçimsiz dönemde siya-
set pratiklerimizin ve önümüzdeki
uzun maratonda yapacaklarımızın
değerlendirildiği bir toplantı gerçek-
leştirdi.” ifadelerine yer verildi.
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Canan Kaftancıoğlu 
başkanlarla buluştu

TBMM'de gece yarısı yapı-
lan bir değişiklikle 600 mil-

letvekilinin aracına trafikte geçiş
üstünlüğü hakkı tanındı. Milletve-
kili araçları kırmızı ışıkta geçebile-
cek, park yasağı gibi trafik
kısıtlamalarına tabi olmayacak,
çakar da takabilecek. TBMM’de
görüşülen torba yasa sabaha karşı
03.00 sıralarında kabul edildi. Gö-
rüşmeler sırasında tartışmalara
neden olan geçiş üstünlüğü mad-
desi yeniden düzenlenerek Genel
Kurul’dan geçti. 
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Milletvekili kırmızı
ışıkta geçebilecek!

SAYFA 5Onur KARAKOÇSAYFA 4Rukiye KARADOĞAN

MEHMET
MERT

HABER

SAYFA 7Adem ÇEKEM SAYFA 9Bahattin DEMİR

Siyaset sistemi 
çökerken

Dünü unutmadık
yarın ise aklımızda

Başımızın belası 
kibir abideleri

NATO'nun 
beyni öldü

Gazetecilerle bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçe
gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Esenyurt'ta geçmişte birçok

hata yapıldığını anlatan Bozkurt, “En büyük hatada ahlaki yoksunluk.
Kültürümüzü, değerlerimizi unuttuk, yolumuzu kaybettik. O andan itibaren
hatalara düşmeye başladık. Şimdi yolumuzu bulacağız, umut olacağız” dedi

Yolumuzu kaYbettik
Yolumuzu bulaCaGiz

Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt,

Esenyurt’ta 
geçmiş dönemde
yapılan ihalelere

dair ciddi bir
envanter olmadığını

ve hala kapsamlı
bir bilgiye ulaşmak
adına çalışmalarını

sürdürdüklerini
söyledi. Bozkurt,

“Biz açıklığı oldukça
önemsiyoruz”
diye konuştu.

MUSlUManlardan
terOriSt CikMaz

NATO 70’inci Yıl Liderler Zir-
vesi için İngiltere’nin başkenti

Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge
Camisi’nin açılış töreninde konuştu.
Terör ve İslam’ın yan yana gelemeye-

ceğini vurgulayan Erdoğan, “Biz,
dünyada DEAŞ’la en çok mücadele
eden ülkeyiz. DEAŞ’lıların İslam’la
alakası yoktur, onlar bizden değildir.
İslam’dan, müslümandan terörist
çıkmaz” diye konuştu. I SAYFA 11
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İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Orman ve Su İş-

leri eski Bakanı Veysel
Eroğlu'nun; “İstanbul'daki ku-
raklığa karşı çalışmalarım hazır.
Cumhurbaşkanımız emrederse

yardım ederiz” şeklindeki açıkla-
masına yanıt verdi. İmamoğlu,
“Bu tür acil ve önemli konular
emir beklemez. Kendisi bizimle
diyalog kurabilir veya biz kendi-
sini ararız” dedi. I SAYFA 5
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Acil konular emir beklemez 

Gülümseyen
Beylikdüzü

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, mesai

saatleri başlarken belediye persone-
liyle bir araya geldi. Belediye çalı-
şanlarıyla tek tek tokalaşarak, hal
hatır eden Çalık; “Biz belediye ola-
rak hep birlikte güzel bir aileyiz.
Daima gülümseyen bir Beylikdüzü
için yüzümüzden tebessümü eksik
etmeden vatandaşlarımıza yardımcı
olacak, onlar için çalışmayı sürdü-
receğiz. Beylikdüzü'ndeki tüm hem-
şehrilerimizin yüzünü de
güldüreceğiz” şeklinde konuştu.
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Aziz Yeniay, iddialara ilişkin Damga’ya konuştu.

Vicdansız
eğitmen

Kadıköy'de 9 yaşındaki
otizmli B.Ö., eğitimine

ve tedavisine yardımcı olması
için ailesi tarafından teslim
edildiği yaşam koçu Uğur D.
tarafından darp edildi. Uğur
D. hakkında, "Kendisini beden
veya ruh sağlığı bakımından
koruyamayan kişiyi kasten ya-
ralama" suçundan 1,5 yıla
kadar hapis cezası istemiyle
dava açılırken, darp anları ka-
meralara yansıdı. I SAYFA 3

ç

Cimbom yara
sarmak istiyor

Bu sezon yarıştığı 3 kulvarda da ar-
darda yenilgiler alan Galatasaray'da

tek umut Alanyaspor maçı. Sarı kırmızlılar,
Akdeniz temsilcisini mağlup ederek tarafta-
rının gönlünü almak istiyor. I SAYFA 14
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Sirket benim değil 
karar iptal edilir

Küçükçekmece Belediye-
si’nin AK Partili eski başkanı

Aziz Yeniay,mahkemece
ruhsatı iptal edilen inşaata
ilişkin Damga’ya konuştu.

Yeniay, “İnşaatı yapan
şirketin benim olduğu doğru

değil. Kararda ise bilirkişi
hatası var. Fahiş yanlış var.

Bu karar yüksek mahkeme-
den döner” dedi.

Hasan
Akgün

Kemal
Deniz
Bozkurt

Lokman
Çağırıcı
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

B urun tıkanıklığı, nefes al-
mada zorluk çekmek top-
lumda çok sık görülen

bir sorun. Öyle ki birçok kişi
burnunun tıkalı olmasından
dert yanıyor. Çoğumuz ya tı-
kalı burunla yaşama çalışıyor
ya da bu sorunumuzu geçici
yöntemlerle çözmek gibi bir
hataya düşebiliyoruz. Oysa
burun tıkanıklığı devam ederse
ağız kuruluğundan koku ve tat
alma bozukluklarına, sık sık ge-
çirilen boğaz enfeksiyonlarından
uyku sorunlarına, cinsel problem-
lerden ses kalitesinde düşüklüğe
kadar pek çok önemli sorunlara yol
açabiliyor. Acıbadem Altunizade Hasta-
nesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uz-
manı Doç. Dr. Murat Topdağ bu nedenle
burun tıkanıklığında kalıcı çözümün şart
olduğuna dikkat çekerek, “ Burun tıkanık-
lığı bir hastalık değil, bir belirtidir. Önemli
olan nokta, bu yakınmaya neden olan se-
bebi ortaya çıkarmak. Çünkü doğru ve ba-
şarılı bir tedavinin en önemli yolu, doğru
tanı konulmasından geçiyor” diyor. Peki,
ama burun tıkanıklığının altında hangi et-
kenler yatabiliyor? Kulak Burun Boğaz Uz-
manı Doç. Dr. Murat Topdağ burun
tıkanmasına yol açan nedenleri anlattı,
önemli önerilerde bulundu.

Burunda kemik ya da kıkırdak eğriliği

Burun tıkanmasında yapısal etkenlerin eriş-
kinlerde görülen en sık nedeni, burun ke-
miği ve kıkırdak eğriliği oluyor. Genellikle
de geçirilen herhangi bir kaza sonucu olu-
şuyor. Ayrıca yenidoğan bebeklerde de
doğum sırasında burun zedelenebiliyor. Bu

ne-
denle
burun deformiteleri ve septum deviasyon-
ları çok sık görülüyor. Eğer bu durum nefes
almayı güçleştirirse cerrahi olarak tedavi
edilebiliyor.

Burun etine dikkat edin

Burnumuzun içinde "konka" adı verilen
etler bulunuyor. Bu etlerin görevi burundan
geçen havayı soğuksa ısıtmak, sıcaksa so-
ğutmak, kuruysa nemlendirmek. Konkalar,
burnun normal işleyişine göre bazen büyü-
yüp bazen de küçülüyorlar. Burun tıkanık-
lığı yapacak kadar büyümeleri genellikle
alerjik veya iltihabi sebeplere bağlı olarak
gelişiyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı
Doç. Dr. Murat Topdağ burun eti kaynaklı
tıkanmalarda, konkaların küçülmesi için
başlangıçta ilaç tedavisi uygulandığını be-
lirterek, “Alerjiye bağlı konka büyümele-

rinde alerjinin tedavisi konkanın kü-
çülmesini sağlayabiliyor. İlaç te-

davisinin yeterli olmadığı
durumlarda ise ameliyat gere-
kebiliyor” diyor.

Enfeksiyon başa bela

Soğuk algınlığı virüsler tara-
fından oluşturulan bir hasta-
lık. Soğuk algınlığında burun
mukozaları ödemleniyor ve

sıvı salgılaması artıyor. Virüs
enfeksiyonları sırasında burnun

ve sinüslerin bakteri enfeksiyon-
larına olan direnci azalıyor. Burun

akıntısı berrak görünümünden sarı
veya yeşile dönerse bu bakteriyel enfek-

siyona işaret ediyor ve mutlaka doktora
başvurulması gerekiyor. Kronik sinüs en-
feksiyonlarında ağrı gelişmeyebiliyor. Fakat
burun tıkanıklığı ve burun akıntısı sürekli
devam ediyor. Bazı hastalarda sinüslerden
polip denilen yapılar gelişiyor. Hastalık
aşağı havayollarına da yayılarak kronik ök-
sürük, bronşit ve astıma neden olabiliyor.
Akut sinüzit genellikle antibiyotik tedavi-
sine cevap veriyor, kronik sinüzitte ise
çözüm çoğunlukla cerrahi tedavi oluyor.

Alerjik rinit zor

Alerji, bağışıklık sistemimizin polen, ev
tozu akarı, hayvan tüyleri ve bazı besinler
gibi yabancı bir maddeyi vücudumuz için
tehlikeli bir madde gibi algılayarak aşırı re-
aksiyon göstermesi nedeniyle oluşuyor.
Alerjiye hedef olan önemli organlardan biri
ise burundur. Alerjik reaksiyon sonucunda
burun tıkanıklığı, peş peşe hapşırma ve
burun akıntısı oluşuyor. Polenler ilkba-
harda ve sonbaharda sorun oluştururken,

ev tozu ise bütün bir yıl boyunca rahatsız
edebiliyor. Alerjik rinit için en ideal tedavi,
mümkünse şikayetlere neden olan etkenler-
den uzak durmak. Çeşitli medikal tedavi-
lerle hastada görülen yakınmaları büyük
oranda tedavi etmek mümkün olabiliyor.

Vazomotor rinit sebep olabilir

Burundaki kan damarlarıyla ilgili burun tı-
kanıklığı sebebidir. Alerji, enfeksiyonlar ve
bunlara bağlı nedenler, burun damarlarının
genişlemesine ve vazomotor rinite yol aça-
biliyor. Bunların yanı sıra stres, tiroit fonk-
siyonlarında yetersizlik, hamilelik, bazı
tansiyon ilaçları, doğum kontrol hapları ve
bazı burun açıcı damlalarının aşırı ve uzun
süre kullanımı diğer sebepler arasında yer
alıyor. Medikal tedaviden sonuç alınama-
yan durumlarda cerrahi seçenekler düşü-
nülebiliyor.

Tümörler sıkıntı yaratır

Burnun içerisinde bulunan tümörler, acil
olarak tedavi uygulanması gereken ve ciddi
burun tıkanıklıkları yaratan durumları
oluşturuyor. Daha önce burun tıkanıklığı
şikayetleri olmayan, herhangi bir enfeksi-
yon ya da travma öyküsü bulunmayan ki-
şilerde, sonradan ortaya çıkan, özellikle tek
taraflı burun tıkanıklıklarında ve tek taraflı
tekrarlayan burun kanaması durumlarında
bir an önce hekime başvurmak çok önemli.
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr.
Murat Topdağ öncelikle endoskopik mua-
yene ve ileri görüntüleme yöntemleriyle ve
gerekli görüldüğünde yapılan biyopsi ile
kesin tanıya ulaşılarak gerekli tedavilerin
hızlıca uygulanması gerektiği uyarısında
bulunuyor.
HABER MERKEZİ

Çoğumuzun; “Önemli bir şey değil. 
Birazdan geçer” deyip üzerinde durmadığı
burun tıkanıklığı; ilerleyen süreçte de
devam ederse en nihayetinde uyku
sorunlarına ve cinsel problemlere kadar
birçok soruna kapı aralıyor. Doç. Dr. Murat
Topbağ, “Aman ha ihmal etmeyin” diyor
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Uzun süren burun tıkanıklığı 
cinsel problemlere kapı açıyor;

DOÇ. DR. Murat Topdağ çocukluk çağı burun tıkanıklıklarının
neredeyse tamamının halk arasında “geniz eti” diye de tabir edi-

len adenoid dokularının büyümesinden kaynaklandığını belirtiyor.
Geniz eti dokusu normalde her çocukta bulunan, 2 yaş civarı büyü-
meye başlayıp 7-8 yaş sonrasında küçülme sürecine giren ve 12-14
yaşına gelindiğinde kaybolan bir lenfoid yapı. Geniz eti büyük olan
çocuklar geceleri sesli nefes alıyor, hatta horluyorlar. Bunun yanı
sıra bu çocuklar sürekli olarak ağızlarından nefes almak zorunda
kalıyorlar. Geniz eti nedeniyle burun tıkanıklığı sorunu yaşayan

çocuklarda yüz kemiklerinin gelişiminde bozulma, sık üst
solunum yolu enfeksiyonları ve orta kulak enfeksiyonları

gibi problemler de gelişebiliyor. Oluşan bu problem-
lerin yıl içerisinde çok sık tekrar etmesi ve kro-

nikleşmesi durumunda geniz etinin
cerrahi olarak alınması gere-

kebiliyor.

Çocuklardaki nedeni: 

Geniz eti

Nasıl kilo alabilirsiniz?
Birçok insan kilo vermek isterken bir o kadar insan da kilo alabilmek için türlü çareler
arıyor. Peki en sağlıklı kilo nasıl alınır? Tabii ki fazlaca yemek bir kilo sebebi ama düzenli
ve sağlıklı bir şekilde kilo almak için spor yapmayı da ihmal etmemeniz gerek

HER insan hayatının belli dö-
nemlerinde kilolarıyla problem
yaşayabiliyor. Kilo sorunu;

yaşın ilerlemesi, çeşitli sağlık sorunları ve
çevresel etkiler nedeniyle giderek artıyor.
Sağlıklı beslenme ve egzersiz düzeni konu-
sunda genellikle zayıflama üzerinde duru-
luyor ancak kilo almak da kilo vermek
kadar zor olabiliyor. Kilo almak için yağlı
ve ağır yiyecekler yiyip, kalori harcamamak
adına hareketsiz kalmak bu dönemde yapı-

labilecek en önemli yanlışlar olarak göste-
riliyor. Memorial Wellness Medikal Fitness
Danışmanı Murat Biçer, formda bir vücut
için düzenli egzersizlerle sağlıklı kilo alma-
nın yolları hakkında bilgi verdi.

Yağ oranı dengede olsun

Vücut sağlığı için aslında kişinin kilosunu
değil yağ oranının azaltması gerekmekte-
dir. Zayıf insanlarda en az kilolu insanlar
kadar hormonal problem yaşama riski gö-

rülmektedir. Birçok kilolu insanda
insüline bağlı ya da kolesterol se-
viyelerine bağlı olarak aşırı yağ-
dan dolayı farklı metabolik
problemler çıkabilmektedir. Zayıf
bireylerde, mesela kadınlarda çok
düşük yağ oranları menstüral
dönem düzensizliklerine, saç dö-
külmesine, tırnakların kalitesinin
düşmesine ve bazı hormonların
salınımının bozulmasına yol aç-
maktadır. Erkeklerde ise yorgun-
luk, adaptasyon kaybı ve
depresyona kadar gidebilir. Dola-
yısıyla çok zayıf olmak metabolik
olarak sağlıklı değildir. Buradaki
zayıflık yağ yüzdesinin çok düşük
olması demektir. Bu oran meslek
olarak sporla uğraşan erkeklerde

minimum yüzde 6- 8 kadınlarda ise yüzde
10 olmalıdır. Kadınlar ve erkekler için bu
oranların altı sağlıklı olmamaktadır.

Fazla zayıflık iyi değil

Sağlıklı olmak için sadece yağ oranını en
uygun seviyede tutmak değildir, kas oranını
da artırmak gerekmektedir. Yağ oranı
düşük bir insanın kas oranı da düşük
olursa bu kez ortopedik problemlere yaka-
lanma riski artmaktadır. Çoğu insan masa
başı işlerde çalışmakta ve bel boyun prob-
lemler ile sık karşılaşmaktadır. Kişi güçlü
bir iskelet ve kas yapısına sahip değilse bu
tarz problemlerle yüz yüze olabilir. Dışar-
dan bakıldığında kilosu az olan birinin bel
ve dizlerine binen bir yük yoktur ancak on-
ları taşıyan kasların da zayıf olması sonra-
sında eklemlere binen yük artmaktadır.
Dolayısıyla bel, boyun diz problemleri ki-
lolu insanlarda görüldüğü kadar zayıf in-
sanlarda da görülmektedir. Kişi kas
kütlesini artırarak yağ oranını da belli bir
seviyede tutarak fit bir vücuda kavuşabilir.

Antrenman programı yok

Kilolu bireyler için yapılan antrenman
programları zayıf bireyler için bire bir uy-
gulanamamaktadır.
HABER MERKEZİ

Soğuk hava ağrı yapıyor
GÜNÜMÜZDE pek çok kişinin muzdarip ol-
duğu bel, boyun ve sırt ağrısı soğuk hava-
larda iyice artıyor. Bugünlerde

polikliniklere başvuruların önemli bir kısmını bu şika-
yetlerle gelenler oluşturuyor. Acıbadem Kozyatağı
Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç.
Dr. Murat Hamit Aytar “Günümüzde kronikleşmiş,
uzun dönemli ve tekrarlayıcı omurga sorunlarıyla çok
sık karşılaşıyoruz. Kişinin günlük yaşam kalitesini
iyice düşüren bu sorunlar özellikle sonbahar ve kış ay-
larında daha da fazla karşımıza çıkıyor. Omurganızda
sorun var ise soğuk hava hemen her zaman olumsuz
etkileyecek ve bu şikayetlerde artışa neden olacaktır”
diyor. Yrd. Doç. Dr. Murat Hamit Aytar bel-boyun ve
sırt ağrılarının soğuk havalarda neden artış gösterdi-
ğini anlattı, korunma yollarına yönelik önemli uyarılar
ve önerilerde bulundu. Acıbadem Kozyatağı Hasta-
nesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr.
Murat Hamit Aytar “Kronikleşmiş bel, boyun ve sırt
ağrılarının altında disklere ait yıpranma ve fıtıklardan
omurgada kaymaya bağlı sinir sıkışmalarına dek çe-
şitli nedenler yatmakta” dedi.
HABER MERKEZİ

Kulaklarınız duymayabilir
KANSER, kalp hastalığı, solunum prob-
lemleri ve daha nicesi... Sigara içme alış-
kanlığınızla bağıntılı sağlığınızı tehdit eden

riskler bunlarla sınırlı değil. Eğer sigara içiyorsanız -
ya da sigara içen biri ile yaşıyorsanız - işitme sağlığı-
nız da risk altında. Sigara içenlerin, içmeyenlere kı-
yasla işitme kaybına uğrama olasılığı yüzde 70 daha
yüksek!

İşitme kaybı yaşanabilir

İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya
Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr.
M. Melih Çiçek, sigara ve işitme kaybı arasındaki teh-
likeli bağlantı hakkında şu bilgileri verdi: “İşitme uz-
manları 1962'de yapılan ilk çalışmadan bu yana
sigara içilmesinin işitme kaybına katkıda bulunduğun-
dan şüpheleniyorlar. Bununla birlikte, devam eden ça-
lışmalar da bunu doğrulamaktadır. American
Medical Association Dergisi’nde yayınlanan bilimsel
makaleye göre, sigara içenlerin sigara içmeyenlere kı-
yasla işitme kaybına yakalanma oranının yüzde 70
daha yüksek olduğunu belirtildi. Çalışma aynı za-
manda, sigara içmeyip de sigara içen biriyle yaşayan-
ların, böyle bir etkiye maruz kalmayanlara kıyasla iki
kat daha fazla işitme kaybı riskine sahip olduklarını
söylüyor.

Bir burun
tıkanıklığı

nelere kadir!
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GÜNCEL

Bahçelievler'de özel hastanede
çalışan sağlık görevlisi, hasta-
nenin önünde madde bağım-

lısı olduğu ileri sürülen bir kişi
tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Sal-

dırıda sağlık çalışanı kaçarak yaralan-
maktan kurtulurken, o anlar kameralara
yansıdı. Olay, Bahçelievler'de bulunan
bir özel hastanede dün meydana geldi.
İddiaya göre, hastane önüne çıkan sağlık

çalışanı yoldan geçen ve madde bağım-
lısı olduğu iddia edilen bir kişinin bıçaklı
saldırısına uğradı. Sağlık çalışanı has-
tane içine girerek, yardım istedi. Madde
bağımlısı ise sağlık çalışanının arkasın-
dan hastaneye girerek, kovalamaya
devam etti. Hastanedekiler saldırganı
durdurmaya çalıştı. Saldırgan elindeki
bıçakla saldırıyı sürdürdü. Çalışan kaça-

rak yaralanmaktan kurtuldu. Saldırganın
etkisiz hale getirilmesinin ardından has-
taneye polis çağrıldı. Saldırgan hastane-
den kaçarken, yaşanan bu dehşet anları
güvenlik kameralarına yansıdı. Polis
ekipleri saldırganı yakalamak için ça-
lışma başlattı.  demirlerine tutunarak
aşağı indi. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine
yardım etmek için seferber oldu. 

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

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

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

traKYa halKının 
GÖZDesİ ÖZ KeŞan

Vicdansız eğitmen
Kadıköy'de 9 yaşındaki otizmli B.Ö., eğitimine ve tedavisine yardımcı olması için ailesi
tarafından teslim edildiği yaşam koçu Uğur D. tarafından darp edildi. Uğur D. hakkında,
"Kendisini beden veya ruh sağlığı bakımından koruyamayan kişiyi kasten yaralama" suçun-
dan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, darp anları kameralara yansıdı

KADIKÖY'DE 9 yaşındaki otizmli
erkek çocuğu B.Ö.'nün ailesi, eğiti-
mine ve tedavisine yardımcı olması

için yaşam koçu Uğur D.'ye teslim edildi.
Uğur D., çocuğu 30 Mayıs 2018 tarihinde
Bostancı'da bulunan bir spor salonuna gö-
türdü. Uğur D., B.Ö.'yü soyunma odasında
darp etti. O anlar odadaki kameralara saniye
saniye yansıdı. Soyunma odasının kamera
görüntülerini izleyen spor kulübünün yöneti-
cileri, B.Ö.'nün Uğur D. tarafından darp edil-
diğini görünce ailesine haber verdi. Ailenin
şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuri-
yet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında
iddianame düzenlenerek dava açıldı.

Spor salonu yetkilileri haber verdi

Darp olayının görüntülerini izleyen spor sa-
lonu yetkililerinin durumu aileye haber ver-
mesi üzerine ailenin şikayetçi olduğu belirtilen
iddianamede, şüphelinin çocuğu giydirdiği sı-
rada başına sert bir şekilde vurduğu, çocuğun
ağlaması üzerine saçından çekerek yere yatı-
rıp tekrar vurduğu yer aldı. Şüphelinin ço-
cuğa ara ara tokat attığı da savunulan
iddianamede, Uğur D'nin "Kendisini ruh ve
beden sağlığı bakımından koruyamayacak ki-

şiyi kasten basit yaralama" suçundan 8 aydan
1,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması
istendi.
Uğur D., İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. 14
Kasım tarihinde görülen duruşmaya sanık
katılmadı. Müşteki B.Ö.'nün ailesinin Avukatı
Gökmen Yeşil, davanın basit yaralama su-
çundan açıldığını belirterek, "Mağdur çocuğa
uygulanan şiddet hem fiziksel etkileri hem de
psikolojik etkileri bakımından eziyet suçu kap-
samına girmektedir. Suçun basit yaralama
olarak nitelendirilmesi maalesef bu vehamet-
teki bir suçun ve failin aklanması sonucunu
doğurması tehlikesi taşır. Üstelik eziyet suçu
nitelikli hal taşımaktadır. Bu nedenle suç vas-
fının değişme ihtimali, sanığın kaçma şüphesi
dikkate alınarak tutuklanması yönünde karar
verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme duruşmayı erteledi

Sanığın Avukatı Oktay Özer ise, müvekkilinin
mağdur olduğunu savunarak, "Müvekkilimin
tehdit altında olduğu bir dönemdir. Şiddete
yönelik bir eylem yoktur" dedi. Tutuklama ta-
lebini reddeden mahkeme eksiklerin gideril-
mesi için duruşmayı erteledi. DHA

A vcılar'da gerçekleşen ilk olayda 17 Aralık
2018 tarihinde bir büfenin önünde bekle-
yen Gökhan Uslusu (28) 4 kişi tarafından

silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Cinayetin ar-
dından polis şüphelileri yakalamak için çalışma
başlattı. Polisin yaptığı incelemelerde Gökhan Us-
lusu'nun uyuşturucu madde kullanmak ve sat-
maktan suç kayıtları olduğu öğrenildi. Asayiş
Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğe bağlı
ekipler cinayet olayıyla ilgi çalışma başlattı. Ekiple-
rin çalışmasının devam ettiği sırada Esenyurt'ta 25
Haziran 2019 tarihinde bir cinayet daha işlendi.
Edinilen bilgiye göre diğer uyuşturucu çetesinde
bulunan Çoşkun Çam (28) iki grup arasındaki si-
lahlı çatışmada öldürüldü. Ekipler, yaptığı geniş
çaplı incelemelerde her iki cinayet olayının bağlan-
tılı olduğunu, Gökhan Uslusu'nun bağlantısının
olduğu uyuşturucu çetesinin intikam ve uyuştu-
rucu rantı amacıyla diğer bir uyuşturucu çetesiyle

çatışmaya girdiğini tespit etti.  Polis, olayla ilgili
yaptığı çalışmada yapılan aralıklı operasyonlarla
tespit edilen 11 kişiyi yakaladı. Öldürülen Gökhan
Uslusu'nun bulunduğu çeteye liderlik eden İsmail
H.(35) ile birlikte 8 kişi, diğer çeteden ise 3 kişi tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi.

Eş zamanlı operasyonda 19 kişi

Cinayet Büroya bağlı ekiplerin çalışma deva-
mında 3 Aralık Salı günü Özel Harekat destekli
eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 19 kişinin arasında öldürülen
Çoşkun Çam'ın üyesi olduğu çete lideri Şuayip
A. (21) olduğu öğrenildi. Şuayip A.'nın lideri ol-
duğu çeteden 13 kişi diğer aralıklı operasyon-
larla tutuklanan İsmail H.'nin lideri olduğu
çeteden ise 6 kişi adliyeye sevk edildi. İki grup
ayrı ayrı çıkartılarak farklı araçlara bindirilerek
şubeden çıkarıldı. DHA

Avcılar'da iki kişinin ölümüyle gerçekleşen silahlı çatışma olayla-
rına karıştığı tespit edilen 19 kişi gözaltına alındı. Cinayetlerin
sebebinin iki grup arasındaki uyuşturucu rantı olduğu belirlendi

Madde bağımlısı dehşet saçtı
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AKÜ hırsızlarına
baskın yapıldı

ESENLER'DE Suriyeli ailenin
kaldığı çatı katı sobadan çıkan
yangın nedeniyle kül oldu.

Yangın, Esenler Kemer Mahallesi 931.
Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatı ka-
tında saat 11.00 sıralarında çıktı. Suriyeli
ailenin kaldığı çatı katında iddiaya göre
ısınmak için yakılan sobadan evin içine
kor düştü.  Odada başlayan yangına
müdahale etmek isteyen aile üyeleri ba-
şarılı olamayınca kendilerini dışarıya attı.
Çatı katını saran alevler nedeniyle olay
yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İt-
faiye ekipleri alevlere müdahale ederek
yangının diğer apartmanlara sıçramasını
engelledi. Yangında ölen ya da yarala-
nan olmazken çatı katı kül oldu. 

OLAY, 05.00 sıralarında
Güngören Sanayi Mahalle-
si'nde meydana geldi. Edini-

len bilgiye göre, O.K, S.H, S,G isimli 3
şüpheli sahte plaka taktıkları kapalı
kasa bir araçla, Sanayi Mahallesi'nde
bir iş yerinin önüne gitti. Şüpheliler ya-
nında getirdikleri levye ile iş yerinin ka-
pısını kırarak içeri girdi. İş yerinden
aküleri çaldıkları sırada mahalle bekçi-
leri durumu fark etti. Mahalle bekçile-
rini gören şüpheliler geldikleri araca
binerek kaçmaya başladı. Mahalle bek-
çileri durumu polise bildirdi. Güngören
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip-
ler Sanayi Mahallesinden takibe aldık-
ları aracı kovalamaya başladı. Polis
şüphelilerin aracını Davutpaşa Cadde-
sinde bir iş yerinin önüne sıkıştırdı.
Araçtan inen şüpheliler koşarak kaç-
maya çalıştı. Polis 'Dur' ihtarına uyma-
yan şüphelilere ateş açtı. Olayda O.K
ayağından yaralandı. O.K olay yerine
çağırılan ambulansla hastaneye götü-
rüldü. Şüphelilerden H.S yakalanarak
gözaltına alınırken, S.G kaçtı.

Polisten kaçamadılar

Öte yandan o anlar bir iş yerinin gü-
venlik kameralarıyla kaydedildi. Görün-
tülerde şüphelilerin içinde olduğu araç
polisin kovalamacası sırasında bir iş ye-
rinin önünde sıkışarak duruyor. Araç-
tan inerek kaçmaya çalışan şüphelilere
polis ateş açıyor. Şüphelilerden biri ya-
ralanarak yere düşüyor. Olay yerine ça-
ğırılan ambulansla yaralı hastaneye
götürülüyor. Araç üzerinde inceleme
yapan polis ekipleri, aracın bagajında
çok sayıda akü ve 2 levye buldu.

Cete hesaplasmasına
polıs sorusturması

Yakalanan çete üyeleri
adliyeye  sevk edildi.

Güngören'de bir iş
yerinden akü çalarak
kaçan şüpheliler mahalle
bekçileri ve polis ekipleri
tarafından yakalandı.
Şüphelilerin aracını uzun
bir kovalamaca sonrası
sıkıştıran polis ekipleri,
araçtan inerek kaçmaya
çalışan şüphelilere ateş
açtı. Olayda şüpheli O.K
ayağından yaralanırken,
S.G gözaltına alındı

Yaralı kadının elini bırakmadı
BEYKOZ'DA cadde üze-
rinde dönüş yapan oto-
mobile çarpmamak için

direksiyonu kıran kamyonet sürü-
cüsü direğe çarptı. Kazada kamyo-
nette bulunan kadın yaralanırken,
kamyonet sürücüsünün çarpma-
mak için direksiyon kırdığı otomo-
bildeki kadın, yaralının elini bir an
olsun bırakmadı. Kaza saat 14.00
sıralarında Fatih Mahallesi Cum-

huriyet Caddesi'nde meydana
geldi. İddialara göre Cemil Güner
yönetimindeki kamyonet caddeden
dönüş yapmak isteyen Atilla Ay-
dın'ın kullandığı 35 BTH 77 plakalı
lüks otomobile çarpmamak için
manevra yapınca önce park halin-
deki araca sonra da elektrik dire-
ğine çarparak durdu. Kamyonet
sürücüsü kazayı yara almadan at-
latırken, yanında bulunan Lütfiye

Güner kamyonette sıkıştı. Kazayı
gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık
ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekip-
leri kamyonette sıkışan yaralı kadını
çıkararak sağlık ekiplerine teslim
etti.

Yaralının yardımına koştu

Otomobilde bulunan Neslihan
Altın kamyonette yaralanan kadı-
nın yardımına koştu. Altın bir yan-

dan kadınla konuşurken bir yandan
da elini tutarak moral vermeye ça-
lıştı. Altın, sağlık  ekipleri gelene
kadar yanından ayrılmadı. Nesli-
han Altın "dönüş yapacaktık, kam-
yonet çok hızlı geliyordu.
Ambulans gelene kadar yanından
ayrılmadım." diye konuştu. Yaralı
kadın ambulansla hastaneye kaldı-
rılırken, hayati tehlikesinin olmadığı
öğrenildi. 

Çatı cayır
cayır yandı
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N ATO; İkinci Dünya Savaşından
sonra 1949’da Sovyetler Birliği
tehdidine karşı Avrupa ülkelerinin

güvenlik ve birliğini sağlamak amacı ile
kuruldu. Türkiye 1952’de Sovyetler Birli-
ği’nin Güneyden gelebilecek tehditlerine
karşı üye yapıldı. Bir yandan da Komüniz-
min yayılması engellenmek isteniyordu.

Türkiye NATO ülkeleri içinde 2. büyük
orduya sahip ülke. Bu açıdan Batı aklınca
Türkiye’ye bir çeşit koruma görevi vermiş,
bir müttefik gibi davranmamıştır. Kırk yıla
yaklaşan Türkiye’nin terörle mücadelesinin

hiçbir aşamasında bir müttefik fotoğrafı
vermemiştir. Bilakis Türkiye’nin terörizm
ile meşgul olmasını hep sağlamıştır. Yani
aslında Müttefiki olmasına rağmen terörü
desteklemiştir.

Şimdi dünya değişiyor ve  değişen dün-
yada tehditler, algılar da değişiyor. Tür-
kiye son yıllarda güçlü lideri ile küresel bir
aktör olarak kabul görmeye başladı. Nato
Türkiye’nin dünya dengesinde yeni ve
güçlü pozisyon almasından rahatsız olmuş
görünüyor ki,Türkiye’nin büyümesini,küre-
sel aktör olmasını istemiyor.

Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın dün BM Genel Kurulunda
“Dünya 5’ ten büyüktür” diye haykırması-
nın/meydan okumasının asıl sebebi kendi
güvenlikleri için Türkiye’yi kalkan olarak
kullananların devrinin bittiğini vurgula-
maktır. Nato üyesi ülkelerde bu meydan
okumalardan nasibini almıştır.

Türkiye, bölgesel ve küresel anlamda
barış ve istikrar için çeşitli bölgelerde

NATO misyonlarına önemli katkı sağlayan
bu anlamda üye ülkelere karşı sorumluluk-
larını yerine getirmiş ülkedir.Şimdi ise  İt-
tifaka yaptığı katkılardan doğan hakkını
yedirmeyen, haklarının gereğini talep eden
ve ittifakın geleceğinde de söz sahibi
olmak isteyen ülke durumundadır.

Tam da bu noktada feryada başlayan
Batı dünyası belli ki Türkiye’nin Doğu
Akdeniz hamlesinden ve son olarak Libya
ile yaptığı anlaşmadan rahatsız
olmuştur.Türkiye’yi içerde karıştırmak dı-
şarıda zor durumda bırakmaya çabalamak
bundandır.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un
“beyin ölümü”ifadesi de tam olarak bu

feryadın ürünüdür.  Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın meydan okumaları da bu feryadın
beyhudeliğinedir.

Bundan sonra olacak olan şey, 
Nato, ya bütün üye ülkelerin çıkarlarını
gözetmeyi birinci amaç edinerek kendini
güncelleyecek ya da eski tas eski hamam
diyecek. Eski tas eski hamam ile bu ittifa-
kın sürdürülmesi mümkün olmayacağına
göre Nato kendini güncelleyerek 2 milyar
doları bulan bütçesini üye ülkeler için eşit
paylaşacak ve yeniden hayat bulacak.
Bunu kabul etmez de direnirse işlevini yiti-
recektir. 70.yaşında Nato, “Hasta Adam”
konumundadır. Merak edilen ise fişi kimin
çekeceğidir.

NATO'nun beyni öldü

2020 Basılı Evrak ihalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/633976
1-İdarenin
a) Adresi : EMEK MAHALLESİ NAMIK KEMAL CAD. 54 

SANCAKTEPE SANCAKTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 02166063300 -
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmasancaktepe@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2020 Yılı Basılı Evrak İhalesiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 

alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi , Emek Mahallesi Namık Kemal Caddesi no: 54 
Sancaktepe /İSTANBUL

c) Teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip verilen işe başlama yazısına (yazılı tebliğ, 
faks ya da telefon) istinaden 15 gün içinde işe başlanacak olup, 
sarflar hastanemiz Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisinin siparişi 
üzerine peyder pey hastane deposuna teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İSTANBUL SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN 

VARANK EAH-TOPLANTI SALONU, EMEK MAH. 
NAMIK KEMAL CADDESİ NO :54 SANCAKTEPE İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :26.12.2019 - 14:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlere ait numune istemi ihale tarihinde sonra ihale komisyon uzman üyeleri talebi doğ-
rultusunda yapılacaktır. Numune istem yazısının istekliye tebliğinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde
idaremize numuneler teslim edilecektir. (Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma
adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir.) Numuneler ihale komisyonu
uzman üyeleri tarafından teknik şartname hükümlerine göre elle ve gözle fiziki özelliklerine bakılacak,
gerekli görüldüğü takdirde klinik ortamlarda denenerek malzemenin sağlamlığına, kullanım uygunlu-
ğuna, teknik personel tarafından kullanım kolaylığına göre karar verilecektir. Değerlendirme sonuçları tu-
tanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından
değerlendirilerek karar verilecektir. Numune teslim etmeyen isteklinin ilgili kalemi değerlendirmeye alın-
mayacaktır. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune
olarak idarede tutulacaktır. İstekliler İhale sonucunda uhdesinde kalmayan kalemlerin numunelerini itiraz
süresinin bitmesini mütakip 20 gün içerisinde almalıdırlar. 20 Gün içerisinde alınmayan ürünler için is-
tekliler herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.İhale sonrası gerek görülmesi durumunda basılı
evrak formlarında değişiklik yapılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTANBUL SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK
EAH-SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıta-
sıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

2020 BASILI EVRAK İHALESİ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK 
SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1097038)

G ün boyu devam eden çalıştayda tek tek söz alan
mahalle muhtarları bölgelerindeki vatandaşların
taleplerini, mahallelerinin sorunlarını ve yapıl-

ması gereken çalışmaları anlattı. Belediye başkan yardım-
cıları ve daire müdürlerinin de hazır bulunduğu
toplantıda muhtarlarının talep ve önerileri kayıt altına
alındı. Başkan Dr. Hasan Akgün, belediye olarak mahal-
lelerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek şu
şekilde konuştu: “2020 yılı çalışmalarımıza ışık tutacak
mahallelerimizin sorunlarını tek tek tartıştık. 24 mahalle
muhtarımızla çok verimli bir çalıştay gerçekleştirdik.
Muhtarlarımızın birçoğu önemli hususlar ortaya koydu.
Ulaşımla, okulların çevresindeki sorunlarla, İSKİ müte-
ahhitlerinin yaptığı ama sonradan eski haline getirmeden
bırakıp gittikleri yollardan bahsedildi. Halkın can ve mal
güvenliğine zarar veren yollardaki rögar kapaklarının ça-
lınmasında yakındılar. Bende belediye başkanı olarak ra-

hatsızlık duyuyorum. Muhtarlıklarla belediye ekibinin
oturup tek tek olayları masaya yatırmak hizmetin daha
hızlı yürümesi bakımından örnek bir koordinasyon çalış-
ması yapmalıdır.” 

Büyükçekmece adına teşekkür etti

Büyükçekmece’deki sorunların mahalle bazında dile geti-
rilmesinin önem teşkil ettiğini söyleyen Başkan Akgün
sözlerine şu şekilde devam etti: “Muhtarlar çalıştayının
esas temelinde yatan ilke bizim yaptığımız 2020 yatırım
programında hangi değişiklikleri yapacağız bugün muh-
tarlarımızla bunları ortaya koyduk. Muhtarlarımız gele-
cek seneden itibaren yapacağımız hizmetlerin takibini
yapacaklardır. Büyükçekmece’mizin gelişmesine çok
katkı sağlayacak, halkımızın yaşantısını etkileyecek bir ça-
lışmaydı. Bu nedenle bugün Büyükçekmece’nin sorunla-
rını mahalle bazında dile getiren siz muhtarlar
arkadaşlarıma şahsım ve büyük Büyükçekmece ailemiz
adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.”

Muhtarlar gelişime
katkı verecek
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün mahalle muhtarlarıyla bir
araya gelerek “2019 Yılı Yatırım Programı ve Değerlendirme Çalıştayı” 
gerçekleştirdi. Akgün, “Muhtarlar çalıştayı  Büyükçekmece’mizin gelişmesine çok
katkı sağlayacak, halkımızın yaşantısını etkileyecek bir çalışmadır” dedi

Rukiye KARADOĞAN
rukiyekaradogan@mynet.com

İNCE İNCE

MEHMET ALİ ÇATAL

Çalıştay sonunda Büyükçekmece
Muhtarlarını temsilen söz alan
Sinanoba Mahalle Muhtarı Zey-
nep Gündüz Akkan, “Başkanımı-
zın da söylediği gibi bugün
gerçekten çok değerli ve anlamlı
bir çalışma yaptık. Her bir çalış-

mamızın bir öncekinden çok
daha iyi olacağına inanıyorum.
Bu krizin içerisinde bazı şeylerde
zorlanacağız mutlaka bizler de
vatandaşlarımızın anlayışına da
güveniyoruz. Umarım her şey
çok daha güzel olur. 

Değerli ve anlamlı
bir çalışma yaptık

Akgün,
muhtarların
öneminden
bahsetti.

Bağcılar’da deprem oldu!

“GÖNÜLLÜ Ol, Öncü Ol”
sloganıyla sosyal hayata
yönelik önemli çalışma-

larda bulunan Bağcılar Belediyesi
Gönül Bağı Platformu, afet eğitimle-
rini yaygınlaştırmak, okullarda ve
mahallelerde afet zararlarını en aza
indirme çalışmalarını etkili bir şekilde
yürütebilmek amacıyla önemli bir
projeye daha imza attı.  Bu kap-
samda AFAD (Afet
ve Acil Durum Yö-
netimi Başkanlığı)
ve Bağcılar İlçe
Milli Eğitim Mü-
dürlüğü’yle birlikte
liselerin 3. sınıf öğ-
rencilerine afet ve
acil durumlara ha-
zırlık eğitimi prog-
ramı hazırlandı. Bağcılar’daki devlet
liselerinde okuyan 5 bin 400 öğrenci
farklı zamanlarda önce teorik sonra
da pratik uygulamalı olmak üzere iki
aşamalı eğitime alındı. İlk olarak
Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda
bilgilendirilen öğrenciler, daha sonra
AFAD Florya Eğitim Tesisleri'nde
pratik uygulamalara katıldı. Öğrenci-
lere enkaz, deprem ve sel gibi afetlere
karşı İstanbul Afet ve Acil Durum
Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekip-
lerince eğitim verildi. 

Öğrenciler çığlık attı 

AFAD eğitmenlerince öğrencilere
deprem konusundaki teorik bilgilerin
yanı sıra simülasyonda yapılan can-
landırmalarla afetlerin oluşumu, ne-
denleri ve oluşturabileceği tahribat

uygulamalı olarak anlatıldı. Dersin
sonunda Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı da öğrencilerle bir-
likte ev ortamı hazırlanarak oluştu-
rulan deprem simülatöründe
deprem anını yaşadı. 7.4 büyüklü-
ğündeki depremin canlandırılması
sırasında öğrencilerin çok heyecan-
landığı hatta bazılarının çığlık attığı
görüldü.

Deprem öldürmez ihmal öldürür

Eğitimlerini tamamlayan öğrencilere
sertifikalarının verildiği törende ko-
nuşan Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, yaptığı konuş-
mada; afetlere karşı hazır olmak ge-
rektiğine ve gerekli tedbirlerin
zamanında alınması gerektiğine dik-
kat çekti. Kentsel dönüşümün öne-

mine de değinen Çağırıcı, “Deprem
öldürmez, tedbirsizlik, ihmal öldürür.
Öncelikli olarak hazırlıklı olmak ge-
rekiyor. Binaların yenilenmesi bu
noktalarla alakalı çalışmalar ortaya
koymak konusunda şu anda ülkemi-
zin en önde gelen gündemlerinden
bir tanesi de başarıyla yürütülen
kentsel dönüşümdür.” dedi.

Afetlere karşı bilinçli olunmalı

Afetlere karşı bilinçli olmanın öne-
mine dikkat çeken ve gençlerin bu
noktada aldığı eğitimlerin çok kıy-
metli olduğunu dile getiren AFAD
Genel Başkanı Mehmet Güllüoğlu
da “Gönüllülük özel bir yere sahip,
insanların birbirini belki tanımadan
ve maddi çıkar beklemeden bir sis-
tem oluşturması hasebiyle ben çok
büyük bir eser olarak değerlendiriyo-
rum. Gönüllü çalışmalar artıyor
bizde bir devlet kurumu olmamıza
rağmen AFAD Gönüllü Projesi’ni
başlattık. Bugüne kadar 45 binden
fazla gönüllü başvurusu aldık” dedi.
SAVAŞ ATAK

Kadıköy kadınları unutmadıKadıköy Belediye
Meclisi gündemine,
kadınlara seçme ve

seçilme hakkı
tanınmasının 85’inci

yıl dönümü olan
Dünya Kadın 

Hakları Günü’nü
kutlayarak başladı

KADIKÖY Belediye Meclisi, Ka-
dıköy Belediye Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı başkanlığında

toplandı. Meclis gündem toplantısı öncesi
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı kadın meclis üyelerini selamlaya-
rak kadınların seçme ve seçilme hakkını
elde ettiği Kadın Hakları Günü’nü kutladı.
Odabaşı kadın meclis üyelerine 
hediyelerini sundu. 

Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu, AFAD ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle lise 3 öğrencisi 5 bin 
400 öğrenciye afet ve acil durumlara hazırlık eğitimi verildi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da öğrencilerle
birlikte, ev ortamı hazırlanarak oluşturulan deprem simülatöründe de uygulamalı olarak deprem anını yaşadı
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K ibir, günümüz insanının en önemli hastalıkla-
rından birisidir. Son zamanlarda toplumun
hemen hemen her kademesinde sıkça görüyo-

ruz. Kendini biraz güçlü hissetmeye başlayan, biraz
gücü artan, biraz cüzdanını dolduran, biraz mal mülk
sahibi olmaya başlayan, biraz makam mevki sahibi
olup, biraz şan şöhret elde edenler hemen dünyanın ca-
zibesine kapılıp kibir hastalığına yakalanıyorlar! Ken-
dini çok yukarılarda diğer insanları ise aşağılarda
görmeye başlıyor. 

İnsanoğlu büyüklüğün sadece Allah’a mahsus oldu-
ğunu unutur ve büyüklük iddiasında bulunur hale gel-
miştir! İçinde bulunduğu bütün nimetleri veren Allah’tır
ve dilerse verdiği nimetlerini almaya da kadirdir!
Bunun farkında olmayanlar zenginliğin kendinden oldu-
ğunu ve ebedi kalacağını zannederler! Fakat geçmişte
kibirlerinden dolayı helak olan kralları, hükümdarları
unuturlar! 

Kibir, insan için en büyük nefis afetlerindendir. Kibre
kapılıp şöhret sevdasına tutulan bir kişi, pek çok zulüm-
ler işler de farkında bile olmaz. Neticede kendisini alç-
altıp rezil eder ve zalimlerden olur. 

Kibir hastalığı sadece maneviyatı zayıf insanlara
mahsus değildir! Nitekim yaşadığımız bu dönemde
maalesef muhafazakârım diye geçinen kişiler bile bu
amansız hastalığı görmek pek mümkündür.

Her geçen gün insanlık namına yüreğimize bıçak
darbesi alıyoruz ! Yahu nedir bu halimiz ! Söylemleri-
miz ile eylemlerimiz bu kadar tezat olur mu ? Bu kadar
farklı olur mu ? İşin en üzülecek tarafı toplumun her
alanında insanlıktan çıkmış, insan kılıklıların hala ge-
misini yürütmesi !! 

Ve dün bir olay ki gerçekten makamın, siyasetin ,
gücün nerelere geldiğini ve kimlerin nasıl kullandığını
bizlere bir kez daha gösterdi. 

Güngören Belediyesi’nde bir başkan yardımcısı, ken-
disini görünce ayağa kalkmayan belediye çalışanı
Enes’i gördüğü herkese selam vermesi için belediye ko-
ridorunda sandalyeye oturtmuş.

Ak Partinin tevazu ve samimi siyasi söylemlerine hiç
yakışmamıştır! 

Bugün kendisini görünce ayağa kalkmayan personele
böyle davranan zihniyet yarın ipleri eline alınca neler
yapmaz! 

Belediyeler halkındır! 
Belediyeler halka hizmet yeridir ! 
Belediyeler vatandaşın işlerini güzel dille, tebessüm

ile çözme yeridir ! 
Belediyeler vatandaşlara tepeden bakma , hor ve

hakir görme yeri değildir! 
Belediyelerde halka tepeden bakan siyasetçiler hem

siyasetten hem cemiyetten hemde tarihten silinip 
gitmiştir! 

Siyaseti insanlık , hak , hukuk ve adalet üzerine inşa
edenler her zaman muvaffak olmuştur, olacaktır...

Bugün her şey den çok Habil duruşuna ihtiyacımız
var! Din, dil, ırk, mezhep ve memleket ayırt etmeden
adil olan Habillere ihtiyacımız var ! 

Habil görünen kabiller unutmayın siz sadece dünya-
nızı imar ediyorsunuz! Ey Kabiller dünyanızı imar eder-
ken ahiretinizi mahvediyorsunuz! Müslüman alemi
dünden bugüne ne çekti ise hep Habil görünümlü kabil-
lerden çekti!

Sigmund Freud'a medeniyetin en büyük buluşu nedir
diye sormuşlar.

O da 'Vicdandır' demiş. 
Toplumlarda vicdanı olmayan insanların ıslahında ise

"adalet" en güzel tedavidir.
Bilâkis yönetici, bürokrat , siyasetçilerin vicdanlarını

ve adaletlerini elden bırakmaması gerekiyor.
Eskiler derler ki :
"Dili şikest olanlar Hasmullah olur" yani gönül kıran-

lar Allah'a düşman olur.
"Kalp Allah'a komşudur Carullah olur".
İsyankârda olsa komşunun incitilmesi ev sahibini ra-

hatsız eder.
Kalp naziktir !
Her ne yaparsak yapalım kalp kırmayalım ! 
Gönüllere girelim! 
Unutmayalım ne ekersek onu biçeceğiz...

Başımızın belası 
kibir abideleri

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı’daki
Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon

Daire Başkanlığı’nda düzenlenen sunuma
katıldı. Sunumda, İBB üst yönetimi İma-
moğlu’na tam kadro eşlik etti. Yol Bakım ve
Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanı Sey-
fullah Demirel, İmamoğlu ve beraberindeki
heyete, İstanbul’da kış hazırlıklarına yönelik
çalışma süreçleriyle, ellerindeki insan gücü ve
iş makineleriyle ilgili teknik bilgiler verdi.
İBB’nin birbirine bağlı iş üreten iştirakleri-
nin bir araya gelerek sorunların çözümü
için ortakmasalar kurmasını isteyen
İmamoğlu, “Burada tümüyle 39 ilçe
ile senkronize, aynı anda vatandaşı-
mıza hizmet etmek, onların yolda
yaşayacakları aksaklıklara anında
müdahale etme konusunda arka-
daşlarım hazırlıklarını yaptılar. Bir
eksiklik yaşamayacağımızı düşü-
nüyorum. Köyler de buna dahil.
Bütün kırsalımızdan, şehrimizin
merkez noktalarına kadar hazırız. 16
milyon için çalışıyoruz” dedi. Sunu-
mun ardından personelle tanışan İma-
moğlu, alanda incelemelerde bulundu.

Eldiveni gözlüğü takıp kaynak yaptı

İmamoğlu, Edirnekapı’daki incelemelerini
daha sonra Balat’a taşıdı. İmamoğlu, yapı-
mına 2016 yılının Kasım ayında başlanan
ancak planlanan sürede tamamlanamayan
Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay
Hattı inşaatında, İBB üst yönetimi ile birlikte
incelemelerde bulundu. Balat’tan Feshane is-
tasyonlarına kadar olan yaklaşık 2 kilometre-
lik yolu, raylar boyunca yürüyen İmamoğlu,
yetkililerden bilgi aldı. İşçilerin raylar arası
makasta yaptıkları kaynak işlemine denk
gelen İmamoğlu, duraklayarak çalışanlardan
bilgi aldı. İmamoğlu, eldiven ve gözlük taka-
rak, kaynak işlemini, çalışanların yönlendir-
meleriyle gerçekleştirdi. Bu sırada renkli
görüntüler oluştu.

Yoğun bir çaba içerisindeyiz

İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin so-
rularını da raylar üstünde yanıtladı. Bir ga-

ze-
tecinin

“Duran hatları
tekrar mı aktif ediyorsunuz?” şeklindeki soru-
sunu yanıtlayan İmamoğlu, “Duran demeye-
lim, biraz yavaşlayan hat diyelim. Daha önce
planlanmış bir ödenek kısmı vardı. Bu bittiği
için yavaşlamıştı; ama firma yine ufak ufak
biraz işlerine devam ediyordu. Ek kaynak ko-
nusunda çalışıyoruz. Burayı 2020’ye hazır
etmek istiyoruz. 2020’de sadece bu hat değil,
aynı zamanda Unkapanı geçişini de…
Çünkü orada bir tasarım eksikliği vardı, proje
eksikliği vardı. Arkadaşlarım onları giderdi.
Son durağına kadar hem metro hattıyla birle-
şen bir aktarım merkezi hem Sirkeci-Emi-
nönü bölümüyle yaya ve raylı sistemle
birleşme noktalarının bütün tasarımları sürü-
yor. Çok hızlandığımız ve çok önemsediğimiz
bir hat. Alibeyköy’den Eminönü’ne, Sirke-
ci’ye çok yoğun bir insan taşıması var. Ama
bizim için daha önemlisi, gün boyu turistik
bir alandan bahsediyoruz. Bir tarafta Haliç’i
izleyebileceği, gezilecek güzel bir hat tasar-
lanmış. Ama ne yazık ki yavaşlayarak ilerle-
miş. Biran önce bitirmek istiyoruz. Burada
müthiş destinasyonlar var. Haliç kıyısında
müzelerimiz var. Çok güzel yeşil alanlar ta-
sarlıyoruz. Yanı sıra tarihi alanlar var Ba-
lat’tan tutun Eyüpsultan’a kadar. Bütünüyle
çok verimli hem turistik hem güncel insan ta-
şımacılığına katkı sunan, aynı zamanda Me-
cidiyeköy-Mahmutbey hattına birleşen bir
durağı olan çok verimli bir hat. Onun için
2020’de bu güzel hattı, İstanbullularla buluş-
turmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz” ifa-
delerini kullandı.

Allah'ın hakkı üçtür

Hattın tamamlanması için gerekli olan mali-
yetle ilgili de konuşan İmamoğlu, “Allah’ın

hakkı üçtür biliyorsunuz. Toplam mali-
yetin aslında yüzde 35’i kenarda duru-
yor. Bununla ilgili bir finansman daha
önce tasarlanmamış. Yaklaşık yüzde
60’ı tasarlanmış ve bir finansman bu-
lunmuştu. O bitince haliyle firma da se-

çimden önce duraksamış ve geldiğimizde
de bazı motivasyonlarla süreci yavaş yavaş

ilerletiyo;ama günün sonunu göstermek
adına haklı olarak yüklenici, finansman kay-
nağı talep ediyor. Biz de o konuda, kalan
yüzde 35’lik kısmını bitireceğiz. Bu hatta ayrı
bir önem veriyoruz. Çünkü tarihi dokuyu ye-
terince meşgul etmiş. Meşgul ettiği kadar da
ihmal edildiği için de bazı yerler açıkçası su-
iistimal edilmiş. O suiistimalleri de hızlıca or-
tadan kaldırıyoruz. Burası dünyanın en güzel
noktalarından birisi. Onun için önem derece-
miz yüksek” ifadelerin kullandı.

Yurt dışı kaynaklı finans 

Hat için finansmanın yurt dışı kaynaklı olabi-
leceğini de anlatan İmamoğlu, “Yurt dışı kay-
nakları bu dönemde daha uygun görünüyor.
Daha verimli görüşmelerimiz var. Hazırda
duran bazı kaynaklar var. Ama burada
uyum, uygunluk, daha uzun vade, birtakım
izinler… Hepsi önemli. Bazı işlerimiz de
Meclis gündemine gelecek. Bazı konularda
Ankara onayı var. Bütüncül olarak takip edi-
yoruz şu an” dedi.

Bizim kapımız herkese açık

“Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu, İstanbul'daki kuraklık açıklamanız-
dan sonra "Bir haftadır çalışıyorum, planla-
rım hazır talep edilirse, Cumhurbaşkanı’nın
emri ile yardım ederiz" diye bir açıklaması
oldu. Sizin bir talebiniz olacak mı?” şeklin-
deki soruyu da yanıtısz bırakmayan İma-
moğlu, şöyle cevap verdi; “Eski İSKİ Genel
Müdürü, bakan. Kendilerine tavsiyem, elinde
bir imkan ya da fırsat varsa hiç bir emir bek-
lemeksizin bizimle diyalog kurabilir. Biz de
kendisini ararız. Bu tür acil ve önemli kamu
konuları emir beklemez. Benim birinci tavsi-
yem bu. İkinci konu da şunu unutturmaya-
lım; bir Melen sorunu var ortada. Bakın
bugün şu an itibari ile bitmesi gereken yıldan,
kendi anonsu ettikleri yıldan 3 yıl geçmiş du-
rumda. Yani 2016’da bitmesi gereken, Ara-
lık’ın ilk haftası diyeanons ettikleri bitim tarihi

3 yıl geçti. Niye bitmedi? Hala bitme şansı
yok, çünkü ilave yatırım var. O yatırım çık-
malı. Ve bunu konuşuyoruz. Melen bitsin
yani. Biz, ‘Hiçbir şey yapılmad’ı demedik ki.
Yapılan işlere çok teşekkür ediyoruz. Elbette
yapılacak. 25 sene kolay mı? Çeyrek yüzyıl
yönetmişsiniz, yapılacak. Alkışlıyoruz, takdir
ediyoruz. Ama Melen bitmedi. Bu Melen’in
bitmemesinin sorunları, problemleri çözüle-
cek bir an önce hizmete girecek. Yani bu ko-
nuda ne bir geciktirme ne bir mali destek
konusunda birtakım sıkıntılar olmamalı. Bir
an önce aşılmalı. Hangi hata yapılmışsa da
sayın Cumhurbaşkanı bunun hesabını sor-
malı dedim. Başka bir şey demedim. 3 yıl
geçmiş açılacak dedikleri tarihten. Onun dı-
şında, dediğim gibi; bize bilgi sunmak isterse,
bence emire falan gerek yok, kamu hizmeti
bu, kapımız açık. Biz de kendisini ararız.
İSKİ Genel Müdürüm kendilerini arar, elin-
deki bilgileri sorar. Varsa bize bir katkısı
zevkle de kullanırız. Yani bu ülkede üretilen
her fikir, her güzel anlayışa bizim kapımız ar-
dına kadar açıktır.”

Melen'le ilgili konuştu

“İktidar her söyleminde Melen’in devreye gir-
diğini söylüyor. Melen’den İstanbul’asu sağ-
landığı söyleniyor. Melen devrede mi değil
mi?” şeklindeki soruyu da yanıtlayan İma-
moğlu, “Melen’den su basılıyor, ama bizim
bahsettiğimiz konu baraj. Melen’den ne
zaman su basılıyor? Şu anda basılıyor. Ama
yazın ortasında basılamıyor ya da çok mini-
muma iniyor. Niçin? O dönemde Melen Ir-
mağı’nın suyunun az olmasından. Melen
Barajı niçin yapılıyor? Her daim orada su re-
zervi oluşması için. 30 yıllık bir proje, herke-
sin bir emeği var. Yani 80’li yıllarda birisi
düşünmüş. Sonra birisi bunun devlet planla-
madan kararını çıkarmış vesaire vesaire. Gel-
miş deniyor ki; 2016’da bitecek. Ve orada su
birikecek, en sıkıntılı anda bile İstanbul’a ora-
dan su basılabilecek, en kurak anda bile.
Ama şu anda Melen Irmağı gürül gürül ak-
tığı için evet bize oradan da su geliyor. Istı-
rancalar’dan da su geliyor. Herkesin katkısı
var. Yani bunda bir sorun yok. Sorun şu:
Melen Barajı niçin bitmedi? Bitirilmesi için
ne engeller var, hangi konularda engel var? Ve
bunlar nasıl çözülecek? Bu konuda hızlıca
bize bilgi aktarılsın. Bu kadar basit” dedi.

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Orman ve Su
İşleri eski Bakanı Veysel

Eroğlu'nun; “İstanbul'daki
kuraklığa karşı çalışmalarım

hazır. Cumhurbaşkanımız
emrederse yardım ederiz”

şeklindeki açıklamasına yanıt
verdi. İmamoğlu, “Bu tür acil

ve önemli konular emir
beklemez. Kendisi bizimle
diyalog kurabilir veya biz

kendisini ararız” dedi

ACIL KONULAR
EMIR BEKLEMEZ 

UFUK ÇOBAN

İnşaat 2016’dan
beri sürüyor
EMİnÖnÜ-EYÜPSULTAn-ALİBEYKÖY
Tramvay Hattı’nda çalışmalar, Kasım
2016’da başladı. 10,1 kilometrelik 14
istasyonlu raylı sistem tamamlandı-
ğında, saatte tek yönde 15 bin yolcu ta-
şıyabilecek. Fatih ve Eyüpsultan
ilçelerini kapsayan hat, Tarihi Yarıma-
da’nın Haliç kıyısı boyunca devam ede-
rek Eyüpsultan’a, oradan da İBB
Alibeyköy Cep Otogarı’na uzanacak.
Tramvay hattında, Türkiye’de ilk kez uy-
gulanan zeminden sürekli enerji bes-
leme sistemi (catenery free)
uygulanıyor. “Katener tellerinin” oluş-
turduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldı-
racak olan sistem, iki ray arasına
yerleştirilen üçüncü bir raydan taram-
vayın enerji almasına dayanıyor. Bu sa-
yede araç tamamen elektronik bir
sistem üzerinden kontrol edilecek. Fatih
ve Eyüpsultan ilçe sınırları içinde bulu-
nacak tramvay hattı; Kabataş-Bağcılar
Tramvayı ve Şehir Hatları Eminönü
vapur iskeleleri ile Eminönü İstasyo-
nu’nda, Hacıosman-Yenikapı Metro
Hattı ile Küçükpazar İstasyonu’nda,
Eyüpsultan-Piyer Loti Teleferik Hattı ile
Eyüpsultan Teleferik İstasyonu’nda, Me-
cidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı ile
Alibeyköy Metro İstasyonu’nda, Metro-
büs Hattı ile de Ayvansaray İstasyo-
nu’nda entegre olacak. Hat ile Eminönü,
Fener, Balat, Ayvansaray ve Eyüp iske-
lelerinden de deniz ulaşımı ile enteg-
rasyon sağlanacak.

İstanbul Kart marifetli olacak
İBB’nin

Türkiye’nin en
çok kullanın

kartları
arasında 
bulunan 

İstanbul Kart’ı
her alanda

geçerli kılacak,
on bin genç

lider yetiştirme
amacıyla eğitim

programı
başlatacak

İBB’nİn bilişim ile il-
gili süreçlerini yöne-
ten beş isim, dün 13.

İstanbul Bilişim Kongresi kapsa-
mındaki “Akıllı Şehirler” oturu-
munda bir araya geldi. Türkiye
Bilişim Derneği ve Bahçeşehir Üni-
versitesi tarafından düzenlenen
kongrede, oturumun moderatörlü-
ğünü İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı
Dr. Erol Özgüner yaptı. Oturumun
konuşmacıları ise BELBİM A.Ş.
Genel Müdürü Yücel Karadeniz,
İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü
nihat narin, İSBAK A.Ş. Genel Mü-
dürü Esat Temimhan ve UGETAM
A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. İbra-
him Edin oldu.

Altyapı yoksa akıllı 
şehir yok

Oturumda ilk sözü alan İSTTEL-
KOM A.Ş. Genel Müdürü nihat
narin, İSTTELKOM A.Ş.nin “Akıllı
Şehirler” için gereken temeli sağ-
ladığına değindi. narin “Şehir ya-
şamının otomasyona geçmesine

ya da ‘Endüstri 4.0’ın hayata geç-
mesine yardımcı olabilecek en
önemli unsuru biz sunacağız”
dedi. narin “Yaptığımız işin öne-
mini anlamak için Dünya’yı anla-
mamız gerekiyor. Dünyanın
Telekom altyapısı yeni işlevler yük-
leniyor. Altyapının iyi ve mükem-
mel olması Telekom operatörleri
için bir katma değer olmaktan
çıktı. Bu işi artık altyapı şirketleri
yapacak” dedi. Sözlerini “Eğer alt-
yapı yoksa ‘Akıllı Şehir’ de yok”
diye bitiren narin “Biz İBB’de Tele-
kom altyapısının sağlıklı işleyebil-
mesi için bütün tecrübemizi ortaya
koyacağız” dedi.

İstanbul için yeni bir
dönem başladı

İkinci sözü alan İSBAK A.Ş. Genel
Müdürü Esat Temimhan İstanbul
için yeni bir dönem başladığını
söyleyerek, “Bu yeni dönemde biz-
lerin görevi İstanbul halkının mev-
cut sorunlarına akıllıca çözümler
getirmek, İstanbullulara dokunan

çözümler geliştirmek şeklindedir”
diye ekledi. İSBAK A.Ş. personeli-
nin yüzde 10’unun AR-GE faaliyeti
yürüttüğünü belirten Temimhan bu
ekibin içinde yüksek lisanslı, dok-
toralı kimselerin de olduğuna de-
ğindi. Temimhan “Şehrin
ihtiyaçlarına akıllıca çözümler
üretmek demek ‘Akıllı Şehir’ anla-
mına gelir” derken bütün fikirlere
açık olduklarını söyleyerek herkesi
katkı sağlamaya davet etti.

2020’de gelişecek

Temimhan’dan sonra sözü alan
BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Yücel
Karadeniz, “İstanbul Kart bugüne
kadar ulaşım kartı olarak kulla-
nıldı. Biz bu ulaşım kartını şehrin
yaşamının merkezine koyarak
dönüştürüyoruz” dedi. 20 milyon
aktif İstanbul Kart olduğunu söyle-
yen Karadeniz, bu kartı sadece İs-
tanbulluların kullanmadığını
söyledi. Bu sayının Türkiye’nin en
büyük bankasının kart sayısından
bile iki kat büyüklükte bir sayı ol-

duğunu anlatan Karadeniz İstanbul
Kart’ın bugünkü değerinin 3 milyar
dolara ulaştığını bildirdi. Karade-
niz’e göre 2020’nin ilk yarısında İs-
tanbul Kart büyük marketlerde,
kentteki cafelerde ve zincirlerde
geçerli hale gelecek ve İstanbul
Kart ile alışveriş yapılabilecek.
Müze Kart ile de birleşmesi öngö-
rülen İstanbul Kart’ın bir şehir kar-
tına dönüşeceği dile getirildi.

Neyin üstündeyiz
bilmiyoruz

UGETAM A.Ş. Genel Müdürü Prof.

Dr. İbrahim Edin İstanbul ile ilgili
gerekli ölçüde bilgiye sahip olma-
dığımıza değindi.Prof. Dr. Edin,
“Tarihi yarımadada hangi borunun
nereden geçtiği, borunun vanası-
nın en son ne zaman bakımının ya-
pıldığı bilinmez. Sonuç olarak da
biz bugün neyin üzerinde oturdu-
ğumuzu bilmiyoruz. Deprem tara-
fında, doğalgaz ve su tarafında
hangi risklerle karşı karşıya oldu-
ğumuzu bilmiyoruz” derken en-
vanterin çıkarılmasının önemine
işaret etti.
ZEYnEP VURAL

Ekrem İmamoğlu devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.
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G azetecilerle bir araya gelen Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt gündeme ilişkin
önemli açıklamalarda bulundu. 42 yıldır Esen-

yurt'ta yaşadığını anlatan Bozkurt, vatandaşa karşı so-
rumluluk taşıdığını belirterek bu nedenden dolayı da
uzun zamandır siyasetin içinde olduğunu söyledi. Boz-
kurt, “Siyaset bizim ailemizde var. Dededen beri siyasetle
ilgili bir ailenin çocuğuyum. Öğrenciyken SODEP'e üye
olmuştum. Aralıksız olarak siyasete devam ediyorum.
Türkiye'nin iyi yönetildiğini düşünmüyorum. Bu yanlış-
lıklar kaderimizde değil. Tek neden yanlış yönetim şekli
kaynaklarımızı doğru kullanamamak, kültürümüzden
kopmak. Yolunu kaybeden bir ülkede yaşadığımız için si-
yasete zaman ayırmanın bir sorumluluk olduğunu dü-
şündüm. Bunun vatandaşlarımıza borcumuz olduğunu
düşündüğüm için siyasete girdim. 2009 yılında ilçe baş-
kanlığı yaptım. Daha önce başka görevlerim de var ama
2014 yılına kadar ilçe başkanlığı yaptım. Sonrasında
aday adayı olduk daha sonra aday olduk. Şimdi imkanı-
mız var. Türkiye'yi düzeltmek için çalışacağız” dedi.

Borcumuzu 6 ayda öğrendim

Esenyurt Belediyesi'ne dair bir-
çok gerçekliği uzun bir
zaman diliminde öğrene-
bildiğini anlatan Boz-
kurt, “Bizim açıklığa
ihtiyacımız var. Açık-
lık sorunları kapat-
mamak demek. Ne
kadar açık olursak
hem siyasetçiler
hem vatandaşlar
bundan yarar
görür. Ben aday
olurken Esen-
yurt'un 600 milyon
civarı borcu oldu-
ğunu düşünüyor-
dum ama geldiğimde
830 milyon borcumuz
var dediler. Bunun içinde
yapılandırma borcu var mı
yok dediler. Onları da koyun
dedim. Yapılandırmadan sonra bor-
cumuz 1 milyara çıktı. Bu diğer yapılan-
dırmanın envanteri de yok. Yani kime ne kadar
borcumuz var kayıtlı olmadığını envanter olmadığını gör-
dük. Bunların tamamını yani borcumuzu öğrenmem 6
ay sürdü. Şu an 2.2 milyar civarında borcumuz var” diye
konuştu.

Çöpten 25 milyon tasarruf ettik

Davalar ve ihaleler üzerinden de örnekler veren Bozkurt,
“Belediyemiz hakkında açılmış bir sürü dava var. Öğren-
dik ki belediyemiz hakkında 6 bin 800 daha var. Şu anda
aleyhimize devam eden 5 bin 600 tane dava var. Bu da-
vaların çoğu kamulaştırmasız el atma. Ne demek bu? Va-
tandaşın malına el atmışız veya parçalayıp başka başka
yerlere aktarmışlar. Bu davaların çoğunluluğunu kaybe-
deceğiz. Çünkü vatandaş çoğunlukla haklı nedenlerle
dava açmış. Başka bir olumsuzluk arsa envanterimiz
yok. Ben henüz daha sonuçlanmak üzere ne kadar kaç
tane arsamız kaç tane binamız nerede var tespit etmiş de-
ğiliz o da yeni bitmek üzere. Personelle ilgili maalesef ku-
rumsal yapıya uygun bir yapılanma olmamış. Bunu niye

anlattım. Birilerini kötülemek için değil hangi zeminde
olduğumuzu anlamanız için söylüyorum. Başarıyı başa-
rısızlığı tartarken bunlara bakmak lazım. Şimdi ben ne-
rede olduğumu tespit etmezsem beni nasıl
değerlendireceksiniz? İhalelerle ilgili örnek vereyim. Sa-
dece çöp ihalesinde geçen seneyle bu sene arasında bele-
diyenin ödediği para arasında 25 milyon lira fark var.
Daha az ödemişiz. Bunu söylerken enflasyon farkını kat-
mıyorum. Bir de yüzde 15 civarı enflasyon var. Bunu da
katarsak sadece çöp ihalesinden 35 milyon lira karımız
var. Bu da geçmişte işlerin nasıl verildiğine dair bir
örnek” ifadelerini kullandı.

Yolumuzu kaybetmişiz

Esenyurt'a umut olmak için yola çıktıklarını da vurgula-
yan Bozkurt, “Bizim burada olmamızın sebebi var. Esen-
yurt'ta yola çıkarken umudun şehri kardeşliğin şehri
dememizin sebebi gençlerimiz. Başka bölgelerden;
Kars'tan, Ardahan'dan, Erzurum'dan, Hakkari'den,
Samsun'dan birçok farklı yerden buraya umutla gelmiş
vatandaşımız var. Onlara umut olmalıyız. Esenyurt'un

birçok sorunu var. En önemlisi ahlaken kültür ola-
rak bağlarımızla kopmuşuz. Değer yargı-

larımızı unutmuşuz. Gerçek bu.
Yolumuzu kaybetmişiz. Hangisi

doğrudur hangisi yanlıştır
kime ne yaptığınıza göre

değişiyor. Benim yakın
geçmişte anımsadığım

bir yanlış yaptığı-
nızda herkes sizi
doğru yola sok-
mak için ayıplardı.
Oto kontrol sis-
temi vardı şimdi
bu yok. Birinci
sorunumuz bu
Yani çalışmadan
üretmeden kendine

çaba sağlamaya ça-
lışan çokça insan var.

Kamunun hakkını
kendine aktarmak için

çaba sarf eden çokça
insan var. Toplum biz böyle

yapmayacağımız için bize des-
tek verdi ama biz yanlışları düzelt-

mek için sizden yardım istiyoruz. Bizim
çalışmayı üretmeyi ayıplamamız lazım. Çalışma-

dan para kazanan insana helal olsun diyoruz. Ayıp bu.
Bu anlayışı değiştirmemiz lazım. Çalışmak üretmek
onurlu bir şey. Paylaşmak da ahlaklı bir şey. Hakça, ada-
letçe paylaşmayı öne çıkarmak lazım ki rekabet olsun”
dedi.

Eğitim deforme edilmiş

Bahsettiği şeylerin düzeltilmesi için eğitimin önemine de
dikkat çeken Bozkurt, “Bunların gerçekleşmesi için maa-
lesef eğitim olanaklarımız deforme edilmiş. Esenyurt çok
hızlı çoğaldı. Büyüdü demiyorum. Büyüme planlı bir
şeydir. Bugün eğer Esenyurt basında en çok kötü şeylerle
anılan bir ilçe ise bunda eğitimsizliğin önemli bir etkisi
var. 2 bin 700 sokağımız var neredeyse hepsinde sorun
var. Plansız yapılmış. Başkalarının yapması gereken işleri
yapmışız. Dolayısıyla bu büyüme değil çoğalmadır. Ama
altyapıyı değiştirmemiş. Örneğin okullarda 50 60 kişilik
sınıflarda okuyan çocuklarımız var. Bu bir intihar” şek-
linde konuştu.

2019 YILI ŞİŞLİ İLÇESİ SINIRLARI İÇİNDE YIKIMINA KARAR VERİLEN KAÇAK YAPILARIN YIKIM yapım
işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye iliş-
kin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2019/631200
1-İdarenin
a) Adresi :Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8 ŞİŞLİ ŞİŞLİ/İSTANBUL
b)Telefon ve faks numarası :2127088888 - 2122101390
c)Elektronik Posta Adresi :ihaleburo@sisli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :1-MAKİNE İLE ÇİMENTO HARÇLI KARGİR, HORASAN 

İNŞAAT YIKIMI M³ 64.594,67 2-ŞANTİYE DIŞINA KAMYONLA 
KAZI MALZ. VE MOLOZ NAKLİ ton 34.296,70
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer :ŞİŞLİ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN MUHTELİF 
MAHALLE, CADDE VE SOKAKLARDA

c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8 5. Kat Şişli Belediye 

Başkanlığı Şişli/İSTANBUL
b)Tarihi ve saati :24.12.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 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 yöne-
timindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Ga-
zetesinde 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.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluk-
ları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzen-
lenen 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 % 80 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
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİNDEN III. GRUP:BİNA İŞLERİ 
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8 5. Kat Şişli Belediye Başkanlığı
Şişli/İSTANBULadresine 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 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 verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.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.
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ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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Emeklilere sağlık indirimi
Türkiye Emekliler Derneği

(TÜED) Avcılar Şube
Başkanı Necdet

Kömeçoğlu, derneklerinin
üyelerine çeşitli hastanel-
erde yüzde 20'den, yüzde

30'lara kadar sağlık in-
dirimi sağlandığını söyledi

Kömeçoğlu, dernek olarak Av-
cılar'daki üyelerine sağlık indirimi
sağladıklarını müjdeledi. Avcılar

Hospıtal, Avcılar Medicana, İstinye Üniver-
site Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikli-
niği, Avcılar Vera Tıp Merkezi, Avcılar
Doğuş Tıp Merkezi, Beylikdüzü Birinci Göz
Hastanesi ve Ataköy Dünya Göz Hastane-

si'ne giden tüm üyelerinin yüzde 30'a varan
sağlık indirimlerinden faydalanabileceğini
söyledi. Kömeçoğlu ayrıca söz konusu yar-
dımlardan üyelerin ailelerinin de faydalana-
bileceğini vurguladı.

İstanbul'u geziyorlar

İBB Beyaz Masa'nın da kendilerine çeşitli

imkanlar sunduğunu anlatan Kömeçoğlu,
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Ma-
sa'da üyelerimize geziler düzenlemektedir.
En son 45 üyemizi İstanbul'daki müzelerde
gezdirdik. Bu nedenle büyükşehirimize te-
şekkür ediyorum. Bu ay yine 45 üyemize İs-
tanbul'daki tarihi yerleri gezdireceğiz” dedi.
YAKUP TEZCAN

Yolumuzu kaYbettik
Yolumuzu bulacağız
Gazetecilerle bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçe gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 
Esenyurt'ta geçmişte birçok hata yapıldığını anlatan Bozkurt, “En büyük hatada ahlaki yoksunluk. Kültürümüzü, değerlerimizi 
unuttuk, yolumuzu kaybettik. O andan itibaren hatalara düşmeye başladık. Şimdi yolumuzu bulacağız, umut olacağız” dedi

eğitimle ilgili planlarından da söz eden Bozkurt, “kampüs
Lise yapmayı planlıyoruz. her kampüste 1'êr tane sanat lisesi

gibi sağlık lisesi gibi farklı branşlardan birçok lise aynı yerde ola-
cak. eğer kampüs liseyi yaparsak mevcut liseleri de ilkokul, orta okul

olarak kullanacağız. Liselerde kötü bir ilkokul eğitiminden gelen çocuk-
larımız nitelikli eğitimler alacak. esenyurt'ta birçok mahallede aynı yer-
den gelen vatandaşlarımız var. Mesela Yenikent'e bakın göçmenler var.

Saadetdere'de Trakyalılar karslılar var. ama kampüsLise'yi yaptığımızda
Türkiye'nin farklı coğrafyalarından gelen çocuklar birbirlerini tanıyacak-

lar. Farklılığın büyük bir zenginlik olduğunu görecekler. Ortak etkinlik
alanları olacak. kapalı spor salonları olacak, yüzme salonları ola-
cak, yemekhaneleri olacak, kütüphaneleri olacak dolayısıyla bir-

birlerini anlama fırsatı bulacaklar. Siyaseti ayrıştırmayla
yürütüyorlar. Örneğin Fen Lisesi veya imam hatip'teki

arkadaşımız aynı masada buluşacaklar dolayı-
sıyla sorumlulukla hareket edip birbirini

anlayacaklar” dedi

Kampüs 
Liseler yapacağız

Başakşehir balığa doydu

Kemal
Deniz
Bozkurt

Başakşehir Beledi-
yesi’nin geleneksel hale
getirdiği Balık Festivali‚

kayaşehir kapalı Pazar Fuar ve Sergi
alanı’nda binlerce kişinin katılımıyla
yapıldı. Bu sene 3'üncüsü düzenlenen
festivalde‚ ustaların ızgaralarda özenle
pişirdiği 5 ton balık festival alanına
gelen binlerce vatandaşa ikram edildi.
kayaşehir kapalı Pazar Fuar ve Sergi
alanı’nda gerçekleşen Balık Festivali‚
balık ve helva tatlısı ikramlarının yanı
sıra gösteriler ve halk oyunlarıyla ren-
kli görüntülere sahne oldu. Binlerce ki-
şinin katıldığı festivalde Başakşehir
Belediye Başkanı Yasin kartoğlu balık

standına geçerek elleriyle balık pişirdi‚
vatandaşlara ikram etti. Festivali dü-
zenlemekten duydukları memnuniyeti
dile getiren Başakşehir Belediye Baş-
kanı Yasin kartoğlu, amaçlarının halkı

balık yemeye teşvik etmek olduğunu
söyledi. Başkan kartoğlu 3'üncüsünü
gerçekleştirdikleri festival için, “Çok
kalabalık ve çok güzel bir ortam var.
horonlar çekiliyor, çocuklar eğleniyor,
balıklar yeniliyor. ama daha çok yen-
sin diye de biz uğraşıyoruz. Çünkü
balık sağlıktır, balık lezzettir. Bizim
bunu teşvik etmemiz lazım. Bugün
amacımız balıkların çok tüketilmesini
teşvik etmek. Çünkü üç tarafı deniz-
lerle çevrili muhteşem bir ülkemiz var.
O yüzden bol bol balık yiyelim. Bol bol
balık ikram edelim. Balığımız yetmese
de takviye yapacağız. Bugün herkes
balığa doyacak” şeklinde konuştu.

Necdet
Kömeçoğlu
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Siyasetin bağışıklık sistemi çökerken,
Köylünün tarlası hala demokrat!

TEDBIRLER ALINACAK!
T BMM Başkanı Mustafa

Şentop, ziyaretlerde bulun-
mak üzere Bursa’ya geldi. İlk

olarak Orhangazi ilçesinde Bahçeşe-
hir Koleji’nin yeni eğitim binasının
açılışını yapan Şentop’a Bursa Valisi
Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur Aktaş,
Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin
Aslan, Bursa İl Jandarma Komutanı
Hakan Saraç ile Bursa milletvekilleri
eşlik etti. Meclis Başkanı Şentop,
okul açılışı çıkışında basın mensup-
larının sorularını yanıtlayarak, gün-
deme dair önemli açıklamalarda
bulundu. Sözlerine Ordu’da yaşa-
nan olayda, bıçaklanarak öldürülen
Ceren Özdemir’e Allah’tan rahmet
dileyerek başlayan TBMM Başkanı
Şentop, "Başta kadına karşı şiddet
olmak üzere, her türlü cinayetin
açıklaması, gerekçesi olamaz. Adalet
bakanımızın da bu hassasiyetimizi
ortaya koyan açıklamaları var. Bu
katil şahıs gibi, bu şekilde bazı mah-
kumların izinde olarak dışarıya çık-
maları da dahil olmak üzere bizim
infaz sistemimizi ciddi bir şekilde
değerlendirmemiz, sadece işlenen
suç bakımından değil, zihin sağlığı,
psikolojik durumlarını bakımından
da mahkumları değerlendirmeyi ge-

rektiren bazı tedbirleri almamız
lazım. Ceren Özdemir kızımıza

rahmet diliyorum. Benzer olayların
tekrarlanmaması için meclis olarak
da Adalet Bakanlığı olarak da, hü-
kümet olarak da büyük bir titizlikle,
konunun üzerinde olacağımızı, takip
edeceğimizi belirtmek isterim" dedi.

Uluslararası hukukun 
dışına çıkmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ve Libya Ulusal Mutabakat
Hükümeti Başkanlık Konseyi Baş-
kanı Al Sarraj’ın 'Deniz Yetki Alan-
larının Sınırlandırılmasına İlişkin
Mutabakat Muhtırası'nı imzalama-
sına dair yöneltilen soruyu cevap-
landıran TBMM Başkanı Şentop,
"İki mutabakat zaptı imzalandı; bi-
risi iş güvenliği ile ilgili, diğeri ise
Akdeniz’de deniz yetki alanlarının
belirlenmesine dair bir mutabakat
zaptıydı. Bu çok kısa bir süre içeri-
sinde meclisimize geldi. Çok hızlı bir
şekilde, hemen hemen bütün siyasi
partilerin desteğiyle meclisimizden
geçti. Libya da anlaşmanın kanun-
laşması için ilgili prosedürleri ta-
mamladı. Birleşmiş Milletlere
vererek, uluslararası anlamda geçer-
liliğini ilan etmiş olacağız. Şu anda
iki ülke arasındaki süreçler tamam-
lanmış oldu. Bu çok önemli. Doğu
Akdeniz’deki gelişmeleri, hukuki ze-
minde etkileyecek çok önemli bir

adım. Türkiye’nin çok stratejik bir
adımı. Düşünülen, yapılması planla-
nan, aslında uluslararası hukukun sı-
nırları dışındaki birçok girişimi de
önleyecek önemli bir adım" diye ko-
nuştu.

Türkiye stratejik bir adım attı

Meclis Başkanı Şentop, "Doğu Akde-
niz’de kendi arzularına göre cirit at-
maya çalışan bazı ülkelerin, Doğu
Akdeniz’in etrafındaki ülkelerin ulus-
lararası hukuka göre sahip olduğu
birçok hakkı, birçok yetkiyi ihlal ede-
rek oldubittilerle adım atmaya çalı-
şanların da akıllarına başlarına
almasını sağlayacak önemli bir ham-
ledir" diye konuştu. Şentop,
şöyle devam etti: "Türkiye’nin Doğu
Akdeniz ile ilgili atmış olduğu en stra-
tejik adımdır. Bilhassa Yunanistan’ın
adalar üzerinden planlamış olduğu
uluslararası hukuka aykırı birçok he-
sabı da bozmuş oldu bu. Panik ha-
linde birtakım adımlar planlamaya
çalışıyorlar. Doğu Akdeniz ile ilgili
uluslararası hukukun gerektirdiği şe-
kilde özellikle bölge halklarının, bölge
ülkelerinin haklarını, menfaatlerini
dikkate alan adımlar atmak lazım.
Libya ile yaptığımız anlaşma yeniden
uluslararası hukuku gündeme
oturtma yönünde de önemli bir
hamle olmuş oldu." DHA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ordu'da bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'e Allah’tan rahmet dileyerek,
''İnfaz sistemimizi değerlendirmemiz, sadece işlenen suç bakımından değil, zihin sağlığı, psikolojik
durumlarını bakımından da mahkumları değerlendirmeyi gerektiren bazı tedbirleri almamız lazım" dedi

A KP’nin 17 yıldır TC’ni parti devletine siste-
matik olarak dönüştürme çabaları devletin
kurumsal aklına çelme takma operasyonudur.

Sonuçları itibarı ille de kuvvetler ayrılığının teminatı
olan anayasamızdaki kanunlar, kanun hükmünde ka-
rarnamelerle adeta buharlaştırılarak, DEMOKRASİ-
NİN ÖZGÜVENİ KUSTURULMUŞTUR.

Yasama, yürütme, yargı ülkemizin parlamenter sis-
teminin 80 milyonuna ait trafik ışıklarıdır. Demokra-
sinin evrensel pratikliği içinde herkese eşit olarak
yanıp sönmelidir. Trafikteki araçlarda çok sık karşı-
laştığımız gelişi güzel kullanılan yol düzenini bozan
“ÇAKAR LAMBA“ demokrasisine artık son vermek
lazım.

Ülkemizin en büyük sorunu, AKP’nin “MUKTE-
DİR” olduktan sonra uyguladıkları “KURALSIZ” ka-
nunlar nedeniyle TÜRKİYE’Yİ VATANDAŞLARI
İÇİN SORUN ÜRETEN BİR TÜRKİYE’YE DÖN-
ÜŞTÜRMESİDİR! Sonuçta en büyük çaresizlikte çö-
zümlerin değil, sorunların Türkiye’yi yönetmesidir.

Siyasi, ahlaki ve etik olmayan hatta dini inançları
da mağdur eden iktidarın yönetimsel mekanizması,
Türk siyasetinin ana ilkelerine ait bağışıklık sistemini
çökertmiştir. Türkiye’nin siyasi ufkunu açacak demo-
kratik nitelik, nicelik ve liyakat esaslarına göre halkın
temsilcilerini belirlemedeki seçicilik her parti içinde az
veya çok benim adamım, senin adamın noktasındaki
kaba saba seçicilik kriterlerine dönüştürülmüştür.

Halk pazarlarında sofralara “cacık” olması için
satılan hıyarların seçiminde vatandaşlarımızın eli,
gözü ve burnu ile gösterdiği titizlikten bile daha ilkel
bir düzeye indirgenmiştir. 80 milyonun beklentilerini
karşılayacak seçilmişlerin mekanizmasının bu ola-
bilme gerçeği Türk siyaseti adına kahredici bir yüzleş-
medir. Türk siyasi hayatında çıkar gruplarına ilaveten
kan bağı ilişkileri, inanç, mezhep ve etnik kimlik üze-
rinden ilkel siyaset yapma ve maddi çıkar sağlama
metodu, demokrasinin evrensel değer ve kriterlerinin
savunucuları adına yenileşmenin önündeki en büyük
takozdur!

Her parti için; Yerel ve ulusal siyasette hizmet vere-
cek bireylerin seçimindeki hassasiyet kıldan ince kılıç-
tan keskin olmalıdır. Vatana ve millete saygının ve
yurtseverliğin siyasi partiler adına temel göstergesi
budur.

Parti üyeleri iradelerini siyasi ikballeri uğruna,
parti içi siyasi OLİGARK’ların siyasi kader belirleme
kudretlerine, horon çekmek niyetine değil teslimiyeti
ve esaretlerinde ki sadakatı ispatlamak adına elleri
havada bunu ifade etme çabaları her partide, parti içi
‘demokrasi pratikleri’ adına yüz karasına dönüşmek-
tedir. Siyasi kudretin devamlılığı adına her iradi tes-
lim, parti içi başka iradi teslimleri almak zorunda
kalacak. Sonuçta da teslim alınmış siyasi katmanlar
üzerinden siyasi saadet zinciri “SİYASİ TİTANA”
dönüşerek tek adamlığın yolunu açacaktır, açmıştır
da. Lakin T.C’nin hafıza kodlarında ki adalet, saadet
zincirini kırmış, cezaevinde cezasını çekmek üzere Tİ-
TAN’IN Saadet’ine son vermiştir.

Bu iktidar döneminde ülke sessiz bırakılmıştır, gizli
tanıklarla adalet gizlenmiştir. Kundaktaki bir çocuğun
huzursuzluğunun ifadesi olan ağlaması bile bu top-
luma hem ilham vermeli, hem de kulağımıza siyasi
küpe olmalıdır. Sonuçta tek adamla olunmadığını her-
kesin adam olması AKP’nin yıkımlarından sonra
AKP adına da, Türk siyasi hayatı adına da net olarak
ortaya çıkmıştır.

Türkiye’deki tüm siyasi partilerin içindeki az veya
çok, görünür veya görünmeyen oligarşik yapılar siya-
setten kaynaklanan her türlü menfaatlerini yaşatmak
ve sürdürebilmek adına bu ilkelliği sahiplenmişlerdir.
Siyasetin, gayri meşru gücü ve siyasi zinaları da siyasi
mevki  beklentilerinin ve kaygılarının sessizliği ve sus-
kunluğu üzerinden dizayn edilmektedir. Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşları da siyanürlü ölüm trajedilerinin
psikolojisini ve çıkmaz yollarına daha fazla ağıtlar
yakmadan ekonomik ve siyasi acıları, bu çare üretme-
yen siyasi sistem içinde umutlarını kara sevdaya dön-
üştüren siyasi temsilcilerinin ayak seslerini daha güçlü
duymayı bekleyerek ödedikleri bedellerin bir gün he-
sabının sorulacağı inancı ile yaşamaktadırlar.

Türkiye’nin tüm ekonomik, siyasi ve sosyolojik ras-
yolarına bakıldığında siyasi mevta olması gereken
AKP hala iktidardadır. Bu milletin %50’sine
yakını ölü taklidini daha ne kadar sürdürülebilir önü-
müzdeki seçimlerde bekleyip göreceğiz.

Söze demokrasi ile başlayıp demokrasi ile bitirildi-
ğinde demokrasi olmuyor. Demokrasi, inananlar için
hayatın içinde onu muhafaza etme ve pratiğe dönüş-
türme mücadelesidir. Köylünün toprağı bile demo-
krattır, domates ekipte karpuz verdiği hiç
görülmemiştir! Ama siyasette domatesler karpuza
dönüşebiliyor, problem ona hala domates muamelesi
yapmamızdır. Bu yüzden demokrasi önce samimiyet
sonra beşeri ve şahsiyet meselesidir. Herhangi bir si-
yasi parti içinde oluşan haksızlığa, hukuksuzluğa ve
adaletsizliğe sessizlik ve suskunluk içinde kalarak de-
mokrasinin ulusal mücadele  tarifini yapanlar  beşeri
ve siyasi aklımızı zorlayan  kiralık demokratlardır.
Demokrasinin soyunma kabinlerine ihtiyacı hiç olma-
mıştır. Çünkü kamuflaja, örtünmeye ihtiyacı yoktur,
daima şeffaftır. Ama çıkarları için AKP’nin demokra-
siyi vestiyer gibi kullandıklarına milletçe şahitlik edi-
yoruz.

Türk siyasetinde her parti içinde aklının bütün ışık-
larını söndürmüş, musalla taşına layık itaatkar siyasi
bireyler, çareye mecbur bir Türkiye için umut yarata-
mayacaklarınettir!!! Ve onların yaşam ve siyasihey-
besinin içinde vatan ve millet hassasiyetleri için emek
ve diyetle toplanmış bir “değer” bulamazsınız. Siya-
setteözgür ve özgün bireyleri bir araya TOPLAMA-
NIN ve var etmenin kıymetini bilmeyenler, değer
yaratma potansiyelleri olanları devre dışı bırakma hu-
susunda siyasetin “GÖZDEN ÇIKARMA” işlemlerini
gözü kapalı ezbere yaparlar. Mesele bizim bu insan-
ları tanıyıp tanımadığımızdan öte bir gerçekliktedir.
Mesele görüp, görmemezlikten gelmektir. Ve sonuç-
ları da AKP’nin Türkiye için otoyollardan ve köprüler-
den çok sürekli yeni sırat köprüleri üretmesidir.

Küstüm oynamıyorum demek doğru değil 
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "MHP'nin 'küstüm oynamıyorum' 'af konuşmuyorum', 'EYT'de hak veriyorum' demek yerine
parlamenterliğin gereği yasalarının arkasında durup, ilgili komisyonları toplantıya çağırması lazım. Oturup hep birlikte konuşacağız" dedi

ChP'li Özgür Özel,
TBMM'de düzenlediği
basın toplantısında gün-

deme ilişkin değerlendirmelerde bu-
lundu. Özgür Özel, MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'emekli-
likte yaşa takılanlar' (EYT) ve 'infaz
düzenlemesi'ne ilişkin tutumunu
eleştirerek, "Sözünüzü unutmadıysa-
nız Sayın Bahçeli, EYT'liler çözüm

bekliyor, sözünüzü tutacaksanız
meydan sizin. Gelin hep beraber tu-
talım sözünüzü. Af konusunda eğer
sözünüzü tutacaksanız ilgili komis-
yonu toplantıya çağırın önce; afsa af,
infaz rejimiyse infaz rejimi. İnfaz re-
jimi tartışmasının sadece bir boyutu
yok. Ceren Özdemir infaz rejiminin
kurbanıdır. Devlet Bahçeli’nin ve
MHP’nin 'küstüm oynamıyorum'  'af

konuşmuyorum', 'EYT'de hak veri-
yorum' demek yerine parlamenterli-
ğin gereği yasalarının arkasında
durup, ilgili komisyonları toplantıya
çağırması lazım. Oturup hep birlikte
konuşacağız" diye konuştu.

Parlamento işlevsiz kılınamaz

Özel, "İnfaz sistemi konusunda
CHP ne yapacak?" sorusuna, "CHP,

MHP’nin teklifiyle de AKP’nin ha-
zırlığıyla da bağlı değildir. Çünkü
bunlar sanki parlamento yokmuş
gibi kendi mutfaklarında pişirip, he-
pimize zorla yedirmeye alıştılar. Ama
CHP’nin bir hazırlığı var. Doğrusu
burası parlamento, bu parlamentoyu
işlevsiz kılmayacaksanız meseleyi
Adalet Komisyonu’nda konuşacaksı-
nız" diye cevap verdi. DHA

9 Aralık'ta
görüşülecek

TBMM’nin bütçe görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerini
de paylaşan TBMM Başkanı Şentop, "Yeni sistemde tüm
kanun tekliflerini milletvekilleri veriyor. İstisnası 2020 yılı
Merkezi Bütçe Kanunu Teklifi oldu, Cumhurbaşkanı tarafın-
dan gönderilmiş bir tekliftir. Plan Bütçe Komisyonu’nda gö-
rüşüldü, 7 Kasım’da görüşmeler başladı 29 Kasım’da

görüşmeler sonuçlandı. Çok yoğun bir çalışma yürütüldü.
Bunlar tamamlandı, milletvekillerine bugün itibariyle dağı-
tıldı. 9 Aralık’ta Genel Kurul’da görüşmeler başlayacak. 20
Aralık’a kadar devam edecek ve oylamalar yapılacak. Hayırlı
olmasını diliyorum. İnşallah 20 Aralık’ta da sonuçlandırıp 1
Ocak’tan itibaren yürürlüğe koymuş olacağız" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 24 Eylül 2018'de TBMM'ye sunulan ve bazı suçlarda "5 yıl
şartlı ceza indirimi" öngören yasa teklifini, ittifak ortağı AK Parti'nin yeni infaz düzenleme hazırlığını
gerekçe göstererek "beklemeye aldıklarını" açıklaması, siyasette yeni bir tartışma başlattı

Af tartışması 
gündemden

düşmüyor

Af tartışması 
gündemden

düşmüyor

Af tartışması 
gündemden

düşmüyor

Af tartışması 
gündemden

düşmüyor

Af tartışması 
gündemden

düşmüyor

Af tartışması 
gündemden

düşmüyor

Cumhur İttifakı çatısı
altında tezat ve terslikle-
rin yaşanmaması" için

bu kararı aldıklarını açıklayan Bah-
çeli'nin, "AK Parti'nin ikinci yargı
paketini TBMM'den geçirecek siya-
sal çoğunluğa sahip olduğuna"
vurgu yapması; MHP'nin, AKP'nin
teklifine destek verip vermeyeceği ve
dahası ittifak ortakları arasında
yeni bir krizin habercisi olup olma-
dığı sorularını gündeme taşıdı.
Peki AKP, Bahçeli'nin bu çıkışını
nasıl değerlendiriyor? İttifak ortağı
MHP ile yeni infaz düzenlemesine
ilişkin görüşmeler sürdürülecek mi?
MHP, AK Parti'nin teklifine destek
vermeyebilir mi?

Konsensus şart

Tartışmaları değerlendiren AK Parti
Grup Başkanı Naci Bostancı'ya
göre Bahçeli'nin de açıklamasında
vurguladığı gibi " Cumhur İttifakı
bu tartışmalardan etkilenmeden
devam edecek". Parti olarak infaz
düzenlemesine ilişkin bir çalışma
yürütülmekle birlikte henüz bir yasa

teklifine dönüşmediğine dikkat
çeken Bostancı, infaz düzenlemesi-
nin tek bir partinin kararıyla değil,
en geniş konsensusla çıkarılması
gerektiğine vurgu yaptı. Bu nedenle
sadece parlamentodaki diğer siyasi
partilerle de uzlaşma arayacaklarını
belirten Bostancı, "Cumhur İttifakı"
ortağı olarak MHP'nin görüşünün
alınacağını söyledi.

Bostancı: Bahçeli haklıdır

Af tartışması konusunda Bahçe-
li'nin kimi rahatsızlıklarının haklı
nedenlere dayandığına işarete eden
Bostancı, şu görüşleri dile getirdi:
"Bir taslak var elbette çalışıyoruz.
Sayın Bahçeli'nin şikayet ettiği
konu, haklı bir şikayettir. Çünkü in-
faza ilişkin sizi o suçla ilişkili gibi
birtakım spekülasyonlar yapılı-
yorsa, bu uygun değil. O zaman
yasama infaz konusunda hiçbir şey
yapamayacak, yasamanın alanı
değil gibi bir anlam çıkar. "Esasında
böyle bir çalışma yürüten ve farklı
tez ve teklif ortaya koyan herkes için
benzeri bir rahatsızlık durumu söz

konusu . Çünkü ilk defa infaza iliş-
kin bir çalışma yapılıyor. "Bu ba-
kımdan sayın Bahçeli haklıdır. Biz
MHP'nin teklifini çok kıymetli gö-
rürüz bütün bu kendi taslağımızı
hazırlarken yapmış olduğumuz
müzakerelerde ne söylenildiği bizim
için önemli ve değerlidir."

MHP ne yapacak?

Bahçeli'nin açıklamasının ardından
MHP'nin, AK Parti'nin hazırlaya-
cağı teklife destek verip vermeyeceği
merak konusu. MHP kulislerinde
af konusunda yaşanan tartışmanın
"Cumhur İttifakı'na halel getirme-
yeceği" belirtilerek, "Biz ülke menfa-
atlerini parti menfaatleri üstünde
tutarız, önce ülkem, milletim, sonra
partim diyen anlayış temel politika-
mızdır" vurgusu yapılıyor. Ancak,
AK Parti ile infaz konusunda ortak
çalışma yürütme ve teklife destek
verip vermeme konusunda kararın
Bahçeli'de olacağı, nihai noktada
ise "krize" yol açacak bir tutum
alınmasının beklenmediği ifade 
ediliyor.

Demirtaş'ın ailesi
kaza geçirdi
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu
bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Sela-
hattin Demirtaş'ı ziyarete giden bir grup
trafik kazası geçirdi. Kazada Demirtaş'ın
anne ve babası ile kız kardeşinin de
aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı

Özkan Yalğı idaresindeki 34 ZN 6617
plakalı VIP minibüs, Avrupa Otoyolu
Velimeşe mevkisinde, sağ arka

lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada, Demirtaş’ın babası Tahir (73) ve annesi
Sadiye Demirtaş (67) ile kız kardeşi Şadiye Bu-
luttekin (37), Mehmet ve Süleyman Akkaya,
Tahir Elçi Yalğı, Rami ve Fesih Türkmen ile
sürücü Yalğı yaralandı.

Hayati tehlikeleri yok

Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların
buradaki müdahalesinin ardından ilçedeki özel
hastanelere sevk edildiği, hayati tehlikelerinin
bulunmadığı belirtildi. Minibüste bulunanların,
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulu-
nan Demirtaş’ı ziyaret etmek üzere yola çıktıkları
öğrenildi. HDP Eş Genel başkanları Pervin Bul-
dan ile Sezai Temelli de hastaneyegelerek
yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

AK PARTİ KULİSLERİ,
BAHÇELİ’Yİ KONUŞUYOR

Mustafa
Şentop

Özgür
Özel



Y emek kültürümüzde önemli
bir yere sahip olan et döner
kimi yerlerde 100 gramı 8 ile

10 lira arasında satılıyor. Ucuza satı-
lan et dönerlerde yağ hilesi oldu-
ğunu iddia edildi. İç hastalıkları ve
kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan
Karatay dönerde çeşitli hilelerin ol-
duğunu belirterek, "Anadolu'da bir
laf vardır; Ucuz etin yahnisi olmaz.
Onun için eğer bir şey ucuzsa mut-
laka içerisinde katkı maddesi vardır.
Dönerde ve hazır köftelerde soya ve
katı yağlar çok fazla kullanılıyor.
Hayvansal yağlar tehlikeli değildir.
Çünkü hayvansal yağlar, katı yağ
değildir. İnsan vücudunda ve hay-
van vücudunda katı yağ olmaz.
Hayvansal yağ kullandıklarını san-
mıyorum çünkü çok değerli bir yağ-
dır. Ancak ucuz diye de bunların
kullanılması doğru değil. Başından
beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk
döner olan büfelerin önünden ge-
çerken bile midem bulanıyor.
Tavuk, zaten tavuk değil. Bildiğiniz
bir yerden pahalı da olsa istediğiniz
kadar döner yiyebilirsiniz" diye ko-
nuştu.

Mezbahalarda çöpe atılan yağ

Döner ustası Yusuf Yaka dönerde
nelere dikkat edilmesi gerektiğini an-
lattı. Yaka, "İlk olarak dönere bak-
manız gerekiyor. Zaten baktığınız
zaman anlaşılıyor. Bir de fiyatına ba-

kacaksınız. Fiyat da çok önemli. Dö-
nere baktığınız zaman kendini belli
eder. Dönerde gömlek yağı kullanılır.
Bu asırlardır böyledir. Hayvanın de-
risinin üstünden çıkan yağdır. Mali-
yetten kaçmak için böbrek yağı
dediğimiz hayvanın alt tarafından
olan yağı alıyorlar. O yağ kalitesiz bir
yağ. Normalde mezbahalarda çöpe
atılan yağdır. O yağı sosluyorlar dö-
nere takıyorlar" ifadelerini kullandı.

Minimum 15 lira olmalı

Bir başka döner ustası Hayri Taş ise,
"Kavram yağı dönerde kullanılmaz.
Bazı dönerciler piyasanın altında
satmak, daha fazla sirkülasyon sağ-

lamak için bunları kullanıyor. Bu da
insan sağlığına çok zararlı ve tehli-
kelidir. Kuyruk yağı ya da kuzu
döşü dediğimiz yağ kullanılır.
Bunun dışında kesinlikle başka yağ
kullanılmaz. Olursa da ucuz olur.
Piyasada 5 liraya 8 liraya satılır.
Bunlar da yenilmez. Vatandaşın ne
yediğini bilmesi lazım. Piyasaya
baktığın zaman ekmek 1.5 lira,
döner nasıl 8 liraya satılsın. Karşı-
dan baktığınız zaman döner canlı
olacak. Kavram dediğimiz yağ, sü-
rekli aşağı akar zaten. Gerçekten
çok sağlıksız. Dönerin fiyatının 15
liradan aşağı olmaması lazım" diye
konuştu. DHA

Ü lke genelinde genel bir affın zo-
runlu hale geldiği bu süreçte yarım
yamalak da olsa çıkarılmak istenen

son yasalar öncesi hükumetin bu yöndeki iyi
niyetini sadece mafya liderlerinin affına 
çevirmek isteyen ama bunun olmayacağını 
anladıktan sonra farklı bahaneler arayan
MHP ve af karşıtlarının eline bir fırsat
geçti.

Bu fırsat da bir manyağın kaçtığı ceza
evinde öldürme zevkini tatmin etme adına
önce gördüğü erkek çocuğunu elinden kaçır-
ması ardından da gördüğü balerin cerenin
kalbini  aynı korku filmlerinde olduğu gibi

ikiye bölmesiyle yakalayanların eline geçtiği
fırsatı basın ve medyayı da kullanarak kı-
zılca kıyamet koparıldığını görmekteyiz.

Günlerdir her gün yaşanan cinayetlerden
sadece sonuncusu olan Ceren olayını sanki
yeniymiş gibi gündemde tutan aynı basın
nice Ceren'ler'i ve kadınları birinci sayfala-
rında güzel ve seksi pozlarıyla vermesi de
ayrı bir konu olurken biz bu günkü yazı-
mızda konuyu dağıtmadan ve çıkarılmak is-
tenen ve  mecburi olan genel affı savunmaya
ve nedenini anlatmaya devam edelim.

Gazetelerin üçüncü sayfalarını kanlı
sayfa yapan bir çok kadın cinayetinin 

nedenini sadece kadınlara bağ-
lamadan, suçluların sadece erkekler mi
yoksa  kadınların da için de olduğu canlıla-
rın arasında yaşananlara bakmaksızın er-
kekleri katil canavarlar olarak ilan
edenlerin aynı duyguyu çeşitli nedenlerle
adına kader mahkumları denen kişileri de
gözden çıkarmaları ayrı bir insanlık 
suçudur.

Onca yasak aşk yada ilişki, mahalle bas-
kısı denen olayın ardından kıskançlığın ve

reddedilmenin getirdiği bunalımlar sonucu
kadınların da erkekler kadar suçlu olduğunu
masaya yatırmayan ama her ne olursa olsun
dört dininde yasakladığı insan öldürmenin
Ceren'in kalbini ikiye bölen manyağı affet-
mek ile değil, kader denen çeşitli nedenlerle
hapiste olanları da görmek gerekmez mi?

İnsanında araların da olduğu canlılar
karşısında dünyanın en vahşi varlığı olan in-
sanın eğitim aldığı bir sistemde insanlığın
ne olduğunu algılamasına katkı sunması ve
toplumsal huzurun nefes alması adına bu
manyakları değil, kader denen olaylar ar-
dından hapishanelere giren, yaptığının hata
olduğunu anlayanların ve bunları topluma
kazandırmak adına ülke ekonomisine katkı
sunmalarına fırsat verilmekle hemen hepi-

mizin suçlu olduğu biz insanları zindanlar
da tutmak ne Cerenler'i ne de insanları 
kurtarır.

Çünkü hepimizi derinden üzen ve bir kez
daha yaralayan Ceren'in öldürmesi olayı,
çıkarılmak üzere olan ikinci yargı
paketi,  bunun gibi manyaklar yüzünden 
ertelenen genel affın bir Ceren kanunu 
yapılarak rafa kaldırılmaması gerekir diye
düşünenlerdenim.

Çünkü Rahşan affı adı konulan o süreçten
bu güne kadar ve bundan sonra da bu tür
olaylar yaşayacak toplumsal huzura,ba-
rışa,kardeşliğe ve genel affa ihtiyaç duyulan
Ülkemde bir kişinin canice öldürülmesine
bağlanmalı, genel bir affı düşünmeye,hayata
geçirmeye gayret etmelidir. 

Ceren kanun olmamalı
Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1097148)

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 yılı Kağıthane ilçesi dahilinde çeşitli cadde ve sokaklarda baca ve ızgara yükseltme yapım işi yapım
işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye iliş-
kin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2019/638976
1-İdarenin
a) Adresi :SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. LALEZAR CAD. 

NO: 1 34406 KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2122956828 - 2122950113
c) Elektronik Posta Adresi :fenisleri@kagithane.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :2.600 ADET 60/60 IZGARANIN YOL SEVİYESİNE 

GETİRİLMESİ 650 ADET BACANIN YOL SEVİYESİNE GETİRİLMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Kağıthane ilçesi dahilinde
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 330 (üç yüz otuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. LALEZAR CAD. 

NO: 1 34406 - KAĞITHANE / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :23.12.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 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 hu-
susları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale 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 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 % 50 oranın-
dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Yüklenicinin işe başlama tarihinden itibaren iş yerinde bulundurmak zorunda olduğu makine, teçhizat ve
ekipmandan;
1 adet dairesel asfalt kesme makinesi  ve
1 adet brandalı kamyonet 'in
kendi malı olduğunu; tevsik eden belgeleri ( ruhsat veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair
noter tespit tutanağı ) teklif ekinde sunacaklardır.
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:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlen-
dirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’’de yer alan (A) V.Grup : Karayolu işleri ( Altyapı + Üstyapı )  , benzer iş
olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi / Mimar
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 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 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 verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
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Önemli önemli sokak lezzetlerinden dönerle ilgili iddiaları değerlendiren
Prof. Dr. Canan Karatay, "Ucuz etin yahnisi olmaz. Onun için eğer bir şey
ucuzsa mutlaka içerisinde katkı maddesi vardır. Dönerde ve hazır köftel-
erde soya ve katı yağlar çok fazla kullanılıyor" diye konuştu

YAHNISI OLMAZ
UCUZ ETIN 

Etler kaliteli olmayabilir
Vatandaşlar da ucuz et
dönerle ilgili şunları söy-
lediler. Nergis
Gedik  "Ucuz dönerleri
yememeye çalışıyorum.
10 liradan düşük fiyatta
döner yenilmemesi ge-
rektiği ile ilgili bir haber
okumuştum. Ondan
sonra daha yüksek fiyatlı
ve kaliteli yerlerden ye-
meye özen gösteriyorum"
dedi. Şahin Keskin
ise  "Et zaten normalde
pahalı bir şey. Ucuz et
bulamazsınız dönerin 15-
20 lira olması lazım. Bu
da normaldir" diye ko-
nuştu. Nazlı Açık da ucuz

olan dönerlere güvene-
mediğini belirterek "8-10
liralık dönerli yemiyorum.
15 lira ve üzeri dönerleri
yiyorum. Yağlı oluyor
zaten ucuz olan dönerler.
Etlerinin de kaliteli oldu-
ğunu düşünmüyorum"
dedi. Muhammed Akyol
ise "Yeni çıkan dönerci-
ler kurumsal dönerciler
var. Onları daha çok ter-
cih ediyorum. Nerede ya-
pıldığı genelde belli
oluyor. Kalitesi de belli.
Fiyatı da daha uygun. O
yüzden kurumsal yerleri
tercih ediyorum" şek-
linde konuştu.

DÖNER
YERKEN
DİKKAT!

Başkan taksi durağı açtı
EYÜPSULTAN Belediyesi ta-
rafından yenilenen Yeşilpınar
taksi durağı düzenlenen tö-

renle açıldı. Açılışın ardından durağa
gelen ilk çağrıya Eyüpsultan Belediye
Başkanı Deniz Köken cevap verdi.
Eyüpsultan Belediyesi tarafından yeni-
lenmesi tamamlanan Yeşilpınar taksi
durağı Başkan Deniz Köken'in katıldığı
törenle açıldı. Kurdele kesiminin ardın-
dan duraktaki taksici esnafıyla bir süre
sohbet eden Başkan Köken, daha sonra
durağa gelen ilk çağrıya cevap verdi.

Müşterinin halini hatırını soran Başkan
Köken, daha sonrasında taksiyi müşte-
riye yönlendirdi. Tek tip olan taksi du-
rakları Eyüp'ün her tarafında yerlerini
alacak. Taksi durağı açılışında konuşan
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz
Köken, “Biz başka yerde en güzel ne
varsa onu bu şehirde yaşatmaya çalışı-
yoruz; çünkü Eyüpsultan her şeyin en
iyisine layık. İmkanımız varsa onu en
iyisini yapalım istiyoruz. Burası öyle
hizmet veriyor ki 24 saat bu bölgenin
tamamını analiz ediyor” dedi.
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Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

T oplum olarak nereden geldiğimizi, kim ol-
duğumuzu unutmak yaptığımız en büyük
hatalardan biri. Oysa geçmişte yaşadığımız

zorluklar bizi biz yapan değer yargılarını meydana
getirir. Geçmişinden ders almayan insanların önce
kendine sonra topluma fayda sağlaması mümkün
olamaz. Biz her zaman bu bakış açısıyla bugünü ve
yarını inşa ettik etmeye de devam edeceğiz.

Birçoğumuz çocukluğumuzda zor günler geçir-
miş, geçim sıkıntısı yaşamış olabiliriz. Kendimden
örnek vermem gerekirse ben kendi halinde bir aile-
nin ilk erkek çocuğu idim. Babam bir pantolon
veya ayakkabı aldığında hemen sabah olsun da gi-
yebilelim diye erkenden yatardık.Alınan ayakkabı-
lar zile tepe idi ama benim için yeni kokan yepyeni
ayakkabılardı. 1993 yıllarında Bağcılar ilçesinde
tekstil atölyesinde çıraklık yapıyordum. Adıya-
man'dan yeni gelmiştim, mavi lastik bir terliğim
vardı. Mevsim sonbahardı, kış kara yüzünü göste-
riyordu. Ama benim bir çifti ayakkabı alacak
param yoktu! Çünkü kendi halinde bir aileydik,
solu kopmuş terliğimi bez parçası ve koli bandı ile
sardım. Ama sonuç olarak zor ve çetin günlerdi
çünkü İstanbul’da hayat şartları acımasızdı.Yine
aynı dönem de hiç unutmam amcam bana ''tekstil
makinelerinden öğrenmesi zor olan kazancı yüksek
olan Reşme'nin bir iğnesi annen, bir iğnesi baban
ona göre mesleğini kap derdi. Amcamın bu cümlesi
bu günün penceresinden baktığımda paha biçile-
mez bir nasihattır. Günler ayları aylar yılları kova-
ladı ve 21. yüzyıla geldik. Velhasıl ''Sevgi Sınır
Tanımaz!'' dememizin temel sebebi geçmişimizdir.
Ayakkabı alamamanın bir pantolon alamamanın
ne demek olduğunu tarih yüreğimizin en derin ye-
rine yazdı!Yıl 2018 Ramazan Bayramıydı. Güzel
memleketim Adıyaman’a ''Sevgi Sınır Tanımaz''
deyip bayramlaşmak ve hediyeleşmek için rotamızı
Adıyaman’a çevirdik. Hem özel hem yetim çocuk-
larla bayram havasında geçecek olan hediye prog-
ramımızın heyecanı hepimizi sarmıştı. Binlerce
yetim, öksüz ve engelli çocuklarımıza hediyeleri-
mizi takdim ettim. Program çıkışı 60-70 yaşlarda
bir teyze geldi. Gözleri buğulu idi, ağlamıştı.
Usulca sokuldu yanıma.''Oğul benim hem yetim
hem öksüzümü sevindirdin, Allah da seni sevindir-
sin.'' dedi! Dedi ama benim yüreğimi öyle dağladı
ki aradan bir yıl geçmesine rağmen hala unutama-
dım.O gün bizim için hem hüzünlü hem sevinçli
geçmişti, yüzlerce küçük yürek sevindirip yüzlerce
kalbe dokunmuştuk.Yüce Allah bu sene yüzleri bin-
lere çevirdi ve bizleri yalnız bırakmayan onlarca
hayırseverin desteğiyle 6 Aralık Adıyaman Kahta,
7 Aralık’ta Malatya Darende’de binlerce engelli
yetim kardeşimizin yanlarında olduk, hediyeleştik.
Binlerce annemizin hayır duasını aldık. Allah biz-
lere güç kuvvet verdiği sürece ülkemizin dört bir
yanına seferler düzenleyip gittiğimiz her il ve ilçede
sevgi tohumları ekip gönül köprüleri kurmaya
devam edeceğiz. Sevelim sevilelim. Paylaşalım,
yalnızca kendimizi değil herkesi düşünelim. Ancak
bu sayede bizi biz yapan değerlerimizle huzur
içinde yaşayabiliriz. Unutmayalım ki; 

Bugünlere ışık tutmazsak yarınlar 
aydınlanamaz!

Dünü unutmadık yarın ise
aklımızda

K üçükçekmece Belediye-
si'nde 2 dönem başkanlık
yapan AK Partili Aziz Ye-

niay'ın Yönetim Kurulu Başkanı
olduğu 24 Gayrimenkul tarafın-
dan Halkalı Atakent'e inşa edilen
Cadde 24 projesi ile ilgili önemli
bir gelişme yaşandı. Küçükçek-

mece Belediyesi'nin karşına 3 blok olarak
inşa edilen, home ofis ve ticari birimlerden
oluşan Cadde 24 projesinin daha önce iptal
edilen imar planlarının ardından inşaat ruh-
satına açılan dava da karara bağlandı.

Eylül'de iptal edildi

Bir önceki dönemin CHP'li İBB Meclis
Üyesi Erhan Aslaner ile Cevdet Ateş tara-
fından Küçükçekmece Halkalı'da 12 pafta
5573 parsel üzerine bulunan yapıya ilişkin
Küçükçekmece Belediyesi tarafından 6
Şubat 2014'te verilen inşaat ruhsatı ile 12
Aralık 2014 tarihinde düzenlenen tadilat
ruhsatlarının iptali istemi ile Küçükçekmece
Belediyesi'ne dava açılmıştı. Davaya bakan
İstanbul 8. İdare Mahkemesi, imar pla-
nında belirlenen yapılaşma şartlarına uygun
olarak düzenlenmediğini tespit ettiği inşaat
ruhsatlarını, hukuka ve mevzuata aykırı bu-
larak 27 Eylül 2019 tarihinde oybirliğiyle
iptal etti.

10 bin metrekareden 18 bine çıkmış

Mahkeme kararında dava konusu ruhsatla-
rın, 2013 tarihli 1/1000 ölçekli uygulama
imar planına istinaden düzenlendiği, söz
konusu imar planında yapılaşma şartlarının
“emsal 1.50” olarak belirlendiği ifade edildi.
6 bin 901 metrekare büyüklüğündeki par-
sele, belirlenen emsale göre yapılması gere-
ken toplam inşaat alanının 10 bin 351
metrekare olması gerekirken ruhsatlarda in-

şaat alanının 18 bin 59 metrekareye çıkarıl-
dığı tespit edildi.

Vergiden muaf tutulmuştu

Davayı açan CHP'li eski meclis üyesi Erhan
Aslaner, “Bu projeye, boş bir arazi üzerine
yapıldığı halde riskli yapı ruhsatı verilmiş,
koşulları yerine getirmemesine karşın kent-
sel dönüşüm kapsamına alınarak hem ver-
giden hem de harçtan muaf tutulmuştu.
Son mahkeme kararı ile yapının hukuksuz-
luğu tescil edilmiş oldu” dedi.

Şirketin benimle ilgisi yok

Konuya ilişkin Damga'ya konuşan Aziz Ye-
niay ise, “Bizim inşaatımız değil benim şir-
ketimle ilgisi yok. 24 Gayrimenkul'le

ilişiğimiz yoktur. Ancak orada ilgilendirilme-
sinin sebebi orayı yapanları 1 kaç arkadaş
yapmış iki mevcut ortaklardan bu nedenle
bizim ismimiz orada yok” diye konuştu.

Bilirkişi hatası var

Mahkamenin esas aldığı bilirkişi raporunda
hata olduğunu da anlatan Yeniay, “Mahke-
menin bir iptal kararı var ama kesinleşmiş
bir karar değil. Ciddi bir bilirkişi hatası var.
Zira oradaki plan notları ve planda açılan
davalar reddedilmiş. Bu ruhsat geçerli
planla birebir örtüşen bir plan. Ancak bilir-
kişi bunu yazarken bodrum katları da hesap
ederek fazlalık hesaplamıştır. Orada bir
anaokulu alanı var. Ruhastın iki ayağı var-
dır. Bir imar planıdır. İmar planına göre

ruhsat verilir. Dolayısıyla bu imar planı
mahkeme sürecinden geçmiştir” ifadelerini
kullandı.

İptal kararı geri döner

İptal kararının geri döneceğini de vurgula-
yan Yeniay, “Eski bir belediye başkanıyım.
AK Parti'den belediye başkanlığı yaptım.
Şimdi yine belediyeden birisiyle bu konu
hakkında görüşüldüğünde onlar da ruhsata
uygun olduğunu söyleyecektir. Bilirkişi ra-
porunda ifade edildiği gibi bir büyüklük olsa
iskan verilir mi hiç? Burada fahiş hata yapıl-
mış. 3 bloktan oluşuyor orası ama bilirkişi
raporunda ana kule iptal edilmemiş küçük
binaları iptal etmiş. Yüksek yargıdan yüzde
yüz döner” dedi.
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Küçükçekmece Belediyesi’nin AK Partili eski başkanı Aziz
Yeniay’ın şirketi tarafından yapıldığı iddia edilen inşaat
projesinin ruhsatı, mahkeme tarafından iptal edildi. 
Konuya ilişkin Damga'ya konuşan Yeniay ise mahkemenin
esas aldığı bilirkişi raporunun hatalı olduğunu söyledi

Hot-tap Fittings Alımı işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3g İstisna maddesi kapsamında açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1. İdarenin
a) Adresi: Kazım Karabekir Cad. No 4 Alibeyköy 34060 Eyüpsultan/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası: 0212 499 13 16 / 0212 499 13 19/09
c) Elektronik posta adresi : aysegul.akyuzlu@igdas.istanbul
2. İhalenin:

a)İhale Kayıt Numarası: 2019/623651
b)Niteliği, Türü, Miktarı: Mal alım, Hot-tap Fittings Alımı,  102 Adet
c) Teslim Yerleri:

Yerli istekliler İçin: İdarenin Avcılar Ambarı 
Yabancı İstekliler için: DDP/İdare Ambarları
d)Teslim tarihi: Malzemelerin teslimatı 30.04.2020 tarihine kadar teslim edilecektir. 
e)İhalenin Yapılacağı yer:  İGDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMET BİNASI KAZIM KARABEKİR
CAD.NO:4 34060 ALİBEYKÖY/EYÜP/İSTANBUL
f)İhale ve Son teklif verme tarihi ve saati: 17.12.2019 / 11:00
g)İhale dokümanı bedeli: 100 TL (KDV Dahil)
3. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen belgeler:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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 veya bu hususları tevsik eden bel-
geler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat (istekliler teklif edilen bedelinin  %3’ünden az ol-
mamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.)
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekalet-
namesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde standart formuna uygun olarak verilecek ortak girişim beyannamesi,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (a) maddesinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı verilmesi 
zorunludur.
f) İdari Şartnamede alt yükleniciye izin verilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri
işlerin listesi,
4. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler:
Bu madde boş bırakılmıştır.
5. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler
Bu madde boş bırakılmıştır.
6. İstekliler tekliflerini, Birim fiyat olarak vereceklerdir.
7. İhale tüm isteklilere açıktır
8. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
9. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez .
10. Tüm İhaleler www.igdas.istanbul internet sitesinde ilan edilmektedir

*İhale dokümanı  İGDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ KAZIM KARABEKİR CAD.
NO:4 34060 ALİBEYKÖY/EYÜP/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 100 TRY karşılığı aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Dokümanının satın
alınabilmesi için, ihale doküman satış bedelinin, İdarenin kendi adına olan Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ga-
lata Ticari Şubesi/İstanbul nezdindeki TR66 0001 2009 4540 0010 0000 65 IBAN no'lu kurumsal hesa-
bına, dekont açıklamasında ihalenin adının ve ihale kayıt numarasının belirtilerek, yatırılması ve ihale
dokümanının İGDAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No:4 Alibeyköy 34060
Eyüpsultan/İstanbul adresinden doküman satın alındığına ilişkin formun imzalanarak teslim alınması 
gerekmektedir.

**Teklifler, İhale ve Son teklif verme tarihi ve saatine kadar, İGDAŞ Genel Müdürlüğü Muhaberat Şefliği
Kazım Karabekir cd. No:4, 34060 Alibeyköy, Eyüpsultan/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İHALE İLANI
İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1097407)
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İptal edilen inşaat projesinin ruhsatına ilişkin konuşan Aziz Yeniay (solda)
söz konusu inşaatın kendi şirketine ait olmadığını söyledi.

Harc bitti
yapi paydos

Beylikdüzü yeni okulu bekliyor
Beylikdüzü Belediyesi, yeni bir Anadolu Lisesi’ni
ilçeye kazandırmak için hızla çalışıyor. Bağışçı
Prof. Dr. İbrahim Savaş ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün katkılarıyla Adnan Kahveci 
Mahallesi’nde inşaatına başlanan 24 derslikli
Prof. Dr. İbrahim Savaş Anadolu Lisesi, 2021-
2022 eğitim öğretim yılında hizmete açılacak

Eğitim ve öğretime verdiği destekle öne çıkan ve
bu alanda başarılı projelere imza atan Beylikdüzü
Belediyesi, ilçede yeni bir okulun inşaatına harfi-

yat çalışmalarını tamamlayarak başladı.  Beylikdüzü Beledi-
yesi, bağışçı Prof. Dr. ibrahim Savaş ve il milli Eğitim
müdürlüğü’nün katkılarıyla, Adnan Kahveci mahallesi’nde
yapımına başlanan ve tamamlandığında yaklaşık 6 bin 5 yüz
m²’lik kullanım alanına sahip olacak Anadolu Lisesi’nde, 24
derslik yer alacak. Lise, içerisinde yer alacak fen laboratu-
varları, kütüphane, bilişim sınıfları ve spor salonu ile modern
bir yapı olacak. Harfiyat çalışmaları Belediye tarafından  ta-
mamlanan Prof. Dr. ibrahim Savaş Anadolu Lisesi’nin, 2021
yılının ilk çeyreğinde yapımının da tamamlanarak 2021-2022
eğitim öğretim yılında hizmete açılması planlanıyor.   

Eğitimde hedef büyültüyor

Beylikdüzü’nde her alanda olduğu gibi eğitimde de hedef bü-
yüttüklerini belirten ve okul yapımı çalışmalarını yakından
takip eden Beylikdüzü Belediye Başkanı mehmet murat Çalık,
“Eğitim ve öğretim bizim öncelik sıralamamızda her zaman
birinci sırada yer aldı. Bundan sonraki süreçte de eğitim yatı-
rımlarımızla Beylikdüzü’nü istanbul’un en başarılı ilçelerin-
den biri haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya
devam edeceğiz. Başarılı nesillerin yetişmesinde eminim ki
Prof. Dr. ibrahim Savaş Anadolu Lisesi’nin payı çok büyük
olacak. Burada eğitim alacak tüm evlatlarımıza şimdiden ba-
şarılar diliyorum. Eğitime verdiği önem ve bağışı nedeniyle
Prof. Dr. ibrahim Savaş’a ve il milli Eğitim müdürlüğümüze
çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. ZEYNEP VURAL

Metro işçileri eylem yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen 
Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy Metro Hattı inşaatında çalışan işçiler yüklenici
firmadan maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakarak eylem yaptı

İBB tarafından yapımına devam edilen Kaba-
taş-Beşiktaş-Mecidiyeköy Metro Hattı inşaa-
tında çalışan işçiler üç aydır maaş alamadıkları

gerekçesiyle iş bırakarak yüklenici firmanın önünde eylem
yaptı. Geçtiğimiz Cuma gününden itibaren iş bıraktıkla-
rını belirtilen işçiler maaşlarını alana kadar iş başı yapma-
yacaklarını belirtti. İşçiler adına konuşan Gürkan Saygılı,
"Yaklaşık 95 gündür maaşlarımızı alamıyoruz. Cuma gü-
nünden itibaren işi durdurdular. Yatıyoruz, bize bir açık-
lama yapan yok maaş konusunda. Burada çalışan herkes
gurbetçi. Yerin 70 metre altında çalışıyoruz ancak bizi

muhatap alan kimse yok. Yetkililerden bir açıklama ve
yardım bekliyoruz. Yaklaşık 300 kişiyiz. Sadece bizim
şantiyede 200 kişi var" dedi.

Bugün yarın diye oyalıyorlar

Karabük'ten gelerek metro şantiyesinde çalışan bir işçi
ise, "Ben gurbetçiyim. 95 gündür maaş alamıyorum.
Çıkıp bir açıklama yapan yok. 'Bugün, yarın, bugün,
yarın' diyerek bizi oyalıyorlar" diye konuştu. Firma yetki-
lisi tarafından bir aylık maaşın ödeneceği sözünün veril-
mesi üzerine işçiler şantiyelerine geri döndü.
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POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR
MAGAZİN

KÜLTÜR SANAT
YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA

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

ÖZEL HABERLER BİR TIK ÖTENİZDE

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

barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veren web
sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.



CUMARTESİ 7 ARALIK 2019 11

1 ADET CİLT-KAPAK TAKMA MAKİNASI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/637646
1-İdarenin
a) Adresi : Cevdetpasa Cad. No:115 34342 Bebek BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123596918 - 2122871979
c) Elektronik Posta Adresi : imid@boun.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET CİLT - KAPAK TAKMA MAKİNASIAyrıntılı bilgiye 

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

b) Teslim yeri : Boğaziçi Üniversitesi Yayım İşleri Şube Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 75 (yetmişbeş) gün içinde
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Boğaziçi Üniversitesi İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 23.12.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-
susları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. 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. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
"Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesini" teklif zarfında sunacaklardır. Alıma konu makina için Garanti Süre-
since, 13/06/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Garanti Belgeleri Yönetmeliği"nde belir-
tilen sürelerde satış sonrası kabul tarihinden başlamak üzere periyodik bakım hizmeti verilecektir. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıkla-
maları içeren doküman:
Tedarik edilecek olan makinenin teknik özelliklerini belirten katalogları teklif zarfında sunulacaktır. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Boğaziçi Üniversitesi Satınalma Şube Müdürlüğü Bebek /
İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

1 ADET CİLT-KAPAK TAKMA MAKİNASI
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1097191)

FRANSA’DA halk bugün
Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron hü-

kümetinin emeklilik reformunu pro-
testo etmek için sınırsız grev başlattı.
Grev eylemlerine ülke genelinde 510
bin kişinin katıldığı belirtildi.
Fransa’daki gösterilere başkent Paris
başta olmak üzere ülke

genelinde yüzbinlerce kişi katıldı.
Grev kapsamında hızlı trenlerin
yüzde 90’ı ve Paris metrosunun ço-
ğunluğuna erişim engellendi, yüz-
lerce uçuş iptal edildi ve okulların
çoğu açılmadı. Fransa hava yolu şir-
keti Air France, Perşembe günkü iç
hat uçuşlarının yüzde 30’unun iptal
edildiğini açıkladı.Polis müdahale

ettiBaşkent Paris’te yaklaşık 250 bin
kişinin katıldığı gösterilere polis
biber gazıyla müdahale etti. Yerel
medya, 6 bin polisin gösterilere mü-
dahale ettiğini ve saat 22.00'a kadar
60 kişinin gözaltına alındığını du-
yurdu. Sarı yeleklilerin de katıldığı
eylemlerin Pazartesi gününe kadar
devam edeceği açıklandı. 

FrAnsA FEnA kArıştı

DIŞ HABER

ISLAM’DAN TERORIST
CIKMAZ

N ATO 70’inci Yıl Liderler
Zirvesi için Londra’da
bulunan Cumhurbaş-

kanı Erdoğan, Cambridge Ca-
misi açılışına katıldı.
Kendisinden önce söz alan ünlü
İngiliz şarkı sözü yazarı ve mü-
zisyen Yusuf İslam’a teşekkürle-
rini sunan Erdoğan daha sonra
Yunus Emre’nin bir şiirini
okudu. Terör ve İslam’ın yan
yana getirilemeyeceğini savunan
Erdoğan, “İslamcılar arasından
terörist çıkıyor diye İslam’ı lekele-
yemezsiniz. Biz, dünyada

DEAŞ’la en çok mücadele eden
ülkeyiz. DEAŞ’lıların İslam’la
alakası yoktur, onlar bizden de-
ğildir. İslam’dan terörist çıkmaz.
Birilerinin ısrarla gündemde tut-
maya çalıştığı 'İslami terör' yafta-
sını kabul etmiyoruz.
Coğrafyamızı gözyaşına boğan
teröristlerin hepsi aynı zihniyetin
mensubudur” diye konuştu.

İnsanlık zor bir 
dönemden geçiyor

Özellikle dini ibadethanelere yö-
nelik saldırıların arttığına dikkat

çeken Erdoğan, “İnsanlık olarak
zor bir dönemden geçiyoruz. Ca-
milere ve diğer ibadethanelere
saldırılar ciddi boyutta arttı. Nef-
ret suçlarına ortak tepki göster-
meliyiz. Batıdaki siyasetçilerden
Müslümanları ayrıştıracak söy-
lemlerden uzak durmalarını rica
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Burada çok farklı 
şeyler yapacaksınız

Cambridge Camisi’nin ibadet
haricinde başka amaçlarla da
kullanılması gerektiğini vurgula-

yan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu
ifadeleri kullandı: “Buradaki ho-
calarımızdan sadece 5 vakit
namaz kıldırmalarını istemiyo-
ruz. Burada çok farklı şeyler ya-
pacaksınız. Yoksa 5 vakit namaz
kıldırmak kolay. Burada halkalar
oluşturacaksınız. Çocuklara ge-
rekli eğitimleri vereceksiniz.
Hanım kardeşlerimiz de bu eği-
timlerden yararlanacak. Burada
yaşayan tüm kardeşlerimizin
rahat bir şekilde camiye gelmele-
rini istirham ediyorum.” 
DHA

NATO 70’inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge Camisi’nin açılış töreninde
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LÜBNAN resmi ajansı NNA'nın habe-
rine göre Hariri, Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Suudi Arabistan Kralı Selman

bin Abdulaziz, Fransa Cumhurbaşkanı Emma-
nuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-
Sisi, Çin Başbakanı Li Keqiang, İtalya Başba-
kanı Giuseppe Conte ve ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo'ya mektup göndererek ülkesi için
destek istedi. Hariri, gönderdiği mektuplarda bu
ülkelerden Lübnan'a gıda ve ham madde ithalatı
konusunda akreditasyon verilmesi talebinde bu-
lundu. Başbakan Hariri'nin bu adımı, likidite sı-
kıntısı yaşanan Lübnan'da ithalat için uygun
şartları sağlama çabası olarak değerlendiriliyor.
Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yılları ara-
sında yaşanan iç savaştan bu yana en büyük
krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Lübnan'daki gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sos-
yal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi
getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başla-
yan protestolar, kısa sürede ülkenin dört bir ya-
nına yayılmıştı. Gösterilere 13 gün direnen ancak
29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalan Baş-
bakan Saad el-Hariri, yeni hükümet kurulana
kadar görevine devam edecek.
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TAYLAN DAŞDÖĞEN

Dünya Türk kahvesi günü kutlandı
Kahve Dünyası, “Dünya Türk Kahvesi
Günü”nü mağazalarına gelen misafirle-
riyle birlikte kutladı. 5 Aralık Perşembe

günü mağazalarını ziyaret eden misafirlerine dünya-
nın en değerli çekirdeklerinden ustalıkla hazırlanan

bol köpüklü Türk kahvelerini ücretsiz olarak ikram
etti. Geçen yıl yaptığı araştırmayla Türkiye’nin Türk
kahvesi haritasını çıkaran Kahve Dünyası, bu yıl ise
Türk kahvesinin insanlar için anlamına ve yarattığı
hislere odaklandı. Bu yılki araştırmanın sonuçlarını

4 Aralık’ta Veliefendi Fabrika Mağazası’nda düzen-
lediği bir buluşmayla açıklayan Kahve Dünyası, mi-
safirlerine Türk kahvesinin tarihini, kültürümüzdeki
yerini ve ritüellerini ise araştırmacı-yazar Sunay
Akın’ın anlattığı özel hikayeler eşliğinde aktardı.

Ünlü yazar-şair, oyuncu Pelin Batu Küçükçek-
mece Belediyesi’nin düzenlediği müzikli

söyleşi programına katıldı. Batu, “İnsanlar
güzel şeyler duymak istiyor; iç karartıcı

şeylerden kaçıyor. Kadınları kötü hikayelerle
değil; iyi örneklerle de anlatmalıyız. Biz

kadınlar birbirimize destek olmalıyız” dedi

A takent Kültür ve Sanat Merkezi’nde
Haluk Çetin’in moderatörlüğünde
gerçekleşen müzikli dinletiye katılan

Pelin Batu, Küçükçekmece izleyicisiyle bu-
luştu. Ataol Behramoğlu, Nazım Hikmet,
Yahya Kemal, Edip Cansever gibi Türk şairle-
rin ve İranlı şair Füruğ’ un sevilen eserlerini
Haluk Çetin’ in besteleriyle birlikte seslendiren
Batu, Küçükçekmeceli sanatseverlere unuta-
mayacakları bir akşam yaşattı. Bir saat bo-
yunca sahnede kalan Batu, kendi şiirlerini de
sevenleriyle paylaştı.

Oğluma masallar yazdım

Kendisini bir şair olarak tanımladığını kayde-
den Pelin Batu, “Kendimi yakın hissettiğim ve

mutlu hissettiğim yer şiir. Kendi evimin ve kü-
tüphanemin sessizliğinde gayet mutlu yaşayan
bir insanım. Ara ara nefes almak gibi insan-
larla bir şey yaratma güdüsü bende depreşi-
yor. O zaman diğer işler devreye giriyor. Bütün
bu saydığımız işler zaten birbirini doyuran
işler. Bu yıl benim için en sürprizli şey çocuk
kitabı yazmak oldu. Çocuğum oldu çünkü.
Bugün matbaaya gidiyor. Oğluma masallar,
hikayeler bırakmak istiyorum. Onun resmini
gönderdim çizildi de, ona benzeyen bir karak-
ter ortaya çıktı” dedi.

İyi örneklere bakmalıyız

Son kitabı ‘Hayatın Seyrini Değiştiren Kadın-
lar’ı, kadınlara ilham vermek amacıyla yazdı-
ğını belirten Pelin Batu, “Tamamen günümüz
için yazdım, ben televizyonda program yapar-

ken ne zaman kadına dair şiddet, bir adaletsiz-
lik, kadın tarihi ile ilgili negatif bir şey anlat-
sam, kimse ilgi göstermiyordu. İnsanların bir
kulağından giriyor, öteki kulağından çıkıyordu.
Hiçbir şey değiştirmiyordu. Anladım ki, hep
negatif hep kötü hikayeler üzerinden konu-
şunca insanlar duymak istemiyor. Bu nedenle
tarihten, milattan önce 4’ncü yüzyıldan bana
ilham veren kadınları örnek olarak gösterdim.
Birbirinden alakasız mesleklerde yaşamış ka-
dınlar var. Kimisi bir kraliçe kimisi bir ressam,
kimisi bir dansçı kimisi bir şizofren, kimisi on-
larca çocuk evlat edinmiş bir kadın. Hepsi kay-
bederken bile dimdik durabilen kadınlar.
Bence bu hikayelerin çoğaltılması lazım. Biz
kadınlar olarak birbirimize destek vermemiz
gerekiyor. Birbirimize bu iyi örnekleri 
anlatmamız gerekiyor” diye konuştu.

Basının dili çok kötü
Batu, basının da kadına yönelik şiddet
haberlerini kullandığını dile getirerek
şunları söyledi: “Kadın şiddeti konu-
sunda neredeyse pornografik haberler
yapıyorlar. Haber satsın diye şurasın-
dan bıçaklandı vs. diye başlık atıyorlar.
Basının dili çok kötü. Mesela haber
yazsalar bile, güzel oyuncu diye yazılı-
yor. Erkek oyuncuya yakışıklı oyuncu
diye yazmıyor. Benim sıfatım güzel
değil, ben ne yapıyorsam onu yazmaları
gerekiyor. Orada beni bir objeye indir-

giyorlar. Erkekte öyle bir şey yok, o
işiyle anlatılıyor.” Kadınlara da sesle-
nen Pelin Batu, “Kadınlar kendi değer-
lerini bilsinler, bir tane hayat yaşıyoruz
ve o hayatın ne kadar biricik ve değerli
olduğunu unutuyoruz. Kadınlar günlük
koşturmaca, sorumluluk içinde mut-
laka kendilerine farklı bir alan yarat-
malılar yoksa hayatları onların
olmaktan çıkıyor, başkaları için yaşı-
yorlar” dedi. Pelin Batu, program so-
nunda kitaplarını imzaladı.

Anneme dur
demek lazım
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Odito-
ryumu ve Sanat Merkezi, ‘Anneme Artık Dur Lazım’
tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturuyor

KADINLAR BIRBIRINE
DESTEK OLMALI

İstanbul Kültür
Üniversitesi, geçti-
ğimiz mart ayında

prömiyeri yapılan ‘Anneme
Artık Dur Lazım’ tiyatro oyu-
nunu Akıngüç Sahnesine taşı-
yor. Yapımcılığını Kedi Sahne
Sanatları’nın üstlendiği oyun,
12 Aralık Perşembe günü,
saat 19.00’da Akıngüç Odi-
toryumu ve Sanat Merke-
zi’nde sahnelenecek.

Filmden uyarlandı

Eski bir İstanbul hanımefen-
disi olan Neveser Hanım’ın
(Suna Keskin) kızı (Damla
Cercisoğlu) ile yaşadığı sevgi
ve çekişme dolu hikayesini

konu alan oyun, 1988 yılında
sinemada, drama dalında Pu-
litzer ödülüne, 1989 yılında da
ekrana uyarlama dalında
Akademi ödülüne layık görü-
len Driving Miss Daisy adlı
filmden uyarlandı.  Hakan Al-
tıner, Suna Keskin, Damla
Cercisoğlu ve Ecmel İs’in rol
aldığı “Anneme Artık Dur
Lazım”, iki perdeden oluşu-
yor. Yönetmenliğini Hakan
Altıner’in yaptığı oyunun
dekor ve kostüm tasarımları
Tülin Pural’a, ışık tasarımı
Özgür Kaan Pural’a, ses tasa-
rımı Ufuk Serbest’e, afiş ve
görsel tasarımı ise Barış Çan-
tay’a ait. DHA

Ünlüler geziye çıktı
Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy'un eşi Pervin

Ersoy, ünlü isimler Turgay Baş-
yayla, Fadik Sevin Atasoy, Tuğba
Özerk, Reyhan Karaca ile birlikte
'Her şehri ünlüsü ile geziyoruz'
projesi kapsamında Çankırı'ya
ziyarette bulundu. Pervin Ersoy
ile beraberindeki heyeti, Vali
Hamdi Bilge Aktaş'ın eşi Seval
Aktaş, AK Parti Çankırı Millet-
vekili Salim Çivitcioğlu'nun eşi
Seçil Çivitcioğlu, Çankırı Bele-
diye Başkanı İsmail Hakkı

Esen'in eşi Betül Esen, Çankırı
Emniyet Müdürü Sadettin Ak-
soy'un eşi Özlem Aksoy konuk
etti. Düzenlenen gezide Pervin
Ersoy ve beraberindekilere Çan-
kırı’nın doğal ve tarihi güzellik-
leri anlatıldı.

Parlatmaya geldik

Pervin Ersoy, Türkiye'nin her
şehrinin başlı başına bir miras
ve hazine olduğunu vurgulaya-
rak, "Her şehri ünlüsü ile geziyo-
ruz' projesi kapsamında
Çankırı’dayız. Çok güzel keyifli

geçiyor, Çankırı gezimiz. Şarkıcı
ve oyuncu birlikte Çankırı’ya
dokunmak istedik. Ben her
zaman söylüyorum; her şehir bir
yıldızdır, parlatılmaya ihtiyacı
var. Çankırı da bu şekilde. Bu
yüzden biz de Çankırı’yı biraz
parlatmaya geldik. İnşallah çor-
bada bir nebze de tuzumuz
varsa bizim için ne mutlu"
dedi.Ersoy ve beraberindeki
heyet, Taş Mescit, Buğday Pa-
zarı ve Çivitçioğlu Medreseleri,
tuz mağarası ile tarihi turistik
yerleri gezdi. DHA

Mevlana unutulmayacak
Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı ve mutasavvıf Mevlana
Celaleddin-i Rumi, vefatının 746'ncı yılında düzenlenecek törenlerle anılacak

Her yıl 7-17 Aralık tarihinde gerçek-
leştirilen "Mevlana'nın Vuslat Yıl Dö-
nümü Uluslararası Anma

Törenleri"ne yurt içi ve yurt dışından binlerce
ziyaretçi katılıyor. Bu yıl "Vefa Vakti" temasıyla
hazırlanan anma etkinlikleri, çok sayıda davetli-
nin katılımıyla "Kandil Uyandırma Merasimi,
Sevgi ve Birlik Yürüyüşü" ile başlayacak. Tö-
renler, Alaaddin Tepesi yakınlarındaki Mevlana
ile Şems-i Tebrizi'nin buluştuğu noktaya yerleş-
tirilen Meracel Bahreyn (İki denizin buluşması)
Kandili'nin protokol üyelerince yakılmasının ar-
dından, Mevlana Dergahı Semahanesi'nde icra
edilecek sema töreni ve Gülbang duası ile
devam edecek. Aynı gün "Binbir Gün" sergisi-
nin açılışının ardından "13. Uluslararası Dünya
İnançları" fotoğraf yarışmasının ödül töreni ya-
pılacak. Türkçe ve İngilizce Mesnevi dersleri ve-
rilecek. Törenler kapsamında şehir merkezi ve
ilçelerde birçok faaliyet düzenlenecek. Mevlana
Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda çeşitli kişi,
kurum ve kuruluşların sergisi ile tanıtım stant-
larının açılışı yapılacak. Sergiler, 17 Aralık Salı
gününe kadar gezilebilecek.

Sema gösterileri yapılacak

Öte yandan, Türkçe ve İngilizce Mesnevi ders-
leri ile 7 konferans, 2 uluslararası sempozyum,
15 Türk tasavvuf müziği konseri, 15 sema tö-
reni başta olmak üzere toplam 1118 program
düzenlecek. Türk tasavvuf müziği konseri ise

törenler boyunca saat 20.00'de sema töreni eşli-
ğinde, Ahmet Özhan'ın genel sanat yönetmenli-
ğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel
Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi
Türk Müziği Topluluğunca icra edilecek.

Bin 118 program gerçekleştirilecek

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar,
yaptığı açıklamada, törenlere çok sayıda yerli ve
yabancı turistin iştirak edeceğini söyledi. Sema
ve mukabele ayinlerinin törenlerin en önemli et-
kinliği olduğunu dile getiren Yarar, şöyle ko-
nuştu: "Etkinliklerimizde 24 ana başlık altında
1118 program gerçekleştirilecek. Sema ve mu-
kabele ayinleri, türbe önü buluşmaları gibi et-
kinler düzenleyeceğiz. Türbe önü buluşmaları
kapsamında Hazreti Pir'in hayatı, tiyatro ve
çizgi filmlerle çocuklara anlatılacak. 

Hemşire defilesi
Samsun'daki hastanelerde çalışan hemşireler,
"Geçmişten Günümüze Hemşire Kıyafetleri"
defilesinde podyuma çıktı. Hemşireler, Anadolu

Selçuklu, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet'in ilk yıl-
larında giyilen hemşire kıyafetleri ile Gevher Nesibe, Sel-
çuklu ve Osmanlı dönemi şifacıları, modern hemşireliğin
kurucusu Florence Nightingale, Türkiye'nin ilk hemşiresi
Safiye Hüseyin Elbi ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti hemşirele-
rinin kıyafetlerinden oluşan koleksiyonu tanıttı. Ondokuz
Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık İl Müdür-
lüğü ve Kamu Hastaneleri Başkanlığı tarafından hazırla-
nan defilede podyuma çıkan hemşireler, 21 özel koleksiyon
sundu. HABER MERKEZİ
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Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya
Kulüpler Voleybol Şampiyonası A Gru-
bu'ndaki son maçında Çin'in Guangdong
Evergrande takımını 3-0 mağlup ederek

adını yarı finale yazdırdı. Çin'in Shaoxing
şehrinde düzenlenen turnuvada ikinci gali-
biyetini elde eden Eczacıbaşı VitrA, grupta
ikinci sırayı aldı ve yarı finalde B Grubu'nu

lider tamamlayan İtalya temsilcisi Igor
Gorgonzola ile eşleşti. Eczacıbaşı VitrA ile
Igor Gorgonzola arasındaki yarı final mü-
cadelesi, bugün TSİ 15.00'te oynanacak.

Eczacıbaşı doludizgin dEvam Ediyor
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Süper Lig'de geride kalan 13
haftada attığı 8 golle gol kral-
lığı yarışında iddialı bir du-

ruma gelen bordo-mavili takımın
golcü oyuncusu Alexander Sörloth,
Trabzonspor Dergisi'ne röportaj
verdi. Norveçli oyuncu, bordo-ma-
vili kulüple ilk temasının Temmuz
aylarında olduğunu belirterek, "Filip
Novak sayesinde kulüp hakkında
bilgi edinmiştim. Novak ile sürekli
iletişim halindeydik. Büyük ve iyi bir
kulüpte oynamak istiyordum. Dola-
yısıyla bu şartları oluşturan Trab-
zonspor olduğu için de transfer
sürecim hızlıca gelişmiş oldu" ifade-
lerini kullandı.

Babam çok olumlu ve 
istekli davrandı

1993-1994 sezonunda Bursaspor
forması giyen babası Goran Sör-
lorth'un transferine olumlu yaklaştı-
ğını belirten Sörloth, "Babam her
zaman çok olumlu düşünüyor ve
transferime hep pozitif yaklaşıyordu.
Tabii ki onun Türkiye'de oynadığı
yılların üzerinden çok zaman geçti
ve futbol dünyasında çok şey değişti.
Artık her şey çok profesyonel ilerli-
yor. Ancak Trabzonspor benimle ilk
ilgilendiği ve transfer görüşmeleri
başladığı günden itibaren babam
çok olumlu ve istekli davrandı" diye
konuştu.

Sebep Trabzonspor

Süper Ligi tercih etmesindeki faktör-
lerin başında Trabzonspor isminin
geldiğini dile getiren başarılı fut-
bolcu, "Özellikle Trabzonspor'u ter-
cih etmemde öne çıkan iki sebep
olduğunu söyleyebilirim. Süper
Lig'in çok çekişmeli ve zor bir lig ol-
duğunu biliyordum. Ayrıca sezon
sonunda UEFA Avrupa Ligi'nde ve
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele
etme şansınız oluyor. Bu liglerde
kendinizi gösterme şansı bulmak da
tercih etmemde öncelikli sebepler-
den biriydi. Bir diğeri ise Trabzons-
por'un çok iyi bir takıma sahip olup,
her zaman zirveye oynayan ve zir-
veyi hedefleyen bir kulüp olmasıydı.
Bulunduğu ligde üst sıraları hedefle-
yen ve başarıya koşan bir takım ol-
ması benim açımdan Trabzonspor'u
çok cazip kıldı" şeklinde konuştu.

Kaliteli oyunculara sahibiz

Takım olarak kaliteli oyunculara
sahip olduklarının altını çizen golcü
oyuncu, "Bununla ilgili olarak ilk an-
trenmanımı hatırlıyorum. Trabzons-
por'a geldiğimde seviyenin hangi
düzeyde olduğunu tam olarak bilmi-
yordum. Antrenman sahasına çıktım
ve gerçekten çok etkilendim. Arka-
daşlarımızın hepsi üst düzeyde ve
çok yetenekliydiler. Ligin geneline
veya bireysel olarak futbolculara
baktığımda da çok iyi ve çok kaliteli
oyuncular olduğunu gördüm. Etki-
lendiğimi söyleyebilirim" açıklama-
sında bulundu.

Aldığım süre 
performansımı artırdı

Trabzonspor'a transfer olmasıyla
daha çok süre almaya başladığını
söyleyen Sörloth, "Performansım-
daki bu yükselişi oyun içerisinde al-
dığım süreye de bağlayabilirsiniz.
Tabii ki burada çok süre alıyorum ve
teknik ekibimizden de çok büyük bir
destek görüyorum. Beni oynamam
için teşvik ediyorlar, performansımın
yükselmesi için konuşmalar yapıyo

ruz. Ancak bunun yanı sıra Trab-
zonspor ile Crystal Palace'ı karşılaş-
tırdığınız zaman Cyrstal Palace ilk
önceliği ligde kalmak ve bir alt lige
düşmemek olan bir takımdı. Trab-
zonspor ise her zaman mücadele et-
meyi ve zirveyi hedefleyen bir takım.
Burada daha fazla şans bulabiliyor-
sunuz, performansımdaki değişimi
de bununla açıklayabilirim" dedi.

Gollerimle katkı sağlamak 
istiyorum

2019-2020 futbol sezonundaki he-
defleriyle ilgili olarak ise Alexander
Sörloth, "Açıkçası medya ile olan
konuşmalarımızda bu tür soruların
cevabı olarak hep belirli bir rakam
veya skor hedefi duymak istedikle-
rini biliyorum. Ancak ben hiçbir
zaman kendime böyle bir rakam he-
defi koymadım. Tek hedefim üst
düzey performans gösterebilmek ve
takım arkadaşlarıma yardımcı ola-
bilmek. Gollerim ve asistlerimle ta-
kıma katkı sağlayabiliyorsam zaten
bireysel olarak hedeflerimi gerçek-
leştirmiş oluyorum. Ama dediğim
gibi hayatım boyunca asla rakamsal
olarak kendime bir hedef koyma-
dım" ifadelerini kullandı.

Karaman tam aradığım 
bir teknik adam

Teknik Direktör Ünal Karaman ve
teknik heyetle iyi bir ilişkisi oldu-
ğunu da belirten 24 yaşındaki fut-
bolcu, "Ünal Karaman gerçekten
çok iyi bir antrenör. Ofansif futbol
oynatmaya çalışıyor, dolayısıyla bu
yönüyle de benim tam aradığım an-
trenör olduğunu söyleyebilirim.
Bazen kazandığımız maçlardan
sonra bile iyi performans gösterme-
diysek soyunma odasına gelerek ka-
zandığımızı ancak iyi
oynamadığımızı, beklenen perfor-
mansın altında kaldığımızı söyler.
Bu da bizi çok etkiliyor. Bu yönüyle
gerçekçi bir antrenör Ünal Kara-
man. Ayrıca; takımımızı gerçekten
ateşleyen ve diri tutmaya çalışan bir
yönü de var" diye konuştu.

Coşkulu bir atmosfere sahibiz

Taraftarların oluşturduğu atmosferle
ilgili olarak ise Sörloth, şunları söy-
ledi:"Futbolun içinde bulunduğum,
futbolun bir parçası olduğum andan
beri gördüğüm en iyi ve coşkulu at-
mosferin Trabzon'da olduğunu söy-
leyebilirim. En iyi taraftar grubu
Trabzon'da var. Burada taraftarımı-
zın önünde oynadığımız Sparta
Prag karşılaşmasında atmosfer o
kadar inanılmazdı ki birden kalp
atışlarımı hızlandı. Devre arasında
vücuduma heyecandan kramplar
girmeye başlamıştı. Alışık olmadığı-
nız bir durum ve ister istemez insa-
nın vücudunda heyecan oluşturuyor.
Ben de o maçta bunun karşılığını
vermeye çalışmıştım. Futbol haya-
tım boyunca gördüğüm gerçekten en
iyi atmosferdi."

Türkiye'deki futbol 
tarzını seviyorum

Türkiye'ye gelen yabancı oyuncula-
rın sertlikten şikayet etmeleriyle ilgili
olarak de Norveçli oyuncu, "Açıkçası
benim tam olarak aradığım durum.
Türkiye'deki futbol tarzını seviyo-
rum. Maç içerisinde defans oyuncu-
larıyla mücadele etmek hoşuma
gidiyor. Oyun içinde fiziksel gücünü
kullanabilmeyi seven bir oyuncu-
yum. Maç içerisinde atak - defans
pozisyonları sıkça yaşanıyor ve ben
de bu sayede fiziksel özelliklerimi 

kullanabileceğimi düşünüyorum. Bu
anlamda Süper Lig'in bana tam
olarak uyan bir lig olduğunu söyle-
yebilirim. Kendini güç olarak gelişti-
rebileceğin bir ülke burası.
Başakşehir maçında attığım gol ön-
cesi, bir pozisyonda rakip takımın
defans oyuncusu benim baldırıma
doğru arkadan bir tekme atmıştı,
ben de çok sinirlenmiştim bu tek-
meye. Maç içinde bu gibi şeyler çok
yapılıyor. Belki de bu siniri gol ata-
bilmek adına bir hırsa dönüştür-
düm. Bu tür golleri, son saniye
gollerini her zaman atamazsınız. Bu
çok sık yaşanan bir durum değildir.
O kızgınlığı, motivasyona dönüştü-
rebildiğim için çok memnunum.
Zaten o golü attıktan sonra inanıl-
maz bir mutluluk ve inanılmaz bir
heyecan oldu hepimizde" dedi.

Doğru zamanda ve
doğru yerdeyim

Şu an iyi bir seviyede olduğuna
inandığını sözlerine ekleyen Sör-
loth, "Şu an iyi bir seviyede oldu-
ğumu düşünüyorum. Tabii ki
bundan çok daha iyi de olabilirim.
Eğer Türkiye'ye 1-2 yıl önce gelmiş
olsaydım ve şu anki tecrübelerime
sahip olmadan Trabzonspor'da oy-
nuyor olsaydım belki de benden
beklenen performansı gösteremeye-
cektim. Daha kötü sonuçlar ortaya
çıkabilecekti. Bunu aslında tam ola-
rak bilemeyiz tabii ki de. Futbol çok
büyük bir iş ve bu büyük camiada
tecrübe sahibi olmanız, neler yaptı-
ğınızı bilmeniz gerekir. Sürekli
bunun bilincinde olmanız gerekiyor.
Dolayısıyla Türkiye'ye şu an gelmiş
olduğum için mutluyum. Daha
erken gelmiş olsaydım belki sıkıntı-
lar yaşayabilirdim. Doğru zamanda
ve doğru yerdeyim. Daha doğru ol-
ması için elimden gelenin en iyisini
yapmaya çalışacağım. Bundan vaz-
geçmeyeceğim" şeklinde konuştu.
Babası ile Teknik Direktör Ünal Ka-
raman'ın 1993-94 sezonunda karşı-
lıklı oynamalarıyla ilgili olarak ise
Sörloth, şu ifadelere yer verdi: "Tür-
kiye konusunda babamla sohbet
ettik. Onunla yaptığımız
konuşmalarda, maç-
ları-kişileri çok fazla
hatırlamadığını
söylemişti.
Ama Ünal
Karaman bir
gün bana, ba-
bama karşı oy-
nadığını ve onu
hatırladığını söy-
ledi. Daha sonra
babam da araştırmış
ve o günleri hatırladı.
İkisi de benzer özellikler ta-
şıyan futbolcular. İkisi de çok
uzun boylu değil ama çok güçlü
ve yetenekli oyunculardı. Sanıyo-
rum ki ikisi o dönemde bolca ikili
mücadeleye girmişlerdir."

Umarım tur atlayan taraf oluruz

Norveç'in 2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası elemelerindeki şan-
sını da değerlendiren bordo-mavili
oyuncu, "Uluslar Ligi'nden, Euro
2020'ye katılabilmek için yarı fi-
nalde Sırbistan ile karşılaşacağız.
Sırbistan'ın da ne kadar güçlü bir
takım olduğunu biliyoruz. Biz ise
genç oyunculardan kurulu iyi bir
takımız. Hepsi üst düzey seviyede
ve kaliteli oyuncular. Önemli bir
şansımız var ama rakibimiz de
güçlü. Umarım tur atlayan taraf biz
oluruz" açıklamalarını yaptı.

HABER MERKEZİ

Cimbom yara 
sarmak istiyor
Galatasaray, Süper Lig’in 14.
haftasında sahasında oynayacağı
Aytemiz Alanyaspor ile bugüne
kadar ligde 6 kez karşılaştı. Ge-
ride kalan maçlarda sarı-kırmızı-
lılar 5 galibiyet alırken, 1
müsabaka da berabere sona erdi.
Süper Lig'in 14. haftasında Gala-
tasaray, bugün saat 20.00'de Türk
Telekom Stadyumu'nda Aytemiz
Alanyaspor ile karşı karşıya gele-
cek. Ligde geride kalan 13 haf-
tada sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 5
beraberlik ve 3 yenilgi ile topladığı
20 puanla 8. sırada bulunuyor.
Alanyaspor ise 6 galibiyet, 4 bera-
berlik ve 3 mağlubiyet sonucunda
topladığı 22 puanla 5. sırada yer
alıyor. Galatasaray ile Alanyas-
por, Süper Lig tarihinde bugüne
kadar 6 kez karşı karşıya geldi.
Söz konusu maçlardan sarı-kır-
mızılılar 5 kez galip ayrıldı. 1 mü-
sabaka da berabere sona erdi.
Aslan, bu karşılaşmalarda 20 gol
atarken, turuncu-yeşilliler ise 6
kez gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz
sezon Türk Telekom Stadyu-
mu'nda oynanan müsabakayı
Galatasaray 6-0 kazanırken,
Alanya'daki maç 1-1 sona
ermişti.

4 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, bu sezon son galibi-
yetini 9 Kasım'da Süper Lig'de
Gaziantep FK'ye karşı aldı. Sarı-
kırmızılılar, daha sonra çıktığı 4
müsabakada 2 beraberlik, 2 mağ-
lubiyet elde etti. Cimbom, söz ko-
nusu maçlarda Süper Lig'de
Medipol Başakşehir'e ve Ziraat
Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig
ekibi Tuzlaspor'a mağlup olurken,
ligde Trabzonspor ve UEFA
Şampiyonlar Ligi'nde de Club
Brugge ile berabere kaldı.

Galatasaray kalesinde az
gol gören takım

Galatasaray ligde savunmadaki
performansıyla ön plana çıkıyor.
Sarı-kırmızılılar, ligdeki 13 haf-
tada kalesinde sadece 11 gol
gördü. Cimbom, bu performan-
sıyla Süper Lig takımları arasında
en az gol yiyen ekip konumunda
bulunuyor. Galatasaray, ayrıca 13
haftada rakip fileleri de 14 kez ha-
valandırdı.

İki futbolcu sınırda

Galatasaray'da Alanyaspor maçı
öncesinde 2 futbolcu sarı kart sı-
nırında bulunuyor. Younes Bel-
handa ile Adem Büyük,
karşılaşmada sarı kart görmeleri
halinde 15. haftada sahasındaki
MKE Ankaragücü karşılaşma-
sında takımını yalnız bırakacak.
Radamel Falcao, Florin Andone,
Christian Luyindama, Ryan
Babel ve Sofiane Feghouli'nin sa-
katlıkları bulunuyor. Sakatlıkları

geçen Şener Özbayraklı ve
Mario Lemina'nın ise

kadroda yer 
alması 

bekleni-
yor.Herkes fotoğraf

çektirmek istedi 
Trabzon'daki yaşantısını da an-

latan Sörloth, şöyle konuştu:
"Trabzon'daki insanların gerçek-

ten dost canlısı insanlar olduğunu
söylemeliyim. Bana yaklaşmaları

her zaman çok olumlu. Genelde
evden çıkmayı çok tercih eden biri
değilim. Evde vakit geçirmeyi, konsol
oyunları oynamayı seviyorum. Çıktı-
ğım zamanlarda ise yemek yemek
için restoranlara gidiyorum. Bu sü-
rede sokakta kimi görürsem göreyim
bana karşı ilgilerini ve sevgilerini
hemen hissediyorum. Beni kendile-
rinden biri gibi görmeleri çok ho-
şuma gidiyor. İlk geldiğim

günlerde bir TV almak için teknoloji
mağazasına gitmiştim. Televizyonu
satın aldıktan sonra bir taraftarımız
benimle fotoğraf çekilmek istediğini
söyledi. Birlikte fotoğraf çekildik. Sa-
nırım bir grup konuşmasında bu fo-
toğrafı yayınladı. Sonrasında bir
anda, hiç beklemediğim bir anda yak-
laşık 50 kişi birden mağazanın içine
doluşmaya başladı ve benimle fotoğ-
raf çekilmeye çalıştılar. Sağ olsun ma-
ğazanın yetkilileri yardımcı olmasalar
arabaya binip, evime gidebilmem bile
mümkün değildi. Çünkü bir anda on-
larca kişi içeriye girerek fotoğraf çek-
tirmek istediler. İnanılmazdı."
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B eylikdüzüspor'un U14 takımı ve
U16 takımı bulundukları grup-
larda şampiyon olma başarısı

gösteredi. Elde edilen başarıyı Damga'ya
değerlendiren Kulüp Başkanı Metin
Aydın, “2019-2020 Sezonu'nda  U14 A2
Grubu'nda mücadele eden takımımız na-

mağlup şampiyon oldu yine geçen hafta U16 takı-
mımız da şampiyon olarak Türkiye finallerine
gitmeye hak kazandı. Biz yönetim kurulu olarak hep
altyapıya önem verdik. Kendimize dört yıl gibi bir
hedef koymuştuk. Altyapıyı güçlendirerek A takıma
bu yansıtmayı planlamıştık. Bu doğrultuda devam

ediyoruz. Temeli sağlam olan kulüpler hep ileri gi-
derler. Biz de bu anlayıştayız. İnşallah önümüzdeki
senelerde de bunun meyvesini yiyeceğiz. Alt katego-
rilerin hepsinde mücadele ediyoruz. Ocak ayında
U19 takımımız mücadeleye başlayacak onlardan da
büyük başarılar bekliyoruz. Gençlerimiz iyi yolda gi-
diyor güzel işler yapıp hepimizi gururlandırıyorlar”
dedi.

Beylikdüzüspor daha iyi olacak

Beylikdüzüspor'a ilişkin de konuşan Aydın, “A takı-
mımız zor bir grupta mücadele ediyor. Şimdiye
kadar oynadığımız maçlarda istediğimiz sonuçlar ol-

masa da bundan sonraki süreçte daha iyi olacağını
düşünüyorum. Biz geçen sene fair play ödülünü
aldık. Bunlar da göz önünde bulunudurulursa; biz
gelen her takıma en iyi şekilde ev sahipliği yapıyoruz,
gittiğimiz yerlerde de bir misafir nasıl olmalıysa öyle
oluyoruz.  Yalnız bu sezon centilmenliğe yakışmayan
hareketler oldu bunlar da bizi üzdü. Bütün bunlar
sahaya da yansıyor.  Biz lige başlarken bir şampiyon-
luğumuz garanti diyorduk. O da nedir fair play ödü-
lünü alarak şampiyon olacağız diyorduk. Bir üst lige
çıkmak, düşmek önemli ama fair play da önemli. Biz
kulübü iyi bir yere getirmek istiyoruz bunun için de
önemli çalışmalarımız var” diye konuştu.

NAMAĞLUP

ŞAMPİYON 

Beylikdüzüspor U14 takımı mücadele ettiği A2
Grubu'nda namağlup bir şekilde şampiyon

olarak önemli bir başarıya imza etti

BARIŞ 
KIŞ

ÖZEL HABER

BeylIKdUzU genClerle 
gUrUr dUyUyor
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EmlaK Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli,
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Yıl-
maz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz,
Riva arazisi üzerinde gerçekleştirilen Düşler Vadisi
Riva projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Riva'da gerçekleştirilen toplantıda ayrıca Galatasaray
İkinci Başkanı Abdurrahim Albayarak, Başkan Yar-
dımcısı Yusuf Günay ve yönetim kurulu üyeleri de yer
aldı.

İstanbul'a yakın

İlk olarak konuşan Hakan Yılmaz, projeye ile ilgili şun-
ları söyledi; "207 dönüm ormanı ile özel bir noktada
yer alıyor. Son yaşanan depremle birlikte İstanbul'da
Riva bölgesi zemin yapısı açısından sağlamlık düze-
yinde olan 3-4 bölgeden biri. Anadolu yakasının kuze-
yinde yer alan projemiz ile Riva'da yatırımcılara güven
ve konfor bir yaşam için tasarladık. 157 dönüm arazi,
207 dönüm özel arazi, 77 dönüm park alanı, alış-veriş
sokağı ve devlet okulu var. Gölet ve yüzülebilir lagün
mevcut. Bu lokasyonu İstanbul'a yakın olduğunu an-
latmaya çalıştık."

Protokol imzalandı

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli ise,
Türkiye'ye ve paydaşlarına değer katmaya çalıştıklarını
ifade ederek, "Süreçler uzun ve zorlu olsa önemli olan
sonunda kazanımlar önemli. Ülkemizin değerli spor
kulübü Galatasaray ile Florya ve Riva arazilerini geliş-
tirmek için protokol yapmıştık. Sonrasında bu alan-
larda ihale çalışmalarını yaptık. Riva'da inşaat
faaliyetleri devam ediyor. Florya arazisinin çeşitli ne-
denlerden dolayı teslim edilmemesinden 9. ayında pro-
tokol feshedildi. Yoğun görüşmeler neticesinde ortak
menfaatler konusunda yeni bir protokol imzaladık.
Öncelikle Florya'nın Galatasaray Spor Kulübü'nde
iade edilmesine karar verdik. Karşılığında 120 milyon
TL tutarında bizim üzerimizdeki yükümlülük Galata-
saray tarafından ödenecek. Masraflar Galatasaray ta-

rafından ödenecek. Riva arazinde Düşler Vadisi ile
aynı şartlarda devam ediyoruz. Bu 5 başlık üzerinde
protokol imzaladık. Projeyi en kısa sürede tamamlayıp,
teslim edeceğiz. Her iki tarafından da önemli kazanım-
lar elde ettiğini işin sonunda göreceğiz. Devlet büyük-
lerimize, Galatasaray ailesine ve Mustafa Cengiz'e
teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Tarihi bir an

Mustafa Cengiz de, Galatasaray'ın tarihi bir anına ta-
nıklık edildiğini vurgulayarak, "2016 yılından beri
süren fiziki ve hukuki nedenlerden çıkamadığımız Flor-
ya'nın tekrar dönüşünü, evimize yasal dönüşünü sağ-
lamış bulunuyoruz. Bu değerli araziyi bugünlere
getiren yönetimlere teşekkür ediyorum. Projeye delalet
eden bütün kardeşlerimi kutluyorum. Cumhurbaşka-
nımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli'ye, yöne-
tim kurulu başkanı Ertan Keleş ve Hakan Yılmaz'a te-
şekkür ediyorum. Florya bizim yuvamız. Bunun bizim
bize kazandırılması çok değerli bir hizmet. Biz bu ge-
cikmeden kaynaklanan bütün giderleri, faizleri ödeye-
ceğiz. Aldığımız parayı 120 milyon TL iade ediyoruz.
Biz evimize bedel ödeyerek tekrar sahip oluyoruz.
Yuva en değerli şeydir. Taraftarımız ve rakiplerimizin
de bu bağlamda değerlendirmesini diliyorum. 120 mil-
yon Lira gider ödeyeceğiz. Bizim Riva'yı canlandırma-
mız lazım. Riva, İstanbul'un ulaşım ve sağlam kaya
yapası açısından en değerleri yerlerinden. Gelecek Ri-
va'da. 365 gün kalınabilecek bir konumda. Bu konu-
mun camiamızın mutlaka 1400 konuttan birer konut
almasını istiyorum. Alacakları her konut Galatasaray'a
artı olacak. Burada konut sahibi olmak çocuklarımız
ve spor bir camiasının geleceği için çok önemli. Riva'ya
sahip çıksınlar. Hayırlı, uğurlu olsun. Destek veren
herkese teşekkür ediyorum. Teknik heyet ve futbolcular
çok sevindi. Bazı sahaları düzenleyemiyorduk. Flor-
ya'yı en iyi hale getirmeye çalışacağız. Kemerburgaz ve
ada için de yasal süreç devam ediyor" dedi. DHA

ali Şen şampiyonluk

istedi
Fenerbahçe'nin eski

başkanlarından Ali Şen,
"Şampiyonluk beklentisi

bu yıl daha fazla, çünkü bu
7'nci yıl, 6 yıl şampiyon

olamadık. Fenerbahçe'de
tribünde olan, evinde 
oturan mutlaka ama 

mutlaka 'pardon' demeden
bu yıl şampiyonluğu 

bekliyor" dedi
FeNerBaHçe'NİN eski başkanla-
rından ali Şen, sarıyer Kulübü eski
genel kaptanı eyüp odabaşı'nı
anma yemeğinde Demirören Haber
ajansı'na (DHa) özel açıklamalarda
bulundu. Bu yıl Fenerbahçe'de her-
kesin şampiyonluğu beklediğini
vurgulayan Şen, "Şampiyonluk bek-
lentisi her yıldan daha fazla çünkü
bu 7'nci yıl, 6 yıl şampiyon olama-
dık. Fenerbahçe'de tribünde olan,
evinde oturan mutlaka ama mut-
laka 'pardon' demeden bu yıl şam-
piyonluğu bekliyor. Galatasaray
geçen sene duble yaptı. Bu sene
ligi 5'inci de bitirse 'eh olabilir' diye-
biliriz çünkü geçen sene başarıları
var. Bizim artık 'ee' demeye, başka-
nın da yönetimin de antrenörün de
pek hakkı yok" diye konuştu.

Ersun Yanal'ı severim

Fenerbahçe Teknik Direktörü ersun
Yanal hakkında da görüşlerini pay-
laşan ali Şen, "Fenerbahçe'de iyi

bir kadro ve oyuncular var. Bu
oyuncuları iyi bir takım haline geti-
recek olan da antrenör. ersun Ya-
nal'ı severim. Kendisini ilk başladığı
Manisa'dan bu yana takip ederim
ama bu takımdan, bu futbolcular-
dan iyi bir kadro kurması lazım.
Kurmasını bekliyoruz. Bunun par-
donu yok" ifadelerini kullandı.

Koç'u yakından tanıyorum

Fenerbahçe Başkanı ali Koç'un en
büyük destekçilerinden biri oldu-
ğunu sözlerine ekleyen ali Şen, "ali
Koç'u çok iyi değerlendiriyoruz. en
büyük destekçilerinden biri benim.
ali Koç'un gelmesi mali durum ola-
rak iyi oldu. ancak ve ancak tekrar
söylüyorum, geçen sene çok kötü.
Bu sene ise 'çok'u biraz kaldırdık
ama yine de takım kötü. ali Koç'un
zekasını yakından tanıyan biri ola-
rak bu sene takımın şampiyon ol-
masını, takımı şampiyon yapmasını
bekliyoruz" şeklinde konuştu.

yenilmez bir takım

spor Toto Bölgesel amatör Lig
(BaL) 6'ncı Grup'ta mücadele eden
Kırıkkale Büyük anadolu spor,
ligde oynadığı 11 karşılaşmada
yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda
10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak
31 puan toplayan kırmızı-mavililer,
en yakın rakibinin 8 puan önünde
liderliğini sürdürüyor. sezona şam-
piyonluk parolasıyla başlayan Kı-
rıkkale Büyük anadolu spor,
BaL'da fırtına gibi esiyor. Kırmızı-
mavililer ligde bu sezon oynadığı
11 karşılaşmada 10 galibiyet, 1
beraberlik aldı. 6'ncı Grup'ta rakip
kalelere 26 gol atan Kırıkkale
ekibi, kendi kalesinde ise 5 gol
gördü. Kırıkkale Büyük anadolu
spor, ligin ilk yarısının bitimine 2
hafta kala topladığı 31 puanla en
yakın rakibi aNKara T.K.İ.'nin 8

puan önünde lider durumda
bulunuyor.

Kupayı alalım

Kırıkkale Büyük anadolu spor Tek-
nik Direktörü Hasan Basri Kara,
"Lige iyi bir başlangıç yaptık, fut-
bolcularımızın ayaklarına sağlık.
11 haftalık maratonu geride bırak-
tık. Bu süreçte sadece bir karşılaş-
mada berabere kaldık. rabbimin
izni ile sezon sonu ipi göğüsleyen
takım olmak için sahada mücadele
ediyoruz. Bize inanan ve güvenen
yönetimimize, taraftarlarımıza ve
Kırıkkale halkına sonsuz teşekkür
ederim. ayrıca bu yolda bize des-
tek olan Kırıkkale Valisi Yunus
sezer ve Kırıkkale Belediye Başka-
nımız Mehmet saygılı'ya teşekkür
ederim" dedi. 
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Kasımpaşa, Süper Lig'in
14'üncü haftasında Beşiktaş ile
Pazar günü saat 19.00'da
evinde oynayacağı maçın ha-
zırlıklarına başladı. Kasım-
paşa, yeni teknik direktörü
Tayfur Havutcu yönetiminde
Kemerburgaz Kasımpaşa
Spor Tesisleri'nde gerçekleştiri-
len antrenmanla Beşiktaş maçı
hazırlıklarına başladı. Antren-
manda Van Spor Futbol Ku-
lübü maçında oynayan

futbolcular rejenerasyon çalış-
ması yaptı. Oynamayan ve az
süre alan oyuncular ise antren-
mana koşu ve ısınma hareket-
leriyle başlayarak, core
çalışmalarıyla devam etti. An-
trenman pozisyon çalışmaları-
nın ardından yapılan taktik
çalışmalarıyla sona erdi. Ka-
sımpaşa, Beşiktaş maçı hazır-
lıklarına yarın saat 17.30'da
yapacağı antrenman ile devam
edecek.
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Galatasaray
Florya’da

kalıyor
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz,

"2016 yılından beri süren fiziki ve hukuki 
nedenlerden çıkamadığımız Florya'nın tekrar
dönüşünü, evimize yasal dönüşünü sağlamış

bulunuyoruz. Bu değerli araziyi bugünlere 
getiren yönetimlere teşekkür ediyorum" dedi

BURSA
EViNDE
ÜSTÜN
Bursaspor, hafta sonu sahasında
Giresunspor’u ağırlayacağı maç önce-
sinde sahasındaki başarılı performan-
sla dikkat çekiyor. Yeşil beyazlılar,
Türkiye profesyonel liglerinde saha-
sında en iyi performansa sahip ekipler
arasında yer alıyor. TFF 1’inci Lig’de 8
aralık pazar günü sahasında Gire-
sunspor’u ağırlayacak Bursaspor, bu
sezon sahasında oynadığı 6 maçtan 5
galibiyet çıkarırken, birinde ise bera-
bere kaldı. 
Türkiye profesyonel liglerine bakıldı-
ğında; geride kalan haftalarda 11
takım evinde yenilgisizliğini sürdürür-
ken, yeşil beyazlılar da liglerin en ba-
şarılı iç saha performansını gösteren
takımlarından biri konumunda yer alı-
yor. Türkiye profesyonel liglerinde bu
sezon Manisa Futbol Kulübü, saha-
sında oynadığı 7 maçın 7’sini de kaza-
narak en iyi iç saha performansını
gösterdi. Manisa temsilcisini ise puan
ortalamaları bazında süper Lig lideri
Demir Grup sivasspor, TFF 3’üncü Lig
1’inci Grup ikincisi serik Belediyespor
ve TFF 1’inci Lig dördüncüsü Bursas-
por takip ediyor. Bursaspor, TFF 1’inci
Lig’de lider Hatayspor ile yenilgisiz iki
takımdan biri konumunda bulunurken,
her iki ekip de evindeki 6’şar maçta
aynı performansı sergiledi. 



BiG BOSS Concept 
Beylikdüzü’nde yeni adresiniz...

Beykent Big Boss Concept olarak sizlere daha iyi
hizmet sunmak için çok çalışıcağız...

Telefon: 0533 161 34 56
Adres: Adnan Kahveci, Anadolu Cd. No:22, 34528 Beylikdüzü – İstanbul

corbacıaden corbacıaden

0212 856 0 112 ADRESTEL:
Yavuz Sultan Selim Bulvarı Pınartepe

Mah. A1 Blok No:34 
Beylikdüzü-Büyükçekmece-İstanbul

1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...

ÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADEN
40 ÇEŞİT ÇORBA

Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

O yunu izleyen Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Süt Kar-

deşler’in ilk gösteriminin Esen-
yurt’ta yapılmasının kendileri için
bir ayrıcalık olduğunu vurguladı.
Tiyatroyu Esenyurt’ta alışkanlık ha-
line getirmek istediklerini belirten
Başkan Bozkurt, “Tiyatro ile Esen-
yurtluları birleştireceğiz” dedi.
Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri
Müdürlüğü, Türk tiyatrosunun
usta ismi Nejat Uygur'un çocukları
Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler
tarafından yeniden uyarlanan "Süt
Kardeşler" tiyatro oyununu, kültür-
sanat etkinlikleri kapsamında Esen-
yurtlu tiyatroseverlerle buluşturdu.
İlk gösterimi Şehit Erol Olçok Kül-
tür Merkezi'nde sahnelenen oyuna

vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın öykü-
sünden sinema için senaryolaştırı-
lan oyun, yıllar önce büyük usta
Nejat Uygur tarafından tiyatroya
uyarlanmıştı. Süt Kardeşler'in
oyuncu kadrosunda, Behzat Uygur,
Süheyl Uygur, Emine Ün, Nurten
İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke,
Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm gibi
dev isimler yer alıyor. 7'den 70'e
herkesi güldüren oyun asabi ko-
medi olarak nitelendiriliyor.

Büyük mutluluk yaşadık

Oyunun ilk gösterimini izleyenler
arasında Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt da
vardı. İlk gösterim için Esenyurt’u
tercih eden Behzat ve Süheyl Uygur
kardeşlere teşekkür eden Başkan
Bozkurt, "Çok mutluyuz birkaç ne-

denden dolayı mutluyuz. Birincisi
tiyatroyu Esenyurt'a alışkanlık ha-
line getirmek bizim için çok önemli
ve güzel bir şey. Tiyatro ile Esen-
yurtluları birleştireceğiz. İkincisi ise
rahmetli Nejat Uygur'un ürettiği bir
oyunu Süt Kardeşler'i burada sah-
nelemek bizim için bir ayrıcalık
oldu. Onun değerli iki oğlu bunu
sahneye uyarladılar. Dolayısıyla
ikinci mutluluğumuz da onları bu-
rada ağırlamak oldu. Umudun
Şehri demiştik Esenyurt'a, Umu-
dun Şehri’nde böyle yolculuğa çık-
mak bizi çok mutlu ediyor.
Esenyurtlular adına da çok mutlu-
yuz bir belediye başkanı olarak
bunun mutluluğunu yaşıyorum"
şeklinde konuştu.

Esenyurt kendi evimiz gibi

Esenyurt’u, Uygur Tiyatrosu’nun

evi olarak nitelendiren Behzat
Uygur, “Seyircimizle birbirimizi
çok seviyoruz. Esenyurt, Uygur Ti-
yatrosu için kendi evimiz gibi.
Özellikle gala gecesini Esenyurt’ta
yapmak istedik. Normalde gala-
larda ünlüler olur biz galada akra-
balarımızı tercih ettik. Yeni
oyunumuz Süt Kardeşler’de on-
larla buluşmak çok keyifliydi.
Emeğimizin karşılığını görmek bizi
çok mutlu etti. O yüzden Esenyurt
seyircisine ve samimiyetiyle bizim
gönlümüzde çok büyük bir yer ka-
zanan Başkan beye teşekkür edi-
yoruz, bizi Esenyurtlu
tiyatroseverlerle buluşturduğu
için” dedi. Esenyurt seyircisinden
çok fazla istek olduğunu söyleyen
Uygur, bundan sonraki süreçte
daha sık Esenyurt’ta olacaklarının
müjdesini verdi.
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İstanbul merkezli samyeli Engelsiz
Yaşam-Eğitim Derneği ile Kahta Engelliler
Derneği, Kahta Özel Eğitim uygulama 
Okulu’nun 3.Kademe yetim ve engelli 
öğrencilerine giyim yardımında bulundu.
Şehit Murat toprak Ortaokulu’nda düzenle-
nen programa Kahta belediye başkan Yar-
dımcısı Yavuz turan, Kahta İlçe Milli Eğitim
Müdürü İbrahim Halil tunçmen, Ram Mü-
dürü Murat ardı, Kahta Engelliler Derneği
başkanı serkan aslan, Kahta Özel Eğitim
uygulama Okulu 3.Kademe Müdürü abdul-
lah Çetinkaya başta olmak üzere pek çok
öğrenci ve veli katılım sağladı. 

Bizim için sınır yok

Programda konuşan samyeli Engelsiz

Yaşam ve Eğitim Derneği başkanı bahat-
tin Demir, “bizim için sınır yok, hangi coğ-
rafyada hüzün varsa kalbine dokunulması
gereken bir çocuk varsa biz orda oluruz.
bu fikri her daim kendimize hayat felse-
fesi olarak benimsedik. Kahta’daki yetim
ve engelli çocuklarımızla buluşmanın
mutluluğunu anlatacak tek bir satır yok.
Dernek olarak türkiye’nin her bir yerin-
deki bütün çocuklar bizimde çocuklarımız-
dır. Onların tüm haklarının savunucusu
olarak her daim onların yanındayız” diye
konuştu. Şölen havasında geçen prog-
ramda çocuklara hediyeleri dağıtıldıktan
sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çe-
kildi. Program müzik eşliğinde eğlencenin
ardından son buldu.

TIYATRO ESENYURT’TA
ALISKANLIK OLACAK 

Türk tiyatrosunun usta ismi Nejat Uygur'un çocukları Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler tarafından yeniden tiyatroya
uyarlanan "Süt Kardeşler" adlı oyun, Esenyurt Belediyesinin organizasyonu ile ilk kez Esenyurt'ta sahnelendi. Oyun
sonrası konuşan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Tiyatro Esenyurt için alışkanlık olacak” dedi

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Evimize mutlu dönüyoruz
Esenyurt seyircisinden güzel bir enerji aldıklarını

belirten Süheyl Uygur, “Buradan evlerimize mutlu

döneceğiz. Hepimizde heyecan vardı. Fakat

perde açıldığından itibaren o heyecan bitti seyir-

cilerden o güzel enerjiyi aldık. Hem seyircilerimiz

eğlendi hem de biz” diye konuştu. Oyuncu

Emine Ün ise, “Bizim için çok özeldi, buradaki

seyirciyle böyle bir organizasyonla karşılaşmak

bizi çok mutlu etti. Çok güzel bir atmosfer vardı.

Seyircimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kul-

landı. Öte yandan, vatandaşlar da Süt Kardeş-

ler’i çok beğendiklerini ifade ederek, bu tür

etkinliklerin aralıksız devam etmesini istedi.

Metrobüs
kadınlara emanet
HER gün bir milyondan fazla kişinin
seyahat ettiği 44 istasyondan oluşan
Metrobüs hattında kadın güvenlik
personeli göreve başladı. Özel Gü-
venlik Kanunu ve ilgili yönetmelik-
lerde belirtilen sorumluluklar
çerçevesinde hareket eden kadın gü-
venlik görevlileri, TÜYAP, Cevizli-
bağ, Zeytinburnu, Şirinevler
istasyonunda hizmet veriyor. 52 kilo-
metre uzunluğa sahip 601 araçla
hizmet verilen Metrobüs hattında
toplam 260 güvenlik görevlisi çalışı-
yor. Güvenlik görevlileri iş sağlığı ve
güvenliği, güvenlik mevzuatı, terör
kaynaklı güvenlik riskleri, etkili ileti-
şim, ilkyardım ve risk analizi eğitim-
leri alıyor.

Ellerinin değdiği 
yer güzelleşecek 

Konuya ilişkin açıklamalarda bulu-
nan İETT Genel Müdürü Hamdi
Alper Kolukısa, ‘‘7 gün 24 saat hiz-
met veren Metrobüs hattımızda
artık kadın güvenlik personelimiz de
göreve başladı. İlk etapta 4 istasyo-
numuzda hizmet vermeye başlayan

güvenlik personelimizin sayısını ar-
tırmayı planlıyoruz. İstanbul gibi
kent içi ulaşımın yoğun olduğu met-
ropol bir şehrin ulaşım ağlarından
biri olan Metrobüste kadınlarımızın
da göreve başlamış olması bizleri
çok mutlu ediyor. İnanıyorum ki
kadın elinin değdiği yerler daha da
güzelleşecektir. Kendilerine görevle-
rinde başarılı olmalarını, İstanbullu
yolcularımız için hayırlı olmasını di-
liyorum’’ dedi.
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Bozkurt, Esenyurt’un sanatla iç içe yaşayan bir kent olması için çalıştıklarını ifade etti.

çalışmaya

başladılar

YARDIM iÇiN
ENGEL YOK


