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Aydınlar arası
düşmanlık
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Altan’dan tokat
gibi yanıt
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Sil baştan mı?
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Çöplükte 
yaşamak

SaYFa 9asker aVŞar

Devrim 
samimiyet ister

Bülent Arınç, "KHK faciadır"
açıklaması için "Esefle karşıla-

dım" diyen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'a yanıt verdi. Arınç, "Yanlış
uygulamadan mağdur olanların çek-
tiği ızdırabı anlatmak için kullandı-
ğım cümledir. Eğer bu cümleyi
çıplak olarak alırsanız yanlış anla-
malara götürecek bir cümle. Sayın
Cumhurbaşkanı'mızın eleştiren ko-
nuşmasını saygıyla, takdirle karşılı-
yorum" dedi. I SAYFA 7
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Biz her türlü 
görüşe açığız

Yeni parti kurma çalışmaları
sürdüren Ahmet Davutoğlu,

Saadet Lideri Karamollaoğlu ile
görüştükten sonra açıklama yaptı.
Yeni parti sürecinin yıl sonuna kadar
tamamlanacağını ifade eden Davu-
toğlu "Sayın Babacan'la da biz her
şeyden önce dostuz, isterdik ki hep
beraber olalım ama bu mümkün 
olmadı. Bizim için kendi partimizin
sağlıklı oluşması tek hedeftir. Her
türlü görüşe açığız" dedi.
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QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz
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Nefret suçuna 
caydırıcı ceza

MHP, nefret ve ayrımcılık su-
çunun sosyal medya plat-

formları üzerinden işlenmesine
caydırıcı cezanın getirilmesini öngö-
ren yasa teklifini, TBMM Başkanlı-
ğı'na sundu. MHP İstanbul
Milletvekili Arzu Erdem'in sunduğu
teklife göre, nefreti yazılı ve görsel
olarak sosyal medya platformları
üzerinden yayan, teşvik eden, yücel-
ten ya da güçlendiren ifadelerde bu-
lunduğu tespit edilen kişilerin, 1
yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılması öngörülüyor.

ç

Önce kürtaj yap
şimdi bakireyim de!

15 Temmuz gecesi eşi Erol
Olçok ve oğlu Abdullah Tay-

yip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok
çok sert bir açıklamada bulundu.
Olçok, "FETÖ ile flört et, hamile
kal, 15 Temmuz gecesi şehit kanı ile
kürtaj ol, şimdi de bakireyim diye
gez" paylaşımını yaptı. Nihal Olçok
paylaşımında, siyasi parti liderleri,
bazı bakanları ve YİK üyesi Bülent
Arınç'ı etiketledi. 
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Hazine ve Maliye Bakanı Al-
bayrak, “Asgari ücretli, dar ge-

lirli vatandaşlarımızı ev sahibi
yapacak bir modelin finasman altya-
pısını tamamladık. Türkiye'de uygu-
lanmış tarihin en düşük faiz oranı ile
kira öder gibi ev sahibi olacaklar”
dedi. Albayrak, “Sosyal adalet nokta-
sında, sektörler, yan sektörler, iktisadi
faaliyetlerin güçlendirilmesi nokta-
sında bu önemli adımı inşallah başla-
tıyoruz” açıklamasını yaptı. I SAYFA 6
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Dar gelirli vatandaş 
ev sahibi olabilecek

Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nin
yeni etap çalışmaları devam

ediyor. 444 bin metrekaresi kazan-
dırılan 1. ve 2. Etapların ardından
148 bin metrekarelik alana sahip 3.
Etabı hizmete açmak için çalışma-
ları sürdüren Beylikdüzü Beledi-
yesi, Yaşam Vadisi’ni denizle
buluşturacak. I SAYFA 4
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Çalışmalar bitince
denizle buluşacak

Kamuran Yetişkin ile en son bir
hafta evvel telefonla görüştüklerini

anlatan Alkan, "Bana, 'Bir sen varsın
dostum. Benim başıma bir şey gelirse,
biliyorum sen peşimde dolaşacaksın'
dedi. Yani bana vasiyette bulundu. Bir
haftadır yazışamadık. Bir gün evvel
akşam da aklıma geldi, ne oldu bu kız
aramıyor, öldü mü, kaldı mı dedim. Dün
sabah televizyonda görünce ben inana-
madım" diye konuştu. Oya Yetişkin'in,
annesi vefat ettikten sonra bayağı bir
borçlandığını belirten Alkan, "Durumları
çok kötüydü. Abla kardeş bunlar devamlı
depresyon ilacı içiyorlardı. İnsanlardan
nefret ediyorlardı" açıklamasını yaptı. 
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1993 yılında Van'ın Başkale
ilçesinde teröristlerce girilen

çatışmada şehit olan Astsubay
Namık Ayhan Akbaba'nın annesi
Şehit Anaları Derneği Başkanı Pa-
kize Akbaba hakkında, CHP'nin, 5
Aralık 2017 tarihinde düzenlediği
'Eşitlik ve Adalet Kadın Buluş-
ması' programındaki konuşma-
sında, Cumhurbaşkanına hakaret
ettiği suçlamasıyla dava açıldı. 

ç Tutuksuz yargılanan Akba-
ba'ya, karar duruşmasında İYİ

Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli
Ağbaba ile milletvekilleri destek oldu.
Erdoğan'ın avukatı, başka bir davaya
ait katılma dilekçesinin bu dosyaya
sehven gönderildiğini bildirerek şika-
yetten vazgeçtiklerini söyledi. Suç un-
surunun oluşmadığı gerekçesiyle
Akbaba'nın beraatına hükmedildi. 
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KaDDaFİ’nİn 760 MİLYOn DOLarInI GETİrECEKTİ
AK Parti Esenler eski Belediye
Meclis Üyesi Mustafa Atılgan,

“Burhan Kuzu, Kaddafi’nin paralarını
Türkiye’ye getireceğim diye çocuğumu
kandırdı. Kaddafı’nin 760 milyon dola-
rını Türkiye’ye getireceğim diyen Kuzu,
parayı getiremedi ve topladığı paraları

geri ödemeyince fatura aileme ve oğ-
luma kesildi. Bu olayı yargıya taşıdım"
iddiasında bulundu. Atılgan, bu olay ne-
deniyle oğlunun ölesiye dövüldüğünü
belirtti. Atılgan ayrıca konuyu Esenler
Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve İl Baş-
kanı'na da aktardığını dile getirdi. 
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AK Parti Esenler eski Belediye Meclis Üyesi Mustafa Atılgan,
AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun oğlunu
dolandırdığını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. 
Atılgan’ın iddialarının iftira olduğunu belirten Kuzu ise 
“Konumumu kullanarak ve şantaj yaparak benden para
almak istedi. Buna müsaade etmedim” açıklamasını yaptı

Şehit Anaları 
Derneği Başkanı 
Pakize Akbaba, 

'Cumhurbaşkanına 
hakaret' suçundan

tutuksuz yargılandığı
davada, Erdoğan'ın
avukatının şikayet-

ten vazgeçmesi 
üzerine beraat etti

ErDOĞan’In aVuKaTI 
ŞİKaYETİnDEn VaZGEÇTİ

SEHIT ANNESI BERAAT ETTI
1993’TE BaŞKaLE’DE
OĞLu ŞEhİT DÜŞTÜ

BU BAKIŞI ÖNEMSİYORUM
İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu'nun seçim

kampanyası'nın direk-
törlüğünü yapan 
Necati Özkan'ın,
'Kahramanın Yolcu-
luğu' isimli kitabı
hakkında İma-
moğlu açıklama
yaptı. Özkan'la
organik bir tanış-
ması olduğunu
ve bu organik
tanışmanın
halen organik
bir şekilde
devam etti-

ğini belirten İmamoğlu, "Kitabın
tamamını okuma fırsatım olmadı.
Necati Bey kendi gözüyle süreci
değerlendirmiştir. Necati Bey'in bu
bakışını önemisyorum. Yarın bir
başkası farklı bir sürecini yazacak-
tır. Her ne kadar beni kahraman
diye tanımlasa da ben kendimi
kahraman olarak tanımlamıyo-
rum. Kahraman olmak sorumlu-
luk ve zaman ister. Sadece bir
başlangıca imza attım. Sonra-
sında ne olur Allah bilir" ifadele-
rini kullandı. İlgili kitabı CHP İl
Başkanı Kaftancıoğlu, CHP'lilerin
ve İstanbul ittifakının yok sayıldığı
gerekçesiyle eleştirmişti. 
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‘KAHRAMAN’ TARTIŞMASINA DAHİL OLDU

CUMHURBAŞKANI’NA HAKARETTEN YARGILANIYORDU

AK PARTİ ESKİ MECLİS ÜYESİ ATILGAN’DAN, KUZU HAKKINDA SKANDAL İDDİA

INTIHAR MI CINAYET MI?
Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin yakın dostu Serpil Alkan, kardeşlerden Oya
Yetişkin'in, “Ben ölsem bu kardeşlerim ne yapar? Ben ölürsem onlar da ölecek” dediğini belirtti

İnSanLarDan nEFrET
EDİYOrLarDI

ADLİYEDE
ŞOK İNTİHAR

İstanbul Adalet Sarayı'nda inti-
har girişimi şoku yaşandı. 35

yaşındaki İbrahim Özkan, 7. kattan
atladı. Adliyenin atruim alanına
düşen Özkan'ın öldüğü sanılarak
üzerine gazete örtüldü. Bir süre sonra
gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın yaşadı-
ğını belirledi. Hastaneye kaldırılan 
İbrahim Özkan yapılan tüm müda-
halelere rağmen hayatını kaybetti. İn-

tihar eden İbrahim
Özkan'ın yazar Seray
Şahiner'in eşi olduğu
öğrenildi. Özkan'ın
Alkollü araç kullana-
rak trafik güvenliğini
tehlikeye atmak su-
çundan 4 ay 5 gün
hapis cezasına çarptı-
rıldığı öğrenildi. 
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Ekrem
İmamoğlu Necati

Özkan

2’si kadın 4 kardeşin Fatih’te
evlerinde ölü bulunması
büyük yankı uyandırdı. Türki-
ye’nin konuştuğu olayın sır
perdesi aralanmaya çalışılıyor. 

Nihal
Olçok

İbrahim
Özkan

İbrahim
Özkan

İbrahim
Özkan

İbrahim
Özkan

İbrahim
Özkan

İbrahim
Özkan

İbrahim
Özkan

İbrahim
Özkan

İbrahim
Özkan

İbrahim
Özkan

İbrahim
Özkan

Berat 
Albayrak

Bülent
Arınç

Skandal iddialar hak-
kında açıklama yapan AK

Parti eski Milletvekili ve MKYK
üyesi Burhan Kuzu ise “Mus-
tafa Atılgan isim şahıs, konu-
mumu kullanarak ve şantaj
yaparak benden para almak
istedi. Buna müsaade etme-
dim. Olay anlattığı gibi de-
ğildir. Savcılığa suç duy-

urusunda bulunmuş ancak dava
açılması uygun görülmemiştir”
ifadelerini kullandı. Atılgan'ın
hakkında söylediklerinin tama-
mının iftira olduğunu belirten
Kuzu, “Hakkımda suç duyuru-
sunda bulunmuş ve reddedil-
miştir. Hani hukukun
üstünlüğüne olan saygınız?
Yuh size” açıklamasını yaptı.  

Burhan KuZu: İDDİaLar TaMaMEn İFTİraDIr

ç

AK Parti 
MKYK üyesi

ve eski 
Milletvekili

Burhan
Kuzu 

KUZU OGLUMU
DOLANDIRDI!



aKanSEL Eğitim Danışmanlık sertifikalı eğitimlerine tam gaz 
devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir 
yanında düzenlenen eğitimlere ilgi oldukça fazla. aralık ayında 
arka arkaya eğitimler düzenleyen akansel Danışmanlık'ın eğitim 
tarihleri ve yerleri şu şekilde:
8 aralık, Zirve İstanbul Beslenme ve Diyetetik Konferansı / arel
Üniversitesi Sefaköy Kampüsü
14 aralık, Zirve İstanbul Psikoloji Konferansı / Mümtaz Tür-
han Sosyal Bilimler Lisesi
15 aralık, Zirve İstanbul Hukuk Konferansı / Profilo Kül-
tür Merkezi Baki Kuru, şeref Kısacık, Hüseyin Hatemi,
nazan Moroğlu, Serdar Ülkü, Ferhat aydın, Uğur
Batı, Mehmet Zihni Sungur, nevzat Tarhan, Zeynep
Selvili Çarmıklı, Ceren Yaşa, Emre Uzun, Taylan
Kümeli, Ender Saraç, Çağatay Demir gibi ala-
nında uzman doktorların doçentlerin ve profe-
sorlerin katılacağı eğitimleri kaçırmayın
derim. Daha önce ben 2 defa katıldım iki-
sinden de mutlu ayrıldım.

DÜN Cihangir'e gittim ama gitmez olaydım.
Resmen aşık oldum. Nasıl güzel bir manz-
arası var. Nasıl tarih kokuyor. Ben burada
yaşasam çıldırırım şuranın güzelliğinden
dedim arkadaşıma. Önce İBB Cihangir Ci-
hannüması Sosyal Tesisleri'ne gittik. Öyle
bir manzaraya karşı çay içtim ki o zevki ya-
şamanız lazım, mutlaka gidin. Daha sonra
Cihangir Camii'ye gittik. Çok yakınlar zaten
birbirine. Ne kadar farklı bir camiydi. Ben
tabii tarih ve mekan hastası olduğum için
hemen tarihçesini araştırdım. Meğer Sultan
Süleyman Mimar Sinan'a yaptırmış. 

Tehdit olarak görmemişler

Tarih içinde 5 defa yangın görmüş lakin res-
tore edilmiş hep. Günümüzdeki Cihangir
Camii, en son 2. Abdülhamid döneminde
restore edilmiş. Yanında da kanbur Şeh-
zade Cihangir'in mezarı var. Ne talihsiz bir
Şehzadeymiş diyenler olabilir ama bence en
talihlisi oydu. Kimse onu bir tehdit olarak
görmedi çünkü bedensel olarak bir kanburu
vardı. Ama bence bu tahta çıkmasına engel
değil. Nice aklından yoksun padişahları
tahta çıkardılar sırf boş kalmasın, istedikle-
rimizi yaptıralım diye. Cihangir akıllı bir
Şehzadeymiş, bence tahta çıkan akıl yok-
sunu padişahlara bin basardı. Ama Şeh-
zade Mustafa'nın ölümünden sonra
hastalanıp o da öldü. Gençliğinin baha-
rında kopup gitti bu zalim dünyadan uzun

uzun doya doya ya-
şayamadı.
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S özleri Mabel Matiz'e, müziği
Mabel ve Sezen aksu'ya ait olan
‘Gözlerine’, sosyal medya müzik

platformlarının en dikkat çeken şarkı ve
klibi oldu. şarkının video klibindeki du-
varda asılı olan Fatih Sultan Mehmet
portresi dikkat çekti. ancak Mabel'i iyi
tanıyan hayranları, onun ilk doğum ismi-
nin Fatih olduğunu bildiklerinden bunun
bir atıf olduğunu düşündü. nitekim
Mabel Matiz, bu çalışmada kök-
lerine, kendisine ilham veren
isim ve ekollere, doğumun-
dan sonra adını almış ol-
duğu Fatih Sultan
Mehmet’e de tablosu-
nun altında şarkısını
söyleyerek ruhani
sevgisini 
gönderiyor.

Mabel Matiz’in yeni çalışması
‘Gözlerine’ şarkısının video klibi,
ince ve çarpıcı detayları ile son 
günlerde çok konuşulur oldu

‘Gözlerine’ video klibi, Mabel’in önceki işlerinde
de olduğu gibi varoluşun dünyevi ve ilahi boyut-
larından alt metinler içeriyor. Vav - Elif teması
altında, insanları ortak ve evrensel bir aşk aura-
sında anlatan klip, içerdiği absürd öğelerle hem
gülümsetiyor, hem de izleyicisine yeni sorgular
açıyor.

VaV VE ELİF İLE EVrEnSEL aşK

Mabel Matiz’in klipte renkli apartman topuklu
ayakkkabılar giymesi de Sanat Güneşi Zeki Mü-

ren’i hatırlattı ve ona ithafen bir saygı duruşu
olarak algılandı. Klibin sonunda Mabel'in
3D modellemesi yapılarak ‘melek’ olarak 

hologramı yapıldı. Klipte bütün dinlere 
referans verecek şekilde bir de dua

sahnesi var. Klibin 
yönetmenliğini

ise Mabel Matiz 
ve Ufuk 

Sarı yaptı.

SanaT GÜnEşİ’nE ToPUKLU SaYGı

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 TL
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 15,00 TL

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

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

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

YIL  :  14 SA YI  : 4424 8 KASIM 2019 CUMA

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

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

Tel: 0212  886 17 94

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

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

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

14 yıllık müzik kariyerine 2018 yılında
çıkarttığı ilk teklisi ‘Dengi Dengine’ ile

hız kazandıran Öze Bade Derinöz,
2019 yılına, söz ve müziği kendisine
düzenlemesi Tolga Erzurumlu’ya ait
olan ‘Sen Bilirsin’ ile devam ediyor

anKara Başkent Üniversitesinde, radyo & Televizyon
Programcılığı ve opera Koro - Popüler Müzik öğrenimi
gördüğü sırada aldığı Flamenko, Funk-Jazz, Piyano eği-
timleri ile müziğinde yeni bir bakış açısı arayan Öze Bade
Derinöz, son yılarını üretici kimliğinin gelişimine adadı.

Yönetmen Haydaroğlu

netflix’te yayınlanan ilk Türk Yapımı ‘Hakan
Muhafız’ın 1. sezon soundtracklerinden,

‘Sen Gibi aşk’ın üreticisi olan Öze
Bade Derinöz aynı zamanda
2019 yılında Demet akalın’ın

seslendirdiği ‘Yekten’ ve Sinan
Güleryüz, Özge Özder
düeti olan ‘Senle Ben’

adlı eserlerin de söz ve
beste yazarı. Öze Bade De-
rinözü’n yaşanmışlıklardan
yola çıkarak yazdığı şarkı-
nın video klibi ünlü yönet-
men İmre Haydaroğlu
tarafından çekildi. ‘Sen Bi-

lirsin’ GnL etike-
tiyle tüm dijital
platformlarda.

KEMAL
SAMAT
‘DÜŞEŞ’
GENÇ popçu Kemal Samat bir yıl aradan
sonra 'Düşeş' isimli yeni çalışmasını Dgl
& Dmc Müzik etiketiyle müzikseverlerin
beğenisine sunuyor. Güçlü sesi ve farklı
yorumuyla dikkat çeken yakışıklı popçu
Kemal Samat; düzenlemesi başarılı
aranjör İlkan Günüç, sözü ve müziği son
dönemin yetenekli isimleri Ferhat Yaşrin
ve Esad Fidan' a ait 'Düşeş'i dinleyiciyle
buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Çe-
kimleri İstanbul'da plato da Tamer Ay-
doğdu yönetmenliğinde tamamlanan
klip 30 kişilik bir ekip görev aldı. Yaklaşık
20 saat süren çekimler için Tamer Ay-
doğdu farklı bir yüz aradığını belirterek
Fransa'dan bir model ile anlaşıp getirtti.

Instagram: isogkgz

İSMAİL GÖKGEZ
İSMAİL GÖKGEZ’LE SANATA DAİR

YILLAR SONRA 
CECELİ UĞURU

UZMANLAR GENÇLERLE 

BULUŞUYOR

BaşarıLı şarkıcı Gülden, müzisyen Mustafa
Ceceli ile geçtiğimiz günlerde stüdyoda bu-

luştular. Gülden, kariyerinin ilk çalışması
"Soğuk odalar" ve “Unutamam Dedin” de
birlikte çalıştığı Ceceli ile yıllar sonra

yeni şarkısında bir araya geldi.
Sosyal medyadan paylaştıkları fo-

toğraf ile dinleyicile-
rin heyecanını
artıran Gülden,
“Mustafa çok
iyi bir müzis-
yen, çok güzel
bir şarkı geli-

yor. Yıllar sonra
yeniden bu şarkı

için buluştuk. onun
uğuruna inanıyorum.”
Kasım ayının son haf-
tası DMC etiketiyle çık-
ması planlanan şarkının

klip hazırlıkları başladı.

AÇILIŞ YAPACAKLAR
Son dönemin en çok konuşulan
ikililerinden biri olarak gösterilen
Faruk K ve Canan,
Luxx adlı lüks
mekanın
açılışını 
yapacak. 
9 Kasım
Cumartesi
günü
gerçek-
leşecek
konserde
Faruk 
K ve
Canan
büyük bir şova
imza 
atacak. 
Haftasonu
programı 
olmayan-
lara 
duyurulur!

CİHANGİR
CAMİİ

DerinÖZ’Den 
DenGi DenGine

DerinÖZ’Den 
DenGi DenGine

DerinÖZ’Den 
DenGi DenGine

DerinÖZ’Den 
DenGi DenGine

DerinÖZ’Den 
DenGi DenGine

DerinÖZ’Den 
DenGi DenGine

DerinÖZ’Den 
DenGi DenGine

DerinÖZ’Den 
DenGi DenGine

DerinÖZ’Den 
DenGi DenGine

DerinÖZ’Den 
sen Bilirsin

MABEL MATIZ’DEN
incelikli mesajlar
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K amuran Yetişkin ile en son bir hafta
evvel telefonla görüştüklerini anlatan
Alkan, "Bana, 'Bir sen varsın dostum.

Benim başıma bir şey gelirse, biliyorum sen
peşimde dolaşacaksın' dedi. Yani bana vasi-
yette bulundu. 'Sen benim akrabamsın, karde-
şimsin. Keşke iki kardeşim yerine sen olsaydın
başımızda' dedi. Bir haftadır yazışamadık. Ben
de yeni kaset çıkarmıştım, klip çektik geçen
hafta. O yoğunlukta ben arayamadım bir haf-
tadır. Bir gün evvel akşam da aklıma geldi, ne
oldu bu kız aramıyor, öldü mü, kaldı mı
dedim. Dün sabah televizyonda görünce ben
inanamadım soyadını duyunca. Fatih bölgesi
deyince böyle sanki televizyona yapıştım. O
kadar kötü oldum. 'İnşallah Allah'ım bunlar
değildir' dedim. Onlar olduğunu öğrenince
şoka girdim" diye konuştu.

Annesinden de borç kalmıştı

Oya Yetişkin'in, Mimar Sinan Okulu'nda mo-
dellik yaptığını söyleyen Alkan, gözyaşlarına
hakim olamadığı konuşmasına şöyle devam
etti: "Annesi vefat ettikten sonra bayağı bir
borçlanmıştı. Annesinin de borçları vardı.
'Kredi çektim Serpil. Ama bayağı bir ödedim,
3-4 sene kaldı emekliliğime' demişti. Durum-
ları çok kötüydü. Kız kardeşi bayağı bir kilo-
luydu, 130 kilo falandı. Abla kardeş bunlar
devamlı depresyon ilacı içiyorlardı. İnsanlar-
dan nefret ediyorlardı. En son konuştuğu-
muzda, 'İnsanlar çok hain Serpil, insanlardan
nefret ediyorum. Hayvanlar daha iyi. Keşke
benim kardeşim sen olsaydın' demişti. Oya,

'Ben ölsem bu kardeşlerim ne yapar? Abim ça-
lışmıyor, kardeşlerim de öyle. Ben ölürsem
onlar da ölecek' demişti bir sene evvel. Yani
böyle bir şey tasarlandığının jetonu sonradan
düştü bana. 'Ben ölürsem onları da öldürü-
rüm' demişti bir sene evvel. 'Günah, bunların
ne günahı var? Öleceksen bunları neden götü-
rüyorsun? 'dedim. Kızdım hatta ona yapma
öyle şeyler dedim. Ev sahibi çıkarmak isti-
yordu, kirayı artırmışlar. Bir ekmeğe bile muh-
taç durumdalardı. Ben elimden gelen her şeyi
yapıyordum. En son dün duydum 600 lira
elektrik parası gelmiş, kesmişler. Çok acı bir
şey".

Gelin cenazeyi kaldıralım

Babasının, annesinden sonra başka bir evlilik
daha yaptığını ve 4-5 kardeşleri daha oldu-
ğunu iddia eden Serpil Alkan, "Rica ediyorum
onlardan. Gelin cenazeyi kaldıralım. Ben avu-
katımla da geldim, dilekçede yazdık. Cenazeyi
almak istiyoruz" dedi.

Avukat: Başvurumuzu yaptık

Avukat Aydın Egemen ise Serpil Alkan'ı 20 yıl-
dır tanıdığını belirterek "İstanbul Cumhuriyet
Başsavcığı'na müraacat ettik. Bu kardeşlerin,
kimsesiz ve sahipsiz olarak kabul edilmemesini
istiyoruz. Bu cenazeyi istiyoruz. Bütün defin
işlemlerini biz yapacağız. Çok onurlu insanlar,
kalabalığın içinde yalnızlar. Serpil hanımın
hem bir dostu hem de avukatı olarak elimden
geleni yapıyorum" dedi. Serpil Alkan'ın savcı-
lığa ifade verdiği de öğrenildi. DHA

INTIHAR MI 
CINAYET MI?

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

Büyükçekmece / İST. (Devlet Hastanesi Arkası)

Servis aracı can aldı!
Avcılar'da ilkokul bahçe-
sinde 8 yaşındaki öğrenciye
servis aracının çarpma anı

güvenlik kamerasına yansıdı. Avcılar
Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesin-
deki olay saat 12.30 sıralarında mey-
dana geldi. 2. sınıf öğrencisi Eylül
Mirzaoğlu'na okul bahçesinde arka-
daşıyla koşarak oyun oynuyordu. Ar-
kadaşının gerisinde kalan küçük kız

bir anda eğildi. Küçük kızın çözülen
ayakkabısının bağını bağlamak için
eğildiği öne sürülürken bu sırada okul
bahçesine giren servis aracı şoförü
Hüseyin Y., Eylül'ü fark etmedi. Ser-
vis aracı küçük kızı ezdi. Feci kazada
Eylül Mirzaoğlu ağır yaralandı. Olay
yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır
yaralı öğrenci sağlık ekiplerinin ilk
müdahalesinin ardından ambulansla

hastaneye kaldırıldı. Mirzaoğlu has-
tanedeki tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamadı. Okula gelen polis
ekipleri okulun bahçesinde güvenlik
önlemi alarak inceleme başlattı. Ser-
vis şoförü gözaltına alınırken kaza
nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara
verildi. Küçük kızın cenazesi hasta-
neden alınarak Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü. 

Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si
kadın 4 kardeşin 35 senelik aile
dostu olduğunu söyleyen Serpil

Alkan, kardeşlerden Oya Yetişkin'in,
'Ben ölsem bu kardeşlerim ne
yapar? Ben ölürsem onlar da 

ölecek' dediğini berliterek; “Yani
böyle bir şey tasarlandığının jetonu 

sonradan düştü bana” dedi

Fatih'te Molla Gürani Mahallesi
Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir 
binanın birinci katında oturan 48 
yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşın-

daki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Ka-
muran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar
Yetişkin'in önceki gece cansız be-
denleri bulunmuştu. Kardeşlerin ce-
nazeleri yapılan incelemenin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırılmıştı. 

Olayın geçmişi

bAkırköy 19. Ağır Ceza
Mahkemesi’nce görülen du-
ruşmaya tutuklu yargılanan

sanık Eren Erdoğan, Fatma Erdoğan'ın
annesi Kıymet Alyar, babası Mehmet
Alyar ve "Önce Çocuklar ve Kadınlar
Derneği" üyeleri katıldı. Duruşma kimlik
tespitinin yapılmasının ardından  sanık
Eren Erdoğan’ın savunmasıyla başladı.
Fatma Erdoğan ile tanışarak evlendiğini
ifade eden sanık Erdoğan, savunma-
sında "Ailesi evliliğimize karşı çıktı. Ben
bu yılın Ocak ayında babamı kaybedince
psikolojim de bozuldu ancak eşim Fat-
ma’ya karşı fiziksel ve sözsel şiddet uy-
gulamadım. Babamın ölümünden sonra
taziye evine gelen Fatma’nın ailesi kendi-
sini polis marifetiyle zorla evden gö-
türdü. Biz sadece 4 ay kadar aynı evlerde
kaldık.Fatma da bana boşanma davası
açtı.” dedi. Eşiyle görüştüklerini ve olay
günü ailesinden gizli sinemaya gittikle-
rini dile getiren Erdoğan savunmasını
şöyle sürdürdü: "Ben Fatma’yı eve dön-
mesi için ikna etmeye çalışıyordum. Ken-
disiyle konuştuğum için eve bırakmadım.
Polis 155’i aradığını da hatırlıyorum.
Araba kapıları kilitli değildi fakat inmedi.
Boşanma davasından vazgeçmesi için
uğraşıyordum. Kendisi bana beni sevme-

diğini söyledi.
Ben de korkut-
mak için tor-
pido gözünden
silahı aldım.
Silah birden
ateş alınca Fatma yaralandı. Sonrasında
kendimi kaybetmişim ne olduğunu hatır-
lamıyorum. Olanlardan dolayı pişma-
nım.”

Öldüreceğini söylemişti

Davaya şikayetçi olarak katılan maktu-
lün annesi Kıymet Alyar ise sanığın kızını
daha öncesinde dövdüğünü de belirterek
şöyle konuştu: "Bir gün sanık, araba-
sında kızım olmasına rağmen babasının
kahvehanesini basmış. Bizim kızımızla
görüşmemizi bahane ederek onu öldüre-
ceğini söylemişti. Biz de karakola başvu-
rarak polis yardımıyla onu eve geri
getirdik. Kızım bana titreyerek sarıldı ve
‘Beni eve götürme başka yere gidelim, evi
basar saklanalım’ dedi. Kızımın anlattık-
larına göre geceleri evimizin yakınındaki
boş arazide kızımı dövüp tehdit ediyor-
muş. Barışmak istediğinde kızım kabul
etmeyince, Fatma’ya ‘silah aldım’ diye
mesaj atmış. Olay günü kızımı aradı-
ğımda ‘5 dakikaya geliyorum’ demişti,

fakat kendisinden bir daha da haber ala-
madım. Şikayetçiyim.” Mahkeme, sanı-
ğın tutukluluk halinin devamına karar
vererek, duruşmayı ileri tarihe erteledi.
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nce
duruşmanın ardından yapılan basın
açıklamasında söz konusu davanın ta-
kipçisi olunacağı söylendi. DHA

Katil koca 
pişmanmış!
Bahçelievler'de boşanma aşamasında olduğu 4
aylık eşi Fatma Erdoğan'ı (22) araçta silahla
ateş ederek öldüren ve 2 saat eşinin cesediyle
dolaşan tutuklu sanık Eren Erdoğan (22), ilk kez
hakim karşısına çıktı. Erdoğan, “Korkutmak için
torpido gözünden silahı aldım. Silah birden ateş
alınca Fatma yaralandı. Sonrasında kendimi
kaybetmişim ne olduğunu hatırlamıyorum.
Olanlardan dolayı pişmanım” dedi

Allah kurtardı!
Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon
 hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce
önündeki, ardından da park halindeki 3
araca çarparak durabildi. Otomobillerden
biri çarpmayla kaldırıma savruldu. Bu 
sırada, kaldırımda bekleyen biri 
restoran çalışanı 3 kişi, son anda kaçarak
otomobilin altında kalmaktan kurtuldu

AnAdolu Caddesi'ndeki kaza
dün saat 21.30 sıralarında mey-
dana geldi. Yaşadıklarını anla-

tan restoran çalışanlarından Nuran Yavaş,
"Akşam mesaiden çıktım, eve gidecektim.
Servisi bekliyordum, burada oturuyor-
dum. Arabanın birisi park halindeydi, o
arabayı kucakladı direk buraya getirirken
ben içeri kaçtım, canımı zor kurtardım. O
anda dünyam başıma yıkıldı, ayaklarımın
canı gitti. Yaşadığım korkuyu aileme hala
anlatmadım. Eğer anlatsaydım, benden
daha çok korku yaşayacaklardı. Olayın şo-
kunu sabaha kadar üzerimden atamadım.
Gece hiç uyumadım" dedi.

Ölmüş olabilirdim

İlk şoku atlattıktan sonra yaralılar için sağ-
lık görevlilerini aradığını ifade eden Nuran
Yavaş "Kaza yapan kişinin ailesi de bu-
rada bağırışınca kendi ailemi gördüm.
'Ben öldüm, öldüm. En azından ambu-
lans çağırayım da bu yaralı kurtulsun'
dedim. Ama çok korktum, Ona da hak-
kımı helal etmiyorum. Bugün ben ölmüş
de olabilirdim" diye konuştu. Nuran
Yavaş, bulundukları yerde hız tümseği ya
da trafik ışıkları olması halinde bu tür ka-
zaların önüne geçilebileceğini söyledi. Sü-
rücülerden de dikkatli olmasını istedi.
DHA

Polisten
kaçamadılar

istAnbul'dA sokak aralarında
dolaşarak park halindeki otomo-
biller içinde bırakılan bilgisayar,

matkap, fotoğraf makinesi gibi eşyaları çal-
dıkları iddia edilen biri kadın 4 kişi yaka-
landı. Şüphelilerin TEM Otoyolu'nda
peşlerindeki polislerden kurtulmak için kul-
landıkları otomobili terk ederek kaçmaları
Mobese kameralarına yansıdı. Asayiş Şube
Müdürlüğü tarafından otomobillerin için-
den yapılan hırsızlık olaylarının artması
üzerine soruşturma başlatıldı. Polis, yakla-
şık 2 ay süren çalışmanın ardından şüpheli-
lerin kullandığı otomobili belirledi. Yapılan
çalışmalarda şüphelilerin peşlerindeki polisi
atlatmak için TEM Otoyolu üzerinde kul-
landıkları otomobili terk ederek hızla geçen
araçların arasından karşıya geçerek kaçma-
ları Mobese kameraları tarafından görün-
tülendi. Polis bu görüntüleri kullanarak
şüphelilerin önce eşkalini ardından da kim-
liklerini tespit etti.

Özel Harekat yakaladı

Sultangazi bölgesinde oturdukları öğreni-
len şüphelileri yakalamak için önceki gün
Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet
Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube
Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak ope-
rasyon düzenlendi. Baskın yapılan evlerde
yakalanan Yüksel E.(26), Hayati U.(22),
Yağmur E.(21), Kerem B.(18) gözaltına
alındı. Şüphelilerin hırsızlık suçundan çok
sayıda polis kayıtları bulunduğu tespit
edildi. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen
şüphelilerin Kartal, Üsküdar, Ümraniye ve
Kağıthane'de 8 eylemde park halindeki oto-
mobillerden yaklaşık 200 bin liralık hırsızlık
yaptıkları tespit edildi. Poliste işlemleri ta-
mamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen
şüpheliler tutuklandı.

Az daha ölecekti

AtAşehir'de 8 yaşındaki
2.sınıf öğrencisi Yağmur
Güneş'e yolun karşısına

geçmek istediği sırada otomobil
çarptı. Kazada öğrenci yaralanırken,
annesi uzun süre kazanın şokunu at-
latamadı. Kaza saat 13.30 sırala-
rında İçerenköy Mahallesi, Şafak
Sokakta meydana geldi. Edinilen
bilgilere göre, Abdurrahman Er-
can'ın kullandığı 35 GB 5903 plakalı
otomobil yolun karşısına geçmeye
çalışan ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki
Yağmur Güneş'e çarptı. Çocuğun
hafif şekilde yaralandığı kaza nede-
niyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri
sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık
ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde
yaptı. Boyunluk takılan çocuk sedye
ile ambulansa taşındı. Kazayı gören
anne uzun süre kazanın şokunu at-
latamadı. Çevredekiler ve polis ekip-
leri anneyi sakinleştirmeye çalıştı.
Ambulansla Göztepe Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan
öğrencinin hayati tehlikesinin olma-
dığı öğrenildi. Kazayla ilgili konuşan
otomobil sürücüsü Abdurrahman
Ercan, "Işıkta araçlar bekliyordu. İki
aracın arasından yola fırladı. Çok
hızlı gitmiyordum zaten, geldi çocuk
bana çarptı" dedi.

Oya Yetişkin



B eylikdüzü’nün nefesi olan Yaşam Vadi-
si’nin yeni etaplarının Beylikdüzü halkının
hizmetine açılması adına hummalı çalış-

malar devam ediyor. Yaklaşık 250 bin m²’lik alana
sahip 1. Etap’tan Kuştepe Caddesi, Atatürk Bulvarı
ve Enver Adakan Caddesi kesişimi arasında kalan
yaklaşık 194 bin m² alana sahip olan Yaşam Vadisi
2. Etap ile Vira Kavşağına kadar olan 148 bin m²’lik
3. Etabı takiben açılacak diğer etaplarla Beylikdüzü
yeşil alan hedefine hızla ilerliyor. Beylikdüzü halkı
için doğal kullanım alanlarını artırmayı hedefleyen
Beylikdüzü Belediyesi’nin şu an yürüttüğü 3.etap
çalışmaların yanı sıra devam eden etaplarda İSKİ
işbirliği ile sürdürülen çalışmalar sonucu Yaşam
Vadisi, İstanbul’un nefesi olmaya devam ederken
Beylikdüzü halkını denizle buluşturacak. 

Çeşitli fonksiyonlar bir arada

İlçe halkının huzurlu ve konforlu alanlarda vakit ge-
çirebilmesi adına Beylikdüzü Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü, Yaşam Vadisi 3.Etap çalış-
malarını özenle sürdürüyor. 3.etapta 82 bin m²’lik
çim ve bitkisel alanın yanı sıra 7 bin metre yürüyüş
yolu ve 4 bin metreye yakın bisiklet yolu bulunacak.
Vadi içerisinde bitki tünelleri, süs elması bahçesi,
zen bahçesi, leylak bahçesi, sessiz bahçe gibi kon-
septli yeşil alan tasarımları ile görsel peyzaj alanları
yaratılırken seyir terasları, çim amfiler ve oturma lo-
caları ile de ilçe halkının keyifle, günün yorgunlu-
ğunu atacağı alanlar tasarlanıyor. Vadi içerisinde
aynı zamanda Aydınlatma Meydanı ve 4 Eylül
Yolu ve Sivas Kongre Meydanı gibi konsept mey-
danlar, çeşitli yaş gruplarına hitap eden modern te-
malı açık ve kapalı oyun alanları, macera parkuru

ve skate park gibi çeşitli alanlar da bulunacak.
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve yakın
çevresinde bulunan 32 bin m2 lik alan ile Türki-
ye’nin en büyük pati parkı ve serbest köpek gezinti
alanı ile belediye, ilçenin patili dostlarını da
unutmayacak. 

İSKİ çalışmaları devam ediyor

Yaşam Vadisi’nin devam eden etaplarında ise dü-
zenlemelerin başlayabilmesi adına çalışmalarını
hızla sürdüren İSKİ, Kavaklı Deresinin Yaşam Va-
disi 4. ve 5. Etaplarını kapsayan bölümünde
yatak tanzimi ve dere bandının bazı
kısımlarında genişletme çalış-
malarını sürdürüyor. Islah
çalışmalarının sonunda
peyzaj çalışmalarının
başlayacağı alanda;
çeşitli etkinliklerin
düzenlenebileceği
meydanlar, gele-
neksel sanat
eserlerinden
farklı olarak
mekan ile bir-
likte tasarlanan
sanat geçidi, açık
sergi alanı, kütüp-
hane, sanat atölye-
leri ve heykel alanları
oluşturulacak. Vadi
içerisinde Bambu bah-
çesi, Vişne bahçesi, Ortanca
bahçesi, Sofora bahçesi, Süs ar-
mudu bahçesi, Hamaklı okuma bah-
çesi, Lale bahçesi, Yoga bahçesi, Ilgın bahçesi,

Kocayemiş bahçesi gibi konseptli peyzaj alanı tasa-
rımları ile ilçe halkı yeşilin bin bir tonuyla buluş-
maya devam edecek. Doğa, gökyüzü ve ekolojiye
ilgi duyanlar için ışık tarlası, gökyüzü izleme teles-
kopları ve botanik atölyesi tasarımlarının yer aldığı
proje etkinlik alanlarının yanı sıra her yaş grubuna
hitap eden temalı oyun alanları ile satranç ve dama

alanı da bulunacak. Vatandaşların ortak
buluşma noktası olan Vadinin de-

nizle buluşan noktasında soğuk
piknik alanı, yeşil teraslar,

amfi tiyatro, gölet, iskele,
bitki gösterim alanları ile

dış mekan rekreasyon
alanları da bulunacak.
Yaklaşık 155 bin
m²’lik alanıyla Vira
Kavşağı ile Mar-
mara Caddesi ara-
sında kalan 4.etap
ve yaklaşık 78 bin
m²’lik alanıyla Mar-

mara Caddesi’nden
başlayacak olan 5.

Etap denizle buluşma
noktası olacak. Beylik-

düzü Belediyesi tarafından
Yaşam Vadisi etaplarının ta-

mamlanması ile Beylikdüzü de-
nizle buluşarak deniz kesintisiz ve aktif

bir şekilde halkın hizmetine sunulacak. 

CUMA 8 KASIM 2019

İSTANBUL4

Yaşam Vadisi’nin yapım aşamasında olan
etaplarında yerinde incelemeler gerçekleştiren

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
daha mutlu, daha özgür ve daha yeşil bir Beylikdüzü
hayaliyle yol yürüdüklerini belirterek, “Yaşam Vadi-

si’nin ilk etaplarıyla hayallerimizi gerçekleştirmenin ve
paylaşmanın mutluluğunu da gururunu da beraberce
yaşadık. Şimdi yeni dönemde, Yaşam Vadisini yeni

etaplarıyla denizle buluşturacağız. 1 milyon 200
bin m² alanla dünyada yeşilde 5. Sırada,
mutlulukta ise 1. sırada olmayı hedef-

liyoruz” dedi. 

Mutlulukta 
birinci olacağız

A hmet Altan’ın tahliyesi üzerine sos-
yal medyada ortalık Altan’a saldırı-
dan geçilmiyor. Tahliyelere olumlu

ya da olumsuz bakanların çok büyük bir ke-
simi, duygu yoğunluklu tepkilerden oluşuyor.
Bir konu eleştiriden uzak ele alınınca, ko-
nuya dair söylenenlerin çoğu da hezeyan 
oluyor. 

***
Bir Altan savunusu veya eleştirisi yapma-

yacağım. Bu ayrı bir yazı konusu. Altan’ı sa-
vunabilir veya eleştirebiliriz, ancak bunu
ifrata vardırmadan ve özellikle de genelle-
meler yoluyla ve tek bir olaya bağlı kalarak
değil, kişinin yaşam dizgesi bağlamında
somut olaylar üzerinden hareketle yapmalı-
yız. Gerek Ahmet Altan gerekse başka kişi-
lere dair görüşleri bu yöntemle oluştururken,
kesinlikle vicdanı ve etiği ihmal etmemeliyiz.
İnsan karmaşık bir varlık. Hele sosyal, siya-
sal analizlerde mutlaka dönemin koşullarını
dikkate almalıyız. Örneğin1990’ların Türki-
ye’si bilinmeden, 2000’lerin AKP iktidarını
açıklayamayız! AKP iktidarı gökten zem-
bille inmedi. 

Bu girizgâh bir bakıma, bu tür konularda
insaflı olmaya bir davettir. 

***
Tahliye olayından hareketle bir kez daha

kendini acımasız şekilde gösteren aydınlar
arası düşmanlık üzerinde duracağım. Geniş
ve ağır bir konu. Köşe formatındaki bir ya-
zıyla ne derece anlatabilir ya da anlaşılır
olabilirim, bilmiyorum. 

***
Değerli bir abimin facebook’ta “Aydınla-

rın birbirlerine karşı adil olmadığı bir ül-
kede…diye başlayan ve “Eski dilimizde
‘hüsnüniyet’ diye bir laf vardı şimdilerde
kayboldu, şimdi bu sözcük hoşgörü ya da to-

lerans veya empati sözcükleriyle karşılanı-
yor, oysa bana göre karşılanamıyor. Çünkü
hüsnüniyet iyi niyet taşımak demektir, söz-
cükler niyetin dışa uzanımıdır, niyet kötüyse
sözcükler de kötü seçilir. Benim sorum şu;
ne oldu da özellikle son yirmi yıldır insanla-
rımız bu denli hüsnüniyetten uzaklaştı, kötü
niyetli oldu? Zaten sistem, iktidar devlet ne
dersek diyelim neredeyse bu ülkenin azım-
sanmayacak sayıda insanını yargılarken, ce-
zaevlerine doldururken neden pek çok
insanımız da kendini savcı, yargıç sanıp öte-
kini yargılama ve hatta yargılamadan yargı-
sız infaz yapma hakkını kendinde buluyor?
Bu durum en kötü yargı sisteminden de
daha kötü bir haldir.” diyor.

Ne oldu da aydınlar arası ilişkide (ilişki-
sizlikte) saldırgan, kinci, düşmanca ve kötü
niyetli dil egemen oldu?

***
Parti devletine (dolayısıyla devlet parti-

sine) dönüşmüş bir iktidarın demokrasi, öz-
gürlük, adalet, hak taleplerini boğduğu bu
toplumda, farklı düşüncede olanlar için bir-
birimizin savcısı, yargıcı, infazcısı kesilme-
miz ne büyük bir ‘talihsizlik!’

***
Aydınlar komplekslidir, çekememezlikleri

yaygındır, birbirlerini beğenmeyebilirler, bir-
birleri hakkında ağır hiciv ve ironi yapabilir-
ler, birbirlerini sert eleştirebilirler, naz
yapabilirler, övülme ihtiyacı duyarlar, bo-
hemdir, elittir vb.

Bütün bunlar aydın yaşamının olağan 
süreçleridir. 

Kötü olan, bu süreci düşmanlık kanalına
akıtmaktır! 

İşte Türkiye’de özellikle son 20 yılda olan
budur.

***

Bunun bilemediğim başka
nedenleri olabilir, ama bildiğim kadarıyla
aydınlar arası ilişkilerin kindarlık ve düş-
manlık zeminine kayması, AKP iktidarıyla
başladı.

AKP’nin ideolojik ve siyasi söylemleri,
cumhuriyet tarihi boyunca gelmiş geçmiş
diğer iktidarlardan “cumhuriyet değerleri”
(Her ne kadar bu değerler dizgesi yorumlara
açık olsa da) zemini itibariyle farklıydı. Bu
bir yarılmaydı!

***
Bu yarılma kendini, AKP iktidarın ilk dö-

nemlerinde cumhuriyet devletinin geleneksel
baskıcı ve darbeci politikalarına karşı bir
muhaliflik olarak kendini gösterdi. Özellikle
Kürt sorunu başta olmak üzere kimlikler ve
bu bağlamda hak ve özgürlükler sorunu,
devlet tarafından toplumu bir düdüklü ten-
cere misali baskılıyordu. Bunlara 2001 eko-
nomik krizi ve bir de AKP’nin “Milli Görüş”
gömleğini çıkardık demesi eklenince, toplum
denenmişleri bir tarafa bırakarak AKP’yi
tercih etti. 

***
Bu noktada AKP sanki bir demokrasi sa-

vunucusuymuş gibi kendini topluma enjekte
etmeye çalıştı. Hatta küçük bir ölçüde de-
mokrasi illüzyonu bile yarattı. 

Aydınlar arası yarılma, buna inanlar ve
AKP’den demokrasi beklemeyen ama kimi
uygulamalarının küçük de olsa demokratik
bir alan açtığını düşünen kesimler ile genel
olarak cumhuriyet değerleri üzerinden
AKP’ye muhalefet eden aydınlar arasında
oluştu. Bu bağlamda Kürt sorunu üzerine

tavırlara girmiyorum, çünkü konu çok
dağılır. 

Bu yarılma gittikçe açıldı! 
***

Fakat AKP’de gittikçe devletin temel po-
litik ve stratejik aklına doğru kaydı. Bugün
parti mi devleti, devlet mi partiyi aynılaştır-
mada etkin, bilmiyorum. Ama sürecin baki
kalanı, kalacak olan devlettir! 

Aydın sorumluluğu       

Konu gereği aydın ve bundan kısmi fark-
lar içeren entelektüel kavramalarının anla-
mına dair kısa belirlemeler yaparak devam
edelim.

Aydın için genel kabul gören aydınlanmış,
bilgili, kültürlü, akılcılıktan yana, toplumsal
sorunlarla ilgilenen ve bunu da bir aydın-
latma misyonuyla yapan kafa emekçileridir
diyebiliriz. 

Entelektüel ise fikir üreten, hemen her
türlü iktidara özgürlük ve haklar temelinde
eleştiri getiren, mevcut düzene karşıt dü-
şünce üreten ve Jean-Paul Sartre’ın ifade-
siyle “kendisini ilgilendirmeyen şeylere
burnunu sokan insandır.” 

***
Yukarıdaki aydın tanımı bize genel olarak

aydın sorumluğunun çerçevesin çiziyor.
Buna göre aydın, toplumsal sorunlar üzerine
fikir üretme yoluyla toplumu aydınlatmalı-
dır. Bunu yaparken, kerteriz alacağı nokta,
iktidardır. Elbette devletin de aydınları ola-
bilir. Ancak toplumsal sorunların büyük bö-
lümünün iktidardan kaynaklanması
nedeniyle devlet aydınları dönemsel, sınırlı
ve gittikçe etkilerini yitirirler. Bunun tipik
örneği, Cumhuriyet yeni kurulduğu için dö-
nemin devlet aydınlarıdır. Hâlbuki o dönem-
ler geçti ve bugün, devletin/iktidarın aydını
olmanın pek bir zemini de yoktur! 

***
Yukarıda sözünü ettiğim yarılmadan (el-

bette başka nedenlerde vardır) doğan aydın-
lar arası düşmanlığın bugün hala devam et-
mesinin bir anlamı var mı? Aslında bunun
düşmanlığa varması da gerekmiyordu. Ne
yazık ki, oldu.  Bu düşmanlıktan kazançlı
çıkan yalnızca AKP iktidarıdır!

Nedeni çok açık. 
***

Ahmet Altan üzerinden yürüyen çatış-
maya bakın. Altan’a düşmanca saldırılar,
saldıranların niyetinden bağımsız da olsa,
dolaylı olarak devletin/iktidarın işine geliyor.
Altan savunusundan hareketle karşı tarafa
saldırgan söylemlerde bulunanların hedefle-
diği yer, AKP iktidarına muhalif bir kesimi
kapsadığı için, yine niyetlerden bağımsız da
olsa, AKP iktidarının işine geliyor. 

***
Aydın muhalefetinin yönelmesi gereken

nokta, iktidardır! Elbette aydınlar arasında
tartışmalar, görüş ayrılıkları, kıyasıya eleşti-
riler olacak, olmalı. Buradaki sorun aydınla-
rın siyasi tartışmalarında değil, bunu
yaparken birbirlerine karşı kullandıkları üs-
lupta, etikte, dilde yatmakta. 

***
Naif de olsa, siyasi görüşlerden önce kişi-

liklerimiz üzerinde tekrar düşünülmeli, hüs-
nüniyet sahibi olmaya ulaşmalıyız diyor ve
bunu ahlaklı olursak her şey düzelir diyen
bir dini ahlak vaazı olarak söylemiyorum. 

***
İktidarın elinde içerik olarak değil, ama

alan olarak devasa bir yandaş medyanın ve
iletişim imkânlarının olduğu bu ortamda şu
veya bu noktadan hareketle de olsa, sağlıklı
ve etkin bir muhalif sürece çok ihtiyacımız
var. Bunun yolunun, aydın ve aydınlar arası
düşmanlıktan geçmeyeceği kesin! 

***
Aydınların birbirine adil olmadığı bir ül-

kede, sistemden adalet beklemek bir tutar-
sızlık değil midir?    

Aydınlar arası düşmanlık 
Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nin
yeni etap çalışmaları devam
ediyor. 444 bin metrekaresi

kazandırılan 1. ve 2. Etapların
ardından 148 bin metrekarelik

alana sahip 3. Etabı hizmete
açmak için çalışmaları 
sürdüren Beylikdüzü

Belediyesi, İBB ile ortaklaşa
yürütülen İSKİ çalışmalarının

sonunda Yaşam Vadisi’ni
denizle buluşturacak
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BİTMEK
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Öğretmenlerin başarısı 
cumhuriyetin başarısı 
Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde konuşan Başkan Dr. Hasan Akgün,
24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Akgün, “Öğretmenlerimizin
başarısı cumhuriyetimizin başarısı olacaktır” dedi

BüyükçekmeCe Bele-
diyesi Meclisi Kasım ayı
ikinci oturumu gerçek-

leştirdi. Büyükçekmece Belediyesi
meclis toplantısı ikinci oturumu be-
lediye hizmet binasındaki meclis
toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Büyükçekmece
Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan
Akgün başkan-
lığında gerçek-
leştirilen meclis
toplantısında
gündem mad-
deleri ilgili ko-
misyon
raporları doğ-
rultusunda gö-
rüşülerek
karara bağ-
landı. Gündem
öncesinde 10
Kasım Ata-
türk’ü Anma
gününe etkin-
liklerine tüm
Büyükçekme-
celileri davet
eden Başkan
Akgün; “Kurta-
rıcımız ve Cum-
huriyetimizin
kurucusu
mümtaz insan,
liderler arasında
en örnek insan
Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal
edişinin 81’inci yılında saygı ve
minnetle anıyoruz. Kendisini ve
silah arkadaşlarını rahmet ve şük-

ranla anıyoruz” ifadesini kullandı.

Gençlik geleceğin teminatı

Yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler
Günü’nü de kutlayan Başkan
Akgün sözlerine şu şekilde devam
etti: “Başta Başöğretmen Mustafa

Kemal Atatürk
olmak üzere biz-
leri yetiştiren, bu
ülkenin eğitimine
hayatlarını adayıp
aramızdan ayrılan
tüm öğretmenleri-
mizi rahmet ve
şükranla anıyo-
ruz. Emekli öğret-
menlerimizin
hepsinin ellerin-
den öpüyoruz,
sağlık ve esenlikler
diliyoruz. Görev-
leri başındaki öğ-
retmenlerimize
başarılar diliyo-
ruz. Onların ba-
şarısı
Cumhuriyetin ba-

şarısı olacaktır.
Onların yetiştire-
ceği gençlik gele-
cekte Türkiye
Cumhuriyetinin
başarısını sağlaya-
cak Türkiye Cum-
huriyetini
yükseltecek, de-
mokrasimizi taç-

landıracak. Bütün
öğretmenlerimizin şimdiden Öğret-
menler Günü’nü kutluyoruz.”
MEHMET ALİ ÇATAL

Atatürk’ü andılar
CHP Grup Başkanvekili 

Coşkun Tanış ve AK Parti
Meclis Üyesi Hafife Çiftçi

de10 Kasım Atatürk’ün ebedi-
yete intikal edişi ve 24 Kasım
Öğretmenler Günü’yle ilgili
olarak partilerin görüş ve te-

mennilerini aktardı.

Kadıköy ödül aldı
Türkiye’de web ve in-
ternet teknolojileri kulla-
nılarak gerçekleştirilen

en iyi projelerin belirlendiği Altın
Örümcek Web Ödülleri’nin 17’ncisi
Grand Pera Emek
Sahnesi'nde dü-
zenlenen törenle
sahiplerini buldu.
28 kategoride
1469 projenin ya-
rıştığı 17’nci Altın
Örümcek Ödülle-
rinde jüri değer-
lendirmeleri
sonucu finale
kalan 245 proje
arasından kaza-
nanlar görkemli
bir törenle açık-
landı. Kadıköy
Belediyesi’nin
‘Anlat Kadıköy’ ve
‘Satın Alma Sa-

hiplen’ projeleriyle katıldığı yarış-
mada, Kadıköy Belediyesi ‘Anlat
Kadıköy’ ile ödül aldı. Kadıköy Be-
lediye Başkanı Şerdil Dara Oda-
başı, törende yaptığı konuşmada

“Ödül almak güzel
bir şey, bu ödülü
bugünü ve yarını ta-
sarlayanlardan
almak daha da
güzel bir duygu, bu
ödülde ve stratejik
plan sürecimizde
emeği geçen tüm
personelimizi yürek-
ten kutluyorum”
diye konuştu. Ödül
törenine projede
emeği bulunan
Strateji Geliştirme
Müdürlüğü ve Bilgi
İşlem Müdürlüğü
personeli de katıldı. 
AYNUR CİHANŞerdil Dara Odabaşı

Dr. Hasan Akgün
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, güne Şişli’deki
Atatürk Müzesinde başladı. Sanatçı Ali

Altay tarafından hazırlanan ve Atatürk’ün
sevdiği türkülerden oluşan “Ata Türküleri”
albümü için düzenlenen tanıtım toplantısına
katıldı. İBB üst yönetiminin tam kadro katıl-
dığı toplantıda ilk konuşmayı Altay yaptı.
Altay, “Milli mücadelenin en önemli kararla-
rının alındığı bu evde, şüphesiz hepimiz aynı
heyecanı yaşıyoruz. Ata Türküleri albümü,
uzun zamandır üzerinde çalıştığım çok
önemli bir projeydi. Bu anlamda değerli
Başkan’ım Ekrem İmamoğlu’nun motivas-
yonu ve desteğiyle albümün sizlere sunu-
munu yapacağız. Heyecanlıyım, mutluyum,
gururluyum. Bu, Ata’ya saygı ve bir anlamda
ahde vefa albümüdür. Sevgiyle, saygıyla,
minnetle Ata’mızı anıyoruz. Atatürk’le kalın,
Cumhuriyet’le kalın” dedi.

Yol haritasına layık olacağız

Altay’ın ardından konuşan İmamoğlu, söz-
lerine, “Ata’mızın, ailesiyle yaklaşık 6 ay
kadar yaşadığı bu simge yapıda, Ata’mızın
evinde, bu güzel albümü vatandaşlarımıza
tanıtmak istedik” şeklinde başladı. Kendi se-
siyle de albüme katkı sunan İmamoğlu,
“Amacımız; Mustafa Kemal Atatürk’ün, ül-
kemiz ve milletimiz adına hissettiklerini,
bugün daha da ileriye taşımak konusunda

herkese, hepimize düşen sorumluluğa sahip
olabilmek. Tümüyle bu sorumluluk içeri-
sinde yolumuza yürüme çabasında olduğu-
muzu burada belirtmek isterim. Gerçekten
hem Cumhuriyet’e hem ilkelerine hem Ata-
türk’ün bu ülkeye bıraktığı o iddialı yol hari-
tasına layık olma çabamız var” dedi.

Ne mutlu böyle bir önderimiz var

Atatürk’ün derin izini, İstanbul’da emanet
olarak kabul edip, buna layık çalışmalar
yapma amacını da vurgulayan İmamoğlu,
“Ata’mızın anısını bu kentte var edebilmek
adına hem İBB olarak hem de bu şehrin kıy-
metli kurumlarıyla sürekli hissedilir hale ge-
tirme konusunda özel çabalarımız olacak.
Bu güzel yapının, 10 Kasım’da bolca ziyaret
edileceğini ve insanlarımızın anısı önünde
saygıyla eğileceğini şimdiden hissediyorum.
Biz de 10 Kasım’da İstanbul’un farklı nokta-
larında Ata’mızın ölüm yıl döneminde onu
hem hissediyor hem de anıyor olacağız.
Ruhu şad olsun. Onunla mücadele eden,
bütün silah arkadaşlarına, belki bu ülkede
yaşayan herkesin geçmişine, Ata’sına da rah-
met diliyorum. Bu topyekun bir İstiklal Mü-
cadelesi’ydi. Ne mutlu ki böyle güzel bir
lider, güzel bir önder, sadece vatanını düşü-
nen, kendisi dahil hiç kimseyi düşünmeyen,
tümüyle kendisini vatanına ve milletine ada-
mış, bütün varlığını da milletine emanet
etmiş güzel öndere sahip bir Cumhuriyetiz”
diye konuştu.

3 yılı aşkın zamandır cezaevinde bulunan 
gazeteci-yazar Ahmet Altan 10 yıl ceza aldığı
karar duruşmasının ardından içeride yattığı

süre dikkate alınarak tahliye edildi.
Kuşkusuz bu ve benzer davalardaki hukuk yanlış-

larını, savcılık iddianamesindeki akıl almaz suçlama-
ları hukukçular daha uzunca bir süre konuşacak,
tartışacaklar.

Demokrasiye inanan, barış yanlısı bir yurttaş ola-
rak ben kimin suçlu olduğundan çok, yargılamanın
ne denli adil yapıldığına bakarım.

Oldum olası “örgüt üyesi olmamakla birlikte”
diye başlayan iddia ve suçlamalar bana anlamsız 
gelmiştir. 

Bu tür iddialarla size karşı olan herkesi gözaltına
alabilir, tutuklayabilir, yıllarca cezaevlerinde 
tutabilirsiniz.

İddianamelerin özellikle geç hazırlanması, 
tutukluluğun cezaya dönüştürülmesi işin bir başka
adaletsiz ve haksız yanı.

Hele de üst mahkemelerden gelen tahliye kararla-
rının hemen ardından yeni davalar açarak, tutuk-
lama kararları alıp, insanları özgürlüklerinden
alıkoymak, ne adalete, ne vicdana, ne yargı kuralla-
rına sığmaz.

HDP yöneticilerinde aynı durumu yaşıyoruz.
Osman Kavala davasında yine benzer durumlar.
Adil yargılamaya güvenin kalmadığı, hukukun

ayaklar altına alındığı ortamda kimileri de hala linç
anlayışıyla birçoğu siyasi bu tür davalardaki hukuk-
suzluğa tam da yandaş mantığıyla alkış tutuyorlar.

Ahmet Altan’a gelecek olursak;
Altan kardeşler, Çetin Altan gibi yaşamı boyunca

sisteme muhalif olmuş bir aydının, yazarın çocukları
ve yaşamları boyunca siyaset ikliminde yoğrulmuşlar.

Ahmet Altan bir sözcük sihirbazı olarak aşk ro-
manlarında dahi, insanlığa, barışa, sevgiye dair 
mesajlar vermiştir.

Köşe yazılarında da kendince doğru bildiği, 
inandığı şeyleri yazmış, hiçbir dönemde iktidarlara
yakın durmamıştır.

Şimdi duruşma savcısının iddiası gereği, Fetö 
gibi bir örgüte üye olmasa da, yardımcı olmakla 
suçlanıyor.

Burada izlenen yöntem, önce tutukla, sonra 
gerekçe oluştur.

15 Temmuzda darbe girişiminde bulunan FETÖ
terör örgütü silahlı bir kalkışmada bulunmuştur. 

Ahmet Altan’ın tek bir kitabını dahi okumadan
onu hainlikle, terörle suçlayanlar, onun her yazısında
barışı savunduğunu bilmezler elbet.

Bilmek için sorgulamak, araştırmak gerekir.
“Bu iktidar bu gerekçelerle beni hapishanede 

tuttuğu sürece beni hapiste tutanlar küçülür.."
“Beni hapiste tutmak istiyorsanız istediğiniz

kadar tutabilirsiniz, hapishane beni korkutmaz.
Böyle bir iktidardan korkmaktansa ömrümü hapis-
hanede tamamlamayı tercih ederim.”

Ahmet Altan ne Nazlı Ilıcak gibi, yalvar yakar
mektuplar yazıp, şirinlikler yapmış, ne de duruşma
savcısı gibi “darbe girişimini terör örgütünce fikir ve
eylem birliği içerisinde olmadan bilmesi mümkün 
değildir.” Türünden zorlama suçlar yaratma aczine
düşmüştür.

Savcıya göre Ahmet Altan’ın yazıları “silahlı bir
darbe gerçekleştirme ihtimalinin kuvvetle muhtemel
olarak görüldüğü bir dönemde” yazılmıştır.

Haklı olarak Ahmet Altan’da savcıya soruyor!
“Bir darbe ihtimali olduğunu, hangi darbecilerle

eylem birliği yaparak öğrendiniz? Bir darbe ihtimali
olduğunu devletin içinde sizden başka kimler bili-
yordu? Onlar bu bilgiyi hangi darbecilerle eylem bir-
liği yaparak öğrenmişlerdi? Bir darbe ihtimali
olduğunu bildiğiniz halde neden bir soruşturma baş-
latmadınız? Bu bilgiyi neden devletin diğer yetkilile-
riyle paylaşmadınız? Eğer bu bilgiyi paylaştıysanız,
neden devletin yetkilileri bu darbeyi önlemedi? Onlar
da mı, darbecilerle eylem birliği içindeydi?”

“Beni ipe sapa gelmez suçlamalarla yargılamadan
önce devletin, bu suçu işlediğini itiraf eden savcıya ve
onun işbirlikçilerine bu soruları sorması gerekir.”

Bir darbe girişiminin, girişimden altı yıl önce ya-
zılmış bir haber sayesinde gerçekleştiğini iddia eden
aklın, mantıkla bir bağı da bulunmuyor zaten.”

Bu yazıyı okuyan iktidarın fanatik yandaşları yine
başlayacaklar,15 Temmuz şehitleri üzerinden 
saldırmaya.

Onlara, Gülen cemaatinin kanlı bir terör örgütü
haline gelene kadar birlikte olduğu siyasetçileri 
hatırlatmak gerekir.

Çoğu halen aktif siyasete devam ettikleri gibi, bu
konuda açılmış ne bir dava, ne de soruşturma var.

Aynaya bakmaktan korkmamak gerek.

MUSTAFA DOLU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin sesiyle katkıda bulunduğu, sanatçı Ali Altay tarafından hazırlanan “Ata Türkü-
leri” albümünün tanıtım toplantısına katıldı. İmamoğlu, “Ata’mızın anısını bu kentte var edebilmek adına hem İBB olarak
hem de bu şehrin kıymetli kurumlarıyla da sürekli hissedilir hale getirme konusunda özel çabalarımız olacak” dedi

ATATURK’UN ANISI HER
ZAMAN YASATILACAK

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

Ahmet Altan'dan
tokat gibi yanıt

Müzeyİ gezdİ
Konuşmaların ardından Altay, 
İmamoğlu’na albüm materyallerin-
den oluşan tablo hediye etti. İma-
moğlu, İBB Genel Sekreteri Yavuz

Erkut, sanatçı Altay ve CHP Şişli
İlçe Başkanı Oya Akman, içinde 
9 türkünün bulunduğu aDlbüm ile
basın mensuplarına poz verdi.
İmamoğlu ve Altay, albüm içindeki
türkülerle ve yapım sürecinde ya-
şadıklarıyla ilgili basın mensupla-

rıyla renkli anılarını paylaştı. 
Müzede bulunan heyet ve vatan-
daşlar, İmamoğlu ve Altay’a albüm 
imzalatmak için sıraya girdi. 
İmamoğlu, toplantı bittikten sonra
Atatürk Müzesi Müdürü Hande
Yonar rehberliğinde müzeyi gezdi.

Paşabahçe Vapuru
Boğaz’a açılıyor
Beykoz sahilinde jilet olacağı günü bekleyen tarihi Paşabahçe Vapuru, İBB’nin girişimiyle
yeniden Boğaz ile buluşuyor. 10 yıl önce İBB yönetiminin Beykoz Belediyesi’ne hibe ettiği
vapur, Şehir Hatları AŞ tarafından restore edilerek yeniden deniz ulaşımına kazandırılacak

bİr önceki İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi (İBB)
yönetiminin, 10 yıl önce

Beykoz Belediyesi’ne hibe ettiği tarihi
Şehir Hatları AŞ’nin sembol gemile-
rinden Paşabahçe Yolcu Vapuru,
adını aldığı sahilin yanı başında çü-
rümeye terk edilmişti. Kısa bir süre
nikah solonu olarak kullanılan vapur,
sonra müze yapılmak istendi. Hatta,
Boğaz’da batırılarak su altı canlıları
ve dalış tutkunları için rota yapılması
gündeme geldi. Ancak, projelerin hiç
birisi gerçekleşmedi ve estetik hari-
kası gemi, 10 yıl boyunca Beykoz sa-
hilinde çürümeye terk edildi. Geçen
ay sökülmek üzere ihaleye çıkarılan
67 yaşındaki vapur, İBB’nin girişim-
leriyle jilet olmaktan kurtuldu.
İBB’nin gemiyi Boğaziçi’ne yeniden
kazandırmak üzere geri istemesi üze-
rine, önce ihale iptal edildi. Beykoz
Belediye Meclisi de bugün oybirli-
ğiyle aldığı kararla, “Paşabahçe’nin,
yolcu vapuru olarak kullanılması ve
2 yıl içinde yüzer hale getirilmesi şar-
tıyla İBB İştiraki Şehir Hatları AŞ’ye
bedelsiz tahsisi”ni onaylandı.

Boğaz'a yeniden kavuşacak

İstanbul’un çok önemli tarihi

olaylarına tanıklık etmiş gemi, İBB
tarafından restore edildikten sonra
yeniden Boğaz’la ve yolcularıyla bu-
luşacak. Karardan duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Şehir Hatları AŞ
Genel Müdürü Sinem Dedetaş,
“Başkanımız Ekrem İmamoğlu tali-
mat verdi. Beykoz Belediyesi ile an-
laştık ve tarihi vapurun yeniden
filomuza katılmasını istedik. Destek
olmak isteyenler, vapurun geri dön-
mesi için emek verenler var. Paşa-
bahçe, birlikte yürütülecek bir
projeyle gerekirse imece usulü Bo-
ğaz’a yeniden kavuşacak” diye ko-
nuştu. Bakımsız kalan gemiyi
inceleyen İBB uzmanları; vapurun
dış metalinin oksijen ve deniz suyu
nedeniyle korozyona uğradığını, saç
aksamının tümüyle yenilenmesi ge-
rektiğini, sefer yapabilecek durumda
olmadığını ve ağır bakım maliyetleri
gerektirdiğini tespit etti.

Boğaz'ın en güzeliydi

İstanbulluların da yaşatılması için
kampanya başlattığı 67 yaşındaki
Paşabahçe Vapuru, İstanbul Bo-
ğazı’nın en “hızlısı” ve “hafızası” 
olmasının yanı sıra

ince narin tasarımıyla da Boğazi-
çi’nin incisiydi. 1952 yılında İtal-
ya'nın Toronto şehrinde savaş
gemisi olarak yapılan tarihi vapur,
2. Dünya savaşı sona erince Türki-
ye'den gelen talep üzerine İtalya'da
bir gecede şehir hatları formuna
çevrildi. Güçlü motoru ve sağlam
tekne yapısıyla İtalya’dan İstanbul’a
2,5 günde gelen gemi, saatte 18 mil
hız yapabiliyor. 73,71 metre boya,
13,17 metre ene ve 3,27 metre derin-
liğe sahip vapur, tam 58 yıl Boğaz’ın
iki yakasında şehrin beyefendilerine
ve hanımefendilerine hizmet verdi.
Hizmette kaldığı 58 yıl boyunca İs-
tanbul sularında Adalar ve Yalova
hattında yolcu taşımacılığı yaptı.
2010 yılında İBB yönetimi tarafın-
dan emekliye ayrılarak Beykoz Bele-
diyesi’ne hibe edilen Paşabahçe
Yolcu Vapuru, müze yapılmak is-
tendi. Ancak yeterli kaynak ve spon-
sor bulunamadığı için restorasyon
ve bakımı yapılamadı. Uzun yıllar
Beykoz Belediyesi önündeki sahilde
demirleyerek atıl bırakıldı.
UFUK ÇOBAN

Belediye sarnıca
sahip çıktı
İBB, yıllardır kaderine terk edilmiş halde bulunan,
sosyal medyada çöplüğe dönüştüğü yönünde bilgiler
paylaşılan Kirmasti Sarnıcı’na sahip çıktı. Başkan
İmamoğlu’nun talimatıyla tarihi eser hemen 
temizlendi ve restorasyon çalışmalarına başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), so-
syal medyada yer alan ve Beyaz Masa’ya
gelen Fatih’teki Kirmasti Sarnıcı’nın çöpler

ile pazar tezgâhlarının içerisinde harabeye dönüştüğü
yönündeki bilgiler üzerine harekete geçti. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, ilgili birimlerle konuya ilişkin bir
toplantı düzenleyerek yıllarca bakımsızlığa mahkum
edilen tarihi yapının ivedilikle temizlenmesi yönünde
talimat verdi. Sarnıç, İBB Beyaz Masa 153 Yerinde
Çözüm Ekipleri ile İBB Koruma Uygulama Denetim
Müdürlüğü’nün (KUDEB) koordinasyonunda
İSTAÇ, İSTON ve Zabıta ekiplerin katılımıyla titizlikle
temizlendi. Temizlik sırasında kültür varlığına zarar ve-
rilmemesine özen gösterildi.

Turizme kazandırılacak

Öte yandan, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
KUDEB, korunması zorunlu yapılar içerisinde yer
alan eseri restore ederek İstanbullulara yeniden
kazandırmak için çalışma başlattı.
Kirmasti Sarnıcı, ihalesi yapılan “İstanbul Geneli 4.
Etap Tescilli Kültür Varlıklarının Rölöve, Restitüsyon,
Restorasyon, Mühendislik ve Çevre Düzenleme Çevre
Projelerinin Hazırlanması” işi kapsamına dahil edildi.
Fatih Haliç Caddesi üzerinde bulunan Orta Bizans
Dönemi’ne ait (8-12. yy) Kirmasti Sarnıcı, restorasyo-
nun ardından yeni bir fonksiyon ile İstanbul’un sayısız
kültürel zenginliklerinin arasına katılacak.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Okullarda deprem 
seferberliği başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu’nun, merkez üssü Silivri’deki 

5.8’lik depremin ardından startını verdiği, 
“Deprem Seferberliği”yle İBB, bir dizi eğitimlere
başladı. İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire
Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü’nün organizas-
yonu, AKOM’un (Afet Koordinasyon Merkezi)
desteği ile pilot bölge olarak seçilen Avcılar ve
Silivri’de “Deprem Farkındalık ve Güvenli
Yaşam Eğitimleri” verildi. Eğitimler, her ilçenin
belediye çalışanlarının katılımıyla
gerçekleştirildi.17 günde 21 okulda eğitim 
verildiDeprem Farkındalık ve Güvenli Yaşam
Eğitimleri’ni toplumun her kesimine vermeyi he-
defleyen İBB, ilçelerin belediye çalışanlarından
sonra şimdi de rotayı öğrencilere çevirdi.DHA

Ekrem İmamoğlu,
Atatürk’ün ismini her 
daim yaşatacaklarını

söyledi.



EKONOMİ
CUMA 8 KASIM 2019

Kağıthane ilçesi genelinde andezit ve granit döşeme kaplaması tamiri yapılması işi yapım işi 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bil-
giler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/566123
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 : 1500 ADET LOKAL ANDEZİT, GRANİT VE HARÇLI DÖŞENMİŞ 

HER EBAT PLAK TAŞLARDAN KAPLAMA TAMİRATI YAPILMASI 
(HER EBATTA) (İDARE MALI) 0-1 m2 ye Kadar VB.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 içindeyer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. LALEZAR 

CAD. NO.1 34406 KAĞITHANE / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 19.11.2019 - 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
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 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 % 70 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
İstekliler  iş yerinde bulundurulması istenilen makine, teçhizat ve ekipmandan;
1 adet kazıcı ve yükleyicinin 
1 adet damperli kamyonun 
1 adet kompaktörün
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 ) – Cadde
ve sokak yapım işleri  ve/veya Beton Bordür, Parke Taşı ile Yaya Kaldırımı Yapım İşleri Benzer İş Olarak
Değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
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 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 istek-
liyle 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 İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama is-
tenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

KAĞITHANE İLÇESİ GENELİNDE ANDEZİT VE GRANİT DÖŞEME KAPLAMASI TAMİRİ 
YAPILMASI İŞİ

KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1078576)
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H azine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak, Sam-
sun'da iş dünyası ile bu-

luşma toplantısında yaptığı
konuşmada, bir yılı aşkın süredir
ekonomide verdikleri mücadelede
elde edilen kazanımları sahaya
yansıtmak, sanayicinin, KOBİ'le-
rin, üreticilerin sorunlarını yerinde
dinlemek, çözmek için il il iş dün-
yası buluşma programlarına baş-
ladıklarını, bu kapsamda ziyaret
ettikleri 3. ilin Samsun olduğunu
söyledi.

20 yıl vade verilecek

Toplantıda, dar gelirli ve asgari
ücretli vatandaşlara "konut" müj-
desi veren Bakan Albayrak, bu-
güne kadar Türkiye'de
uygulanmış tarihin en düşük faiz
oranını uygulayacaklarını ve her

yıl en az 100 bin vatandaşı ev sa-
hibi yapacaklarını vurguladı. "As-
gari ücretli, dar gelirli
vatandaşlarımızı ev sahibi yapa-
cak bir modelin finansman altya-
pısını tamamladık. 20 yıl vadeyle
ve bugüne kadar Türkiye'de uy-
gulanmış tarihin en düşük faiz
oranı ile kira hatta kiradan daha
ucuz bir maliyetle bu gelir gru-
bundaki vatandaşlarımızı ev sa-
hibi yapacak finansal altyapıyı
tamamladık." diyen Bakan Albay-
rak, TOKİ'nin de içinde yer ala-
cağı modelin, evlerin modelleri,
şehirleri, uygulama şartları gibi
tüm ayrıntılarını, bu ay bitmeden
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın önderliğinde özel bir
programla vatandaşlara anlata-
caklarını duyurdu.
HABER MERKEZİ

Türk Sanayici ve İş İnsanları
Derneği (TÜSİaD) tarafından
tanıtılan “Sosyal ve Duygusal

Öğrenme Becerileri: Yeni Sanayi Devrimi-
nin Eşiğinde İş ve Yaşam Yetkinliklerinin
anahtarı” raporunda, "sosyal ve duygusal

becerilerin" insan kaynağında aranan yeni
nitelikler olduğu vurgulandı. TÜSİaD Yö-
netim kurulu Başkanı Simone kaslowski
etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söy-
ledi: “Dijital dönüşümün merkezinde insan
var. Bu dönüşümün ülkemiz için bir fırsat

yaratabilmesi için farklı yetkinlikler ve be-
cerilerle donatılmış insan kaynağına duyu-
lan ihtiyaç had safhada. Teknik bilgi
kazanımının yanı sıra, gelişmeye açıklık,
öz yönetim, yaratıcılık, sorumlu karar
alma, iletişim ve ilişki kurabilme gibi ‘sos-

yal ve duygusal beceriler' giderek önem
kazanıyor. İnsan kaynağı yetkinliklerini tar-
tışırken sadece bilişsel becerilere ve dijital
yetkinliklere vurgu yapmak eksik bir yak-
laşım olacaktır. Robotların insanın elinden
alamayacağı işler, güçlü sosyal ve duygu-

sal beceriler gerektiren işler olacak. Sos-
yal ve duygusal öğrenme becerileri, okul
öncesinden üniversiteye kadar ve tüm
yaşam boyunca bireylere kazandırılacak
şekilde, örgün ve yaygın eğitimin ayrılmaz
bir parçası haline getirilmelidir.” 

TÜSİAD: SoSyAl becerİlere önem verİlmeSİ lAzım
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 
“Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı
ev sahibi yapacak bir modelin finasman
altyapısını tamamladık. Türkiye'de
uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile
kira öder gibi ev sahibi olacaklar” dedi

Bakan albayrak, söz konusu modelin diğer
sektörlere önemli katkıları olacağına işaret
ederek, şunları kaydetti: "Sosyal adalet
noktasında, sektörler, yan sektörler, iktisadi
faaliyetlerin güçlendirilmesi noktasında bu
önemli adımı inşallah başlatıyoruz. Bunlar
tabii başlangıç, inşallah çok daha güçlü
adımlarla çok daha güzel müjdeleri önü-
müzdeki dönemde anons edeceğiz. Doğru-
dan sanayicimizi, esnafımızı desteklemek
amacıyla kamu bankalarımız başta olmak
üzere, farklı diğer bankalarımızın da deste-
ğiyle devreye aldığımız kredileri, hepsini in-
şallah önümüzdeki süreçte daha da
güçlendirerek devam ettireceğiz."

Süreç güçlenerek
devam edecek

Albayrak,
herkesin
ev sahibi
olması için
önemli
çalışmalar
yaptıklarını
ifade etti.

Kadınlar varsa tarım var
Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, Türkiye için tarım
istihdamının "çok önemli" olduğuna dikkat çekerek, "Tarım bugün büyük ölçüde kadınların
emeği üzerinde yükseliyor, ama sektörde maalesef kadının adı yok" diye uyardı

KAGİDER'İn Türkiye’de
tarımın geleceği, önün-
deki fırsatlar ve destekle-

rin konuşulduğu Kasım
kahvaltısında, Tarım İşleri Genel
Müdürlüğü (TİGEM) Genel Mü-
dürü Ayşe Ayşin Işıkgece ve BigC-
hefs Kurucusu Gamze Cizreli’yi
ağırladı. Toplantının açılış konuşma-
sını yapan Erdem konuşmasında,
yeni dönemde üzerinde durdukları
ve 4T (Tarım, Teknoloji, Ticaret,
Toplum) mottosuyla ifade ettikleri
çalışmalar arasında tarım ayağının
ne kadar önemli bir açılım olduğuna
vurgu yaparken şunları söyledi:
“Tarım Türkiye’nin ekonomik büyü-
mesinden sofralarımıza kadar uza-
nan geniş bir yelpazede çok önemli
işlevleri yerine getiren stratejik
önemde bir sektördür. Kadının eme-
ğinin değerlendirilmesi ekonomik
güçte yok olmaması ve var olması
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Tarım istihdamı çok önemli, ülke
olarak bu sektörümüzün gerileme-
sine izin vermek gibi bir lüksümüz
bulunmuyor. Tarım bugün büyük öl-
çüde kadınların emeği üzerinde yük-
seliyor, ama sektörde maalesef
kadının adı yok. Oysa kadınların giri-
şimci potansiyeli ve enerjisi tarım
sektörümüzü güvenle geleceğe taşı-

yabilir. KAGİDER’in yeni dönem-
deki önceliklerinden biri de tarımda
kadın girişimciliğini desteklemektir.
Bu amaçla Anadolu’ya daha fazla
gideceğiz. Tarımda daha fazla kadın
görmek istiyoruz.”

Destek verilmesi gerekiyor

TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin
Işıkgece de toplantı da yaptığı ko-
nuşmasında, “Türkiye’nin tarımsal
hasılası 62.5 milyar lira seviyesinde
bulunuyor. 14 milyon çiftçi kayıt sis-
teminde bulunuyor. Bakanlık olarak
önceliğimiz kadınlardır. Kırsalda
sosyal ve ekonomik yönden kadının
kapasitesinin geliştirilmesi yönünde
önemli projeler yürütüyoruz. Kadın-
lara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Ka-
dınlar tüm
projelerde
pozitif
ay-

rımcılık kapsamına giriyor. Makine
ve ekipman desteği sağlanıyor ve bir-
çoğu hibe kapsamında olan destek-
ler de var. Tarım sektöründeki
kadınların ekonomiye daha fazla ka-
tılması ve değer yaratması kalkınma-
mız için şarttır”dedi. DHA

Zengin yine zengin!
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, 9 ayda 26

bin 763, toplam mevduatları da 145,4 milyar lira artış gösterdi
Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme kurumu
(BDDk) verilerinden

derlenen bilgilere göre, yurt içinde
ve dışında yerleşik milyonerlerin
toplam sayısı eylül sonu itibarıyla
206 bin 889 düzeyinde gerçekleşti.
Geçen yıl sonunda 180 bin 126 olan
milyoner sayısı, 9 ayda 26 bin 763
kişi arttı.
Milyonerlerin toplam mevduatı
eylül sonu itibarıyla 1
trilyon 255 milyar 273
milyon liraya ulaştı.
Böylece milyoner ba-
şına düşen ortalama
mevduat, 6 milyon 67
bin lira oldu. 2018 so-
nunda 1 trilyon 109
milyar 859 milyon lira
seviyesinde bulunan
milyonerlerin toplam
mevduatı, 9 aylık dö-
nemde 145 milyar 414

milyon lira artış kaydetti.

24 bin kişi daha milyoner 

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin
sayısı, 9 ayda 24 bin 89 artarak 185
bin 889'a ulaşırken, bu kişilerin top-
lam mevduatı da 1 trilyon 166 mil-
yar 500 milyon liraya yükseldi. Söz
konusu dönemde yurt içinde yerle-
şik milyonerlerin mevduatlarının
497 milyar 414 milyon lirası yerel

para cinsi, 658 milyar 757 milyon li-
rası döviz tevdiat hesabı, 10 milyar
329 milyon lirası kıymetli maden
depo hesaplarından oluştu. Yurt
içinde yerleşik milyoner başına
düşen ortalama mevduat da 6 mil-
yon 275 bin lira olarak hesaplandı.
BDDk verilerine göre, yurt dışında
yerleşik mudi sayısı eylül sonu itiba-
rıyla 21 bine ulaştı. Yurt dışındaki
milyonerlerin sayısı 2018 sonuna

göre 2 bin 674 kişi artarken, he-
saplarındaki para miktarı 88 mil-
yar 773 milyon lira oldu. Yurt
dışında yerleşik mudilerin ban-
kalardaki mevduatlarının 9 mil-
yar 871 milyon lirası yerel para,
78 milyar 446 milyon lirası ya-
bancı para ve 456 milyon lirası
da kıymetli maden depo hesap-
larından oluştu. Yurt dışında yer-
leşik milyoner başına düşen
ortalama mevduat da 4 milyon
227 bin lira olarak hesaplandı.

Simone Kaslowski
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2 KALEM KİT TEMİNİ 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 :2019/556130
1-İdarenin
a) Adresi :İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma Müdürlüğü 34094 

FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124142000-2124142138 - 2126351193-2124142025
c) Elektronik Posta Adresi :itfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :2 KALEM KİT TEMİNİ

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

b) Teslim yeri :İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi \ Kit-Kimyasal Deposu'na 
teknik şartname ve sözleşmeye uygun olarak teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2020 tarihine kadar 
ilgili birimin isteği doğrultusunda partiler halinde, ilgili birimin 
siparişini takiben en geç 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde, 
sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun olarak İstanbul Tıp Fakültesi 
Kit-Kimyasal Ambarı'na teslim edilecektir. Yüklenici, ayrıca ek süre 
verilmemişse son teslim günü kalan malların tamamını, yazılı talep 
beklemeksizin teslim etmek zorundadır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1. Kat İhale Salonu Çapa

Fatih / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :20.11.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK'e bağlı oda\borsa
tarafından düzenlenen yerli malı belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
2. a.) T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası(TITUBB)’ndan veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'den  
ürünün kodunu ve Sağlık Bakanlığınca onaylı olduğunu gösterir belgeleri,
b.) T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası(TITUBB)’ndan veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'den onaylı
FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale 
dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
c.) Teklif edilen ürün bu kapsamın dışında ise  kapsam dışı belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
-Yükleniciler sözleşme sırasında, yukarıda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış bulunan
ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, UBB barkot no’sunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı
no’su, bayi ise bayi kodunu ve bir ürüne ait farklı özelliklerin olması durumunda da (ebat, genişlik, 
uzunluk vs..) bu ürünlere ait UBB barkod no’sunu da açıklama kısmına ekleyerek
http://212.175.169.97/IBY/Publish.htm veya https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS ‘den hazırlamış 
olduğunuz dosyayı dijital ortamda (cd, disc,usb vb.) idareye sunmalıdır.
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:
Firma ihale sırasında, teklif edeceği ürüne ait katalog veya broşürü ihale komisyonuna sunmalıdır.
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 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1. Kat İhale Salonu
Çapa Fatih / 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 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

2 KALEM KİT TEMİNİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1078638)
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F ETÖ ile mücadele mi, FETÖ'ye destek mi?
Gazeteci Sebahattin Önkibar, "Odatv.com"
daki yazısında, aldığı bir haberi ve haberden

çıkardığı sonuçları; "Siyasetin seyrinin önümüzdeki
günlerde Bülent Arınç'ın söylemlerine göre yol 
alacağını, yeni gelişme ve tahliyelerin olacağını,
Arınç'ın, belli bir program dahilinde görüşlerini
açıkladığını ve Bülent Arınç'ın, Cumhurbaşkanı'na
aşağıdaki yeni teklifi yaptığını" yazıyor.

Arınç, Cumhurbaşkanı'na; "Fethullah Gülen ve 
cemaati mevcut durumdan fevkalade kahır içindeler.

Türk ve İslam Tarihine hain olarak geçmek 
istemiyorlar, nedamet içindeler ve son bir şans 
istiyorlar. Siz bir adım atarsanız, onlarda karşılık
verecekler. Ve Türkiye ile size karşı ateşkes ilan edip
kucaklaşmayı öne çıkaracaklar. Ben sizi ve hizmet
hareketini seven biri olarak bu tarihi görevi ifa 
ediyorum. Türkiye, emperyalist devletlerce kuşatıldı,
onlara şans verilmeli ve sınanmalı. Bu size ve ülkeye
bir şey kaybettirmez" diyor.

Evet, sayın Arınç son günlerde oldukça revaçta!
Kaleme alacaklarımız bu revaç hali (!)nin 
uzantıları olabilir mi ne dersiniz?

FETÖ ile mücadelenin sulandırılmadan sonuna
kadar devam edeceğini umuyor ve bekliyoruz. 
Gelişen durumlar karşısında hayret ve merakımızı
gizleyemiyoruz.Kanun Hükmünde Kararname
(KHK) polemiği Türkiye'nin yeni gündemi.

Hem de ülkenin ve iktidarın başında birden 
fazla devasa problem varken!

Bilindiği üzere KHK, olağanüstü hallerde, 
sıkınyönetim uygulamaları döneminde, gecikmeyi 
önlemek, konuları biriktirmeden ve savsaklamadan
çözmek amacıyla, ancak olağanüstü hal uygulaması
boyunca kullanılacak bir çözüm yolu olarak 
çıkarılır.

15 Temmuz Kalkışması sonucunda tutuklanan,
sorgulanan, görevinden alınan ve beraat edenler
hakkında yürürlüğe konan KHK, halen cari.

Tüm kurumlarımızda sap ile samanın birbirine
karışmış olduğu gibi, halk, FETÖ soruşturmala-
rı'nda da durumun farklı olmadığına inanıyor.

İddiaya göre, hiçbir şekilde FETÖ ile alakısı 
olmayan, ama çeşitli nedenlerle birileri tarafından
"FETÖ'cü" olarak itham edilip işinden, görevinden el
çektirilen sayısız mağdur var. Bunların bir kısmı 
beraat etmesine rağmen KHK nedeniyle, eski işine
iade edilmediği gibi başka bir yer ve kurumda da işe
giremiyorlar. Sayın Arınç da kendince örnekler
verip birazda ajitasyonla onları savunuyor.

YİK üyesi Bülent Arınç, bu nedenle "KHK bir 
faciadır" demiş. Bu duruma göre Bülent Arınç'ın 
çıkışı gayet masum görünüyor.

Ama bizim aklımıza başka şeyler takılıyor..!
Çok gerilere gitmeden son genel seçim öncesinde

Bülent Arınç, "Milletvekili olmayacağım, aktif siya-
seti bıraktım" dediği günlerde bilindiği gibi, sayın
Cumhurbaşkanı'na birçok itirazlar yükseltip, Ak
Parti'yi yerden yere vuruyordu. Oğlu, İstanbul 3.
Bölge'den Milletvekili adayı olunca suspus olmuştu!
Yine aynı günlerde partisinin toplantı ve davetlerine
katılmazken, birdenbire davetleri kaçırmamaya 
başlamıştı. Doğrusu, neden ve niçinini kimse 
sorgulamamış, biz de dahil, birçok kimse 
görmezden gelmişti.

İkincisi; Birçok köşe yazarının kaleme aldığı 
damadının durumu...

FETÖ'cü olduğu iddiasıyla yargılanan damadının,
tam da işin merkezinde olduğu, buna rağmen "delil
yetersizliği"nden aklanarak beraat ettiği iddiaları ve
itirazları Türkiye'nin gümdeminde...

"KHK Faciadır" söylemi, kendisi ve damadının du-
rumunu gündemden kaldırmak, örtbas etmek, hedef
saptırmak içindir diyecektik ki; bu defa, 'müebbet 
istemiyle' yargılanan Altan Kardeşler ve Nazlı Ilıcak
salıverildi.

FETÖ'cü olduklarını sağır sultanın bile bildiği,
kimsenin zerre-i miskal şüphesinin olmadığı bu
isimler müebbet istemiyle yargılanırken; Türk Hal-
kı'nın "idam isteriz" bağırış ve çağırışları kulakları-
mızda tazeliğini korurken maksimum üç yıl sonra
serbest kalıyorlar.

Ayrıca duyumlar, Selahattin Demirtaş'ın da 
yakında salıverileceği şeklinde...

Karşı görüşteki biz ve bizim gibi düşünenler,
yarın, öbürgün Alaaddin Çakıcı serbest bırakılırsa
eğer, bunun nedeninin 'sıkışan gazın depreme dönüş-
mesini engellemek için' olacağına inanacağız. Zira,
mevcut durumda bir denge politikasının 
geliştirilebileceğini yabana atmamalı.

Bize göre, Alaaddin Çakıcı çoktan serbest 
bırakılmalıydı. Hele hele, vatan hainlerinin ödüllen-
dirilecek şekilde salıverilmelerine şahit olunca; 
Çakıcı'nın hapiste geçirdiği her fazla günün müse-
biplerinin büyük vebal yüklendiklerini düşünüyoruz.

CHP'li Eren Erdem'de tahliye ediliverdi bu arada.
Herkese bir kaşık bal mı, ne?

İşte, bu durumlar karşısında 'neler oluyor, sil 
baştan mı ?' diye düşünmeden edemiyoruz. 
Bekleyip göreceğiz.

Selam ve sevgi ile.

mus.bekaroğlu@gmail.com

TARAFSIZ

Mustafa bekaroğlu

Sil baştan mı?
ARINC’TAN
U DONUSU!
Bülent Arınç, "KHK faciadır" açıklaması için "Esefle karşıladım"
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Arınç, "Yanlış uygula-
madan mağdur olanların çektiği ızdırabı anlatmak için kullandığım
cümledir. Eğer bu cümleyi çıplak olarak alırsanız yanlış anlamalara
götürecek bir cümle. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın eleştiren
konuşmasını saygıyla, takdirle karşılıyorum" dedi

Y İK üyesi Bülent Arınç, Iğdır Üni-
versitesi’nde düzenlenen konfe-
ransa katıldı. Konferans sonrası

basın mensuplarının sorularını yanıtlayan
Arınç, ‘KHK faciadır’ açıklamasına yöne-
lik eleştirilerle ilgili konuştu. Arınç, “Bir-
kaç gün evvel bazı konuları içeren
konuşma yaptım, videolar halinde yayın-
landı. Bunun içinden sadece bir cümleyi
alarak, eleştiriler, yorum farklarıyla yanlış
yorumlayanlar, kötü niyetli olarak istis-
mar edenler oldu. ‘KHK bir faciadır’
cümlesi, konuşmamın içinde geçiyor’
dedi.

Saygıyla karşılıyorum

Arınç, “Başına, sonuna dikkat edilirse

konuşmanın bütünü incelenirse bunların
muhatabının Kanun Hükmünde Karar-
nameleri (KHK) çıkaran hükümet olma-
dığı, olağanüstü hal döneminde çıkan
bu kararnamelerin olağanüstü hal kalk-
tıktan sonra yargıya giderek, beraat
etmiş, soruşturma sonrası takipsizlik ka-
rarı almış, hakkında soruşturma açılma-
mış insanlara bir an evvel iade
işlemlerinin uygulanmasına yöneliktir.
Evet ‘KHK faciadır’ cümlesi var; ama
bunun önü ve arkası dinlenirse yanlış
uygulamadan mağdur olanların çektiği
ızdırabı anlatmak için kullandığım bir
cümledir. Eğer bu cümleyi çıplak olarak
alırsanız yanlış bir cümledir, yanlış anla-
malara götürecek cümledir. Sayın Cum-

hurbaşkanı’mızın eleştiren konuşmasını
saygıyla takdirle karşılıyorum” diye ko-
nuştu.

Darbe girişimini lanetledik

15 Temmuz’un, hain darbe girişimi ol-
duğunu kaydeden Arınç, “250’nin üze-
rinde şehidimiz, 2 bine yakın yaralımız
vardır. Halkımız, Cumhurbaşkanı’mız
‘Sokaklara çıkın, darbeye karşı çıkın’ sö-
züne uymuşlardır, hayatlarını feda et-
mişlerdir. Şehitlere, gazilere şükran
borcumuz vardır. Bombaların yanında
patladığı bir insan olarak, canlı yayın-
lara katılan biri olarak bu darbe girişi-
mini lanetledik. Herkesin karşı çıkması
gerektiğini söyledik. Özellikle bu darbe

girişiminin silahlı unsurlarının en ağır
cezalara çarptırılmasını talep ettik. Yargı
üzerine düşeni yapıyor. Benim tek bir
amacım vardı; KHK sonuçları. 15 Tem-
muz hain darbe girişimi oldu; hükümeti-
miz, Cumhurbaşkanı’mız doğru bir iş
yaptı, olağanüstü hal ilan edildi. Ola-
ğanüstü hal, 2 yıl devam etti. Bu süreç
içinde 20 civarında kararname çıkarıla-
rak, terör örgütünün kamuda çalışan
unsurlarının temizlenip, ayıklanmak is-
tendiğini biliyorum. OHAL çok doğru,
KHK çok doğru; ama bu örgütle irtibatı
olup, olmadığı yargılandıktan sonra
yargı kararıyla beraat etmiş insanların
da ‘terörist’ yaftasından kurtulmaları
lazım” dedi.

KHK'lar bir gereklilikti
Konuşmasını, “Sayın Cumhurbaşkanı’mız her
türlü anlamaya müsait olan cümle üzerine eleş-
tiri yaptı ki bunun çok doğru olduğunu, yerinde
olduğunu, bütün tartışmaları kesecek noktada
olduğunu düşünüyorum” şeklinde sürdüren
Arınç, “İyi niyetli eleştiride bulunanlara teşek-
kür ediyorum; ama bunun üzerinden şahsıma
karşı Cumhurbaşkanı’mıza karşı 15 Temmuz’a
karşı birtakım şeyler üreten kötü niyetlileri da
Allah’a havale ediyorum. Bu dünyada boğuşa-
cak halim yok, öbür tarafta hepsinin yakalarına
sadece ben değil belki mağdurların tamamı da
yapışacaktır. OHAL bir gereklilikti, kararname-
ler bir gereklilikti. ‘Kontrollü- kontrolsüz darbe’
nitelendirmeleri yapan başta CHP olmak üzere
bazı muhalif cephelere de prim vermem. Bu
olayın mağduruyuz. Bütün millet bunun mağ-
duru. Kim tankın içinde, kim helikopterin
içinde, kim bombalara karıştı, kim masum in-
sanlara silah çektiyse Erol Olçok’ların, Va-
rank’ların, yüzlerce masum insanın hukukunu
korumak üzerimize düşen vecibedir. Bu yüzden
sözlerimin tekrar iyi anlaşılması gerektiğini dü-
şünüyorum. Cumhurbaşkanı’mızın üzerimizde
çok büyük hakları vardır, her zaman eleştirebilir,
önerilerde bulunabilir” ifadelerini kullandı. 

İNCE, YENİDEN
ADAY OLACAK MI?

CHP’nin gelecek dönem siyasi rotasına yön
verecek yeni kadroların belirleneceği kurul-
tay süreci, mahalle delegeleri seçimleriyle

başlıyor. Merkez Yönetim Kurulu’nca (MYK) belirle-
nen 37. Olağan Kurultay takvimi doğrultusunda parti-
liler, yarın mahalle delegelerini belirlemek üzere sandık
başına gidecek. Kurultay sürecinde ilk oyların kullanı-
lacağı mahalle delegeleri seçimlerinin 1 Aralık’a kadar
sürmesi planlanıyor. CHP’de 14 Aralık 2019-27 Ocak
2020 arasında ilçe kongreleri, 3 Şubat-2 Mart 2020
arasında ise il kongreleri gerçekleştirilecek. Ana muha-
lefet partisinin büyük kurultayının ise gelecek yılın
nisan ayı ortalarında yapılması öngörülüyor.

Tek aday olması bekleniyor

Yerel seçimlerde elde edilen sonuçların ardından gö-
zünü 2023’te yapılacak seçimlere çeviren CHP, bu ku-
rultaya ayrı bir önem veriyor. Parti içinde “CHP’yi
iktidara götürecek kadroların belirleneceği süreç” ola-
rak görülen kurultay için başta genel merkez olmak
üzere parti örgütlerinde yoğun bir çalışma yapılıyor.
Büyük kurultayda, “yerel seçim sonuçlarının mimarı”
olarak görülen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun
tek aday olması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu,
CHP’nin genel başkanlık koltuğuna 2010’da, dönemin
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın istifasının ardın-
dan gerçekleştirilen 33. Olağan Kurultay’da seçildi. Bu-
güne kadar 4’ü olağanüstü, 3’ü olağan olmak üzere
toplam 7 kurultaydan zaferle çıkan Kılıçdaroğlu, 37.
Olağan Kurultay’da da güven tazelemeyi planlıyor.

Kılıçdaroğlu’na rakip olacak mı?

CHP’nin 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı
olan Muharrem İnce’nin de delegelerin imza topla-
ması durumunda Kılıçdaroğlu’na rakip olabileceği
ifade ediliyor. 

11 Kasım'da saat 11:11'de
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
sosyal medyada yoğun ilgi gören ve 11 Ka-
sım'da saat 11.11'de gerçekleşecek olan

fidan dikme etkinliğine yönelik düzenlenen basın top-
lantısında konuştu. Pakdemirli, 11 Kasım'ın Milli
Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini duyurdu. Pakde-
mirli, “Geleceğe nefes benim projem değil, milletin
projesidir. Milletçe el ele 81 ilde 7'den 70'e herkes 11
Kasım'da saat 11.11'de fidanlarımızı dikmeye başla-
yacağız. Bu konuda ciddi bir farkındalık oluşsun isti-
yorduk. Zaten ciddi bir farkındalık toplumumuzda ve
vatandaşımızda varmış. Bundan dolayı da çok mem-
nun oldu. Bu da bize çok büyük bir cesaret verdi bun-
dan sonraki projeler için” diye konuştu.
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İ stanbul'da ıspanak içerisinden
çıkan yabancı otlar nedeniyle
yaşanan zehirlenme vak'aları

sonrası ıspanak satışları dibe vurdu.
Pazarcı esnafı 300 kilogram sattıkları
yerde şimdi 20 kilogram dahi sata-
madığı ıspanağı tezgaha dahi çıkar-
madı. Ataşehir Belediyesi tarafından
yapılan denetimlerde ıspanağın gü-
venli olduğuna dikkat çekmek isteyen
pazarcılar, ıspanağı çiğ çiğ yedi. Öte
yandan pazarcılara destek veren bir
kadın müşteri de çiğ ıspanak yiyince
ilginç görüntüler oluştu. Son gün-
lerde ıspanak demetlerinde çıkan ya-
bancı otlar nedeniyle yaşanan
zehirlenme vak'aları üzerine Ataşehir
Belediyesi, ilçedeki pazarları sıkı de-
netime aldı. Ataşehir Belediyesi Sağ-
lık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta
Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bugün
Kayışdağı Semt Pazarı'ndaki tezgah-
ları tek tek dolaşarak özellikle ıspa-
nak demetlerini inceledi. Demetlerde
yabancı ot bulunup bulunmadığına
bakan görevliler, pazarcı esnafını de-
metlerin temizlenmeden tezgaha ko-
nulmaması konusunda uyardı.
Beraberindeki zabıta ekipleriyle bir-
likte tezgahlardaki denetimler hak-
kında konuşan Çevre ve Sağlık
Teknisyeni Mutlu Koç, “Ataşehir Be-
lediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ola-
rak, pazarlarımızdaki ıspanaklardan
kaynaklı şikayetleri yerinde tespit
etmek için denetime çıkmış bulunu-
yoruz. Şu anda bölgemizdeki pazar-
larda bir sıkıntıya rastlamadık. Sözü
geçen avratotunu tezgahlarımızda
görmedik. Arkadaşlarımız da zaten
tek tek ayıklıyorlar. Biz her ihtimale
karşı, tedbir amaçlı, hem esnafımızı
uyarmak hem de var mı, yok mu tes-
piti açısından denetimini yapıyoruz.
Herhangi bir soruna şu ana kadar

rastlamadık” dedi.

herkes telef oldu

Ispanak satışlarının adeta dibe vur-
duğunu söyleyen esnaf ise, “Belli bir
bölgede ıspanağın içine yabancı otlar
karışmış. Vatandaş da ayırt edeme-
miş, zehirlenmeler o yüzden. Tabi bu
bütün bölgeye yansıyor. Şu anda hiç
ıspanak satamıyoruz. Ekenlere de
yazık günah, bize de yazık günah,
haldekilere de yazık günah. Herkes
şu anda telef. Mahvolduk. Halbuki
ıspanakta hiçbir sıkıntı yok. Ispanak
zaten bir buçuk ayda yetişen bir şey.
O yüzden ilaç istemiyor. Atılırsa bir
böcek ilacı atılır, o da yıkayınca hiçbir
şey kalmaz, tertemiz olur. Pazar
günü çok güzel ıspanak sattık, Salı
günü olay yansıdı. 300 kilo sattığımız
yerde 20 kilo satamaz olduk” diye
konuştu. Tezgahın arka tarafındaki
kasalarda kalan ıspanağı gösteren
esnaf, ıspanağı artık satamadıklarını,
satamadıkları için tezgahta yer de ve-
remediklerini söyledi.

Ispanağı çöpe attım

Pazara alışverişe gelen Ziynet Çık-
rıkçı isimli vatandaş geçen hafta pa-
zardan satın aldığı ıspanağı,
haberlerdeki zehirlenme vak'alarını
görünce çöpe attığını ifade etti.
Uzunca bir süre ıspanak almayaca-
ğını ifade eden Çıkrıkçı, “Geçen
hafta aldım, haberlerde çıkınca
ıspanağı çöpe attım. Çünkü
korktum. Uzunca bir süre de
almam çünkü çoluk çocu-
ğum var benim, bir şey
olur, o riske giremem” dedi.
Çıkan haberlerden etkilen-
mediğini söyleyen Enver
Yılmaz, “Ispanak alıyoruz,
yiyoruz, bir zararını görme-
dik. Bu hafta da alacağız” diye
konuştu.

ZEYNEP VURAL

B ir zamanlar Avrupa ülkeleri gizli
saklı zehirli çöplerini varillerle ülke-
mize atıyorlardı. Öğrendiğime göre

hala çöplerini bize gönderiyorlar hem de
artık gizli saklı değil. Bu insanları çözemiyo-
rum. Hadi eğitimsiz diyeceğim ama ful mak-
yajlı, çok şık hanımlar, modern kıyafetli ya
da şalvarlı, takkeli beyler. Sokağa tüküren,
yediği çekirdek kabuklarını sigara izmaritle-
rini, su pet şişelerini yere atan her tipten in-
sanlar o kadar çok ki. Zaman zaman
müdahale ediyorum ilk önce eşim kızıyor. 

Bir gün birinden bir yumruk yiyeceksin
kör olacaksın. İki gözünün ameliyatlı oldu-
ğunu unutuyorsun diyor. Çaresi ne olabilir
diye düşünüyorum, kafam bir noktada
tamam diyor. Yüksek dozda cezalar. Zaman
zaman takip ettiğim oda araştırmayı seven
bir hanım, Doç. Dr. Neva Çiftçioğlu Banes
yazmıştı. Geçen yıllarda yapılan bir bilimsel

toplantıda bilim adamları bir araya gelerek
rakamlarla dünyada (özellikle okyanuslarda)
oluşturduğumuz kirliliği tartışmışlar. Sonuç-
lar açıklanınca hepsi şaşkınlıktan zor 
ayılmışlar. 

Her yıl denizlere atılan sadece plastik çöp
miktarı 12.7 milyon ton. Bu da yaklaşık 30
cm yükseklikte 2973 kilometre karelik (yak-
laşık İstanbul'un yarısı büyüklükte). Bir plas-
tiğin doğada kendiliğinden yok olması için
geçen sürenin plastiğin türüne göre 40 ila
bir milyon yıl olduğunu düşünürsek 40-50
sene sonra deniz kenarında yüzen plastiklere
bakarak çayımızı içeceğiz. Bu sene yapılan
araştırmalarda balıklarda plastik özlü kim-
yasalların çok yüksek olduğu özellikle mid-
yeye hiç sokulmamız gereğini bildirmişlerdi.
Ayrıca plastikten suya karışan "polystyrene
bisfenol A" gibi kimyasallar, denizdeki her
türlü canlıyı ya zehirliyorlar ya da üreme 

sistemlerini felce uğratı-
yorlar. Artık bu yaşamda kimse
ben sağlıklı beslenmeyi seçiyorum, tavuk ve
balık ile besleniyorum demesin 20-30 yıl
sonra bu en komik espri olacak. Biz yaratıl-
mış en akıllı canlı olan İnsanların dünyaya
verdiği zararları bir düşünün. Hadi bizim
nesil böyle gitti. Ya çocuklarımız, torunları-
mız, onlardan olacak nesiller nasıl yaşaya-
caklar. Şu kirletmeye bir bakın şimdi: 

*Amerika, bilgili, eğitimli insanlar. Dünya
nüfusunun sadece % 5'ini oluşturuyor ama
dünyadaki çöp atığının % 30'u onlara ait.
En güzel örnek; her saat 3 milyon civarında
plastik şişe çöpe gidiyor. 

*Bir milyon ton petrol taşınırken kazayla
da olsa 1 tonu denize gidiyor. 

*Benim kirliliğim beni ilgilendirir, başka-
larınınki beni ilgilendirmez denirse, San
Francisco'da yaşana hava kirliliğinin 1/3'ü
Çin'den kaynaklanıyor. Yanlış hatırlamıyor-
sam çok yıllar önce yazmıştım. Tarımda bö-
ceklerden korunmak için kullanılan
sonradan kaldırılan DDT kutuplarda pengu-
enlerde çıkmıştı.

*Her 8 saniyede bir çocuk, sulardaki kir-
lenme sebebiyle hayatını yitiriyor. Dünya ge-
nelinde ise bu sebepten ölen sayısı yılda 3.5
milyon. 

*Pekin'de yaşayan bir insan, günde 21 si-
gara içen bir tiryaki kadar zehirleniyor. Bu
sayı Hindistan'da 100 sigaraya ulaşıyor. 

*Dünyadaki her 8 ölümden 1'inin ardında
direkt ya da endirekt olarak dünya 
kirliliği var. 

*Telefon, bilgisayar, televizyon, beyaz
eşya...vs. değiştir, değiştir, yenile... Nereye
gidiyor bu eskiler, kullanılmayıp atılanlar?
İnsanoğlu yılda 50 milyon ton elektronik çöp
oluşturuyor. 

*Her gün binlerce deniz canlısı, denize
atılan poşetleri denizanası sanıp yiyor ve ölü-
yor. Sahilimizde açık pazar varken günlük
sporumu o torbaların arkasından koşup ya-
kalayıp çöp sepetlerine atmakla yapıyordum. 

*Eksoz dumanlarından kurtulmak ta çok
zorlandı Allahtan sahil gece pazarı kalktı. 

*Ya hükümetin İğneada'ya, Sinop'a, Mer-
sin'e yakıştırdığı nükleer santraların, altın
madenlerinin suya saldıkları atıklar, günü-
müz hastalıklarında rol oynayan 3 kahra-
mandan birisi. ÇYDD Genel Merkez Çevre
Birimi olarak Mersin'e ve İğneadaya gidip
basın yoluyla, panelle halkı bilinçlendirmeye
çalışmıştık. Halkımızı uyarmaya çalışıyoruz
ama umudum yok oldu. Hiç unutmamamız
lazım, önlem alınırsa insanlar kazanır. Nasıl
ki sadece bir yıllık kağıt atıklarını geri dönü-
şüme kazandırıp 7 ağacın hayatını kurtarı-
yorsak bu geri dönüşüme çok önem verip,
çok eğitim verip dünyamızı kurtarmak eli-
mizde. Ama buna da eğitim sistemimiz el
vermiyor. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.   

Çöplükte yaşamaya doğru koşar adım gidiyoruz 

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-
tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belir-
tilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 04/11/2019

1.İhale Tarihi : 20/11/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 12/12/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU YEDİEMİN - EMRULLAH EFENDİ CAD. 

NO:14/20 KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 180.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 20/11/2019 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
2.İhale Tarihi : 12/12/2019 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
İhale Yeri : KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU YEDİEMİN - EMRULLAH EFENDİ 

CAD. NO:14/20 KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
2 180.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 20/11/2019 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
2.İhale Tarihi : 12/12/2019 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
İhale Yeri : KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU YEDİEMİN - EMRULLAH EFENDİ 

CAD. NO:14/20 KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
3 60.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 20/11/2019 günü, saat 11:45 - 11:50 arası.
2.İhale Tarihi : 12/12/2019 günü, saat 11:45 - 11:50 arası.
İhale Yeri : KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU YEDİEMİN - EMRULLAH EFENDİ 

CAD. NO:14/20 KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
4 180.000,00 1   %1 

1.İhale Tarihi : 20/11/2019 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.
2.İhale Tarihi : 12/12/2019 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.
İhale Yeri : KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU YEDİEMİN - EMRULLAH EFENDİ 

CAD. NO:14/20 KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
5 130.000,00 1   %18 

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE
4. İCRA DAİRESİ
2019/1500 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1078897)
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İstanbul’da ıspanak içerisinden 
çıkan yabancı otlar nedeniyle yaşanan
zehirlenme vak’aları sonrası ıspanak
satışları dibe vurdu

Örnek No: 25*

34NVE47 Plakalı , 2014 Model , MERCEDES-
BENZ Marka , C 180 Tipli , BİLİRKİŞİ RAPO-
RUNA GÖRE ARACIN ANAHTARININ
OLMADIĞI, ARAÇ İÇERİSİNDE KASA KUPA
KISMINDA YAPILAN TESPİTLERDE ARACIN
MUHTELİF YERLERİNDE ÇİZİK OLDUĞU,
ARKA TAMPONUN HASARLI OLDUĞU, BO-
YALARIN ORJİNAL YAPIDA OLDUĞU TES-
PİT EDİLMİŞTİR.

34NVF89 Plakalı , 2014 Model , MERCEDES-BENZ
Marka , C 180 (204 TİP) Tipli , BİLİRKİŞİ RAPORUNA
GÖRE ARACIN ANAHTARININ OLMADIĞI, ARAÇ
İÇERİSİNDE KASA KUPA KISMINDA YAPILAN TES-
PİTLERDE ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE ÇİZİK
OLDUĞU, ARKA TAMPONUN HASARLI OLDUĞU,
BOYALARIN ORJİNAL YAPIDA OLDUĞU TESPİT
EDİLMİŞTİR.

34VB3193 Plakalı , 2014 Model , MERCEDES-
BENZ Marka , CLA 180 Tipli , BİLİRKİŞİ RAPO-
RUNA GÖRE ARACIN ANAHTARININ OLMADIĞI,
ÖN KISIMDAN KAZADAN DOLAYI AĞIR HA-
SARLI OLDUĞU VE DE MOTORUN ZARAR
GÖRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ, İÇ KISIMDA HAVA
YASTIKLARI EKSİK, MUHTELİF YERLERDE Çİ-
ZİKLER MEVCUT, ARKA LASTİKLER YOK, ÖN
LASTİKLER PATLAK, İÇ DÖŞEME AKSAMLA-
RINDA SORUNLAR TESPİT EDİLMİŞTİR.

34NVE42 Plakalı , 2014 Model , MERCEDES-BENZ
Marka , C 180 Tipli , BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE
ANAHTARI YOK, ARACIN MUHTELİF YERLE-
RİNDE ÇİZİK, BOYALARIN ORJİNAL AYARDA OL-
DUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR.

34VB3194 Plakalı , 2014 Model , MERCEDES-
BENZ Marka , CLA 180 Tipli , BİLİRKİŞİ RAPO-
RUNA GÖRE ARACIN ANAHTARININ OLMADIĞI,
ARAÇ İÇERİSİNDE KASA KUPA KISMINDA YAPI-
LAN TESPİTLERDE ARACIN MUHTELİF YERLE-
RİNDE ÇİZİK OLDUĞU, ARKA TAMPONUN
HASARLI OLDUĞU, LASTİKLERİN AŞINMIŞ OL-
DUĞU, ÖN KAPUT İLE SAĞ ÇAMURLUK BOYALI
OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR.

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

HEr hafta alışveriş yaptığı tez-
gahtan ıspanak satın alan saliha
bilgili ise, “Ispanakları tek tek
ayıklasınlar. Kadınlık öyle kolay
bir şey değil. Öyle kibar olmakla
olmuyor, böyle yiyecekler yapa-
caklar. Kadınlar hanımlıklarını
doğru düzgün yapsınlar. Kendile-
rine bulsunlar suçu, hiç kimseye
değil” ifadelerini kullandı. 10 yıl-
dan fazladır aynı tezgahtan alış-
veriş yaptığını ve şu ana kadar
hiçbir olumsuzlukla karşılaşma-
dığını vurgulayarak geçen hafta
olduğu gibi bu hafta da 1 kilo ıs-
panak satın alan bilgili, “bunları
tek tek yıkarlarsa hiçbir şey
olmaz. Hepsini ahıra doldurur
gibi doldururlarsa herhalde bir
şeyler olur” dedi. Pazarda basın
mensuplarının bulunduğu sırada
ıspanak satışı yapan esnaf da ıs-
panağın güvenli ve temiz oldu-
ğuna dikkat çekmek için çiğ çiğ
ıspanak yedi. Önce ıspanağı
suyla yıkayan esnaf, ıspanak
yaprağını ağzına çiğ çiğ attı. tez-
gahtan ıspanak satın alan vatan-
daş da aynı şekilde ıspanağı çiğ
çiğ yiyerek, “Herkes kendine bul-
sun suçu. türkiye'yi karalamaya

yer aramasınlar”
diye ko-

nuştu.

suçu kendilerine
bulsunlar

Örnek taksici
İstanbul Havalimanı’nda taksicilik yapan Ahmet Cihan
Ay, aracının arka koltuğunda unutulan yaklaşık 130
bin lira değerindeki 20 bin Euro dövizi duyarlı bir
davranış örneği göstererek sahibine teslim etti

İstanbul Havalimanı'nda
taksicilik yapan ahmet
Cihan ay, aracının arka kol-

tuğunda unutulan yaklaşık 130 bin lira
değerindeki 20 bin Euro dövizi duyarlı
bir davranış örneği göstererek sahi-
bine teslim etti. ayın şoförü ilan edilen
taksicinin daha önce de 1 milyon Euro
para bulup sahibine teslim ettiği or-
taya çıktı. İstanbul Havalimanı taksi-
ciler Kooperatifi bünyesinde görev
yapan taksi şoförü ahmet Cihan ay
(35), Irak'ın Erbil şehrinden gelen ma-
kine mühendisi Hakan Gölkaya'yı İs-
tanbul Havalimanı Dış Hatlar
terminali'nden taksisine alarak gide-

ceği adres olan Üsküdar'a bıraktı.
Müşterisini bıraktıktan sonra dönüş
yoluna geçen ay, bir süre sonra aracı-
nın arka koltuğunda unutulan bir
çanta olduğunu fark etti. bunun üze-
rine bağlı bulunduğu İstanbul Havali-
manı taksiciler Kooperatifi
yöneticileriyle irtibata geçen taksi şo-
förü, durumu bildirdi. İçinde yaklaşık
130 bin lira değerindeki 20 bin Euro
dövizin bulunduğu çantasını takside
unuttuğunu anlayan yolcu Hakan Göl-
kaya ise kooperatifle iletişime geçti.
Çantanın şoför tarafından bulundu-
ğunu ve güvende olduğunu öğrenen
müşteri, yeniden havalimanına gele-

rek yüklü miktarda paranın bulunduğu
çantasını taksiciden teslim aldı.

Altınla ödüllendirildi

Evli ve 3 çocuk babası taksicinin gös-
terdiği duyarlı davranış ise herkes ta-
rafından takdirle karşılandı. İstanbul
Havalimanı taksiciler Kooperatifi baş-
kanı Fahrettin Can ise örnek davranış
sergileyen taksicinin ayın şoförü ilan
edildiğini belirterek kooperatif adına
bir adet çeyrek altın hediye etti. unu-
tulan paranın teslim edildiği sırada
taksi şoförünün daha önce de yine
benzer bir olayı yaşadığı ortaya çıktı. 
dhA
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İ hale aşamasına gelen Eyüpsultan'daki
1.5 milyar TL’lik arıtma tesisi için CHP
Grup Başkanvekili Engin Altay ve İBB

Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla İs-
tanbul tarihinde ilk kez ‘temel atmama’ töreni
düzenlendi. İptal edilen tesisin yapılacağı
alanda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan
İmamoğlu, 31 Mart ve 23 Haziran seçim sü-
recinde o dönemki İSKİ Genel Müdürü ve
beraberindeki heyetten bu projenin önemine
ilişkin özel brifing aldığını belirterek, “Bu pro-
jenin çok önemli bir ihtiyaç olduğunu ve yak-
laşık 1 milyar 100 milyon liralık bir ihalenin
hızlıca yapılması gerektiğini aktarmışlardı.
Biz de temel prensip olarak büyük çaplı pro-
jelerin, ihalelerin süreçlerini bir süreliğine
dondurma kararı almıştık” dedi.

İTÜ rapor hazırladı

Bahsedilen projenin Haliç'in kıyısında yakla-
şık 136 bin metrekarelik bir alanda yapılması-
nın planlandığını aktaran İmamoğlu bu
alanın 75 bin metrekarelik bölümünde de 25-
35 yıllık yetişmiş ağaçlar bulunduğunu an-
lattı. Eski yönetimden alınan bu brifingden
sonra sürece şüpheyle yaklaştıklarını dile ge-
tiren İmamoğlu, “İSKİ'de yeni atadığımız ar-
kadaşlarımız çok önemli ve değerli tespitler
yaptılar. İTÜ'den de bilimsel bir ekip projeyi
incelemeye aldı. O raporu da kendi içlerinde
analiz ederek, gözleyerek burada yapılmak is-
tenen proje için birkaç tespitte bulundular”
dedi. İmamoğlu, raporun başlıklarını sırala-
yarak, “İstanbul Master Planı'nda Eyüpsul-
tan sınırları içinde Kâğıthane’nin yakınında
bulunan önemli iki ilçenin ve çevresinin atık
suyunun buraya yönlendirilmesi ile beraber
yapılması planlanan arıtma tesisine ihtiyaç
yok. Raporun birinci başlığı bu. İkincisi; Ha-
liç’in korunması prensibi ile atık su deşarjı
arıtılmış dahi olsa Haliç’e verilmemelidir, en-
gellenmelidir diye net olarak bir tarif var” ifa-
delerini kullandı.

Kapasite şu an yeterli

“Yapılması planlanan Silahtarağa tesisinde
arıtılması hedeflenen atık sular Yenikapı ve
Baltalimanı atık su tesislerine iletiliyor” diyen
İmamoğlu, “Şu anda Yenikapı ve Baltalimanı
biyolojik arıtma tesislerinin kapasitesi 2.5
milyonluk nüfus artış dahi olsa bu bölgede

yeterli. Böyle bir artış zaten öngörülmüyor.
Yani bu sistem yeterli, kapasite uygun zaten
aynı işi yapabilecek tesislerimiz var. Bunun
yapılmaması lazım” şeklinde konuştu. Bu ya-
tırımın maliyetinin sadece 1 milyar 100 mil-
yon lira olmadığına dikkat çeken İmamoğlu,
“Aynı zamanda yıllara dönük bir artışı var.
Bunu koymuyoruz, bir kenara koyalım. Bah-
settiğimiz bu koca alan tümüyle heba olup
gidiyor, aynı zamanda bütün arıtma tesisle-
rinde olan bir sorun var. Çok üst teknoloji ile
de çözseniz minimuma da düşürseniz bir
koku sorunu var. Yani burada böyle bir yatı-
rım zaten yanlış, tercih edilen alanda yarata-
cağı travma çok önemli ve derin bir travma.
Söylemeye beis yok bu projenin burada ol-
maması gerektiğini Eyüpsultan Belediyesi ıs-
rarla göreve geldiğimiz günden itibaren iletti”
diye konuştu.

1 buçuk milyarlık zarar 

“Hem Eyüpsultan hem Kağıthane halkına
aslında bir müjde veriyoruz” diyen İma-
moğlu, İstanbul'u sadece maddi bir yükten
kurtarmadıklarını yakın çevresindeki 100 bin-
lerce insanın yaşam kalitesini de kurtardıkla-
rını vurguladı. Bu tesisin mevcut arazinin
heba olmasına neden olacağını ifade eden
İmamoğlu, “136 bin metrekarenin 75 bini
yeşil alan. 2 bine yakın ağaç var. Düşünülen
projede birikecek çamurun yaratacağı trav-
malar var. İGDAŞ Genel Müdürlüğü bura-
daki binayı kullanıyor. Örneğin bu bina
yıkılacaktı. Yine Eyüpsultan sınırları içinde
yeni bir bina yapma ihtiyacı doğacaktı. Spor
sahaları var bu alanın içinde. Dolayısıyla tü-
müyle baktığınızda ki sağlığın bedeli ya da
çevreye vereceği zararın bedeli ölçülmez onu
kenara koyuyoruz. Aslında burada 1.5 mil-
yarlık kamusal zararı arkadaşlarım engelle-
miş oldular” dedi. 

İlk kez literatüre girdi

İmamoğlu, temel atmama töreninin de hika-
yesini anlatarak, “Gayri iktisadi yatırımlar bir
firmayı, bir kişiyi, bir kurumu ve hatta bir
toplumu batırır. Çok sıkıntıya sokar. Bana
bunu arkadaşlarım sunduğu zaman, ibret ol-
ması için halka duyurmadık biz bunu. Ama
teknik arkadaşlarımla yönetici arkadaşlarımla
bizim bunu İstanbul halkıyla ve Türkiye ile

paylaşmamız lazım. Kamunun dikkatine de
sunmamız lazım. Aynı zamanda kamu idare-
cilerinin de dikkatine sunmamız lazım. Bah-
settiğimiz o ‘israf' kelimesinin anlamının ne
kadar önemli olduğunu hatırlatmamız lazım.
İsrafı engellediğimiz zaman israfa meyilli an-
layışları önlediğimiz zaman nasıl katkılar elde
edebileceğimizi örneklemeye çalıştığımız bir
anı burada var ettik. Adına ‘temel atmama
töreni' dedim. Doğru. Literatüre ilk defa giri-
yor. Bizim bunu gözümüze soka soka zihni-
mizden çıkarmayacak şekilde her konuyla
alakalı tereddütsüz bir şekilde sorgulamalı,
soruşturmalı araştırmalı ve ona göre yatırım-
lara karar vermeliyiz. Konu bir tek bu değil.
Çok sayıda konumuz var. Biz 6 ayın sonunda
İstanbul halkımızla bu ve bunun gibi konu-
ları paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

U yarmadım mı !?
Her mahallede, her sokakta, her 
binada, hatta her ailede sülalede, 

RİSK ALTINDAYIZ...!
Tarihin uzun zamandır görmediği, biçimlerde, vah-

şete, katliamlara, bireysel ve organize toplumsal şid-
dete maruz kalacağız, demedim mi ?

Önlem alalım...
Önlem alalım...
Önlem almayı bilmiyorsanız, 20 yıldır kitle siyaseti,

toplumsal sosyo psikoloji çalışıyoruz. 
Bize sorun, demedim mi ?
Ekranlar, olan bitenin YÜZDE BİRİNİ bile yansıt-

mıyor size...!
Türkiye'de gazete satışı SIFIRLANDI...!
Türkiye'de, bir başka insana güvenme ihtimali nere-

deyse SIFIR...
Cami gibi,güvenilir bir yere gittiğimizde bile, ilk

yaptığımız, ayakkabılarımız çalınmasın, değil mi !?
Cem ve Cami, ikisi e Arapça...
Cem'evi kelimesindeki, CEM Arapça, EV kelimesi

Gök Türkçe EB - EV kelimesidir. Altında toplanılan,
birleşilen, aile ve aile sayılanların gelip gidebildiği,
ağırlandığı yer...

Kelimeler arkasında, birbirine hınç biletilen milyon-
lar var. karşı karşıya...

SEVMEK ZORUNDAYIZ...!
SEVMEK ZORUNDAYIZ...!
SEVMEK ZORUNDAYIZ...!
Bir şehre gittim. Bir Ablam var. Geldi konuşuyo-

ruz.. Ben, Kürsüden eğildim, o Kürsüye yaklaştı. Ama
eliyle, ağzını kapatarak konuşuyor...

Utandım. Dedim acaba, sigara içtim kokusu mu ra-
hatsız ediyor. Sarmısaklı şeyler de yemem, şehirler-
arası gezerken...

Bir süre sonra, Ablam, dedi ki : "Hocamm... Muhar-
rem Orucu tutuyorum. Ağız kokusu sizi rahatsız etme-
sin diye, ağzımı kapatıyorum, kusura bakmıyorsunuz
di mi ?"

Elini de öperim, ayağını da öperim, bu ruhun, bu
yüreğin...

Bu ruh, bu yürek, BİZİM..!
Soma'da 301 YÜREK KAYBETTİK...
Onun Bunun Çocukları, Utanmadılar...!
Ama, O Madenci Kardaşlardan, yaralı kurtulan bi-

risi, Ambulansa alındığında, "ÇİZMELERİMİ ÇIKA-
RAYIM MI? KİRLENMESİN" dediğinde, hepimiz
utanmalıydık...

Hepimiz olmasa da, çoğumuz utandık...!
Asıl utanılacak olan, HAKKIMIZ OLAN SED-

YEYE KARŞI BİLE, KORKUTULMUŞ, SİNDİRİL-
MİŞ, HAKKI OLMADIĞINI, KİRLETİRSE,
BAŞKALARINA ZULMETMİŞ OLUR diye düşün-
dürttüğümüzzzz...

Kahrolsun Ula, Kahrolsun...
Kahrolsun Öğrenilmiş Çaresizliğimiz...
Devrime ihtiyacımız var...
İdeolojik çiğlikte, politik rant piçliğinde, inanç sö-

mürüsü hiçliğinde olan değil...
Yüreklerde devrime ihtiyacımız var...
Fikirde devrime ihtiyacımız var...
Ötekine saygı göstermeye ihtiyacımız var...
Senden değilim diye, notumu kesme Hocaaam...!
Senden değilim diye, ihaleden kovma beni Müdür...!
Senden değilim diye, dur önce bir GBT'sine bakalım

deme, Siyasi Bakan, İnsani Kör...!
Senden değilim diye, beni "Öteki Tanrıların Faşisti"

sayarak, kendin ırkçılık yapma, Komşu...!
Devrime ihtiyacımız var...
Yunus Emre şair değildir mesela...! 

Bunu öğretelim...
Mevlana, Mistik ve Sırr Katipleri arasında, meçhul-

dur. Bunu öğretelim...
Seyyid Nesimi, niye ölümlere koştu, hakikati bu

kadar bildiği halde !? Bunu öğretelim..
Şeyh Bedrettin, çok sevdiği Osmanlı'da, neyi eksik

görmüşte de, Osmanlı'da Bölge Adalet Bakanı olduğu
halde, "Asiye çıktı adımız?" dedi ?

Pir Sultan Abdal gibi, Aşık Seyrani gibi, Dadaloğlu
gibi, Köroğlu gibi, Kiziroğlu gibi, Hamido gibi adam-
lar, kimdir?

Tasavvufi ilmin zirvesindeki Pir Sultan'ın, "Aşıklık
geleneğinde, hakikate tercüman" olma hevesi, ölümüne
sebep olacağı halde, niye ölürüm de vazgeçmem" de-
miştir, bunu öğretelim..

Halife-i Ruy-i Zemin Hadimul Haremeyn Eş Şeri-
feyn diye başlayan Sultanların, hepsi "Halife" değil,
hepsi "Sultanlık" makamında oturmuş olsa da, 
Sultan değil..

Reşat Masondur. İbrahim Delidir. Selim dam üs-
tünde at koşturur, at üstünde hatun öper, yatakta sızar,
altına işer...

Genellemeyeceğiz...!
Hepsi kötü demeyeceğiz...
Hepsi iyi de demeyeceğiz..
Hakikat neyi emrediyorsa, "Gerçeğin Kalesine"

sığınacağız...
Üç Dilde Şairim...
Üç Dilde Bilim Uzmanım..
Hakikati çarpıtan "Organiik Aydınlar" cephesine

karşı, Halkın Saflarında, ilmin ve bilimin tüm kibrini,
bu köppeolusulara savuracağım...

Toplumsal yıkım istemiyorsak...
Toplumu yıkma gayesindeki, bilerek bilmeyerek,

çaba harcayan insanlık düşmanlarından arınmalıyız...!
Siyasal düşmanlarımızdan, meşru zeminde 

arınmalıyız..
Maddi düşmanlarımızdan, uzaklaşmalıyız..
Madde ve davranış bağımlılıklarımızdan 

arınmalıyız...
Hele hele önce, kendimiz kendimizden arınmalıyız...
İnsanlığın bu ilk, tek ve son devrimsel değişiminde,

dünyamız, daha güzel bir dünya olacak..
Pekala mümkündür..
Pekala, "Böyle gelmiş böyle gider" diyenlere inat,

bizim de kendi stratejimiz, tatiklerimiz, bilerek ve bil-
meyerek müttefiklerimiz var..

.
Yeni dünyanın siber psikolojisini, en erken çözenler,

yarınları da yöneteceklerdir...
Saygımla

Yürek devrimleri bilim ister,
samimiyet ister

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünya belediyecilik tarihinde bir ilki gerçekleştirdi ve “temel atmama”
töreni yaptı. Önceki yönetim tarafından projesi onaylanan ve ihale süreci tamamlanan Silahtarağa
Arıtma Tesisi’nin “temel atmama” töreninde konuşan İmamoğlu, tesisin iptal edilmesiyle 1 milyar 525
milyon TL’lik maddi yükün bertaraf edildiğini belirterek, "Bir daha böyle bir tören olmasın" dedi

ZAYİ İLANI
Beylikdüzü Belediyesi'nden aldığım 177457 sıra nolu,
18/09/2017 tarihli, 8.166.43 TL'lik tahsilat makbuzu

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Meryem Gaskil

BIR DAHA BOYLE 
TOREN OLMASIN!

AĞAÇ YAPRAKLARI 
BENİ ALKIŞLIYOR!

Tasarruf yaparak kente kazandırdıkları
bütçeyi 6 ayın sonunda İstanbul'a açıklaya-
caklarını belirten İmamoğlu, “Şeffaflığımız
konusunda söz vermiş-
tik. Bu bizim yüreğimizi
acıtıyor. Vatandaşları-
mızı çağırmadık ama şu
anda –yanlış anlamayın,
sizden öyle bir talebim
yok- bu ağaçların yap-
rakları beni çılgınca al-
kışlıyor haberiniz olsun.
Ben hissediyorum onu.
Dolayısıyla yanlış bir ya-
tırımda frene basmak
yanlış başlamış bir süreci durdurmak kolay
değil zordur. 16 milyon insanımızın kaynak-
larını koruyacağız. Tespit edilen 7 firma
tam fiyat vermek üzereyken biz bu süreci
durdurduk. Dolayısıyla uzun süredir buraya
planlanan yatırımdan dolayı da bu park ve
çevresi ihmal edildi. spor tesisleri iyi du-
rumda değil. Buradaki birçok tesisimiz
yakın çevre iyi durumda değil” açıklama-
sını yaptı. 

Gözyaşları İlayda için aktı
ilayda Yarcan, Koç Lisesi'nden
mezun olduktan sonra lisans eği-
timi için İtalya'ya gitti. Mila-

no'daki Boccani Üniversitesi'nde eğitimini
tamamlayan Yarcan, İtalya'nın en büyük
bankalarından Ubi Banca'da staj yaptı. Sta-
jının son gününde hayatını kaybeden genç
kız, staj yaptığı bankadan iş teklifi almıştı.
Geçirdiği kalp krizi sonucu Milano’da haya-
tını kaybeden genç kızın cenazesi 17 gün
sonra İstanbul’a getirildi. İlayda Yarcan için
öğleyin Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde
cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusunda
taziyeleri iş insanı annesi Şeniz Yarcan ve bir
şirketin Varlık Yönetimi Direktörü Levent
Güngör Yarcan kabul etti. Cenaze törenine
İlayda Yarcan ailesinin yakınları, dostları,
genç kızın arkadaşları katıldı. Cenaze töre-
ninde Türkiye İş Bankası Genel Müdürü
Adnan Bali de bulundu. Kılınan cenaze na-

mazının ardından İlayda Yarcan'ın cenazesi
Ümraniye Ihlamurkuyu mezarlığında top-
rağa verildi.

Babası yasa boğuldu

Şeniz Yarcan, sosyal medya hesabından
yaptığı bir paylaşımda 22 Kasım’da kızının
staj yaptığı bankanın yöneticileri ile İtalya’da
bir anma töreni gerçekleştireceklerini ve 23
Kasım’da da kızlarının diplomasını Bocconi
Üniversitesi’nden alacaklarını duyurdu. Sos-
yal Medya hesabından kızının çekilen son
fotoğraflarını paylaşan Şeniz Yarcan, payla-
şımının altına şu notu düştü: “İlayda’m. Ve-
fatından 17 gün sonra seni nihayet
İstanbul’a götürüyorum. Ubi Banca’daki
başarılı stajında yaşamının son gününde çe-
kilen aile fotoğrafınızı, bu mecrada kıvançla
paylaşıyorum. 22 Kasım’da Ubi Banca yö-
neticilerinle Brescia’da seni anacağız mele-

ğim, gururum, bitanem. 23 Kasım’da ise, o
yüksek başarınla hak ettiğin diplomanı Boc-
coni Üniversitesi Milano’da Ubi Banca yö-
neticilerinin de katılımıyla alacağız, seni
tekrar anacağız. Linkedin sayfandan iş teklifi
aldın sen son haftanda. Bu küçücük yaşında
Milano’da dokunduğun hocaların, yönetici-
lerin ağladı. %75 başarı bursuyla okuduğun
Koç Lisesi camian da seni İstanbul’da bekli-
yor canım. Şunu bil ki seni sana yakışan şe-
kilde uğurluyor tüm çevren meleğim. Sen
rahat uyu, son nefesimize dek bizimle ola-
caksın. Annen, baban, ablan. 21. Yaşında,
hayatının son 3 gününde katıldığın Ubi
Banca etkinliğinde çekilen aile resminizi, 5.5
aydır her gün Milano-Brescia treninde uyu-
yan melek halini ve geçmiş yaz stajlarından
Turkcell’in seni duyurduğu fotoğrafını da kı-
sacık iş hayatının anısı adına buradan payla-
şıyorum gururum kızım İlayda’m”

Milano'daki stajının son gününde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 21 yaşındaki İlayda Yarcan son yolculuğuna uğurlandı

Yüksel parklar
için talimat verdi
Kartal Belediye Başkanı 
Gökhan Yüksel, Kartal'da yapımı
devam eden park alanlarını ve
mevcut parklarda yürütülen
düzenleme çalışmalarını yerinde
inceleyerek, çalışmalarla ilgili 
birimlere talimat verdi

Önceki hafta Kartal
Komşuluk ve Daya-
nışma Meydanı'nı

açan Başkan Gökhan Yüksel,
yakın zamanda açılışı yapılacak
olan yeni park alanlarında
devam eden çalışmaları ve mev-
cut park alanlarında yürütülen
modernizasyon çalışmalarını ye-
rinde inceledi. Çocuklara güven
içerisinde ve rahat zaman geçire-
bilecek alanlar yapmak için
yoğun tempoda çalışmalara
devam ettiklerini belirten Başkan
Gökhan Yüksel, "Mahalle ve so-
kaklarımızda değerlendirilebile-
cek her alanı çocuklarımız için
oyun parkı, vatandaşlarımız için
hoş vakit geçirebilecekleri ve sos-
yal yaşamlarını sürdürebilecekleri
yerler haline getireceğiz” dedi.

Büyük bir atılım içindeyiz

Yeşil alanların arttırılmasının
önemine değinen Başkan Gök-
han Yüksel, "Kartal'da yeşil alan
konusunda büyük bir atılım için-
deyiz. Başlattığımız çalışmalarla
beraber ilçemize yepyeni park
alanları kazandıracağız. Uygun
olan her noktada derhal harekete
geçeceğiz” diye konuştu.

Başkan anlattı
gençler dinledi

Önceki Başakşehir
Belediye Başkanı Yasin
Kartoğlu, Türkiye

Gençlik Vakfının Safahat Yüksek
Öğretim Yurdunda üniversiteli
gençlerle bir araya geldi. Genç-
lere her zaman yakın olduğunu
belirten Başkan Kartoğlu, “Ülke-
miz ve geleceğimiz için hep bir-
likte çok çalışmamız gerekiyor”
dedi. Türkiye Gençlik Vakfı
(TÜGVA) tarafından düzenle-
nen “Kültür ve
Şehircilik”
programında
gençlerle bir
araya gelen
Başkan Kar-
toğlu, hayatın-
dan çeşitli
örneklerle
gençlere tica-
retten siyasete
geçiş sürecini
anlattı. İstanbul'un en genç bele-
diye başkanlarından biri olarak,
gençlere her zaman yakın oldu-
ğunu ifade etti. Gençlerin talep
ve isteklerine öncelik verdiğini
dile getiren Başkan Kartoğlu,
gençlere başarılı olmanın çok ça-
lışmaktan geçtiğini söyledi.

ALTAY DA EŞLİK ETTİ
Temel atmama törenine CHP

İstanbul Milletvekili Engin Altay da
katılan isimler arasında yer aldı.

Ekrem
İmamoğlu

Engin
Altay

Yasin Kartoğlu
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Hüseyin Aydın 
Çatalca Belediye Meclis Üyesi,

Çatalca Belediye Başkan Yardımcısı

Halit Aksoy 
Çatalca Belediye Meclis Üyesi

Ziraat Mühendisi 

Seyit Çetin 
Çatalca Ziraat Odası Başkanı

Hasan Gökçe 
İBB ve Çatalca Belediye Meclis Üyesi

Mevlit Kandiliniz
Mübarek Olsun… 

Mevlit Kandiliniz
Mübarek Olsun… 

Mevlit Kandiliniz
Mübarek 
Olsun… 

Mevlit Kandiliniz
Mübarek 
Olsun… 

Mevlit Kandiliniz
Mübarek 
Olsun… 

Mevlit Kandiliniz
Mübarek 
Olsun… 

Mevlit Kandiliniz
Mübarek 
Olsun… 

Mevlit Kandiliniz
Mübarek 
Olsun… 

Mevlit Kandiliniz
Mübarek 
Olsun… 

Mevlit Kandiliniz
Mübarek 
Olsun… 

Mevlit Kandiliniz
Mübarek 
Olsun… 

Mevlit Kandiliniz
Mübarek 
Olsun… 
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T.C.
BÜYÜKÇEKMECE

3. İCRA DAİRESİ 2019/78 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1078900)

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN:
Özellikleri : Satışa konu taşınmazlar; Büyükçekmece İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ömür 2 Sokak ve
Bereket Sokak köşesinde, tapunun 543 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 2.824,52m2 miktarlı arsa dahilin-
deki kat mülkiyeti tesisli 19 dış kapı numaralı Küçük Deveci Konakları Sitesinde 98/4000 arsa paylı B Blok
zemin kat (3)  bağımsız bölüm nolu meskenin tamamı niteliğindedir.Ömür 2 Sokak ve Bereket Sokak köşe-
sinde yer alan ve tamamı 2.824,52m2 alana sahip, üç bloklu, site girişinde güvenlik, site dahilinde çevre tan-
zimi tamamlanmış olan Küçük Deveci Konakları B Blok, bodrum kat+ zemin kat+ 1 normal kat+ çatı kattan
müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, bodrum ka-
tında iki, zemin ve normal katında dörder daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ile asansörü mev-
cuttur. Blok girişi bahçe kotunda yer alan 1.bodrum kattan olan ana binanın zemin katında yer alan 3 nolu
daire, plan itibariyle antre, WC, salon, balkonlu mutfak, hol, holde bir tanesi ebeveyn banyolu iki oda ve
banyo-WC mahallerinden ibaret, iç ölçüleri itibariyle 89,43m2 alanlı, binada yer alan emsal daireler seramik
ve laminat parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfaklarda sabit tezgah ile mutfak dolapları, banyolarda
sıhhi tesisat armatürleri mevcut, PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, doğalgaz tesisatlıdır.Taşınmaz,
bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış durumda, iskana elverişli konut alanında yer al-
makta olup, ulaşım imkanları elverişlidir. 
Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Dış Kapı No:19, Küçük Deveci Konakları Sitesi, B

Blok, Zemin Kat, D:3 Büyükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü : 2.824,52 m2  
Arsa Payı : 98/4000
İmar Durumu :  1/1000 ölçekli Büyükçekmece Uygulama İmar Planında blok nizam, 2 kat konut ala-
nında kalmaktadır. Ayrıca 12.08.2011 onay tarihli plan notu tadilatında 'Yapı nizamı blok nizam olarak tanım-
lanmış parsellerde açık ve kapalı çıkma yapılamaz. Bu alanlarda blok taban alanı parsel alanının %10'u
kadar arttırılacaktır. Bu durumda blok taban alanının parsel alanının %25'inden küçük olması halinde blok
oturumu %25 olarak verilecektir. Plandaki blok taban alanının parsel alanının %10'u arttırılması ile oluşan
blok taban alanı parsel alanının %40'ını aşamaz' hükmü bulunmaktadır denilmiştir.
Kıymeti : 270.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 04/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 06/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri    : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, No:107 (Çanakkale

Sok. Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihin-

den önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu ar-
tırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırma-
dan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif ve-
rilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çık-
mazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçme-
mek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış
tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya
ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gi-
derlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi tak-
dirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden 
alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2019/78 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.05/09/2019

D üzensiz göçmenlerden
Mısır uyruklu Ahmet
Cuma, Yunanistan’a git-

tikten sonra oradaki askerler tara-
fından yakalandığını anlattı. Yunan
askerlerinin kendilerine çok kötü
davrandığını, kendisi de dahil grup-
taki bazı kişileri yumrukla ve so-
payla darp ettiklerini belirten
Cuma, “Çantamızda bulunan ilaç-
larımızı, paramızı ve telefonlarımızı
aldılar. Bize çok kötü davrandılar.
Sonra benim yüzüme yumruk attı-
lar, gözlerim morardı. Bazı arkadaş-
lara demir sopayla vurdular” dedi.

İlacımı istedim dövdüler

Mısırlı Velit Cemal ise Yunanis-
tan’da yakalandıktan sonra bir ka-
rakola götürüldüklerini ve tüm
eşyalarının alındığını söyledi.  Kara-
kolda Yunan güvenlik güçlerinin
kendilerini darp ettiğini anlatan

Cemal, şunları kaydetti: “Hastay-
dım, ilaç kullanıyordum. Çantamı
aldıkları için ilaçlarımı alamadım.
İlacımı istediğimde beni dövdüler.
Aç ve susuz bir şekilde karakolda 2
gün kaldıktan sonra Meriç Nehri
kenarına getirdiler. Bizi dövdükten
sonra nehre attılar. Su seviyesi fazla
yüksek olmadığı için Türkiye tara-
fına geçtik. Türk askeri geldi bizi ya-
kaladı, bize çok iyi davrandı. Göç
İdaresine getirildik. Yemek verdiler,
ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Allah
Türkiye’den razı olsun.”

Zorla geri gönderdiler

Yunan hudut birliklerince, uluslar-
arası sözleşmelere aykırı olarak,
Meriç Nehri üzerinden zorla Türki-
ye’ye gönderildiği iddia edilen 252
göçmen, 3 gün önce sınır birlikleri
ve jandarma ekiplerince Kapıkule
Sınır Kapısı yakınlarında yakalan-

mıştı. Bu son olay, Yunanistan’ın
yasa dışı geçiş yapan düzensiz göç-
menleri uluslararası sözleşmelere
aykırı olarak zorla geri gönderdiği
iddialarını yeniden gündeme getir-
mişti.

25 bin 404 göçmen geldi

Dışişleri Bakanlığı’ndan 27 Ekim’de
yapılan açıklamayla, bu hukuka ay-
kırı uygulamalara tepki gösteril-
mişti. Bakanlıktan yapılan
açıklamada, Yunanistan’ın düzen-
siz göçmenleri karadan ve denizden
Türkiye’ye geri ittiği belirtilerek,
Yunan makamlarına, bu durumu
inkar etmek yerine uluslararası hu-
kuka aykırı bu uygulamayı dü-
zeltme çağrısında bulunulmuştu.
Açıklamada, 2018’de 11 bin 867, bu
yılın ilk 10 ayında ise 25 bin 404 dü-
zensiz göçmenin Yunanistan’dan
Türkiye’ye geri itildiği bildirilmişti.

Yunan askerlerinin darp ederek Türkiye'ye gönderdiği ileri sürülen 252 göçmen
arasında yer alan Mısır uyruklu Ahmet Cuma ve Velit Cemal, yaşadıklarını anlattı.
Göçmenler, insan hakları ihlalini Avrupa'nın görmesini ve müdahale etmesini istedi

ZORAKI BEKARET TESTI
ABD'li rapçi T.I., katıldığı bir programdaki tartışma yaratan açıklamalarıyla gündeme oturdu.
Ünlü şarkıcı, kızını her doğum gününden sonra bekaret testine götürdüğünü söyledi
Ünlü rapçi T.I. ABD’de ilgiyle takip
edilen podcast programı Ladies Like
Us’ın (Bizim gibi kadınlar) konuğu
oldu. Programın sunucuları Nadia
ve Nazenin’in sorularına içten yanıt-
lar veren şarkıcı, konu ailesi ve kızına
gelince tepki çekecek açıklamalarda

bulundu. 39 yaşındaki şarkıcı, bu yıl
18 yaşına giren kızı Deyjah’ın lise-
den mezun olduğunu ve üniversitede
ilk yılına başladığını söyledi. Kızına
çok düşkün olduğunu belirten T.I.,
onun cinsel sağlığı ve güvenliğine de
önem verdiğini anlattı. Bunun için

16 yaşından bu yana Deyjah’ı her yıl
jinekoloğa götürdüğünü ifade eden
T.I., kızına bekaret testi yaptırdığını
söyledi. Sunucuların bu duruma ina-
namaması üzerine konuyu biraz
daha açan rapçi, “Her yıl doğum gü-
nünden sonra kapısına bir hatır-

latma notu yapıştırıyorum: Yarın ji-
nekoloğa gidiyoruz” ifadelerini kul-
landı. Doktorun kendisine kağıt
imzalatarak bu bilgiyi paylaştığını
belirten T.I., yıllık muayenelerin yanı
sıra kızıyla cinsel hayat ve sağlıkla il-
gili konuştuklarını da söyledi. 

GOCMENLERE
YUNAN ZULMU
GOCMENLERE
YUNAN ZULMU
GOCMENLERE
YUNAN ZULMU
GOCMENLERE
YUNAN ZULMU
GOCMENLERE
YUNAN ZULMU
GOCMENLERE
YUNAN ZULMU

Beyin ölümü gerçekleşti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.
Economist dergisine konuşan Macron, "Şu an yaşadığımız NATO'nun beyin ölümüdür" dedi

FrAnsA Cum-
hurbaşkanı Em-
manuel Macron,

Economist dergisine açıkla-
malarda bulundu. Türki-
ye’nin hudutlarının
güvenliğini sağlamak ve
terör koridorunu engellemek
için başlattığı Barış Pınarı
Harekâtı’nı daha önce de
eleştiren Macron bu sefer
NATO’yu hedefine aldı.

Barış Pınarı'nı da
eleştirdi

Macron, “Şu an yaşadığı-
mız şey NATO’nun beyin
ölümüdür. ABD, Avrupa

projesine sırtını döndü” ifa-
desini kullanırken, “ABD ve
NATO müttefikleriyle stra-
tejik karar alma mekaniz-
masında bir koordinasyon
yok” dedi. TSK’nın sınır gü-
venliğini sağlamak ve terör
örgütleri PKK//YPG’ye
karşı başlattığı Barış Pınarı
Harekâtı hakkında geçtiği-
miz haftalarda da skandal
açıklamalarda bulunan
Macron, “Bir diğer NATO
müttefikimiz Türkiye, bizim
ilgimizin olduğu bir alanda
haber vermeden askeri hare-
kat düzenliyor” ifadesini
kullandı.

Çok önemliyse 
Netenyahu ödesin

AmerikAn
Axios haber
sitesi, ABD

Dışişleri Bakanlığı’nın, 6
ay önce Filistin’e yapıl-
ması gereken 12 milyon
dolarlık yardımın kesil-
mediğini ancak yardım-
ların Filistin yönetimine
de aktarılmadığını tespit
ettiğini yazdı. Dışişlerinin
bu durumu, İsrail’in
Washington Büyükelçisi
Ron Dermer ve diğer İs-
railli yetkililerin, bu yar-
dımların İsrail ile yakın
çalışan Batı Şeria’daki
Filistin güvenlik güçle-
rine sağlanmasını talep
etmesi ile fark ettiği kay-
dedildi. Bu yardımların
verilmesinin Netanyahu
için önemli olduğunu be-
lirten İsrailli yetkililere ise
Dışişleri Bakanlığı’nın,

bunun kararının
Trump’ın elinde oldu-
ğunu aktardığı ortaya
çıktı.

Rakam 
12 milyon dolar

Axios’un, ABD’li yetkili-
lere dayandırdığı habe-
rinde, Beyaz Saray üst
düzey yetkililerinin,
Trump’a söz konusu 12
milyon doların Netan-
yahu için oldukça önemli
olduğunu ve bu yardım-
ların Filistin yönetimine
verilmesini talep ettiği
belirtildi. Yetkililer, bu ko-
nuda ikna olmadığını ak-
tardıkları Trump’ın,
“Madem Netanyahu için
çok önemli bu yardımlar
o zaman Netanyahu
ödesin” ifadesini kullan-
dığını dile getirdi.

ABD'li yetkililerin, 
Donald Trump'tan, İsrail

Başbakanı Netanyahu adına
istedikleri "Filistin güvenlik

güçlerine yardımları serbest
bırakması" talebi, Trump

tarafından reddedildi

Emmanuel
Macron

Donald
Trump

Deyjah’ın 16 
yaşından beri
babası tarafından
katıldığı her
parti sonrası
bekaret testine
götürüldüğü
öğrenildi.
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H A F R Y A T C
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 ARAKA

 CİRANTA

 ÇİTİLİ

 ÇİTLİ

 DESTEKSİZ

 EDEPSİZ

 FAHİŞ

 GLASE

 HAFRİYAT

 HAZİNE

 HİSLİ

 HÜKÜMSÜZ

 KASVET

 KEMİKSİZ

 KITIK

 LAKOZ

 MEDİH

 OKTAV

 SAKAR

 ŞİKAYET

 ŞÖMİZET

 TARAF

 TELSİZCİ

 TELVE

 TESİR

 VALİDESUL-

TAN

 VİSKOZ

 YAKİNEN

 YAŞMAKLANMAK

 ZEMZEM

V E K T Ö R

3 HARFLİ
 ANİ
 ASA
 AZA
 UDİ

4 HARFLİ
 BİZE
 BLÖF
 DEPO
 EKLİ
 ERAT
 KIYI
 KLAS
 MAİL
 NEFT

 OKLU
 ÖVME
 TANI
 TASA
 TINI
 YATI

 ZIMN

5 HARFLİ
 AYNEN
 DÜNİT
 KİNİK
 LAVAJ

 MACAR
 MARUL
 VİRÜS

 ZEKER

6 HARFLİ
 EŞELEK

 İLANEN
 IŞIMAK
 İYOTLU

 NAKDEN
 RİAYET

 VEKTÖR

10 HARFLİ
 DEMOKRATİK

 FİNLANDİYA
 MÜLKLENMEK

 REJİSÖRLÜK

Soldan Sağa:
1. Sahil. - Ticaret gemilerinde eski ve usta gemici. 2. Tit-
rek, parlak bir ışık saçmak, parıldamak. 3. Zorlu, güç-
lü ve etkili. - Leylak rengi. 4. Sivas iline bağlı ilçelerden 
biri. 6. Zıvanası olmayan. 7. Bir şeyin erebileceği uzak-
lık, menzil. - Vurgun, kazanç, kâr. 8. Buğdaygillerden, 
çimen biçiminde veya geniş çayır olarak yetiştirilen bir 
park bitkisi. 9. Dogma. - Ne kadar bir değer karşılığında?

Yukarıdan Aşağıya:
1. “En ... Gecenin Rüyası” (William Shakespeare’in An-
tik Yunanistan’da bir düğün öncesinde geçen oyunu). - 
Zekâsı olan, zeyrek. 2. Işığı kıran şey. 3. Harabe. - Ara-
sız. 4. Toplam kıvıl yükü sıfır yapma işlemi. 6. Sepetçi 
kavağı. 7. Faktör. - Protein değeri bakımından zengin 
bir tür fasulye. 8. Durmadan kılıç sallayarak. 9. Akaret. 
- Çünkü.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.com
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T ogan Gökbakar'ın yönettiği ve senaryosunu
Şahan Gökbakar ile birlikte kaleme aldığı fil-
min Kanyon AVM’deki gösterimine ünlü isim-

ler yoğun ilgi gösterdi. Şahan Gökbakar, gösterim
öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada,
filmi ilk kez seyirciyle buluşturacakları için çok heye-
canlı olduklarını söyledi. Recep İvedik’in çok sevilen
bir karakter olduğunu vurgulayan komedyen, "Her
filmde bir önceki filmin rekorunu kıracak mı diye ara-
mızda konuşuyoruz ama kısmet bu işler. Hiçbir filmi
rekor kırmak için yapmadık. Seyircimiz öyle takdir etti.
İnşallah bunda da güzel bir not alırız seyircimizden.
Seri, seyircimiz istediği sürece devam edecek." ifadele-
rini kullandı.

Eninde sonunda komedi filmi

Gökbakar, filme yapılan eleştiriler için de şunları kay-
detti: "Eninde sonunda bir komedi karakteri, bir ko-
medi filmi. Çok da abartılacak bir şey yok. Atomu da
parçalamıyoruz. Komedi filmi. O yüzden çok ciddiye
alıp eleştirmek de garip geliyor bana. İzleyenler, mutlu
olanlar izlesin. Keyfine baksın. Biz zaten onlar için
üretiyoruz bunları. Amaç iki saat kafayı dağıtıp, doya
doya kahkaha atmak. Bence Recep İvedik’ler de Türki-
ye’de bunu en iyi yapan film oldu."

Serinin devamı için hazırız

Togan Gökbakar, "Recep İvedik 6"nın, serinin diğer
filmlerinden daha renkli olduğunu dile getirdi.

Sevilen her şeyin eleştirilebileceğine dikkati çeken
Togan Gökbakar, "Eleştirilmesi güzel bir şey. Birileri
sevecek, birileri sevmeyecek. Hayatın her alanında ol-
duğu gibi. Onun için biz, sevenler kısmıyla ilgileniyo-
ruz. Eğlendiğimiz filmler çekiyoruz. İnsanlar da
eğlenirse mutlu oluyoruz." diye konuştu. Filmde,
Recep İvedik'in en yakın arkadaşı "Nurullah" karakte-
rini canlandıran Nurullah Celebi de harika bir filmin
ortaya çıktığını, serinin devamı için de hazır olduğunu
ifade etti.

Halk kahramanı

Galanın konuklarından komedyen Yılmaz Erdoğan,
Recep İvedik serisinin başarısını defalarca kanıtladığını
belirtti. Oyuncu Demet Akbağ, her zaman olduğu gibi
başarılı olacağına inandığı filmin yeni başarısına tanık
olmaya geldiğini aktardı. Mahsun Kırmızıgül, Recep
İvedik’in bir halk kahramanı olduğunun altını çizerek,
"Bir önceki filmde de kahkahalarla gülmüştüm. Şu
anda Türkiye'nin gülmeye ihtiyacı var. Sanırım sinema
izleyicisi kasım ayında bol bol eğlenecek." değerlendir-
mesinde bulundu. Engin Altan Düzyatan ise serinin
tamamını izlediğine işaret ederek, "Hikayesi beni çok
etkiliyor. Afrikayı çok severim. Umarım yine bir rekor
kırar." dedi. Gala gösterimine ayrıca şarkıcı Berkay,
oyuncu Murat Han, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, oyuncu ve sunucu
Seray Sever gibi pek çok ünlü isim katıldı. 
HABER MERKEZİ

Şahan
Gökbakar’ın

büyük hayran
kitlesine

ulaşan seri
filminin son

halkası
“Recep İvedik

6”nın galası
yapıldı

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Sancaktepe İlçe, 727 Ada, 3 Parsel, SARIGAZİ Mahalle/Köy, .. Mevkii,   İSTAN-
BUL İl , SANCAKTEPE İlçe , SARIGAZİ Mahalle/Mevki , 20/401 Arsa Payı , 401,53 Yüz Ölçümü  Sancaktepe
Belediyesi imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19/05/2018 tarih ve e. 2623/11595 sayılı  yazılarında; istanbul ili,
Sancaktepe  illçesi, Sarıgazi -727 ada 3 parsel sayılı taşınmaz; 15/02.2010 tastik tarihli 1/1000, ölçekli Sancak-
tepe uygulama İmar Planınıda KATS . 0,,40, KAKS:0,70 4 kat konut alanı olarak planlanmış  alanda kalmakta ol-
duğu imar yazılarından anlaşılmaktadır.Taşınmazın yerinde yapılan  incelemede ; 3 nolu parselde kayıtlı olan ve
kıymet takdiri istenen  taşınmaz tapuda 401,53 m2 arsa olarak geçen, yerinde ise Zemin kat+ 3 Normal Kat+
çekme katlı Betonarme karkas tarzında yapı bulunmaktadır. Söz konus yapı gezilerek görülmüş ve incelenmiştir.
Yapının Zemin katında dükkan ve mesken olarak kullanılan bir bağımsız bölüm bulunmaktadır. Diğer normal kat-
larda mesken olarak kullanılan 2 bağımsız bölüm bulunmaktadır. . Ayrıca çekme katı bulunmaktardır. Binanın
zemin katından sonra ön ve arka tarafta çıkma bulunmaktadır. Tüm Katlardaki bağımsız bölümler aynı  olup, 1
kat. 3 nolu bağımsız bölüm gezilerek  Salon+ 2 oda + mutfak+Banyo +Wc+ Balkon ünitelerinden oluşmakta
olup, yaklaşık olarak net 80,00 m2  cıvarındadır. Giriş çelik kapı, iç kapılar ahşap, pencere doğramaları Pvc salon
ve odalar  laminat kaplı, normal boyalı , kartonpiyer üslemeli olup, Binada doğal gaz bulunmmaktadır. . Çekme
katında ise; Salon + 2 oda+ Mutfak+ Banyo-Wc+ teras initeleri mevcuttur. Binanın kapalı alan olarak yaklaşık
brüt; 875,00 m2 cıvarındadır. Suyu ve elektriği mevcuttur. Bina iyi bir  konumdadır. Müflisin taşınmazda 20/401
hissesi mevcuttur.Taşınmazın bilinen imar durumu ,mevkii, alanı, çevre teşekkülü, arz-talep durumu, günün eko-
nomik şartları, çevredeki yapılaşma durumu, Cıvaerdaki emsal emlak alım ve satım rayiçleri, taşınmazın alışveriş
merkezlerine, okul ve sağlık tesilerine, kamu hizmeti veren alanlara olan mesafesi, ulaşım imkanları, alt yapısının
tamamlamış olması, konut alanında olması, getirebileceği  kira geliri gibi unsular ve değerine tesis edebileck tüm
etkenler bir arada değerlendirilerek  değer tespiti yapılmıştır.   Taşınmaz da kat mülkiyete ve kat irtifakı olmayıp,
müştererk hükümlere tabidir. 
Kıymeti : 90.874,16 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Müflis şirket masasına kayıtlı bulunan alacaklılar
1. Satış Günü : 12/12/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 08/01/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri  :İstanbul Adalet Sarayı (İstanbul 3.;İflas Müdürlüğü/b3-2b13) çağlayan-Şişli/İST.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden

önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada
tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı
ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada
da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geç-
mesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşın-
mazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden
rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması
lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gider-
lere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü mad-
desi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kal-
maksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2015/11İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur

7-Satış ilanının ilgililere tebliğ edilememesi halinde İİK. Nun 127 Maddeleri 
gereğince ilan  tebliğ yapılmış sayılacaktır. 05/11/2019

T.C. İSTANBUL
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Genco Erkal 
merhaba diyecek

Usta oyuncu Genco
Erkal’ın uyarladığı,
yönettiği ve tek başına

oynadığı ‘Merhaba’, Trump Kültür
ve Gösteri Merkezi’nde tiyatro sever-
lerle buluşacak. İlk kez 2017’de New
York’ta sergilenen müzikli oyun, ede-
biyat dünyasının beş büyük ustasıyla

tiyatro severleri müzikli bir
yolculuğa çıkarıyor. ‘Merhaba’, usta
oyuncu Genco Erkal’ın ‘benim
yazarlarım’ dediği Aziz Nesin, Ber-
tolt Brecht, Can Yücel, Nazım Hik-
met ve William Shakespeare’in
yapıtlarından oluşuyor. Yıllar önce-
sinden seyirciye seslenen yazarlar;

dünyanın ve ülkemizin halleri üze-
rine kimi zaman güldürücü kimi
zaman hüzünlü, öfkeli gözlemleriyle
yaşadığımız karanlık günlere ve
geleceğimize ışık tutuyorlar. Genco
Erkal, 10 Kasım Pazar günü saat
19.00’da Trump Kültür ve Gösteri
Merkezi’nde izleyicisini bekliyor.

RECEP IVEDIK 
GALASINI YAPTI

Filmin konusu 
Görüntü yönetmenliğini Gerard
Simon’un üstlendiği, 8 Kasım'da
vizyona girecek filmin konusu
özetle şöyle: "Evinde televizyon

izlerken, kapıya gelen postacının
teslim ettiği kuru fasulye festivali
davetiyesini görünce çok heye-
canlanan Recep İvedik, vakit kay-
betmeden en yakın arkadaşı
Nurullah'ı da yanına alıp
Konya’ya doğru yola çıkmak

ister. Bir hata sonucu kendilerini
Konya yerine Kenya’da bulan
Recep ve Nurullah’ın tek amacı
Türkiye’ye geri dönmektir ama
Afrika’nın uçsuz bucaksız vahşi
bozkırlarında iki düşman kabile-
nin arasında kalırlar."

Tiyatro insanları
birleştiren bir sanat
Tiyatro Külliyen Genel Sanat Yönetmeni Osman Doğan, tiyatronun insan yaşamındaki önemine işaret ederek, “Sanatın,
özellikle tiyatronun birleştirici gücüne inanıyoruz. Hakkari'den Berlin'e tüm Türk tiyatro ekipleriyle görüşüyoruz” dedi

TiyaTro Külliyen ekibinin
sahnelediği "En Büyük
Haber" oyunu, yarın Üs-

küdar'daki Bağlarbaşı Kongre ve
Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle
buluşacak. Yunus Emre Obut'un
sahneye uyarlayıp yönettiği, Ahmet
Mercan'ın kaleme aldığı oyun,
Kur'an-ı Kerim'in daha iyi anlaşıl-
ması için farkındalık oluşturmayı
amaçlıyor. Genel Sanat Yönetmeni

Osman Doğan,  yaptığı açıklamada,
oyunun yarın 104. kez sahneleneceği-
nin altını çizerek, "Son derece ciddi ve
ağır bir konuyu anlatıyoruz ama an-
latırken de izleyiciyi yormadan, dikka-
tini düşürmeden, mutlu ederek ve
dahi güldürerek kafasında soru işa-
retleriyle salondan uğurluyoruz. Zan-
nımca oyunun bu dili, daha önce hiç
tatmadıkları bir lezzet veriyor izleyi-
ciye." ifadelerini kullandı.

Tedirgin bir şekilde oynadık

Oyunun yurt dışında da ilgi gördü-
ğüne dikkati çeken Doğan, şunları
kaydetti: "Yurt dışında oynarken doğ-
rusunu söylemek gerekirse tedirgin
bir şekilde oynadık. Çünkü içinde
ince nüansların olduğu espriler, gön-
dermeler, mesajlar var. Orada doğup
büyüyen birini yakalayamama ihti-
malimiz bizi ürkütüyordu. Fakat
korktuğumuz gibi olmadı. Durum
komedilerinin ve hikayenin güçlü
oluşu 90 dakika boyunca dikkatin diri
kalmasını sağladı. Oyunu izleyen bir-
çok izleyici, Avrupa'nın farklı ülkele-
rindeki arkadaşlarına, akrabalarına
oyunu anlattı ve tavsiye etti. Bu da
kısa zamanda Avrupa'da duyulma-
mızı ve birçok noktada kapalı gişe oy-
namamızı sağladı." Osman Doğan,
Avrupa'da daha çok Türk izleyicilere
hitap ettiklerini aktararak, “Avrupa'da
köylerde espri yaparken diyalogdan
ziyade duruma yükleniyoruz” dedi.
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Genç Öncüler Gençlik
Hareketi tarafından dü-
zenlenen "5. Kısadan

Hisse Kısa Film Günleri"ne başvu-
rular başladı. Sinemanın gelişimini
ve yeni yeteneklerin keşfedilmesini
amaçlayan yarışmanın tanıtım top-
lantısı, Beyoğlu Akademi'de ger-
çekleştirildi. Festival Koordinatörü
Aşkın Özcan, etkinliğe ilişkin yap-
tığı açıklamada, 5 yıl önce "Genç
Öncüler Kısa Film Yarışması"
adıyla yola çıktıklarını hatırlatarak,
sanatın gücünden faydalanarak ül-
kenin sorunlarına dikkati çekmeyi
hedeflediklerini söyledi. 

35 bin liralık ödül

Özcan, geçen yıl isim değişikliği
yaparak organizasyona, "Kısadan
Hisse Kısa Film Günleri" adını ver-
diklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Artık kısa film yarışması sadece
bir ödül töreniyle bitmesin, aynı
zamanda sinemaya dair söyleşile-
rin olduğu, kısa film gösterimleri-
nin olduğu bir konseptte yapılsın
istedik. Bundan dolayı 4'üncüsünü
bu şekilde gerçekleştirdik. Bu yıl da
inşallah 5'incisini yapacağız. Geçen
yıllardan farklı olarak bu sene bir
tema kısıtlaması yapmadık. Bir ye-
nilik olarak da genel ve lise şeklinde
2 kategori olarak yarışmayı ele ala-
cağız. Bir gençlik hareketi olarak
gençlere bu anlamda eşit fırsatlar
sunmak istiyoruz. Liseli kardeşleri-
mizin bu anlamda ellerindeki im-
kanların kısıtlı olduğunu düşünerek
liseler arası yapmayı da uygun gör-
dük. Toplamda 35 bin TL ödül da-
ğıtacağız. Bunun 25 bini genel
kategoride yarışan filmlere, 10 bini
ise lise kategorisine verilecek."

Şahan
Gökbakar



FENERBAHÇE devre arasında transferde
sıcak saatler yaşayacak. Sezon sonunda ta-
raftarına şampiyonluk sevinci yaşatmak iste-
yen Sarı-Lacivertli Yönetimin transfer için
kolları şimdiden sıvadığı ve çalışmalara baş-
ladığı öğrenildi. Kanarya, öncelikle 2 yıldı-
zını elden çıkartacak. Ersun Yanal'ın
kadroda düşünmediği Brezilyalı ön libero
Jailson ve Sloven yıldız Miha Zacj ile yollar
ayrılacak. Devre arasında iki yıldızı isteyen
kulüplerle masaya oturulacak. İki oyuncuyu
satacak F.Bahçe'nin ise kadrosunu 3 oyuncuyla güç-
lendirmesi bekleniyor. Ersun Yanal'ın raporu doğrul-
tusunda harekete geçen Fener, devre arası düğmeye
basacak.

Comolli çalışmalara başladı

Kanarya Ocak ayında 1 forvet, 1 kanat ve bir de sol
bek alacak. Sportif Direktör Damien Comolli oyun-

cuların menajerleriyle temas halinde. Kayserispor
maçında bekleneni veremeyen Moses, Kasımpaşa
maçında da 11'de başlayacak. İstenilen performansı
sağlayamazsa Fenerbahçe'de sağ kanat Nabil Dirar'a
emanet edilecek. Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu
Jailson, bu sezon 9 maça çıktı. Toplamda 634 dakika
görev aldı. Gol ve asist üretemedi. Miha Zajc, Fener-
bahçe'ye büyük umutlarla transfer olmuştu.

11 KALEM HAVUZ TEMİZLEME MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/547709
1-İdarenin
a) Adresi : Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı 

No:5 Kat:4 34146 - BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0(212) 449 4746- 0(212) 449 4235 - 0(212) 449 4138
c) Elektronik Posta Adresi : levazimayniyat@ibb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 KALEM HAVUZ TEMİZLEME MALZEMESİ ALIMIAyrıntılı 

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

b) Teslim yerleri : Mallar İdarenin İstanbul ili sınırları içerisinde göstereceği 
noktalara teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gün işe başlanılacaktır. İhtiyaç 
listesinde yer alan malların tamamı işe başlama tarihinden itibaren 
20 (yirmi) takvim günü içinde tek partide teslim edilecektir. 
Teslimatlar 9:00-15:00 saatleri arasında yapılabilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale 

İşleri Müdürlüğü İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme 
Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati : 15.11.2019 - 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 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.
4.1.5 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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Mü-
dürlüğü Zarf Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul adre-
sine 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 sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LEVAZIM VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ
11 KALEM HAVUZ TEMİZLEME MALZEMESİ ALIMI
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FENERBAHÇE Beko Erkek Basketbol Takımı,
THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bu akşam
Almanya temsilcisi Bayern Münih ile saha-
sında karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Sa-
lonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te

başlayacak. Avrupa Ligi'nde sezona kötü
başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 6
haftada bir galibiyet elde edebildi.Tek galibi-
yetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde
eden sarı-lacivertliler, deplasmanda Real 

Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exc-
hange Milan, Maccabi FOX ve son olarak
sahasında Zalgiris'e yenildi. Fenerbahçe
Beko, Avrupa kupalarındaki 516. maçına çı-
kacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupala-
rında bugüne dek oynadığı 515 karşılaşmada
296 galibiyet elde ederken, 219 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 313 maça çıkan F. Bahçe,
185 galibiyet alırken, 128 kez mağlup oldu.SP  R

Ü lker Stadı'nda oynanacak
ve saat 20.30'da başlayacak
karşılaşmayı hakem Ali Pa-

labıyık yönetecek. Sarı-lacivertli-
ler, ligde üst üste aldığı Yukatel
Denizlispor ve İttifak Holding
Konyaspor galibiyetlerinin ardın-
dan geçen hafta İstikbal Mobilya
Kayserispor'a mağlup olmuştu.
Teknik direktör Ersun Yanal yöne-
timindeki Fenerbahçe, haftaya 17
puan ve averajla 4. sırada giriyor.
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşı-
sında 2 oyuncusundan yararlana-
mayacak. Sakatlıkları devam eden
ve son antrenmanlarda özel prog-
ram uygulanan Adil Rami ile Max
Kruse,  Kasımpaşa karşısında
forma giyemeyecek.

33'üncü randevu

İki ekip arasında geride kalan 32
maçtan 25'ini Fenerbahçe, 3'ünü
Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka
da berabere sonuçlandı. Fener-
bahçe'nin lig maçlarındaki 78 go-
lüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt
verdi. Geçen sezonun ilk yarı-
sında Kadıköy'de oynanan müsa-

baka 2-2 tamamlandı. İkinci
devre Kasımpaşa'da ise kazanan
taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe
oldu.

Kasımpaşa 13 maçtır
kazanamıyor

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fener-
bahçe ile yaptığı son 13 maçta
galip gelemedi. Fenerbahçe karşı-
sında son galibiyetini 2012-2013
sezonunun ilk yarısında evinde 2-
0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlı-
lar, daha sonraki 13 maçtan 11'ini
yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

En farklı skorlar

İki takım arasında oynanan maç-
larda en farklı skorlu galibiyetleri
Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skor-
larla elde etti. 2010-2011 sezonu-
nun ilk yarısında Kasımpaşa'nın
sahasındaki yenileme çalışmaları
nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda
oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 ka-
zandı. 2016-2017 sezonunun ilk
yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip
arasındaki 32 müsabaka içinde en
farklı skorlardan biri olarak kayıt-

lara geçti. Kasımpaşa ise 2009-
2010 sezonunda Kadıköy'de yapı-
lan ve Fenerbahçe'nin cezası
nedeniyle seyircisiz oynanan maç-
tan 3-1, 2012-2013'te kendi saha-
sındaki karşılaşmadan da 2-0
galip ayrıldı. Bu
arada, Fenerbahçe ile
Kasımpaşa, iki aşa-
malı olarak oynanan
1962-1963 sezonunda
hem Beyaz Grup'ta
hem de Final Gru-
bu'nda birlikte yer
alınca, bir sezonda bir-
birleriyle toplam 4 maç
yapmış oldu.

Kasımpaşa'nın 
14 maçta golü yok

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile
lig tarihinde yaptığı 32
maçın 14'ünde gol atamadı.
Lacivert-beyazlılar, Fener-
bahçe filelerini 18 maçta ha-
valandırabilirken, kalesinde
ise sadece 4 maçta gol 
görmedi.
HABER MERKEZİ

Beşiktaş’ı yenecek
gücümüz var

YUKATEL Denizlispor, Süper
Lig'in 11'inci haftasında oy-
nayacağı Beşiktaş maçının
hazırlıklarına Haluk Ulusoy
Tesisleri'nde yaptığı antren-
manla sürdürdü. Teknik di-
rektör Mehmet Özdilek
yönetiminde yapılan antren-
manda, sakatlığı süren Ko-
lombiyalı forvet oyuncusu
Oscar Estupinan takımdan
ayrı çalıştı. Antrenman ön-
cesi teknik direktör Özdilek,
basın mensuplarına açıkla-
malarda bulundu. Deneyimli
teknik adam, deplasmanda
daha başarılı bir görüntü ser-
gileyen bir takım olduklarını
söyledi. Beşiktaş maçına
hazır olduklarını belirten Öz-
dilek, "Kaybettiğimiz Sivas
maçından sonra böyle büyük
bir rakibe
karşı oy-
namak
bence
avan-
taj.

Takım olarak buna hazırlıklı-
yız. Beklemediğimiz bir mağ-
lubiyet aldık. Teknik heyet ve
oyuncu grubu olarak bunun
üstesinden gelebilecek tecrü-
bemiz ve kalitemiz var. İstan-
bul'da bu mücadelenin
içerisinde olacağız" diye 
konuştu.

Kadro derinliğinde
sıkıntı var

Mücadele etmeden ve acı
çekmeden hiçbir başarının
kendiliğinden gelmediğinin
altını çizen Mehmet Özdilek,
"Kadromuzda derinlik anla-
mında sıkıntımız var. Takvi-
yeler yapmamız gerekiyor.
Özellikle yeni çıkan takımlar
için Süper Lig'de iyi bir kad-
roya sahip olmak çok
önemli. Burada en önemli
şey oyuncuların mücadeleyi
bırakmaması ve bu savaşın
içerisinde olmaları lazım. Bu
ligde var olmak ve mücadele
etmek istiyorsanız bütün ne-
gatif duygulardan arınarak
oyunun içine olmanız gereki-

yor" ifadelerini kul-
landı. Rodallega'nın
iyileştiğini, Sapuna-
ru'nun cezasını ta-
mamladığını
belirten Özdilek,
sakat Estupinan'ın
forma giyemeyece-
ğini kaydetti.

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Beşiktaş
karşısında tek düşüncelerinin sahadan 3 puanla ayrılmak olduğunu
belirterek, "Önümüzde yeni bir hikaye yazacağımız bir maç var.
Beşiktaş maçını kazanarak tekrar bir gündem oluşturmak istiyoruz.
Bunu yapabilecek kalitemiz, gücümüz ve potansiyelimiz de var" dedi

FENERBAHÇE AVRUPA’DA PARKEYE ÇIKIYOR
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Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısına

3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Lacivert-beyazlılarda sakatlıkları

bulunan Mame Thiam ve David

Pavelka, sarı-lacivertli takıma

karşı forma giyemeyecek. Bu

oyuncuların yanı sıra Ricardo

Queresma da sarı kart cezası ne-

deniyle Fenerbahçe deplasmanın

yer almayacak. Öte yandan Vey-

sel Sarı ile Ramazan Köse, ligin

son haftasında BTC Turk Yeni Ma-

latyaspor ile oynanan karşılaşma-

nın ardından yaşanan olaylarda

hakaret ve sportmenliğe aykırı

hareketleri sebebiyle disiplin ku-

ruluna tedbirli olarak sevk 

edilmişti.

Q7 oynayamayacak

Ersun Yanal
düğmeye
basıyor

Ersun Yanal
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basıyor
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Ersun Yanal
düğmeye
basıyor Fenerbahçe, ocak ayında

gözden düşen 2 ismi 
gönderip, 3 yıldızı 
kadrosuna katmayı
planlıyor...Sarı-Lacivertliler,
transfer döneminde 
1 kanat, 1 forvet ve 1 sol
bek alarak kadrosunu
daha da güçlendirecek

Ziraat türkiye Kupası 5'inci turunda
adanaspor ile eşleşen aytemiz alan-
yaspor'da futbol şube sorumlusu
Fahri Özçelik, kura çekimi sonra-
sında Demirören Haber ajansı'na
(DHa) özel açıklamalarda bulundu.
Kupayı çok önemsediklerini ifade
eden Özçelik, "5'inci turda adanaspor
ile karşılaşacağız. Her iki takıma da
başarılar dilerim. Hak eden kazansın.
Kupayı ciddiye alıyoruz ve gidebildi-
ğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"
şeklinde konuştu. Hafta sonu ligde
oynayacakları trabzonspor maçının
zor geçeceğini vurgulayan Fahri Öz-
çelik, "Zorlu maç sürecimiz devam
ediyor. Geçen hafta Başakşehir ile
oynadık. Bu hafta da trabzon'a gide-
ceğiz. amacımız oradan puan almak.
trabzon deplasmanları son yıllarda
bizim için iyi geçiyor. inşallah bu

sene de iyi geçer. Hedefimiz o maç-
tan puan almak" ifadelerini kullandı.

Bütün oyuncularımız
satılıktır

Devre arası transfer dönemi için ça-
lışmalara başladıklarını söyleyen Öz-
çelik, "Kulübümüze oyuncularımız
hakkında yazılı bir teklif gelmedi. Şu
an bunun için erken diye düşünüyo-
rum. takımımıza dahil etmek istedi-
ğimiz oyuncular için planlamamızı
yapıyoruz. ilk yarının son 3-4 hafta-
sına girdiğimizde tabii ki transfer ya-
pılacaktır. alanyaspor, tatmin edici
bir teklif geldiğinde bütün oyuncula-
rını satabilir. Biz, hak eden, değerini
bulan her oyuncuyu her dönemde
satmışızdır. Ederini bulan bir teklif
geldiğinde her oyuncumuz satılıktır"
diye konuştu.

Alanya iddialı gidiyor

Ersun Yanal
düğmeye
basıyor
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OLACAK?

Fahri Özçelik
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Araç Kiralama (56 Araç Şoförsüz/Yakıtsız) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu mad-
desine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/554487
1-İdarenin
a)Adresi :Barbaros Mah. Begonya Sokak No:9 Ataşehir/İstanbul 

ATAŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :- - -
c) Elektronik Posta Adresi :istanbul@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Teknik Şartnamede ve ekte özellikleri belirtilen 1. Gruptaki Araçlar 

17 Adet 2. Gruptaki Araçlar 16 Adet 3. Gruptaki Araçlar 6 Adet 4. 
Gruptaki Araçlar 17 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmetlerinde şehir içi ve 
dışında kullanılmak üzere

c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul
b) Tarihi ve saati :29.11.2019 - 09:00
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 kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki 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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamuda yapılmış sürücülü ve sürücüsüz araç kiralama hizmetleri  ile ilgili işer benzer işler olarak
kabul edilecektir.
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 İSTANBUL Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Birimi adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
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Avrupa kupalarında
son dönemde kötü 

bir performans
sergileyen sarı-

kırmızılı takım, UEFA
Şampiyonlar Ligi'n-

deki son maçında Real
Madrid'den 6-0'lık

ağır bir yenilgi aldı

A vrupa arenasında Türki-
ye'yi en fazla temsil eden ve
2000 yılında UEFA Kupa-

sı'nı kazanma başarısı gösteren
sarı-kırmızılı takım, son yıllarda bu
kulvardaki kötü performansıyla ta-
raftarını hayal kırıklığına uğratıyor.
Galatasaray, Avrupa kupalarında
çıktığı son 30 karşılaşmada sadece
iki kez sahadan galibiyetle ayrıla-
bildi. Söz konusu karşılaşmalarda
19 kez mağlup olan sarı-kırmızılı
takım, 9 kez de berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupa-
larında çıktığı son 11 karşılaşmada
ise galibiyet elde edemedi. Galata-
saray, Real Madrid karşısında Av-
rupa kupalarındaki en farklı
yenilgisini tekrarladı. Sarı-kırmızılı
takım daha önce bu kulvardaki en
farklı mağlubiyetini, 1972-1973 se-
zonunda, 27 Eylül 1972'de Şampi-
yon Kulüpler Kupası 1. turunda
Alman ekibi Bayern Münih karşı-
sında 6-0'lık skorla yaşamıştı. Ga-
latasaray, Avrupa arenasında 47 yıl
sonra bir müsabakayı 6-0 kaybetti.

6 Kasım kabusu

Süper Lig tarihinin en farklı mağ-
lubiyetini 6 Kasım'da yaşayan Ga-
latasaray, Avrupa arenasında da
aynı gün tarihinin en
ağır yenilgilerin-
den birini
tattı.
Sarı-
kır-

mızılı takım, teknik direktör Fatih
Terim yönetiminde 6 Kasım
2002'de deplasmanda Fenerbah-
çe'ye 6-0 mağlup olarak Süper Lig
tarihinde en farklı mağlubiyetini
gördü. Galatasaray, 17 yıl aradan
sonra yine Fatih Terim idaresinde 6
Kasım 2019'da UEFA Şampiyon-
lar Ligi'nde çıktığı Real Madrid
müsabakasını 6-0 yitirerek, Avrupa
kupalarındaki en ağır iki yenilgisin-
den birisini yaşadı.

100. galibiyeti göremiyor

Galatasaray, Avrupa kupalarında
100. galibiyetini elde etmek için çık-
tığı son 11 karşılaşmayı kazana-
madı. Avrupa kupalarında toplam
99 galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı
takım, "dalya" hedefiyle çıktığı 11
müsabakanın 3'ünde berabere ka-
lırken, 8'ini kaybetti.

Deplasmanda galibiyeti unuttu

Galatasaray, Avrupa kupalarında
oynadığı son 19 deplasman ma-
çında galibiyete ulaşamadı.
Avrupa arenasındaki son deplas-
man galibiyetini, 2012-2013 sezo-
nunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin
son 16 turunda Almanya'nın
Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta

alan sarı-kırmızılılar,
sonrasında dış sa-

hadaki 19
karşılaş-

mada
gali-

biyet sevinci yaşayamadı. Galata-
saray, söz konusu dönemdeki 19
dış saha mücadelesinde rakiplerine
15 kez yenilirken, 4 karşılaşmayı da
beraberlikle tamamladı.

Gol atamayan tek takım

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar
Ligi'nde bu sezon gol atamayan tek
takım olarak dikkati çekiyor.
Toplam 8 grupta 32 takımın müca-
dele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde
sarı-kırmızılı takım dışındaki ekip-
ler ağları havalandırmayı başardı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 karşılaş-
masında gol atamayan Galatasa-
ray, kalesinde ise 8 gole engel
olamadı.

Fatih Terim'e isyan ettiler

Süper Lig’de oynanan kötü futbol
ve yaşanan puan kayıpları sonrası
genelde tecrübeli oyuncularına sert
mesajlar gönderdiği gibi Ç.Rizes-
por maçında Ahmet Çalık, Ömer
Bayram, Şener Özbayraklı, Emre
Mor gibi öğrencilerine formayı
veren Fatih Terim'in Real Madrid
karşısında sakatlığı bulunan Şener
hariç bu isimleri yedek kulübesinde
oturtması dikkatlerden kaçmadı.
Akşam'ın haberine göre; Şener Öz-
bayraklı’nın sakat olması sebebiyle
dün gece yine Mariano’yu ilk 11’e
yazan Fatih Terim’e ‘Nagatomo
sağ beke çekilseydi solda Emre
Taşdemir olabilirdi, Emre bunlar-
dan daha mı kötü oynayacaktı’
eleştirileri yöneltilirken, tecrübeli
teknik adamın yerli oyuncularına
güvenmemesi ise ayrı bir tartışma
konusu oldu. Madrid deplasma-
nında yine Marcao, Feghouli, Le-
mina, Seri, Mariano, Nagatomo
gibi isimlere sarılan Terim’in Ç.Ri-
zespor maçında şans tanıdığı Türk
futbolcuları görmezden gelmesi
takım içerisinde huzursuzluğa yol
açtığı öğrenilirken, forma adaletsiz-
liği yüzünden bazı isimlerin Ocak
ayında Galatasaray'dan ayrılmayı
kafasına koyduğu ifade edildi.

Aslan için Avrupa’da her şey bit-
miş değil... Sarı-Kırmızılılar
daha önce hiçbir Türk takımının
puan çıkaramadığı Santiago
Bernabeu Stadı’ndan ağır bir ye-
nilgiyle dönse de yoluna Avrupa
Ligi’nde devam edebilme adına
önemli bir şansa sahip. Galata-
saray, grubun bir sonraki ma-
çında İstanbul’da Club Brugge’ü
konuk edecek. Cim Bom eğer o

karşılaşmayı kazanırsa, puanını
4’e çıkararak Belçika temsilcisini
alta alacak ve üçüncü sıra için
büyük avantaj sağlayacak. Son
haftada ise Galatasaray, gruptan
çıkmayı garantilemiş PSG ile
deplasmanda kozlarını paylaşa-
cak. Brugge de kendi sahasında
Real Madrid'i konuk edecek ve
onlar da üçüncü sırayı devral-
mak için kazanmaya çalışacak.

Umut var ama inanç var mı?

AVRUPA’DA
HUSRAN!
AVRUPA’DA
HUSRAN!
AVRUPA’DA
HUSRAN!
AVRUPA’DA
HUSRAN!
AVRUPA’DA
HUSRAN!
AVRUPA’DA
HUSRAN!
AVRUPA’DA
HUSRAN!
AVRUPA’DA
HUSRAN!
AVRUPA’DA
HUSRAN!
AVRUPA’DA
HUSRAN! BÜYÜK

HEZİMET

Galatasaray'da Belhanda dönemi,
Ocak ayındaki ara transferde bi-
tecek. Kendisini eleştiren tezahü-
ratlar yapan Sarı-Kırmızılı
taraftarlara el işaretiyle silah ha-
reketi yapıp küfürleşen, sonra da
özür dileyen Younes Belhanda’yı

teknik direktör Fatih Terim takım-
daki ahengin bozulmaması için
savundu ama oyuncunun satılma-
sına da onay verdi. Fas asıllı 29
yaşındaki Fransız yıldız 1 Temmuz
2017’de 9.5 milyon euroya Ukray-
na’nın Dinamo Kiev takımından

transfer edilmişti. Bu sezon oyna-
dığı maçlarda istenilen perfor-
mansı gösteremeyen
Belhanda’nın bonservisini Sarı-
Kırmızılı yönetim 8.5 milyon euro
olarak belirledi. Galatasaray bu
oyuncuyu satarak hem kaynak
yaratmak hem de mali yükünden
kurtulmak istiyor. Belhanda’ya
Arap takımları talip.

Belhanda Ocak ayında yolcu

Kimseye zarar
vermek istemem

Kimseye zarar
vermek istemem

Kimseye zarar
vermek istemem

Kimseye zarar
vermek istemem

Kimseye zarar
vermek istemem

Kimseye zarar
vermek istemem

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 10. haf-
tasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında rakip takım

oyuncusu Pedro Henrique ile yaşadığı pozisyonla ilgili Altay
Bayındır'ın görüşleri paylaşıldı. Kamuoyunda tartışmalara yol

açan pozisyonda amacının topa hamle yapmak olduğunu
vurgulayan Altay, "Birine zarar vermek en son isteyeceğim

şey. Böyle bir karakterim yok. Geride olduğunuz bir
maçta oyunu en hızlı şekilde başlatmak istersiniz. Topu

alma şansı olmamasına rağmen oyuncu üzerime
doğru gelmişti. Sadece oyuna odaklandığım bir

noktadaydım." değerlendirmesinde bulundu.

Temiz futbol oynuyoruz

Yaşanan pozisyonda insanların art niyet
aradığını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Bir an önce topu oyuna sokmak için
yaptığım bir hamle, ne yazık ki bu şe-

kilde gelişti. Ancak gerçek ekranlara
yansıyan şekilde olmadı. Kariyerim

boyunca üç sarı kart gördüm ve
hiç kırmızı kart görmedim.

Takım olarak bu sezon temiz
bir futbol oynuyoruz. Sa-

dece futbola ve sahadaki
oyunumuza odaklanıyo-

ruz. Ligin en az sarı
kart gören takımıyız."

Fenerbahçe'nin ka-
lecisi Altay Bayındır, Süper

Lig'in 10. haftasındaki İstikbal
Mobilya Kayserispor maçında

rakip oyuncu Pedro Henrique'ye
yönelik müdahalesi için, "Birine

zarar vermek en son isteye-
ceğim şey" ifadelerini

kullandı



Uğur Okulları, bu yıl yenilediği web sitesi
ile Altın Örümcek Ödülleri’nde ‘Halkın
Favorisi’ ödülüne layık görüldü
WEB ve internet teknoloji-
leri kullanılarak hayata ge-
çirilen başarılı projelerin
daha iyi tanıtılması, bu
alanda yapılacak yatırım-
ların özendirilmesi ama-
cıyla düzenlenen
geleneksel Altın Örümcek
Ödülleri, bu yıl 17’nci kez
sahiplerini buldu. Doruk-
Net tarafından gerçekleşti-
rilen Altın Örümcek
Ödülleri’nde bu yıl 28 kate-
goride toplam bin 469
proje yarıştı. Jüri değerlen-
dirmeleri sonucu finale kalan 245 proje arasından kazananla-
rın açıklandığı ve 200 bini aşkın oyla belirlenen ‘Halkın
Favorileri’ ödüllerinin de takdim edildiği ödül töreni, dün Grand
Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Halkın favorisi oldu 

Web ve internet teknolojileri, pazarlama ve iletişim alanlarında
uzman ve tecrübeli jüri üyeleri tarafından her sene belirlenen
başarılı projelerin ödül aldığı Altın Örümcek’te Uğur Okulları da
yenilenen web sitesi ile bu yıl Halkın Favorisi dalında ödüle
layık görüldü. Gricreative ile birlikte hayata geçirilen
‘www.ugurokullari.k12.tr’ uzantılı yeni web sitesiyle alınan
ödülden gururlu olduklarını dile getiren Uğur Okulları Kurumsal
İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Gamze Elif Türkay, projede emeği geçen herkese teşekkür di-
leklerini iletti.

8 KASIM 2019 CUMA www.gazetedamga.com.tr 

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

Projeye gönülden destek veren ve Kocaeli Ralli-
sinde de olduğu gibi Bursa Rallisi'nde de bu
proje için yarışan Egea Gençler Kupası yarışma-
cılarından Buğra Can
Kılıç 2019 Türkiye Ralli
Genç Pilotlar Şampi-
yonluğu'nu, co-pilotu
Ali Emre Yılmaz da
2019 Türkiye Ralli
Genç Co-Pilotlar Şam-
piyonluğunu kazandı-
lar. Genç sporcular
yarışı kazandıktan
sonra "Bu bir farkında-
lık projesi. Bu bir uya-
nış, bilinçlenme,
bilinçlendirme projesi.
Madem ki sessizlik,

cinsel istismarın artışındaki en büyük etkenler-
den biri; o halde bu sessizliği bozabilmek ve
küçük kardeşlerimizi koruyabilmek için bizler de

elimizden geleni yapa-
cağız. Projeyi bizlere
sunan Silivri Lions Ku-
lübü Dönem Sekreteri
Tuna Ebru Özdemir 'ın
nezdinde başta kulüp
başkanı Kemal Mus-
tafa Serbes, bu uğurda
gece gündüz yorulma-
dan emek sarfeden 
Silivri Lions ve tüm
lions üyelerini tebrik
ediyoruz" ifadelerini
kullandı. 
SAVAŞ ATAK

uğur okulları
ödül sahibi oldu

Başakşehir Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde,
sektör çalışanlarına yönelik eğitimler kapsamında Cisco Net-
working Academy'den Hasan Coşkun tarafından CCNA1 Eği-
timi verildi. Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve
İnosvasyon Merkezi’nde Yazılım Mühendisi Hasan Coşkun, ka-
tılımcılara ağ gereksinimleri, temel ağ yapısı ve ağ güvenliği
hakkında müfredata bağlı eğitimler verdi. 4 hafta süren prog-
ramda katılımcılara, ‘Anahtarlanmış Ağlara Giriş’, ‘Temel
Anahtarlama (Switching) Kavramları ve Yapılandırma’, ‘Erişim
Kontrol Listeleri /(ACL)’, ‘DHCP Protokolü ve IPv4 için Ağ Ad-
resi Çevirisi (NAT)’ konularında bilgiler aktarıldı. Konfigüras-
yonu yapılan cihazların yalnızca ağ yöneticisinin erişeceği
şekilde bir ortam hazırlanması ve her türlü cihaz erişimine
karşı şifrelenmesi gerektiğine dikkati çeken Hasan Coşkun, ka-
tılımcılara simülasyon ortamında “LAN” ve “WAN” ağlar oluş-
turarak uygun konfigürasyonları yaptırdı. Etkinlik sonunda
katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.

Belediye çalışanları
eğitimden geçti

2019 Türkiye Ralli Şampiyonası yedinci ve son yarışı 44'üncü Yeşil
Bursa Rallisi'nde araçlar bu sefer de Silivri Lions Kulübü'nün  "Çocuk
bedenime dokunma" projesine destek vermek için yarıştı 

10 Kasım Atatürk’ü
Anma Günü dolayısıyla

Mektebim Koleji
öğrencileri Anıtkabir’i
ziyaret etti. Mektebim

Koleji Genel Müdürü
Servet Özkök,

“Cumhuriyetimizin 
Kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’ün 
bizler için çizdiği

çağdaş ve modern
yolda yürümeye

devam edecek ve
geleceğin 

nesillerini ilke ve 
inkılaplarının ışında 
yetiştireceğiz” dedi

MINIKLER MINIKLER MINIKLER MINIKLER MINIKLER MINIKLER MINIKLER MINIKLER 
ATA’SINA KOSTU
B u yıl vefatının 81’inci yıldönü-

münde Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün ziyaret eden Mektebim

Koleji’nden öğrenci, öğretmen ve velilerin
olduğu 4 bin kişi, düzenlenen resmi törene
katılarak Anıtkabir’de saygı duruşunda bu-
lundu. Türk bayrağı taşıyarak Aslanlı Yolu
geçen ziyaretçiler, mozoleye çelenk bıraktı.
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Mekte-
bim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök,
“Bugün burada öğrenci, öğretmen, yönetici
ve velilerimizle yaklaşık 4 bin kişi olarak
Ata’mızın huzurundayız. Türkiye’nin en
büyük eğitim kurumlarından biri olarak
Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’ün bizler için çizdiği çağdaş

ve modern yolda yürümeye devam edecek
ve geleceğin nesillerini ilke ve inkılaplarının
ışığında yetiştireceğiz” diye konuştu.

Cumhuriyete sahip çıkacağız

Servet Özkök Anıtkabir Özel Defterine,
“Cumhuriyet; sadece bir yönetim biçiminin,
idari bir sisteminin adı değildir. Cumhuriyet,
Türk Milleti’nin bu topraklarda yaşama, var
olma ve varlığını devam ettirme iradesinin
adıdır. Yüzünü çağdaş uygarlığa çeviren
Cumhuriyet’imizin Kurucusu, Değerli Ata-
mız Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuri-
yet’imizin kuruluşundan itibaren ilke ve
inkılaplarının ışığında var olmaya devam
eden bir millettin çocuklarıyla, gençleriyle ve

yeni nesli yetiştirecek öğretmenlerimizle
bugün huzurundayız. Mektebim Koleji ola-
rak ülkemizin ve dünyanın geleceğine yön
verecek öğrenciler yetiştirmeyi kendimize
görev bildik. Bu görevin sorumluluğunu ye-
rine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz
ve çalışmaya da devam edeceğiz. Milli ve
manevi varlığımızı oluşturan tüm ilke ve de-
ğerlere, ‘en büyük eserim’ diyerek bizlere
emanet ettiğin Cumhuriyete sahip çıkacağı-
mıza, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve
akademik alanda başarılarla dolu bir nesil
yetiştireceğimize huzurunda söz veriyoruz.
Aramızdan ayrılışınızdan derin üzüntü du-
yuyor ve 81. yılında sizi rahmetle anıyoruz.
Saygılarımızla” yazarak imzaladı. DHA

Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet
Özkök, her zaman cumhuriyet değerlerini
benimsemiş ve Atatürk’ün izinden giden
öğrenciler yetiştireceklerini söyledi.MINIKLER 

Pilotlar çocuklar için yarıştı


