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Cumhurbaşkanı Erdoğan, par-
tisinin grup toplantısında ko-

nuştu. 'Cumhur ittifakı' ile cumhuriyet
tarihinde ilk kez yerel seçimde gizli ka-
paklı olmadan, şeffaf ittifak yapıldı-
ğını kaydeden Erdoğan, “Teşkilatımın
tüm mensuplarına sesleniyorum.
Tüm teşkilat mensuplarımızın, parti-
mizin MKYK'sının, MYK'sının almış
olduğu kararlar ve yaptığımız istişare-
ler neticesinde verdiğimiz kararlara
saygı duymasını özellikle rica ediyo-
rum. Aramızdaki bu bağları hiç kimse
zayıflatma yoluna gitmesin, kimse de
kalkıp 'ben' diye hareket etmesin. Bu-
rada 'ben' yok, 'biz' var. Herkes buna
uysun” uyarısını yaptı. 
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CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu partisinin grup

toplantısında konuştu. "81 milyo-
nun kişiliğini, kimliğini, onurunu
savunuyorum" diyen Kılıçdaroğlu,
"Hortumcu piyasayı oluşturanlar
demokrasiyi askıya alırlar. Bugün
Türkiye'nin yaşadığı gerçeklerden
birisi de budur. Korkudan kimse
ağzını açamıyor.
Bugün Türkiye
ekonomik
bağımsızlı-
ğını yitir-
mişse bu
hortumcu 
piyasa eko-
nomisi yü-
zündendir" dedi. 
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AK Partililere 
ittifak uyarısı

Partisinin grup toplantısında
konuşan MHP Genel Başkanı

Devlet Bahçeli, sosyal şiddetin son
dönemlerde arttığına dikkati çeke-
rek, Ruh Sağlığı Yasası çıkarılması

çağrısında bu-
lundu. Devlet
Bahçeli, geliş-
mekte olan ül-
kelerin bir
çoğunda Ruh
Sağlığı Yasası
olduğunu kay-
dederek Türki-
ye'de bu
alanda bir
boşluğun
hakim oldu-
ğunu söyledi.
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Ruh sağlığı 
yasası çıkarılsın
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CHP'nin İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkan

Adayı Ekrem İmamoğlu, her-
kese eşit mesafede olacağını be-
lirterek, "Partizanlığın olmadığı,
tam aksine hizmetin konuşul-
duğu bir dönem olacak. Kibirden
uzak durulan, alçak gönüllü ve
herkese sevgiyle yaklaşan, 2019'da
sevginin kazandığı bir yılın başladı-
ğını hepinize müjdeliyorum" dedi.
İmamoğlu, eğitim anlamında da sefer-
berlik başlatacaklarını söyledi. I SAYFA 6
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SAYFA 2Sevim GÜNEY

Gezen
tavuk...

SAYFA 4Bahattin DEMİR

Paralı poşet 
dönemi başladı!

SAYFA 6Fakir YILMAZ

Konuşanın
başını kes!

SAYFA 5Orhan ŞİMŞEK

Muharrem Yaman
doğru seçim

Partizanlık yok
sadece hizmet var
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CHP Küçükçekmece Belediye Başkan
Aday Adayı Burçin Baykal, devam

eden seçim çalışmalarına ilişkin konuştu.
Baykal, “Küçükçekmece’yi Küçükçek-

meceliler ile yönetmeye talibiz. Hazır-
lıklarımızı yaptık. Dersimize iyi

çalıştık. Genel merkezin kararını bekliyo-
ruz” dedi. “Vatandaşlarımızın istek ve öneri-
leri ile ilerleyeceğiz” diyen Baykal, “Bir ilçe
için yapılan en güzel proje en çok para har-
canan değil orada yaşayan vatandaşlar için
işlevselliği en yüksek olan projedir” dedi.  
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TBMM Başkanı ve AK Parti
İstanbul Büyükşehir Belediye

Başkan Adayı Binali Yıldırım, Üs-
küdar'da bulunan Tenzile Erdo-
ğan Kız Anadolu İmam Hatip
Lisesi'ni ziyaret etti. Öğrencilere
tavsiyelerde bulunan Yıldırım,
“Bilgi güçtür. Silahtan daha 
etkili güçtür” dedi. I SAYFA 6
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MILYARLIK 
PAZARLIK!
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, skandal bir ihale raporu
yayımladı. Rapora göre, son 15 yılda İhale Kanunu’nda yüzlerce değişiklik
yapıldı. En fazla ‘İstisnaları’ düzenleyen maddenin değişikliğe uğradığını
belirten Karabat, 2004 yılından bugüne pazarlık usulü ihalelerin 28 kat
arttığını, bu yöntemle milyarlarca liralık alım gerçekleştiğini söyledi

İHALE YOLSUZLUKLARININ ÖNÜ AÇILDI
AK Parti iktidarları döneminde İhale Ka-
nunu’nda yüzlerce değişiklik yapıldığını
belirten CHP Milletvekili Özgür Kara-

bat, “Yaklaşık 50 kanun ve kanun hükmünde
kararname ile Kamu İhale Kanunu'nda değişik-
lik yapıldı. Değişikliklerle pazarlıksız, istediğine
ihale verilmesine imkân tanınırken kamudaki
ihale yolsuzluklarının önü daha da açılmış
oldu. Özellikle iktidar mensubu belediyelerde ve
kamu kuruluşlarındaki yolsuzlukların belgelen-
diği son Sayıştay raporları bu durumu doğrular
nitelikte” dedi. Karabat, İhale Kanunu'nun en
fazla değişikliğe uğrayan maddesinin “İstisna-
ları” düzenleyen madde olduğunu belirtti. 

ç
15 YILDA PAZARLIK USULÜ 28 KAT ARTTI

Kamu ihalelerinin istenilen kişiye veril-
mesine olanak sağlayan “Pazarlık usulü”
maddesinin sekiz kez değişikliğe uğradı-

ğını ifade eden Karabat, “2004 yılında tüm ihale-
ler içindeki payı yüzde 12, büyüklüğü de 1.6
milyar olan pazarlık usulü ile yapılan ihalelerin
büyüklüğü 2017’de 45 milyarı aştı. Bu rakam tüm
ihalelerin yüzde 30’una yaklaşan bir orana denk
geliyor. Böylece AKP iktidarı boyunca pazarlık
usulü ihalelerin miktarı 28 kattan fazla artmış
oldu” ifadelerini kullandı. Karabat, 2018 yılının ilk
yarısında da özel koşulların gerekli olduğu 21/b
usulü ihaleler için 14 milyar TL’yi aşan bir har-
cama yapıdığını dile getirdi. I SAYFA 5
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ADALET BAKANLIĞI'NDA ADALETSİZLİK!
Özgür Karabat, Adalet Bakanlığı’nda
da ihale kıyakları olduğunu iddia
ederek, “Bakanlık bütçesinin yarıya
yakını 21/b maddesi ile verilen iha-
lelere gitti. 2017’deki ihalelerin top-

lam sözleşme bedeli 5 milyar 479
milyon 149 bin 141 TL’ye ulaştı. Bu
miktar 13 milyar 171 milyon TL’lik
Bakanlık bütçesinin yüzde 42’sine
denk geliyor” ifadelerini kullandı.

Korkudan kimse
ağzını açamıyor

Şişli Belediyesi, 2012 yılında dönemin
Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül 
tarafından Bilgi Üniversitesi'ne 
2 TL'ye satılan İstanbul Mecidiye-
köy'deki 7 bin metrekarelik
taşınmazı geri almak için
açtığı davayı kazandı

PeSKeS ArAZI
GerI AlINIYor

2012 yılında dönemin Şişli Belediye Baş-
kanı Mustafa Sarıgül, 7 dönümlük araziyi,

taşınmazların bedel tespitini dahi yapmadan, 2
TL'ye Bilgi Üniversitesi'ne sattı. Sarıgül'ün, Bilgi
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ile imzala-
dığı protokol doğrultusunda tapuya yazılarak ve
kamu adına kayıtlı şerhi bulunan arsalar, böyle-
likle Bilgi Üniversitesi'ne geçti.

ç
SARIGÜL, 2 TL’YE ÜNİVERSİTEYE SATTI

Hayri İnönü, Şişli Belediyesi Başkanlığı'na se-
çilmesinin ardından 7 bin metrekarelik taşın-

mazı almak için tapu iptal ve tescil davası açıldı.
Belediyenin davayı kazanması üzerine üniversite ka-
rarı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstinaf Mahkemesi
de 'Satış geçersiz, yasaya aykırı' diyerek, 100 milyon
değerindeki taşınmazın Şişli Belediyesi adına tescili-
nin uygun olduğunu bildirdi. 
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İSTİNAF MAHKEMESİ ‘GEÇERSİZ’ DEDİ

Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde ilk defa sıfır-

dan kilise yapılmak üzere
ruhsat verildi. Bakırköy Be-
lediyesi tarafından verilen
ruhsatla Yeşilköy'deki İtal-
yan Mezarlığı'nın bulun-
duğu alana yapılacak

kilisenin yapımı 2 yıl süre-
cek. Belediye Başkanı 
Bülent Kerimoğlu, İstan-
bul-Ankara Süryani Kadim
Kilisesi Metropoliti Mor
Filiksinos Yusuf Çetin’i
makamında ziyaret ederek,
ruhsatı teslim etti. 
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Kerİmoğlu verdİ
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AK Parti Avcılar Bele-
diye Başkan Adayı İb-

rahim Ulusoy, Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın “Pan-
kartlar görüntü kirliliği oluş-
turuyor” söylemine kulak
asmadı. Avcılar Ulu Cami
dahil ilçedeki birçok nok-
taya kendi pankartlarını as-
tırdı. Ulusoy'un, camiye
pankart astırması ise vatan-

daşlar tarafından “Başka
asacak yer mi yoktu?” şek-
linde tepkilere sebep oldu.
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CAMİ DUVARINA PANKART ASTI!

Gece nöbet
sabah yürüyüş

KARPAT
Genel Baş-

kanı Erkan Koçali ve
beraberindekiler, Sarı-
kamış şehitlerini anma
etkinleri kapsamında
Sarıkamış'ta gece eksi
15 derecede nöbet

tuttu. Koçali ve berabe-
rindekiler sabah ise şe-
hitleri anma yürüyüşüne
katıldı. Erkan Koçali,
“Sarıkamış'ı unutmamak
ve unutturmamak adına
şehitlerimiz anmak için
geldik” dedi. I SAYFA 8
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Bilgi silahtan daha güçlüdür

Recep Tayyip Erdoğan

Devlet Bahçeli

Kemal Kılıçdaroğlu Bülent 
Kerimoğlu

Özgür Karabat

Ekrem 
İmamoğlu

Yusuf
Çetin
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dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

B ir sabah erkenden yollara düştüm. Uzun bir
yolum var ve bir süre sonra karnım zil çal-
maya başladı. Giderken sağa sola bakınıyo-

rum, bir şeyler yemem gerek çünkü. İşte o gün
mekanların tabelalarını çok taktir ettim! “Ara
bul”diye mekana isim konur mu ya? Ne kadar araya-
cağım, nerede arayacağım, açım ölüyorum. Bir de bu
“saklı”,”gizli”adı ile de epey yer var. Saklayacaksa-
nız, aratacaksanız neden mekan açıyorsunuz yahu,
açmayın. Hele bazen öyle yerler var ki, yola tabela
koymuş, ok işareti sol tarafa dönüş gösteriyor fakat
sol tarafa bir bakıyorsun aşağısı uçurum! İnanın lo-
kantaya ulaşana kadar 200 metre boyunca ağaçlarda
bu tabela var. Israrla”sola dön”diyor. Yani, uçurum-
dan atmadan bırakmayacak. Yollarda mutlaka denk
gelirsiniz,“100 metre geride” yazılı olanlardan bolca
var zaten. Karadeniz’de dediğinizi duyar gibiyim ama
ben Ege’de de gördüm. 

*** 
Şimdi tabela falan demişken, başka bir konuya

daha  değineyim. Dünyanın belki de hiç bir yerinde
olamayacak bir şeyin bizde olduğunu görüyorum. En
azından varsa da benk hiç denk gelmedim.”Öz Gazi-
antepli”,“Öz Urfalı”,”Öz Mersinli”vs...yığınla mekan
ismi var. Haliyle, öz olmayan ne oluyor diye merak
ediyor insan. Ve oluşan ilk algı, gerçeği varsa demek
ki sahtesi de var oluyor. Aslında, işletme açılış işlem-
leri sırasında verilen bu isimlerin denetlenmesi gereki-
yor bence. Diyarbakır, Urfa, Antep vs...tek bir ilimiz
ise“öz”nasıl oluyor ki?

***
Gittiğim hiç bir ülkede böyle bir şeye rastlamadım.

Mesela;”öz varnalı”,“öz floransa pizzası”, “öz napoli
pastası”yazmıyor. Bu örnekleri daha çok çoğaltmak
mümkün. Yıllardır gözlerimiz alıştığından çok önem-
semiyoruz bu”öz”leri. Bir de bunun yanısıra,”Meşhur
Edirne Ciğeri”vs. gibi tabelalar da var. Niye meşhur,
ne farkı var bilimiyoruz elbette. Bence meşhur yaza-
bilmenin kriteri olmalı. Bana sorsalar(sormazlar
tabi)sadece lokantaları  denetleyen  profesyonel bir
denetim ekibi olur, sonucunda yıldız ya da numara ve-
rilir. Mehşur olmak bu kadar kolay olmamalı sanki! 

***
Dükkan, market, pazar gibi yerlerde etiketlere ba-

kınca neyi alacağım, sağlıklı olarak neleri tüketebile-
ceğim konusu da beni yormaya başladı. O üründe şu
madde var, organik olanını yiyelim, diğerinde bilmem
ne şurubu var diye diye nasıl besleneceğimizi şaşırdık.
Helalinden gıdalara ise söyleyecek sözüm yok! 

Altı üstü yumurta alacağız, karşımıza bir sürü çeşit
çıkıyor. Organik olanı var, üzerinde hiçbir açıklama
olmayanı var... Nerden bileceğim ki organik yazanın
organik olduğunu? Gezen tavuk yumurtası var me-
sela. Nereden bileyim ben o tavuğun gezdiğini, kaç ki-
lometre yaptığını? Belki diğeri ondan çok gezmiştir, o
zaman çok gezenin yumurtası daha mı sağlıklıdır? Ta-
vukların boyunlarında adım ölçer yok ki!

***
Neyin ne kadar denetlendiğini maalesef bilemiyo-

ruz. Daha önceki yazılarda da zaman zaman bu ko-
nuya değindiğim oldu ama yeniden hatırlatmakta
fayda var. Ülkede üretimi yapılan birçok kaliteli ürü-
nün, bizim raflara girmeden ihraç edildiğini biliyoruz.
Hem de sertifikalı olarak. Üzerinde nerede, hangi
çiftlikte üretildiğinden tutun, saklanma koşullarına
kadar bilgi var. Biz maalesef bu konuda da mağduruz.
Ne seçsek, ne tüketsek, hangisi sağlıklı ne yazık ki
hiçbir fikrimiz yok. Organik diye aldıklarımızdan da
tam olarak emin olamıyoruz. Sahtelik sadece tabela-
larda değil, her yerde...Bir an önce şu sahtesi-özü,
doğal olanı olmayanı işini halletselerde daha fazla ka-
famız karışmasa...

Sevgiyle kalın

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ
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Gezen Tavuk
CoCukları
hastalıklardan
koruyun
Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.
Çiğdem Yavrucu çocukları kış aylarında tehdit eden hastalıklardan
korumanın yollarını anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu

N ezle, grip, orta kulak ve badem-
cik iltihabı, bronşiolit, akut si-
nüzit… Hava ısısının düşmesi

özellikle üst solunum yolu enfeksiyonla-
rına adeta davetiye çıkarıyor. Öyle ki 5
yaş altındaki çocuklar yılda 6-8 kez üst
solunum yolu enfeksiyonuna yakalanı-
yorlar. Çocukların kış aylarında sıkça
hastalanmalarının birkaç nedeni var:
Hava sıcaklığı ile nem oranının düşmesi
virüslerin daha da güçlenmelerine neden
olurken, havada uzun süre canlı kalma-
larını ve çoğalmalarını da kolaylaştırıyor.
Kapalı ve kalabalık ortamlarda geçirilen
zamanın artması, bu mekanlarda hava-
landırmaların genellikle yetersiz kalması
nedeniyle çocuklar mikroplara maruz
kalıyorlar. Bunların yanı sıra soğuk ha-
vada bağışıklık sisteminin zayıflaması da
enfeksiyon hastalıklarına yol açan bir
başka önemli etken. Üst solunum yolu
hastalıklarının çoğu antibiyotik tedavisi
gerektirmeden, şikayetlere yönelik uygu-
lanan tedavilerle geçseler de, bazen has-
tane yatışını gerektirecek kadar ciddi
sorunlar oluşturabiliyor. Dolayısıyla kış
aylarında çocukları mikroplardan koru-
mak büyük önem taşıyor. Acıbadem
Maslak Hastanesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Yav-
rucu çocukları kış aylarında tehdit eden
hastalıklardan korumanın yollarını an-
lattı, önemli öneriler ve uyarılarda bu-
lundu.

kalın bir kıyafet giydirmeyin

Hastalıklardan korumak için terletme-
yen, çok kalın olmayan, aynı zamanda
üşütmeyen kıyafetler tercih edin. Soğuk
havalarda tek kalın bir kıyafet yerine, ince
özellikli kıyafetlerin bir iki kat şeklinde
giydirilmesi, ısı dengesinin sağlanması
açısından daha iyi bir koruma
sağlıyor.Ayakların ısısının da iyi korun-
ması çok önemli. Pamuklu, terletmeyen
ve çok ağır olmayan çoraplar ile ısı yalıtı-
mını iyi sağlayan ve ayağına büyük ol-
mayan ayakkabı tercih etmelisiniz. Baş
bölgesinden ısı kaybı fazla olabileceği
için şapka veya bere takmayı ihmal et-
meyin. Ayrıca ısı regülasyonu için atkı
sararak boyun bölgesinin soğukla tema-
sını önlemelisiniz. Ancak ağız bölgesine
temasını dikkate alarak atkıyı sık sık yıka-
yın, çünkü mikroplar vücudumuza en
çok ağız ve burun yoluyla giriyorlar.

Anne sütü çok önemli!

Anne sütü bağışıklık sistemini güçlendir-
mek için bebeğin ihtiyacı olan tüm besin
öğelerinin kaynağı olan mucizevi bir
besin. Dünya Sağlık Örgütü; sayısız fay-

daları nedeniyle bebeklerin ilk 6 ay sa-
dece anne sütüyle beslenmelerini, 6.
aydan sonra da ek gıdalarla birlikte 2 ya-
şına kadar anne sütüyle beslenmeye
devam etmelerini öneriyor. Bebeğinizin
bağışıklık sisteminin güçlü olması için
gribe yakalandığınızda bile emzirmeye
devam edin.

Bu besinleri mutlaka tüketmeli

Dr. Çiğdem Yavrucu sağlıklı beslenme-
nin vücut direncini artırmada son derece
önemli bir rol üstlendiğini belirterek şu
önerilerde bulunuyor: “Çocuklar vücu-
dumuz için yapı taşı olan proteinlerden
zengin beslenmeli. Bunun içinhaftada en
az 2 kez balık,2-3 kez kırmızı et, 2-3 kez
bakliyat (kuru fasulye, nohut mercimek
v) tüketmeli. Her sabah yumurta, pey-
nirve zeytin yemeleri de çok önemli.Bol
vitamin içeren sebze ve meyveler, kış ay-
larında özellikle de C vitamin deposu
olan portakal, mandalina ile nar sofrada
mutlaka bulunmalı. Kalsiyum ve prote-
inden zengin süt, bağışıklık sistemimizi
güçlendiren ev yapımı yoğurt, kefir gibi
probiyotikler, muz gibi prebiyotikler
temel besinler olmalı”

eller sık sık yıkanmalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dr. Çiğdem Yavrucu hastalık solunum
yoluyla bulaşsa da, kirli ellerin de mik-
ropların bulaşması açısından büyük bir
risk taşıdığına dikkat çekerek sözlerine
şöyle devam ediyor: “Ağız ve burun salgı-
larının bulaştığı ellerle başka kişilere veya
eşyalara temas sonucu mikroplar ko-
layca bulaşıyor. Çocuklar da kirlenmiş
ellerini, ağız veya buruna götürerek vi-
rüsleri alıyorlar. Bu nedenle çocuğunu-
zun ellerini yemekten önce ve
sonrasında, dışarıya çıktıktan sonra bol
su ve sabunla en az 10-15 saniye yıka-
masını sağlayın”

en az 5 dakika havalandırın

Kapalı mekanlarda, öksürük ve hapşırık
yoluyla ortama saçılan damlacıklar ara-
cılığıyla, mikroplar çevreye hızla yayılı-
yor. Okul gibi kalabalık ve kapalı
mekanlarda bu mikropların bulaşma
riskleri çok yüksek oluyor. Dolayısıyla ka-
palı mekanların saat başı en az 5 dakika
havalandırılmaları, enfeksiyonlarla mü-
cadele etmede son derece önem taşıyor.
Enfeksiyonlardan korunmak için evi-
nizde de odaları düzenli olarak havalan-
dırmaya özen gösterin. Ayrıca evin ısısını
iyi ayarlamalı ve havanın aşırı kuru ol-
masını engellemelisiniz.

Şekerli besinlerden uzak tutun

Fazla şeker tüketimi bağışıklık sistemini

zayıflatan önemli bir etken. Ayrıca yol
açtığı obezite de başka sağlık sorunlarına
neden olarak vücut direncini düşürüyor.
Bu yüzden çocuğunuzu şeker gibi zararlı
karbonhidratlardan uzak tutmanız çok
önemli.

kuruyemişleri unutmayın

Ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişler
içerdikleri E vitamini, çinko ve omega 3
yağ asitleri sayesinde bağışıklık sistemini
güçlendiriyorlar. Çocuğunuzun her gün
bir avuç (2-3 ceviz, 5-10 badem, 5-8 tane
kaju veya antep fıstığı, 8-10 fındık, 7-8
kuru üzüm, yaban mersini gibi) çeşitli
kuruyemişleri yemesini sağlayın.

Spor yapmasını teşvik edin

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hasta-
lıklara karşı vücut direncini artıran spor
alışkanlığını kazandırın. Yaşına uygun
olarak seçilen spor, çocuğun gelişimine
çok yönlü bir fayda sağlayacaktır. Çocu-
ğunuzu 4-5 yaşlarında yüzme ve jimnas-
tiğe, 7-8 yaşlarında tenis veya futbola,
9-10 yaşlarından sonra da basketbol, vo-
leybol veya su topu gibi çeşitli sporlara
yönlendirebilirsiniz

Bol bol su içmeli

Kış aylarında kaloriferlerin etkisiyle ku-
ruyan oda havası solunum yollarının
kurumasına ve tahriş olmasına zemin
hazırlıyor. Bunun sonucunda üst solu-
num yolu enfeksiyonları riski artıyor.
Çocuğunuzun bol bol su içmesini sağ-
layarak duruma da engel olabilirsiniz.
En önemlisi yeterli miktarda su tüketil-
mesi bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Kan dolaşımını düzenliyor, metaboliz-
manın artışını sağlıyor, zararlı maddele-
rin ve toksinlerin vücuttan atılmasını
kolaylaştırıyor.

Aşıları eksiksiz olmalı

Ciddi sonuçlara yol açabilen çocukluk
çağı hastalıklarına karşı aşıların doğru
zamanda ve eksiksiz yapılması çok
önemli. Astım, romatizmal kalp hasta-
lığı ve kan hastalığı gibi kronik hastalığı
olan riskli çocuklarda, 6 aydan büyük
bebeklerde de grip aşısının yapılması
sağlanmalı.

türkAn ervAn

Ballı zencefil
veya zerdeçal

Düzenli ve 
yeterli uyusun

Çocuklar yorgun ve uykusuz ol-
duklarında vücut dirençleri düşer
ve çok kolay hastalığa yakalanır-
lar. Hastalıklara karşı savaşma gü-
cünü artırmak için çocuğunuzun
yeterli süre uyumasını sağlayın.

Zencefilin doğal antialerjik (anti-
histaminik) özelliği, öksürük üze-
rinde doğal tedavi edici bir etki
sağlıyor. İçerdiği C, E vitamini, kal-
siyum, fosfor ve demir ile de hem
bağışıklık sistemini uyarıyor, hem
de antioksidan özellik sağlıyor.
Zerdeçal da içerdiği antioksidan-
lar, C ve E vitamini ile bağışıklık
sistemini güçlendiriyor, hastalık-
lara karşı koruyucu etki ve direnç
sağlıyor. Eğer çocuğunuzun alerjisi
yoksa zencefil ve zerdeçal gibi gı-
daları bal ile birlikte tüketmesini
sağlayın. Günde bir defa, 1 bardak
sütün içine 1 çay kaşığı zencefil
veya zerdeçal katabilir veya 1 tatlı
kaşığı bal (eğer bala alerji yok ise)
ile 1 çay kaşığı toz ya da taze zen-
cefili karıştırıp macun kıvamına
getirebilirsiniz. Bunların yanı sıra 1
çay bardağı ıhlamur içine 1 tatlı
kaşığı bal ve 1 çay kaşığı toz zen-
cefili ekleyebilirsiniz. Ancak dik-
kat! Bu gıdaların 1 yaş altındaki
çocuklara verilmesi uygun değildir.

Kalbini duyuyorsan dikkat et!
Genç ya da yaşlı fark etmek-

sizin çevremizdeki pek çok
kişi “Kahve içmeyeyim

çarpıntı yapıyor” cümlesini
sık sık kullanıyor. Hatta bu

ifade kişinin yaşı gençse
genellikle şaşırtıcı olabiliyor.

Memorial Şişli Hastanesi
Kardiyoloji Bölümü’nden
Prof. Dr. Sabri Demircan,

çarpıntı hakkında bilgi verdi

ÇARPINTI, tanım ola-
rak kişinin kendi kalp
atımlarını hissetmesi-

dir. Bu his, normal atan ve ritmi
düzgün bir kalbin gündelik ya-
şamdaki fizyolojik bir cevabı ola-
bileceği gibi, kalpteki ritim
sorununun bir belirtisi olabilir.
Kalpte heyecanlanınca, eforla
veya kan basıncı yükselince olan
güçlü atımlar fizyolojik bir cevap
olarak çarpıntı oluşturabilir. Ek
olarak, kansızlık ve ilaç kullanımı
gibi bazı etkenler güçlü kalp atım
hissi doğurarak kişinin çarpıntı
hissetmesine neden olabilir. Yine

heyecanlanma, egzersiz, aşırı çay
- kahve tüketimi, sigara / nikotin,
alkol alımı kalpte güçlü ve hızlı
atıma neden olarak çarpıntıya yol
açabilir. Ayrıca bu etkenler, kalpte
normal ileti dışı odaklar-
dan uyarı çıkmasına
yol açabilir. Bu
tarz çarpıntıla-
rın fizyolojik
olmayan,
ancak kalp dışı
etkenlerinden
biri zehirli guatr
olarak bilinen hi-
pertroididir. Hor-

monların normal olduğu nodül
ve büyümeden ibaret olan guatr
ise çarpıntıya neden olmaz. Çar-
pıntı hisseden bir kişide fizyolojik
veya masum olarak kabul edilebi-

lecek mekanizmalar daha sık-
lıktadır. Ancak ritim

bozukluğundan kay-
naklanan ve kalp
durması açısından
işaret değeri taşıya-
bilecek bir his ola-
bileceği

düşünüldüğünde,
çarpıntıyı yaşayan kişi

ve yakınlarında kaygı

veya korku olabilir.

Ani ölüm riskine dikkat!

Kalpte ritim bozukluğunun en sık
görülen belirtisi çarpıntıdır. Ta-
mamen fizyolojik olabilecek çar-
pıntı yakınmasının ritim
bozukluğuna ait belirtilerden
ayırt edilebilmesi için dikkatli bir
değerlendirme yapılması gereke-
bilir. Çarpıntı yakınması olan bi-
reylerde, eğer ataklar kısa süreli
ve seyrek görülüyorsa ritim ile il-
gili sorunun tespiti mümkün ol-
mayabilir. işiler özellikle ani ölüm
riski taşırlar.
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Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip Pearl
of Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok olarak
kurulmuştur. 5000 m2 yeşil ve sosyal alan içine yerleştirilmiş
100 daire ve ticari dükkân siz değerli dostlarımızın
beğenisine sunulmuştur. 

Akıllı ev, yetişkin ve çocuk yüzme havuzu, çocuk oyun
alanları, yürüyüş yolları ve kamelyalar, ortak alanlar için
jeneratör,  peyzaj düzenlemesi, kapalı otopark, 

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

Pearl of Silivri, titizlikle tasarlanmış 2+1 ve 3+1 daire
seçenekleriyle hayalinize en uygun seçeneği sunar. 

Deireler akıllı sistem donatılmış olup, ankeastre, klima 
ve %100 beslemeli jeneratör standart konfor donatılarıdır. 

Güne kuş sesleriyle eşsiz deniz manzarasıyla
uyanmak... Şehre ve olanaklara yakın ancak kargaşadan
uzak, tam size ve aileniz göre bir “yuva” projesi; Pearl of
Silivri...
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Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç

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

E-5 Karayolu Üzeri Muharrem Saltık 
İş Merkezi Fatih Mah. No: 44/6-A

BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

NEZİH SELVİ

REZERVASYON

0212 882 52 53

Adres: Piri paşa Hacı Pervane sk. 
No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

eT Ve SARKÜTeRİ

Pendik buz pisti!
Pendik'te buz tutan caddede çok sayıda araç kayarak kaza yaptı.
Araçlardan biri 5 katlı bir binanın bodrum katına uçtu. Kayan
diğer araçlar ise park halindeki araçlara çarparak durabildi

İstanbul'da gece etkili olan
kar yağışı sonrası Pendik Kay-
narca Mahallesi Zirve Caddesi

buz pistine döndü. Sabah saatlerinde cad-
dede ilerleyen çok sayıda araç kaza yaptı.
Kayan araçlardan biri, 5 katlı bir binanın
bodrum katına uçtu. Bodrum katına giren
aracı kurtarmak için olay yerinde uzun
süre çekici beklendi. Araç sahibi Hızır

Kuru, “Bu yoldan inerken kaydık. Arabaya
çarpmamaya çalışırken binaya girdik. Ço-
cuğu okula bırakmıştım. Okul dönüşü ba-
şımıza bu geldi" dedi. Arabanın
penceresine çarptığı bodrum kattaki dai-
rede oturan Saliha Özpolat olay sırasında
büyük korku yaşadıklarını belirtti. Cad-
dede kayan çok sayıda araç da kaza yaptı.
Hasarlı araçlar için çekici çağrıldı. 

Pendik’te buz sebebiyle direksiyonun hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı.

Fecı olum
Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmeye
çalışan kişiye otomobil çarptı. Kazada

metrelerce sürüklenerek ağır 
yaralanan kişi hastanede yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamadı

O lay Beyoğlu'nda
dün saat 08.00 sı-
ralarında mey-

dana geldi. İddiaya göre 34
BRB 457 plakalı otomobili
kullanan Kenan Şenol, Şişli
istikametine seyir halindey-
ken o sırada yolun karşısına
geçmeye çalışan İran uy-
ruklu Mohammed Alimo-
radi'ye çarptı.Çarpmanın
etkisiyle havada taklalar ata-
rak metrelerce yolda sürük-
lenen Alimoradi, ağır
yaralandı. Çevredeki vatan-
daşlar kazayı görerek yaralı-
nın yardımına koştu. Kaza
yerine duba koyarak önlem
alan vatandaşlar daha
sonra durumu sağlık ve
polis ekiplerine bildirdi.

Ambulans geç geldi

Otomobilin çarptığı Alimo-

radi kanlar içerisinde yerde
yatarken çağırılan ambulan-
sın geç geldiğini iddia eden
bazı vatandaşlar tepki gös-
terdi. Kaza yerine gelen am-
bulansla Alimoradi sedyeye
konularak Taksim Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kal-
dırıldı. Aşırı kan kaybeden
Alimoradi hastanede yapı-
lan tüm müdahalelere rağ-
men hayatını kaybetti.

Kameralara yansıdı

Öte yandan kaza anı ise bir
iş yerinin güvenlik kamera-
larına yansıdı. Görüntü-
lerde, yolun karşısına
geçmeye çalışan kişiye hızla
gelen otomobilin çarptığı
görülüyor. Çarpmanın etki-
siyle havada takla atan
İranlı turist metrelerce sü-
rükleniyor. DHA

Yayaya çarpan aracın sürücüsü Kenan
Şenol da ambulansın geç geldiğini iddia
ederek, "Ben 50-60 ile gidiyordum. Karşı-
dan vatandaş koşarak aracın önüne atladı.
45 dakikadır ambulans bekliyoruz ambu-
lans daha yeni geldi. Yerde 45 dakikadır
canla mücadele ediyordu adam" dedi.

45 dakika bekledik

Kenan Şenol

Duyarsız sürücüler
itfaiyeyi engelledi
Kağıthane'de yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri yol kenarına park eden
araçlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yangına bir başka yoldan ulaşmayı
başaran itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, vatandaşlar ise yol
kenarına araçlarını park eden duyarsız sürücülere isyan etti

Çınaraltı Sokak'ta
bulunan bir evin kö-
mürlük kısmında saat

11.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye
ekipleri sevk edildi.  Olay yerine
gelen itfaiye ekipleri, yol kenarına
park eden araçlar nedeniyle iler-
lemekte güçlük çekti. Çevredeki
vatandaşlar itfaiye ekiplerine
yardım için, araçları birlikte çe-
kerek hareket ettirmeye çalıştıysa

da başaramadı. İtfaiye ekipleri,
park eden araçların sahiplerine
ulaşamayınca, geri manevra ya-
parak bir alt sokaktan yangın ye-
rine ulaştı. Kömürlükteki yangın
kısa sürede söndürülürken, çev-
redeki vatandaşlar ise yol kena-
rına park eden araç sahiplerine
isyan etti.

Mahalleli isyan etti

Bir mahalle sakini, "Şu an araç-

ların yanlış parktan etmesinden
dolayı itfaiye ekipleri, buradan
geçemiyor. Araçların üzerine te-
lefon numarası bırakılmamış,
araç sahibine ulaşamıyoruz.
Anons yapıldığı halde araç sahi-
bine ulaşamıyoruz ve mağdu-
ruz. Belki de şu anda yangında
insanlar var ne olduğunu bilmi-
yoruz. Araçları kaldırmaya ça-
lıştık ama gücümüz yetmedi"
dedi.

Hastane duvarı çöktü
hastalar mağdur oldu

Eyüpsultan Dev-
let Hastanesi'nin
arka bahçesindeki

istinat duvarı çöktü. Çökme
nedeniyle hastanenin elektriği
kesildiği belirtilirken hastalar
ambulanslarla sevkedildi.
Hastanesinin arka bahçesin-
deki istinat duvarı, öğle saatle-
rinde henüz belirlenemeyen
nedenle yıkıldı. Olay yerine

çok sayıda itfaiye ve AFAD
ekibi sevkedildi. Olayda, ilk be-
lirlemelere göre ölen veya ya-
ralanan olmazken inceleme
devam ediyor. Öte yandan
çökme nedeniyle hastanenin
elektriği kesildiği belirtilirken
hastalar ambulanslarla başka
hastanelere sevkedildi. Hasta-
nenin arkasında bulunan 3
bina ise boşaltıldı.

Gazeteci Göktepe
UNUTULMADI

23 yıl önce gözaltındayken
hayatını kaybeden gazeteci
Metin Göktepe, Esenler'de bu-

lunan Kemer Mezarlığı'ndaki mezarı
başında anıldı. Metin Göktepe için
düzenlenen anma törenine Göktepe'nin
ablası Meryem Göktepe, CHP İstanbul
Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Evrensel
gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih
Polat'ın da aralarında bulunduğu
gazeteciler katıldı.

Dostları olarak buluştuk

Kardeşinin mezarı başında konuşan
Meryem Göktepe "Metin'in dostları
arkadaşları bizim için 23 yıldır burada
olmak Metin ile buluşmak ve o günden
bugüne gazeteciliğin geldiği nokta ve
demokrasinin nerede olduğuna ışık tut-
mak için Metin ile buluşuyoruz. Her yıl
8 Ocak'ta Metin'in dostları ile bir araya
geliyoruz. Buraya gelen dostlarına
teşekkür ediyorum." dedi.



Öğrencilere kitap okuma alış-
kanlığı kazandırmak ve kelime dağar-
cıklarını zenginleştirmek amacıyla

düzenlenen yarışma, Türkçe'yi güzel kullanma-
nın yanında milli, manevi ve evrensel değerlere
olan duyarlılığı da arttırmayı hedefliyor.  Bah-
çelievler Kaymakamlığı, Bahçelievler Beledi-
yesi, İlçe Milli Eğitim Müftülüğü ve İlçe
Müftülüğü işbirliği ile gerçekleştirilecek ya-
rışma kapsamında öğrenciler, kendilerine hediye

edilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yayımlanan
‘Kur’an-ı Kerim’i’ kitabını okuyarak diledikleri
takdirde Mart ayında yapılacak sınava katılabi-
lecekler. Sınavda kitap içerisinden kendilerine
sorulacak 100 sorudan 70 ve daha fazlasını
doğru yanıtlayanlar dereceye girecek.

Başkan kitap dağıttı

Kitap okuma ve bilgi yarışmasında okunacak ki-
tapların bir bölümü, Belediye Başkanı Osman
Develioğlu, İlçe Müftüsü Yunus Acar ve İlçe
Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı tarafından
Soğanlı Şehit Osman Yıldız Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, Şehit Cengiz Sarıbaş Anadolu
Lisesi ve Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Li-
sesinde öğrencilere dağıtıldı. Burada konuşan
Develioğlu, “Gençlerimizi okumaya teşvik etme-
miz lazım zira okumak kadar güzel bir eylem

daha yoktur” diye 
konuştu.

Bağcılar Belediyesi, tekno-
loji ile şehirleşmenin artma-
sıyla maziye karışan ve adı
sadece filmlerde duyulan “İs-

tanbul Hanımefendisi” kültürünü ha-
yata geçirmek için çok anlamlı bir
projeye imza attı. Bu kapsamda “İstan-
bul Hanımefendisi Olmak” isimli eğitim
semineri başlatıldı. Her hafta Pazartesi
günü ilçe sakini genç kızlar, Bağcılar
Belediyesi Gençlik Merkezi’nde bir
araya geliyor. İstanbul Hanımefendisi
adayı kızlar, Sedir Odası’nda saat
12.00-14.00 arasında Eğitim Koçu
Arzu Arda’dan eğitim alıyor. Samimi
bir havada geçen seminerde Arda,
gençlerin salona girişlerinden itibaren
ayakkabıyı çıkarışlarını, oturuşlarını, ko-
nuşmalarını ve arkadaşlarıyla iletişimini
büyük bir titizlikle takip ediyor. Nezaket
ve görgü kurallarına uymayanları kır-
madan incitmeden yumuşak bir dille
uyarıp doğrusunu öğretiyor. Bu durum
öğrencilerin daha duyarlı olmasını ve
dersi daha iyi algılamalarına neden olu-
yor. Ders boyunca sessiz şekilde hoca-
larını dinleyen gençler, soru-cevaplarla
derse aktif olarak katılım sağlıyor.

Görgü kuralları ele alınıyor

Her ders farklı bir konuyu işleyen Arda,
güzel konuşmanın inceliklerinden bu-
lunduğu mekanda oturup kalkmaya;
toplu taşımada uyulması gerekenlerden
cenaze törenlerinde yapılmaması gere-

kenlere kadar her türlü nezaket kuralla-
rına değiniyor. Değerler, hitap etmenin
incelikleri, tanışma, yürüyüş, duruş, ar-
kadaşlık, aile bağları, ev düzeni, misa-
firlik, sanatın hayatımızdaki etkileri,
karakter, telefonda görgü kuralları
ve hayvan sevgisine kadar bir-
çok konu ele alınıyor. Konu-
nun anlaşılması için zaman
zaman esprili bir dil kulla-
nan Arda, günümüzle de
kıyaslamalar yapıyor.

Asil tavırlar 
öğretiliyor

Gençlerin yaşam bo-
yunca onlara eşlik
edecek asil tavırlar
öğrendiğini belirten
Arda, “Toplum içinde
belli düzeyde her an-
lamda insanları ra-
hatsızlığa sevk
etmeyecek biçimde
davranış sergilemek
görevimizdir. Duruşu-
muzla, tavrımızla, gülü-
şümüzle, ses tonumuzla
ve giyim tarzımızla bunu
göstermeliyiz. Eğer biz bun-
ları belli bir yerlere getirebilir-
sek karşı tarafın davranış
biçimi de ciddi şekilde değişecek-
tir. Bu da çevremizde güzelliklere
neden olacaktır” dedi.

ÇARŞAMBA 9 OCAK 20194 İSTANBUL

P aralı poşet iade yasası capsleri
komik. Poşetler paralı oldu, vatan-
daş markette poşet parası ödeme-

mek için birbirinden ilginç yöntemler buldu.
Şimdi bu konu hakkında yazmadan dura-
madım. Çünkü olan hep vatandaşa oluyor.

Eyvah ki ne eyvah bu ne haldir bilinmez
vatandaş başını hangi taşa vursun derdini
kime anlatsın bilinmez çare yok 
derman yok.

Fakir fukara ne yapsın en önemlisi engelli
bir anne düşünün hasta alt bezi tanesi bir
TL anne bunu bile alamıyor zaruri ihtiyaç
olmasına rağmen. Ee poşete nasıl para ve-
recek. O parayı veremeyen insan da var
mıdır gibi tweetler okudum. Bu ülkede hala
ekmek almaya zorlanan mağdur insanlar
var unuttunuz mu?

Aylardır ülke ve millet olarak hep dik du-
ralım dedik. Dolarları bozmaya davet ettik

vatandaşı millet üstüne dü-
şeni de yaptı. 15 Temmuz’da olsun, dolar
bozmaya gidenler olsun hep fakir fukara
değil miydi? Üstelik her şeyin en zamlısına
yine mecbur edilen bu halktı.

Hepimiz gördük krizi fırsata çevirmeye
çalışanları... Şimdi de marketleri kara

sokma çabamız gayemiz nedir? Anlamıyo-
rum, ödül mü veriyoruz. Bence birde altın
madalyayı da hak ediyorlar çünkü 2018 yı-
lının en çok kazık atanlar ödülünü verelim.
Milleti alıştırmak, bu yönde algıya sürükle-
mek doğru değil buna karar verenler aziz
milletimizin asil duruşuna karşı doğru ol-
madığını hiç mi düşünmüyorlar?

Tabi ki mevzu sadece poşete verilen 25
kuruş değil. Şimdi bir düşünün adamlar
kendi logosunu poşetlerine basacak, biz eli-
mizde onların reklamını yaparak taşıyaca-
ğız. Ve birde bunun üzerine para vereceğiz.

Böyle bir dünya nerede görülmüş.
Oysa çözüm olarak aklıma gelense, mar-

ketlerin naylon poşet yerine geri dönüşümlü,
sonra da kullanılabilecek bez çantalar ya da
fileler falan satmaları. Zaten eskiden de 
öyleydi.

Çevrecilik ya da doğayı korumakta 
böyle olur. 

Sadece poşetle de olacak iş değil zaten.
Hepimiz temkinli davranırsak ve gerçekten
çaba sarf edersek dünya daha da 
güzelleşebilir.

Kalın selametle.

Paralı poşet dönemi başladı!

B üyükçekmece’deki kıraathanelerde
vakit geçiren Büyükçekmece halkı-
nın fotoğraflarını çekerek onları

ölümsüzlüğe taşıyan fotoğrafçılar uzun ça-
lışmalar sonucunda unutulmayacak bir
sergi ortaya çıkarttı. Sergi açılışını gerçek-
leştiren Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, “Bu zamana kadar açtı-
ğım en anlamlı en etkileyici fotoğraf sergi-
lerinden bir tanesine tanıklık ettim.
Büyükçekmeceli kardeşlerimiz ve amcaları-
mız kıraathanelerimizde vakit geçirmeyi se-
viyorlar. Onları düşünerek kıraathanelerin
içerisine okuma köşeleri yaptık. İsteyen
gelip çayını yudumlayıp kitabını da okuya-
bilir ya da gelip kağıt oyunları da oynayabi-

lir. Büyükçekmece Fotoğraf Kulübü
tüm bu anlattıklarımı çok güzel fotoğ-
raflamış. Bugün sergiyi gezerken ne
kadar büyük bir emek harcandığını da
gördüm. Bu güzel kareleri ölümsüzleştire-
rek bizlere büyük bir ödül verdiler. Dernek
Başkanı Hürriyet Akın’a ve emeği geçen
tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”
şeklinde konuştu.

O anı ölümsüzleştirdiler

“Kıraathanelerde Yaşam ve Okuma” adlı
sergiyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar 14
Ocak 2018 tarihine kadar Büyükçekmece
Belediyesi Hizmet Binası Çok Amaçlı Sa-
lonu ziyaret edebilir. Büyükçekmece Beledi-
yesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği
(BÜFOD) işbirliğiyle gerçekleştirilen “Kı-

ra-
athane-
lerde Yaşam ve Okuma”
adlı sergi vatandaşlar ta-
rafından büyük beğeni
topladı. Büyükçekme-
ce’deki kıraathanelerde vakit
geçiren Büyükçekmece halkı-
nın fotoğraflarını çekerek onları
ölümsüzlüğe taşıyan fotoğrafçılar
uzun çalışmalar sonucunda unutul-
mayacak bir sergi ortaya çıkarttı.

Büyükçekmece 
Belediyesi ve 

Büyükçekmece 
Fotoğraf Derneği

(BÜFOD) işbirliğiyle
gerçekleştirilen 

“Kıraathanelerde
Yaşam ve Okuma” 

adlı sergi vatandaşlar
tarafından büyük 

beğeni topladı. 
Sergide konuşan 

Belediye Başkanı
Akgün, “Büyükçek-

mece, sanatın başkenti
olma yolunda 
ilerliyor” dedi

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

Sanatın BaSkentı
BUyUkCekmeCe

BURAK ZİHNİ

sergi açılışını gerçekleştiren Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan akgün, “Bu zamana kadar açtı-
ğım en anlamlı en etkileyici fotoğraf sergilerinden bir

tanesine tanıklık ettim. Büyükçekmeceli kardeşlerimiz ve am-
calarımız kıraathanelerimizde vakit geçirmeyi seviyorlar. Onları
düşünerek kıraathanelerin içerisine okuma köşeleri yaptık. İste-

yen gelip çayını yudumlayıp kitabını da okuyabilir ya da gelip
kağıt oyunları da oynayabilir. Büyükçekmece Fotoğraf Kulübü
tüm bu anlattıklarımı çok güzel fotoğraflamış. Bugün sergiyi
gezerken ne kadar büyük bir emek harcandığını da gördüm.
Bu güzel kareleri ölümsüzleştirerek bizlere büyük bir ödül

verdiler. Dernek Başkanı Hürriyet akın’a ve emeği
geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Büyükçekmece'miz sanatın başkenti olma
yolunda ilerliyor” şeklinde 

konuştu.

Bağcılar’da hanımefendilik dersi
Günümüzde artık unutulmaya yüz tutan “İstanbul Hanımefendisi” kültürü
Bağcılar’da yaşatılmaya çalışılıyor. Bağcılar Belediyesi tarafından genç kızlara,
konuşma adabından oturup kalkmaya; toplu ulaşımda uyulması 
gereken hususlara kadar her konuda eğitim veriliyor

Büyük 
ödül verdiler

İLAN
İstANbuL ANAdoLu 

28. AsLİYE HuKuK MAHKEMEsİNdEN

ESAS NO : 2018/387 
KARAR NO : 2018/384

Mahkememizce yapılan yargılama sonunda Dava-
nın kabulü ile, Iğdır İli Aralık İlçesi, Adetli Mah/Köyü,
Cilt No: 5, Hane No:4, 58 BSN'de  nüfusa kayıtlı
29323761306  T.C. kimlik numaralı Eyyüp ve Al-
mas'tan olma  04/11/1976-Üsküdar doğumlu dava-
cının  "NEBAHAT" olan adına ''BELİZ'' isminin
eklenerek,  "BELİZ NEBAHAT" olarak tesciline,
karar verilmiş olup, TMK nun 27 maddesi gereği
ilan olunur. 02/01/2019

Okumak kadar
güzeli yok
Bahçelievler'de lise öğrencilerine
yönelik gerçekleştirilecek kitap
okuma ve bilgi yarışması ile ilgili
konuşan Belediye Başkanı
Osman Develioğlu, “Okumak
kadar güzeli yok. Gençlerimizi
daha çok okumaya teşvik 
etmeliyiz” dedi

Esenyurt 
türkülErE doydu
Esenyurt 
türkülErE doydu
Esenyurt 
türkülErE doydu
Esenyurt 
türkülErE doydu
Esenyurt 
türkülErE doydu
Esenyurt 
türkülErE doydu
Esenyurt 
türkülErE doydu
Esenyurt 
türkülErE doydu

EsEnyurt’ta unutulmaya yüz tutan
eski türkülerden oluşan bir konser
verildi. Esenyurt Belediyesi Kültür

İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kül-
tür sanat Etkinlikleri kapsamında "sandık-

taki türküler" adı verilen türk Halk Müziği
konseri gerçekleşti. Şehit Erol Olçok Kül-

tür Merkezi’nde düzenlenen konsere
vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kon-

serde sahne alan grup, trt nota
arşivinden düzenlenmiş türkü-

leri seslendirirken, günümüzde bilinmeyen veya
unutulmaya yüz tutmuş türküler dinleyicilerle
buluşturuldu. 

Etkinlikler sürecek

Etkinliklerde özellikle gençlerin ilgisini çekilerek
bu türküleri dinleyip öğrenmeleri, türk kültü-
rünü bu türküler üzerinden tanımaları hedefleni-
yor. türk Halk Müziği konserleri Kültür sanat
Etkinlikleri kapsamında Esenyurtlularla buluş-
maya devam edecek. 

Esenyurt 
türkülErE doydu

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 925727)

Serginin açılış kurdelisini kesen Hasan Akgün,
“Sanatsal faaliyetler bizi mutlu ediyor” dedi.

Osman
Develioğlu
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A K Parti iktidarları döne-
minde İhale Kanunu’nda
yüzlerce değişiklik yapıldı-

ğını belirten CHP Milletvekili Özgür
Karabat, "Yaklaşık 50 kanun ve
kanun hükmünde kararname ile
Kamu İhale Kanunu değiştirilmesi
adeta yandaşlara sipariş olarak ger-
çekleşti. Öyle ki 26. Yasama Döne-
minin sonuna kadar devam etti bu
düzenlemeler. Son olarak geçtiğimiz
mayıs ayında ihale kanununun 21.
Maddesinin (b) bendine yeni ibare-
leri eklendi" dedi. Yapılan bu değişik-
likle zaten sürekli suiistimal edilen
bu kanun maddesinin iyice yoruma
açık hale getirildiğini belirten Kara-
bat, "Değişikliklerle pazarlıksız, iste-
diğine ihale verilmesine imkân
tanınırken kamudaki ihale yolsuzluk-
larının önü daha da açılmış oldu.
Özellikle iktidar mensubu belediye-
lerde ve kamu kuruluşlarındaki yol-
suzlukların belgelendiği son Sayıştay
raporları bu durumu doğrular nite-
likte" diye konuştu. 

Pazarlık usulü 28 kat arttı

İhale Kanunu'nun en fazla değişik-
liğe uğrayan maddesinin “İstisna-
ları” düzenleyen madde olduğunu
belirten Karabat, "AKP iktidara gel-
dikten sonra yasama sürecinde istis-
nai olan torba yasa uygulamasının
sıradan hale gelmesi gibi, 21/b ihale
usulünün de istisna iken sıradan hale
geldiği görülmektedir. İstisna olan
ihale usulleri pek çok büyük projede
kullanılarak sıradanlaştı. Kamu iha-
lelerinin istenilen kişiye verilmesine
olanak sağlayan “Pazarlık usulü”
maddesi sekiz kez değişikliğe uğradı.
Bahse konu olan bu 21’inci madde-
nin özellikle “b” fıkrasında tanımla-
nan “doğal afet ve salgın hastalık”
gibi acil durum gerekçeleri çoğu
zaman olmamasına rağmen en sık
başvurulan madde haline geldi. 2004
yılında tüm ihaleler içindeki payı
yüzde 12, büyüklüğü de 1.6 milyar
olan pazarlık usulü ile yapılan ihale-
lerin büyüklüğü 2017’de 45 milyarı
aştı. Bu rakam tüm ihalelerin yüzde
30’una yaklaşan bir orana denk geli-
yor. Böylece AKP iktidarı boyunca
pazarlık usulü ihalelerin miktarı 28
kattan fazla artmış oldu" ifadelerini
kullandı. 

21-b ihalelere 37 milyar

2017 yılında açık ihale, belirli istekli-
ler arasında ve pazarlık usulü olmak
üzere toplamda 89 bin 315 adet
kamu alımı gerçekleştiğini hatırlatan
Özgür Karabat, "Bu ihaleler için
toplam 210 milyar 299 milyon 780
bin TL harcandı. Bu ihaleler içinde
45 milyardan fazla bir rakam pazar-
lık usulü ihalelere ayrıldı. Kamu
ihale bedeli içindeki payı yüzde
21,56 olan pazarlık usulü işlemlerin
yüzde 81’i ise 21/b usulü ihalelerden
oluşuyor. Sadece özel koşulların ge-
rekli olduğu 21-b usulü ihaleler için
2017 yılında yapılan harcama 37
milyarı buldu. 2017 yılı bütçesinde 2
milyonu aşkın çiftçi için ödenen ta-
rımsal destek 12 milyar 742 milyon
iken iktidar partisi, çeşitli teşkilat ve
kişileri ile ilişkili yandaş şirketlere
21/b ihaleleri karşılığında 37 milyar
ödendi. Ankara, İzmir, Bursa, An-
talya ve Kocaeli’nin 2017 yılı giderle-
rinin toplamı yandaş şirketlere
aktarıldı. 21/b ihalelerine harcanan
miktar İstanbul’un 2017 bütçesinin
yüzde 95’ine, Ankara bütçesinin 2,7
katına, İzmir’in bütçesinin 3,9 ka-
tına, Bursa’nın 6,5 katına denk geli-
yor" dedi. 

2018'de 98 milyarlık ihale 

2018 yılında da açık ihale, belirli is-
tekliler arasında ve pazarlık usulü
olmak üzere toplam 38 bin 966 adet
kamu alımı gerçekleştiğini belirten
Karabat, "Bu ihaleler için toplam 98
milyar 867 milyon 840 bin TL har-
candı. 2018 yılının merkezi yönetim
bütçesinin harcama büyüklüğü 762
milyar 753 milyon 272 bin TL ilk 6
aylık harcamalarının yüzde 5’ini pa-
zarlık usulü verilen ihalelerin, yüzde
4’ünü ise 21-b ihalelerinin oluştur-
duğu görülüyor. Kamu ihale bedeli
içindeki payı yüzde 19,04 olan pa-
zarlık usulü işlemlerin yüzde 77’si ise
21-b maddesine göre yapıldı. Sadece
1 Temmuz -21 Aralık 2018 tarihleri
arasında toplam 2 bin 966 kalem
21/b ihalesi yapılmış görünüyor.
Özel koşulların gerekli olduğu 21/b
usulü ihaleler için 2018’in ilk yarı-
sında yapılan harcama ise 14 milyar
TL’yi aştı" bilgisini verdi. 
HABER MERKEZİ

M art ayında yapılacak olan yerel se-
çimlere adım adım yaklaştığımız şu
günlerde, Siyasi partilerin aday be-

lirleme süreçleri de hızlanmış vaziyette. Her
parti bulunduğu bölgede, ilçede, beldede se-
çimleri kazanabilmek için olanca gücü ile Be-
lediye Başkan adayı belirlemenin telaşında.

Arnavutköy’de böylesine çekişmenin yaşan-
dığı ilçelerden birisi durumunda. Geçtiğimiz
ay Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da yap-
tığı aday tanıtım toplantısında Ak Parti İs-
tanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayını
Binali Yıldırım, CHP’de Beylikdüzü Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismini zikret-
mişlerdi. Arnavutköy için Ak Parti’nin adını
üçüncü dönem olmak üzere mevcut Başkan
Ahmet Haşim Baltacının adı yeniden Arna-
vutköy Belediye Başkanlığı için uygun 
görüldü…

Ancak ne var ki, Arnavutköy’de özellikle
Eylül ayı içerisinde yayınlanan “Sayıştay Ra-
porları”nın şok etkisi henüz bitmedi, hatta
Ak Parti içerisinde dahi yayınlanan rapor so-
nucu Başkan Baltacı’ya karşı dinmek bilme-
yen ve her geçen gün artan bir tepkiden söz
etmek mümkündür. Görüştüğüm bir çok Ak
Partili isim A.Haşim Baltacı’ya karşı muhale-
fet yürüterek, mevcut Başkanın isminin yeni-
den Arnavutköy’e dayatılmasını, çeşitli çıkar
çevrelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kan-
dırıldığı ve yaşananlardan çok fazla haberinin
olmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sözüm
ona “perdeleme” yapıldığını söylüyor.

Bizim konumuz tabii ki mevcut Başkan
A.Haşim Baltacı’nın yeniden Arnavutköy’e
“dayatılması” pardon “dikte” edilmesi, yine
pardon, Başkan adayı olarak ilan edilmesi
değil. Ancak bu konuya değinmemek te yanlış
ve eksik olurdu. Konu İYİ Parti’nin son za-
manlarda Arnavutköy’de Belediye Başkan
adayı arayışı ve popüler olduğu kadar Arna-
vutköy’de “oy karşılığı”” olan bir adayı
bulma çabası… önceki gün yapılan görüşme-
lerde her ne kadar önümüzdeki seçimlere
kadar bağımsız Belediye Meclis üyeliğini
devam ettireceğini, sonrasında siyaset’ten
kendini soyutlayacağını söyleyen, Arnavutköy
Belediye Meclisi’nin tek kişilik muhalifi Av.
Muharrem Yaman’ın ikna edilmesi konusu.
Cuma günü İYİ Parti Arnavutköy Belediye
Başkanı adaylarının Muharrem Yaman ola-
cağını sosyal Medya’dan duyurmasının ardın-
dan, Arnavutköy’de özellikle Ak Parti’de son
zamanlarda yapılan dayatmalara kızan, par-
tisine küsen kesim ile, Arnavutköy’de Cumhur
ittifakı gereği aday çıkaramayıp, sözüm ona
ortada bırakıldıkları hissine kapılan MHP’li-
ler tarafından sevinçle karşılandığını söyle-
mek mümkün...

CHP cenahından bu satırlar
yazılırken herhangi bir tepkinin gelmemesi,
anlamlı bir durum. CHP ile ittifak yapılması
için görüşmelerin son aşamaya gelmesine
rağmen, CHP’de henüz net bir ismin ortaya
çıkmaması partililer tarafından da endişe ile
izlenmekte. Dün kendisi ile görüştüğümüz ve
bir süre sohbet etme imkanımız olan, CHP ile
adı anılan Serhat Küçük ismi ne kadar heye-
can yaratır bilemiyorum. Serhat Küçük ismi
Arnavutköy’de ne kadar popüler onuda henüz
bilmiyorum bildiğim tek konu İYİ Parti’nin
Av. Muherrem Yaman’ı resmi aday olarak
göstermeye hazırlanması ile CHP’nin nasıl
bir tavır takınacağı beklenmekte. Bu iki parti
arasında ittifak yapılacak mı yapılmayacak
mı? Henüz belli değil… Yapılacak ittifaka
Saadet partisi de katılacak mı, HDP destek
verecek mi vermeyecek mi net olarak belli
değil…

Ancak şunu söyleyebilirim; İYİ Parti’nin
Av. Muharrem Yaman’ı Belediye Başkan
adayı olarak göstermeleri bana göre en doğru
seçim. Çükü; Muharrem Yaman bilindiği gibi,
MHP tarafından ilçe yönetimi ile mecliste
verdiği önergeler öncesi kendisi ile istişare et-
mediğini belirten eski ilçe Başkanı Yüksel
Emir ile ters düştüğü gerekçesi ile partisi
MHP’den geçtiğimiz Temmuz ayında ihraç
edilmişti. Yaman’ın bu anlamda Arnavutköy
seçmeni tarafından sevilmesi, seçmeninin
haklarını Mecliste araması ve “cesur yürek”
olarak görmesi, Muharrem Yaman ve İYİ
Parti tarafından artı bir kazanımdır. Arnavut-
köy’de yapılacak olan bir ittifak bana göre
Av.Muharrem Yaman etrafında yapılmalıdır.
Zira Arnavutköy’de üç dönemdir Belediye
Başkanlık koltuğunda oturan sayın Baltacı’yı
devirebilecek tek isim sayın Yaman’dır. Ak
Parti küskünleri, STK temsilcileri, Hemşehri
dernekleri ve Esnaflarlada iyi bir diyaloğu
olan, halkın, vatandaşın ve esnafların içeri-
sinde rahat bir biçimde dolaşabilen, gerekti-
ğinde insanlarla bir Avm’de, merdiven altında
bir çay ocağında, bir berberde, kuaförde, ca-
fe’de insanlarla sohbet edebilmesi, onların
dertlerini, sorunlarını dinleyip, çözüm üretme
konusundaki başarısı Muharrem Yaman’a Ar-
navutköy Belediye Başkanlığı kapısını 
açabilir…

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi üçlü itti-
fakı Sayın Baltacı’ya 1 Nisan şakası ile koltu-
ğundan edebilir… Yalnız bir şart ile; bu üç
parti Av. Muharrem Yaman etrafında kenet-
lenerek, halkın içinde olmak koşulu ile, aksi
taktirde hayalden öteye geçmez, hayatlarının
en büyük şokunu yaşayabilirler…

Muharrem Yaman
“doğru seçim”

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, skandal bir ihale raporu
yayımladı. Rapora göre, son 15 yılda İhale Kanunu'nda yüzlerce
değişiklik yapıldı. En fazla 'İstisnaları' düzenleyen maddenin
değişikliğe uğradığını belirten Özgür Karabat, kamu ihalelerinin 
istenilen kişiye verilmesine olanak sağlayan 'Pazarlık usulü'
maddesinin de tam sekiz kez değiştiğini söyledi 
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ADALET Bakanlığı’nda da ihale kıyakları oldu-
ğunu iddia eden Karabat, "Bakanlık bütçesinin ya-
rıya yakını 21/b maddesi ile verilen ihalelere gitti.
2017’deki ihalelerin toplam sözleşme bedeli 5 mil-
yar 479 milyon 149 bin 141 TL’ye ulaştı. Bu miktar
13 milyar 171 milyon TL’lik Bakanlık bütçesinin
yüzde 42’sine denk geliyor. Oysa verilen ihalelerde
21/b’nin gerektirdiği “hastalık, salgın, doğal afet,
savaş” gibi durumların olmadığı çok açık! Adalet
dağıtacak kurumda bile denetimsizlik ve yasal
boşlukların yandaş firmalara kaynak aktarmanın
aracı haline getirilmesi, balığın baştan kokar sö-
zünü doğrular nitelikte. 2018 yılında da Adalet Ba-
kanlığı tarafından 21/b ile ihale edilen mal, hizmet
ve yapım işlerinin devam ettiği görülüyor. Özellikle
bazı ihaleler, ilgili yasa maddesinin nasıl keyfi bir
şekilde yorumlanıp kamunun zarara uğratıldığını
açıkça ortaya koyuyor. İhale kalemleri arasında
Bakırköy Adliyesi’ne Atatürk büstü, hobi bahçesi
ve bank yapılması gibi işler de bulunuyor" dedi. 

Yandaş firmalara 
kaynak aktarıldı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı’nda da ihaleler ile il-
gili tablonun aynı olduğunu dile getiren Karabat,
"2017 yılında başlangıç ödeneği 1 milyar 853 mil-
yon 914 bin TL olmasına rağmen verilen ödeneğin
3 katı büyüklüğünde harcama yapan Bakanlığın
yaptığı her 100 TL harcamanın 28 TL’si yandaş
müteahhitlere ihale rantı olarak aktarıldı. 21/b
maddesi ile verilen ihaleler arasında 2017/406919
no’lu “II Osmanlı Coğrafyası Uluslararası Arşiv
Kongresi: Tarihin Yeniden Yazımında Arşivleri-
miz” etkinliği işi de bulunuyor; 2017/26487 no’lu
“Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Sunum İşi”
de bulunuyor. 2018 yılında Bakanlığın başlangıç
bütçesini ne kadar aşacağını bilemiyoruz; ancak
başlangıç ödeneğinin yüzde şimdiden 15’ini 21/b
ihalelerine ödediğini biliyoruz" açıklamasını yaptı. 

100 TL’nin 28 TL’si 
müteahhitlere gitti

DERDİNİZ HEP FİTNE FESAT!
MHP Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Uluç, partisini ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi eleştiren
MHP’lilere çıkıştı. Uluç, “MHP ve kıymetli genel başkanını eleştiren sözde ülkücüler! Sizler hiçbir

zaman bu davayı anlayamayacaksınız,  çünkü derdiniz hep fitne fesat” diye konuştu
CUMHUR İttifakı kapsa-
mında İstanbul'da sadece 3
ilçeden belediye başakan

adayı çıkaran MHP'de eleştiri sesleri
de yükseldi. MHP ve Devlet Bahçeli'yi
eleştirenlere çıkışan Arnavutköy İlçe
Başkanı Gökhan Uluç, "Milliyetçi Ha-
reket Partisini ve kıymetli genel başka-
nını eleştiren sözde ülkücüler!
Kime hizmet ettiğiniz belli niyetiniz de
belli sizler hiçbir zaman bu davayı an-
layamayacaksınız,  çünkü derdiniz hep
fitne fesat mesleğiniz bu, işiniz bu. Ül-
kücü hareket 50 yıllı geçik tarihinde
sizin gibi çakallarla hep mücadele etti
etmeye de devam edecek. Dar ağacına
giderken bile arkadaşını, liderini ve da-
vasını satmayan gerçek ülkü devlerini
hiç bilmemişsiniz duymamışsınız" tep-
kisini gösterdi. 

Bizim yolumuz çilelidir 

"Şunu herkes iyi bilsin ki Milliyetçi Ha-
reket Partisi ve onu kıymetli genel baş-

kanı ne yaptığını ve ne yapacağını
çokkk iyi bilir kararları da gerçek ülkü-
cüler için kıymetli ve geçerlidir" diyen
Uluç, "Bizim yolumuz zor ve çilelidir
bu yola ve zorluğa göğüs gerecek yiğit-
lerle devam edecektir, zor yollara basit
insanlarla çıkılmaz. Arnavutköy’de bir
yiğit Yüksel Emir dönemi geçti. Onun
davaya sadakati ve sevgisi bizlere ör-
nektir biz ondan razı idik. Arnavutköy
de öyleydi eminim o nefis yapmamış-
ken kızmamışken bizler hiç yapama-
yız. Yüksel Emir'i seven arkadaşlar
onun gibi davranın ve nefis yapmayın
dünden çok daha fazla çalışarak bu
davaya hizmet edin" ifadelerini kul-
landı. Uluç son olarak, "Türk Milleti-
nin son kalesi son çıkışı olan Milliyetçi
Hareket Partisi var oldukça şanlı bay-
rağımız hep dalgalanacak, ezanlarımız
hep okunacaktır. Cumhur İttifakına
sahip çıkmak boynumuzun borcudur"
açıklamasını yaptı. 
ORHAN ŞİMŞEK

Orhan ŞİMŞEK

SIRASI GELMİŞKEN

orhnsimsek@gmail.com

Güzergahlar birleştirlecek
Halk gününde Başkan Alatepe’yi ziyaret eden Esenyurt 113 No’lu Minibüsçüler 

Kooperatifi Başkanı Hakim Akdoğan, ilçedeki sarı ve mavi minibüslerin
güzergahlarının birleştirilerek vatandaşın ulaşımının rahatlatılacağını söyledi

ESENYURT Belediyesi tarafından
vatandaşa yakın hizmet anlayışı ile
Salı günleri yapılan halk günleri

bu hafta da gerçekleştirildi. İlçenin 7 farklı
mahallesinde bulunan kültür merkezlerinde
düzenlenen halk günlerinde ilçe sakinleri
dertlerini ilgili birim yetkililerine direkt ak-
tarma imkanı buldu.

2 haftada çözülecek

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe
ise Akçaburgaz Mahallesi’nde bulunan
Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılan
halk gününe katıldı. Halk gününde Başkan
Alatepe’yi ziyaret eden Esenyurt 113 No’lu
Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Hakim
Akdoğan, ilçedeki sarı ve mavi minibüslerin
güzergahlarının birleştirileceğini söyledi. Ak-
doğan, 2 hafta içerisinde bu sorunun çözü-
lüp vatandaşların mağduriyetinin
giderileceğini bildirdi. Başkan Ali Murat Ala-
tepe, ilçede ulaşımın rahatlatılması için bir

süredir bu konuda minibüs işletmecilerini uz-
laştırmak için gayret gösteriyordu. Bu arada
Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader,
Ensar Vakfı Esenyurt Şube Başkanı Harun
Özer ve vakfın ilçe yönetim kurulu üyeleri,
Başkan Alatepe’yi halk gününde ziyaret ede-
rek vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Çizgilerle Kudüs’ü anlattılar
EYÜPSULTAN Bele-
diyesi karikatür
okulu öğrencileri

'Kudüs ve Çizgileri' konulu kari-
katür sergisi düzenledi. Öğren-
cilerin, 'Mirasımız Kudüs'
yarışmasında finale kalan eser-
lerin yer aldığı sergi sanatsever-
ler tarafından beğenisine
sunuldu. Eyüpsultan Belediyesi
Kültür Müdürlüğü’nün faali-
yete geçirdiği Karikatür
Okulu’nun öğrencileri 3 aylık
çalışmalarını belediyenin fuaye
alanında sergiledi. Eserler, ulus-
lararası yarışmalarda derece
alan karikatürlerle birlikte sa-
natseverlerin beğenisine su-
nuldu. Kudüs ve Civarındaki
Osmanlı Mirasını Koruma ve
Yaşatma Derneği’nin düzenle-
diği 'Mirasımız Kudüs' yarış-
masında finale kalan eserlerinin
yer aldığı sergi açıldı.

19 eser katıldı

Sergide, Kültür İşleri Müdürlü-
ğü’nün kendi bünyesinde kur-

duğu Karikatür Okulu’nda, 22
öğrenciye eğitim verdiklerini ak-
taran Eyüpsultan Belediyesi
Kültür İşleri Müdürü Davut
Akgül, “Mirasımız Kudüs ulus-
lararası karikatür yarışmasına
40 ülkeden yaklaşık 800 eser ka-
tıldı. Bu eserlerin 19’u okulu-
muzun öğrencileri tarafından
gönderildi. Rama Aldakkak
isimli Suriyeli öğrencimizin ina-

nılmaz çizgileri var. Bu vesileyle
yarışmada da finale kaldı” dedi.
Karikatür Okulu Koordinatörü
Karikatürist Ahmet Altay da
“Karikatür okulumuz adına
yaklaşık iki senelik bir serüven-
den bahsediyoruz. Bu çalışma-
lar 3 aylık çalışmaların ürünü.
Bir karikatürist olarak Eyüpsul-
tan Belediyesi’ne teşekkür edi-
yorum” diye konuştu.

MHP’li Gökhan Uluç, partinin başarısı
için herkesi birlik olmaya davet etti.

Karabat,
ihalelerde
yapılan

usulsüzlükleri
rapor haline

getirdi. 



HASTANEMİZ İHTİYACI KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ 1 KALEM SARF MALZEME ALIMI alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye iliş-
kin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/705439
1-İdarenin
a) Adresi : Kasap İlyas Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman 

Cad. 34098 Kocamustafapaşa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124596135 - 2125292220
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma.istanbuleah@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : HASTANEMİZ İHTİYACI KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ 

1 KALEM SARF MALZEME ALIMIAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 
alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : ORTEZ-PROTEZ DEPO
c) Teslim tarihi : Malzeme, ihtiyaca binaen Ortez-Protez Deposunun yazılı 

siparişi (FAKS veya elden ile) üzerine belirtilen miktarda olmak 
üzere tebliğ tarihi itibariyle 24 (Yirmi dört) Saat içerisinde teslim 
edilecek, muayene ve kabul işlemleri bu doğrultuda 
gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Kasap İlyas Mah.

Orgeneral A.Nafiz Gürman Cad. Kocamustafapaşa-
FATİH/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 05.02.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun(TİTCK) 15.05.2014 tarih 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam
ve Tanıtım Yönetmeliğinde belirtilen "Satış Merkezi Yetki Belgesi" olması zorunludur. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Mevzuatı gereği T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB), Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye
kayıt ve Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) onayı gereken/istenilen ürünler ile bu
ürünleri teklif edecek olan istekliler, TİTUBB' a, (ÜTS)'ye kayıtlı ve onaylı olmalıdır. İstekliler ile teklif
edecekleri ürünlere dair UBB belge yada internet çıktıları, firma tanımlayıcı numarasının ve Üretici Fir-
manın Bayisi olduğuna dair Belgelerin teklif dosyasında sunulması gerekmektedir.Sağlık Bakanlığı
ve/veya SGK onaylı/kayıtlı olmayan ya da hatalı/farklı ürün beyanı/içeriği/numarası veren isteklilerin
teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.Mevzuatı gereği UBB kaydı gerektirmeyen ürün/ürünler için
ise istekliler bu durumu belirteceklerdir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın "Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına
Ürünlerin Eşleştirilmesi" konulu duyurularına  istinaden firmalarca verilen  ürün UBB'lerinin, ihtiyaç
listemizde bulunan SUT Kodları ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde teklif değerlendirme dışı bı-
rakılacaktır.
Sözleşme sonrasında meydana gelecek SUT-UBB/UTS ile ilgili yaşanabilecek hertürlü olumsuz  duru-
munda Kurum zararı yüklenici firmaya rücu edilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklif edecekleri malzeme/malzemelere ait en az birer adet numuneyi (üzerlerine firma adla-
rını, malzeme adını, ihale kayıt numarasını ve ihale sıra numarasını yazarak) teklif dosyaları ile birlikte
sunacaklardır. İşin uzmanlarınca uygunluk değerlendirmesi yapılırken numune kullanılabilir. Bu ne-
denle Disposable ürünlerin numuneleri isteklilere geri iade edilmeyecektir.
Numune vermeyen yada numunesi teknik şartnameye uygun olmayan firmanın teklifi geçersiz kabul
edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSTANBUL EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ -SATINALMA SERVİSİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi- SATINALMA SERVİSİ ad-
resine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif ve-
rilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

HASTANEMİZ İHTİYACI KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ 1 KALEM SARF MALZEME ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 925765)

İSTANBUL6

İ mamoğlu, 19 Mayıs Mehmet
Emin Sungur Kompleksi'ndeki
Çocuk Gündüz Bakımevi'nin

açılışında, unutulan, hissedilmeyen
ya da paylaşılmayan ne varsa göreve
geldiğinde kentin en değerli unsurları
olacağını söyledi. Türkiye'de 0-4 yaş
arasında yaklaşık 1 milyon 170 bin
çocuğun bulunduğunu, bunlardan
180-190 bin civarında çocuğun okul
öncesi eğitim alabildiğini belirten
İmamoğlu, "Yani aslında bir milyon
çocuğumuzu biz hayata hazırlayamı-
yoruz. Bu çağdaş dünyada ya da bu
21'inci yüzyılın dünyasında bir mil-
yona yakın çocuğumuzu hayata ha-
zırlayamıyoruz. Sebebi, tabii ki
ekonomik imkansızlıklar. Bir milyona
yakın çocuğumuzun biz iyi biliyoruz
700-800 bini gerçekten dar gelirli.
Annesi evden çıkamıyor zaten, belki
annesi bakıyor ama nasıl bakacağını
da bilmiyor." diye konuştu.

Küçük projeler atlanmamalı

Çocukların gelecekte ne olacağının
bilinmemesi kadar kötü bir durum
olamayacağını dile getiren İma-
moğlu, geleceğe dönük hedeflerde en
önemli unsurun çocuklar olduğunun
unutulmaması gerektiğini vurguladı.
"İstanbul'un çok büyük projelerini ko-
nuşa konuşa küçük diye görülen ama
toplumun ana unsurlarını unuttuğu-
muz bir İstanbul'dayız." ifadelerini
kullanan İmamoğlu, küçük diye gö-
rünen ama hayatı, insanların huzu-
runu ve mutluluğunu derinden
etkileyen unsurların, özel ilgi alanı
olacağını kaydetti.

Seferberlik başlatacağız

İmamoğlu, şöyle konuştu: "Birileri
başka şeyleri düşünebilir ama biz bu
kenti, en fazla 0-4 yaş arasındaki 1
milyon 170 çocuğu düşüneceğiz.
Bunu hiç kimse unutmasın, o çocuk-
ların annesini düşüneceğiz, aileleriyle

beraber bu
şehirde ra-
hatça hu-
zurlu bir
şekilde dola-
şabilme imkan-
larını
konuşacağız. Bu
kentin her unsurundan
faydalanabilme unsurlarını ko-
nuşacağız. Dolayısıyla dünyanın
farklı yerlerinde çağdaş, nitelikli eği-
tim kavramlarını gerekirse bu şehrin
en öncü eğitim kurumlarıyla buluştu-
racağız. Eğitim anlamında bir sefer-
berlik başlatacağız."

Herkes mutlu olacak

Seçilmesi halinde, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi başta olmak üzere tüm
ilçe belediyelerinin ana konusunun
eğitim olacağına işaret eden İma-

moğlu,
"2019 itiba-
rıyla eğitim,

başta İstan-
bul Büyükşe-

hir Belediyesi
olmak üzere

bütün ilçe belediyele-
rimizin ana konusu ola-

caktır, bunu hiç kimse
unutmasın." şeklinde konuştu. Bü-
yükşehir belediyesinin çalışanlarının
haklarını unutmayacaklarını aktaran
İmamoğlu, belediye çalışanlarının
mutlu ve huzurlu olacağını, kendile-
rini güvende hissedeceklerini kaydetti.
Komplekse Şişli'nin ilk belediye baş-
kanı Mehmet Emin Sungur'un adı-
nın verilmesini önemsediğini, bunun
vefa göstergesi olduğunu anlatan
İmamoğlu, Sungur'u rahmet ve min-
netle andığını dile getirdi. AA

IMAMOGLU: 
SEVGI KAZANACAK

ÇARŞAMBA 9 OCAK 2019

34 yıldır kesinsiz her gün ele aldı-
ğım ve 'Yazıyorsam Sebebi Var'
adlı köşe yazılarımın bir yeni-

sini ele alıp, yazmaya başlayacaktım ki; Bil-
gisayarın sağ alt köşesinde gelen 'Son
Dakika!' başlıklı haberi merak edip,
tıkladım.

Ve tıklayıp okumaya başladığım haberin
ilk satırları şöyle:

'MHP, Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı
Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Etti

Cumhur İttifakı'na aykırı söylemleri nede-
niyle gündeme gelen MHP Samsun Milletve-
kili Erhan Usta, kesin ihraç talebiyle partinin
disiplin kuruluna sevk edildi.'

Haberi okurken aklıma, CHP Ardahan

Milletvekilinin de bir başka söyleminin ardın-
dan partisinden ihraç edilip, kovulduğunu 
hatırlıyordum.

Ve bir gazeteci olarak 'Son Dakika' olarak
gelen bu haberin aslında 'TÜRK SİYASİ
HAYATINDA ŞOK' haber olarak verilmesi
gerektiğini düşündüm.

Çünkü düşündüğünü söyleyen, genel baş-
kanda olsa bir başkasının dediğine katılma-
mak ve özgürce düşünüp, düşündüğünü
söyleyebilen ve özgürlüğü savunan yasalara
dayanarak yapmak istediğini yapabilen yani
insan haklarının diğer bir adı olan Demokra-
sinin bu ülke olmadığı ileri sürenlerin bile de-
mokrasiyi tahammül edip, takmadığını
ortaya koyuyordu bu son haber..

Evet, 'Bu ülke de Adalet
Yok' deyip ama HDP eş başkanları, milletve-
killeri, seçilmiş belediye başkanları dahil 9
binin üzerinde insanın terörle, bir o kadarının
Fetoculukla suçlanıp içeri tıkatıldığı ülkenin
başkentinden yani Ankara'dan İstanbul'a
yaya yürüyen CHP Genel Başkanı gibi dün
Erdoğan'a ve AK Parti'ye demediğini bırak-
mayan ama bugün Erdoğn'dan AK Partili bi-
rinden daha AK Partili olan MHP Genel
Başkanı da konuşan, düşüncesini açıklayan
ve genel başkan dahil vekil arkadaşları gibi

düşünmeyen milletvekilini ihraç ediyor de-
mokrasi yok denen ülkemin siyasi hayatında..

Yani, iktidar partisinde konuşmama ya-
sağı varken muhalefette de 'konuşanın başını
kesin' dönemi başlamış..

Gerçi iktidarda da her ne kadar konuşma
yasağı olsa da homurdamaların bir hayli art-
tığı ve bu durumun bugün yarın konuşmaya
yani isyana dönüşmemesi için önlem alın-
maya çalışıldığını da görmekteyiz.

Bunu da: Başkan Erdoğan'ın İstanbul
adayları ardından Ankara ve İzmir adayla-
rını açıkladıktan sonra partisi içinde yaşanan
homurdamının arttığını anlayıp, yaptığı ko-
nuşmaların da 'homurdamasını, konuşmaya
çevirenin sonuçlara katlanır' diyerek yaşanan
homurdamaları önlemeye çalıştığını ima et-
mesinden anlamaktayız..

Evet işin kısacası CHP Ardahan İl Örgütü

ve CHP tabanının yanında Ardahanlıların is-
temediği birini kendisi aday edip, hatta genel
başkan yardımcısı yapan sonrada Ardahanlı-
ların verdiği oyları yok sayıp,  partiden ihraç
ettiği Ardahan Milletvekili gibi MHP'de
Samsun Milletvekillini ihraç etme kararı
almış.

Yani katılmadığı bir konu ve yasa için ko-
nuştu diye yani genel başkanı gibi düşünmedi
diye 'ihraç edin' diyerek emir verilmiş..

Ve bu yetmedi MHP Samsun İl Başkanı
ile AK Parti İl Başkanı da görevden el 
çektirilmişler.

Ve bu ülkede demokrasi yok diyen muha-
lefette basın gibi, sendikalar gibi, hukukçular
gibi ve demokrasiyi isteyip onun olmasını si-
yasilerden bekleyen vatandaşlar gibi 'Konuşa-
nın başını kesin' diyerek demokrasinin
geleceğini sanırlar..

Konuşanın başını kes!
Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

Bilgi silahtan güçlüdür
TBMM Başkanı ve AK
Parti İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Bi-

nali Yıldırım, Üsküdar'da bulunan Ten-
zile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip
Lisesi'ni ziyaret etti. Sınıfları gezen Yıl-
dırım, okul sırasına da oturup öğrenci-
lerle sohbet etti. Binali Yıldırım,
Türkiye'de alfabe okuryazarlığında
yüzde 98'lere ulaşıldığını bilgisayar
okuryazarlığının ise yüzde 60'larda bu-
lunduğunu söyledi. Yıldırım, "Bizim yaş-

larda ve bizden büyük yaşlardakiler bil-
gisayar okuryazarı değil. Onları bilgisa-
yar okur yazarı yapamazsak ilacını bile
ısmarlayamaz, bankadan emekli maa-
şını çekemez... Dolayısıyla siz gençler
büyükleriniz size nasıl yardımcı ol-
duysa, okuttuysa dönüp büyüklerinizi
de siz eğiteceksiniz, bilgisayar okur ya-
zarı, bilgi toplumu bireyleri haline geti-
receksiniz. Onlar dışarıda kalmayacak.
Çünkü bilgi güçtür. Silahtan daha etkili
güçtür" dedi. 

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu,
“Partizanlığın olmadığı, tam aksine hizmetin konuşulduğu, kibirden uzak durulan,
tam aksine alçak gönüllü ve herkese sevgiyle yaklaşan ve de söylüyorum 2019'da
sevginin kazandığı bir yılın başladığını hepinize müjdeliyorum” dedi

İmamoğlu, herkese eşit mesafede olacağı-
nının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Partizanlığın olmadığı, tam aksine hizmetin
konuşulduğu, kibirden uzak durulan, tam ak-

sine alçak gönüllü ve herkese sevgiyle
yaklaşan ve de söylüyorum 2019'da
sevginin kazandığı bir yılın başladı-

ğını hepinize müjdeliyo-
rum."

Eşit mesafede 
olacağız

Hem el işi hem kazanç işi
Ümraniye Belediyesi tarafından açılan kilim dokuma atölyesinde yöresel kilim dokuma geleneği yeniden hayat

buluyor. Kilim dokuma kursuna katılan kursiyerler, dokumacılık yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor
ÜmraniyeBelediyesi tarafın-
dan Cahit Zarifoğlu Kültür
Merkezi’nde açılan kilim do-

kuma atölyesinde kurslara katılan kadınlar,
verilen eğitimlerle birlikte her bir motifi ve
rengi ayrı anlama gelen kilimleri dokuyor.
40 farklı branştan istedikleri bir eğitimi
uzman eğitmenler eşliğinde alan kadınlar
için yeni bir branş daha açıldı. Unutul-
maya yüz tutmuş dokumacılık sanatını ye-
niden canlandırmak amacıyla kurulan
kilim atölyesine gelen kadınlar, boş vakitle-

rini değerlendiriyor ve kilim dokuma konu-
sunda deneyim kazanıyorlar.

Binlerce kadın meslek sahibi oldu

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki kadınların
mesleki becerilerini kazanmalarını ve kadın
istihdamına katkı sağlamak amacıyla on
yılı aşkın süredir binlerce kadının meslek
sahibi olmasını sağlıyor. Haftanın 3 günü
ders verilen ve 14 öğrencinin eğitim aldığı
kilim atölyesinde 20 adet germe tip ve 4
adet sarma tipi tezgâh bulunuyor.

İmamoğlu,
Şişli’de gittiği

bakımevindeki
çocuklarla da
vakit geçirdi.



HASTANEMİZ İHTİYACI GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ KLİNİĞİ 14 KALEM SARF MALZEME ALIMI 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 :2018/707283
1-İdarenin
a) Adresi :Kasap İlyas Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. 34098 

Kocamustafapaşa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124596450 - 2125292220
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma.istanbuleah@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :HASTANEMİZ İHTİYACI GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ KLİNİĞİ 14 

KALEM SARF MALZEME ALIMIAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :SIHHİ SARF DEPO
c) Teslim tarihi :Malzemeler, ilgili deponun yazılı siparişi ( FAKS, elden ile) 

doğrultusunda pey der pey olmak üzere tebliğ tarihi itibariyle 10 
(On) İş Günü içerisinde teslim edilecektir.Bu sözleşme 
kapsamında çekilecek sipariş (her kalem için) sayısı maksimum 8' dir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Kasap İlyas Mah.

Orgeneral A.Nafiz Gürman Cad. Kocamustafapaşa-FATİH/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :31.01.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun(TİTCK) 15.05.2014 tarih 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış,
Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde belirtilen "Satış Merkezi Yetki Belgesi" olması zorunludur. 
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 kişili-
ğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Mevzuatı gereği T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB), Ürün Takip Sistemi
(ÜTS)'ye  kayıt ve Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) onayı gereken/istenilen
ürünler ile bu ürünleri teklif edecek olan istekliler, TİTUBB' a, (ÜTS)'ye kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
İstekliler ile teklif edecekleri ürünlere dair UBB belge yada internet çıktıları, firma tanımlayıcı num-
arasının ve Üretici Firmanın Bayisi olduğuna dair Belgelerin teklif dosyasında sunulması gerek-
mektedir.Sağlık Bakanlığı ve/veya SGK onaylı/kayıtlı olmayan ya da hatalı/farklı ürün
beyanı/içeriği/numarası veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.Mevzuatı ge-
reği UBB kaydı gerektirmeyen ürün/ürünler için ise istekliler bu durumu belirteceklerdir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın "Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına
Ürünlerin Eşleştirilmesi" konulu duyurularına  istinaden firmalarca verilen  ürün UBB'lerinin, ihti-
yaç listemizde bulunan SUT Kodları ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde teklif değerlen-
dirme dışı bırakılacaktır.
Sözleşme sonrasında meydana gelecek SUT-UBB/UTS ile ilgili yaşanabilecek hertürlü
olumsuz  durumunda Kurum zararı yüklenici firmaya rücu edilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklif edecekleri malzeme/malzemelere ait en az birer adet numuneyi (üzerlerine firma
adlarını, malzeme adını, ihale kayıt numarasını ve ihale sıra numarasını yazarak) teklif dosyaları ile
birlikte sunacaklardır. İşin uzmanlarınca uygunluk değerlendirmesi yapılırken numune kullanılabi-
lir. Bu nedenle Disposable ürünlerin numuneleri isteklilere geri iade edilmeyecektir.
Numune vermeyen yada numunesi teknik şartnameye uygun olmayan firmanın teklifi geçersiz
kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSTANBUL EĞİTİM
VE ARAŞTIRMA HASTANESİ -SATINALMA SERVİSİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullana-
rak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi- SATINALMA SERVİSİ ad-
resine 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 fiyatla-
rın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı
teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi-
nat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

HASTANEMİZ İHTİYACI GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ KLİNİĞİ 14 KALEM SARF MALZEME ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
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Gençler Malatya’ya gitti
Sarı-lacivertli kulüp Yiğithan Güveli'yi bonservisiyle, Barış Alıcı'yı ise
sezon sonuna kadar kiralık olarak Evkur Yeni Malatyaspor'a gönderdi
Fenerbahçe, Sadık
Çiftpınar transferi
karşılığında 20 yaşın-
daki Yiğithan Güveli
ile 21 yaşındaki Barış
Alıcı'nın Evkur Yeni
Malatyaspor'a trans-
fer olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp-
ten yapılan açıkla-
mada, "Kulübümüz,
Sadık Çiftpınar trans-
feri karşılığında Yiğit-
han Güveli'yi Evkur
Yeni Malatyaspor'a
bonservisiyle, Barış
Alıcı'yı da sezon so-

nuna kadar kiralık
vermiştir. Her iki
oyuncumuza da
Evkur Yeni Malatyas-
por forması altında
başarılar dileriz." ifa-
delerine yer verildi.
Genç oyunculardan
Barış Alıcı, sarı-laci-
vertli formayla sezo-
nun ilk yarısında sekiz
lig ve iki Türkiye Ku-
pası maçında görev
aldı. Yiğithan Güveli
ise birer lig ve kupa
mücadelesinde şans
buldu. AA

Demirören, futbol kulüplerine borçlarla ilgili güzel haberi verdi

T FF Başkanı Yıldırım Demi-
rören ile Türkiye Bankalar
Birliği (TBB) Başkanı Hüse-

yin Aydın, kulüplerin mali yapısı ile
ilgili yapılması planlanan yeni sis-
tem hakkında açıklamalarda bu-
lundu. TFF Hasan Doğan Milli
Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisle-
ri'nde gerçekleşen A Spor canlı yayı-
nında Demirören ile Aydın, TFF ve
TBB iş birliğiyle futbol kulüplerinin
mali yapılarının güçlendirilmesi ile
ilgili soruları yanıtladı. Başkan De-
mirören, yeni sistemin kulüplerin
borçlarını artırmayacağını belirterek
şöyle konuştu: "Geçen cuma yapı-
lan toplantıdan sonra kamuoyunda
bilgi kirliliği oldu. Bunu hep birlikte
burada aydınlatmak istiyoruz. Ben
bu akşam çok mutluyum. Seneler-
dir yapılmasını arzu ettiğimiz, iste-
diğimiz, Türk futbolunun ve
kulüplerimizin kurtulması için tek
sonuç olan bu konuyu başta Sayın
Cumhurbaşkanımız, Sayın Berat
Albayrak Bakanımız, özellikle Sayın
Hüseyin Aydın'ın sıcak bakmasıyla
bugünlere gelebildik. İnandık, kara-
rımızı verdik, demek ki yüzde 50'sini
zaten başardık. Bundan sonra da
belli bir süreçle yüzde 100'ünü geti-
receğiz. Bu kulüplerde yeni bir borç-
lanma değil. Tamamen mevcut borç
yapısının yapılandırılması. Bugün
bu başlıyor."

Kredibiliteleri kalmadı

Herkesin gerçekleri ko-
nuşması gerektiğini be-
lirten Demirören, "Şu
an kulüplerimizin sür-
dürülebilir kredibilitesi
kalmadı. Tabii ki
borcu olmayan kulüp-
lerimiz var, onları da
takdir etmek lazım.
Ama onlar da yarın
borçlanmayacak diye
bir şey yok. Yapılandırma
şart. Kulüplerimizde yöne-
time müdahale değil, herke-
sin başkan olabilme, herkesin
yönetime girme imkanı veren bir
sistem. Acı bir reçete ile kulüpleri-

miz karşı karşıya kala-
cak. Ancak bu reçete
içinde transfer yapıp,
kulüplerini yaşatabile-
cekler. Sayın Aydın ve
ben, o günkü kulüplere
para verilmeyeceğini söy-
ledik. Kulüplere nefes ala-
bilecek imkan veriliyor. 10
senede borçlanma 1584 kez
artmış. Yeni bir borç veril-
miyor. Borç miktarı artık art-
mayacak. Herkes genel
bütçelerine göre hareket etmek
zorunda kalacak. Sadece futbol
A.Ş. değil, derneklerin de borç
yapılandırmasını konuşuyoruz.
Konsolide bilançoyu konuşuyoruz.
Amatör branşlar da bunun içine gi-
riyor. Kulüplerimiz bir bütündür.
Büyük kulüplerimiz en az 2 bin ci-
varında amatör sporcu yetiştiriyor,
maalesef en az 5-6 maaş geriden
geliyorlar. Bu bir milattır. Zaman
bizi haklı çıkartacak, Cumhurbaşka-
nımıza, Bakanımıza, Sayın Aydın'a
teşekkür edilecek" ifadelerini kul-
landı.

Katı bir şekilde yola çıktık

Herkesin bu kurala uymak zorunda
olacağını

söyleyen Yıldırım Demirören, "De-
netleme bölümü, TFF'de oldu-
ğunda mevcut lisans kurulumuzda
değişiklikler olacak. Bu nedir? Ban-
kalar Birliği'nin de verdiği belli kişi-
ler de lisans kurulumuza atanacak.
Şu an TFF'nin sisteminde Avru-
pa'ya giden takımları UEFA denet-
liyor, geri kalanları biz TFF olarak
denetliyoruz. Bütün takımlarımız
ulusal denetimin içine giriyor. Ulu-
sal denetimleri geçen, UEFA derdi
de bitiyor. UEFA da bunu bizim
yapmamızı istiyor. 31 Ocak'ta
F.Bahçe Spor Kulübümüz UEFA
ile çok önemli bir toplantıya gidi-
yor. Bu anlaşmayla paralel biz de
talimatlarımızı değiştireceğiz. İs-
panya'da aynısı yapıldı. İspanya'da

başarılı oldu ki İspanya kulüpleri
başarılı oldu. Yapılan doğru ör-

neği alarak talimatlarımızı de-
ğiştireceğiz. Biz bugün puan
silme ve küme düşmeye
kadar cezalar verebiliyo-
ruz. Buna Süper Lig ku-
lüpleri de bütün kulüpler
de girecek. Hüsnü Güreli
bunun üzerinde çalışıyor.
Puan silme, küme dü-
şürme ve lisans vermemeye

kadar gideceğiz. Bu sistemi
yapmadan belli şeylerde

olumlu yaklaşmak zorunday-
dık. Bundan sonra en katı şe-

kilde bir yola çıktık, herkes buna
uymak zorunda olacak" şeklinde
konuştu. DHA

Futbola ekonomik 
BY PASS

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı 
Yıldırım Demirören, "Yeni sistem kulüplerin
borçlarını artırmayacak. Bu, kulüplerde yeni bir
borçlanma değil. Tamamen mevcut borç yapısı-
nın yapılandırılması. Bugün bu başlıyor" dedi

Sürdürülebilir bir finans akışı kalmadığını sözlerine ekleyen
TFF Başkanı Demirören, şu ifadeleri kullandı: "Kulüp baş-

kanlarımızın hepsi gerçeği biliyorlar. Gerçekte sürdürülebilir
bir finans akışı kalmadı. Borcu olmayan, Sivas, Kasımpaşa,
Göztepe, Başakşehir çok az borçla veya sıfır borçla gidiyor.

Bu kulüplerimize bir teşvik, ödüllendirme adı altında bir
şey yapalım. Bu demek değil ki yarın borçlanmayacak-

lar. Cezalandırma sistemi, borçlanıp, bütçeye uyma-
yanlar için yapılacak. 4 büyük kulüp de sistemin

içine gireceği için 'Ben Türkiye'de şampiyon
olayım, UEFA'ya gitmeyeyim' diyemeye-

cek. Çünkü onlar da sistemin
içine girecek."

Bütçeye 
uymayan ceza

alacak

Ligin ikinci yarısında
yapacağı takviyelerle
şampiyonluk müca-
delesi içerisinde yer
almayı planlayan
Trabzonspor'un Hol-
landa'da ADO Den
Haag forması giyen
Faslı futbolcu Abde-

nasser El Khayati ile ilgilendiği
öne sürülmüştü. Bordo mavilile-
rin tecrübeli futbolcuyu kadro-
suna katmak için sarı yeşilli
takımla hazırlık maçı düzenlediği
ve son kararı Teknik Direktör
Ünal Karaman'ın vereceği iddia-
ları basında yer almıştı. Bu sezon
performansıyla adından söz et-
tirmeyi başaran ve çıktığı 16
maçta 12 gol atıp 5 de asist
yapan El Khayati Eredivisie'de

ilk yarının ilk 11'ine seçilmişti.
PSV ve Ajaxlı futbolcuların hari-
cinde bu kadroda yer alan tek
futbolcu olan deneyimli orta
saha geleceği hakkında gazete-
mize konuştu.

Trabzon büyük takım

Trabzonspor büyük bir takım
Daha önce Dame N'Doye ile
yollarını ayırmak isteyen bordo
mavililere QPR'de oynadığı dö-
nemde takas olarak önerilen El
Khayati, bu kez ADO Den Haag
formasıyla gerçekleştirebileceği
transfer hakkında; 'Trabzon
güzel bir şehir. Trabzonspor da
önemli bir takım. Şampiyonluk
mücadelesi içerisindeler. Eğer iyi
bir teklif olursa elbette ilgilenirim'
açıklamasında bulundu. 

BURAK
ZİHNİ

ÖZEL
HABER

Transfer dönemine sancılı başlayan Trabzonspor'un 
gündeminde olduğu iddia edilen Abdenasser El Khayati
geleceği ile ilgili Damga'ya özel açıklamalarda bulundu

Transfer dönemine sancılı başlayan Trabzonspor'un 
gündeminde olduğu iddia edilen Abdenasser El Khayati
geleceği ile ilgili Damga'ya özel açıklamalarda bulundu

Transfer dönemine sancılı başlayan Trabzonspor'un 
gündeminde olduğu iddia edilen Abdenasser El Khayati
geleceği ile ilgili Damga'ya özel açıklamalarda bulundu

Transfer dönemine sancılı başlayan Trabzonspor'un 
gündeminde olduğu iddia edilen Abdenasser El Khayati
geleceği ile ilgili Damga'ya özel açıklamalarda bulundu

Transfer dönemine sancılı başlayan Trabzonspor'un 
gündeminde olduğu iddia edilen Abdenasser El Khayati
geleceği ile ilgili Damga'ya özel açıklamalarda bulundu

Transfer dönemine sancılı başlayan Trabzonspor'un 
gündeminde olduğu iddia edilen Abdenasser El Khayati
geleceği ile ilgili Damga'ya özel açıklamalarda bulundu

Transfer dönemine sancılı başlayan Trabzonspor'un 
gündeminde olduğu iddia edilen Abdenasser El Khayati
geleceği ile ilgili Damga'ya özel açıklamalarda bulundu

Transfer dönemine sancılı başlayan Trabzonspor'un 
gündeminde olduğu iddia edilen Abdenasser El Khayati
geleceği ile ilgili Damga'ya özel açıklamalarda bulundu

El Khayati bilmecesi

COzUldU

Müslüman: Türkiye'ye bu konuda kolay uyum
sağlayacaktır. - 
Mütevazi bir yaşama sahip: Trabzon'da
sürekli şikayet edilen renkli hayattan uzak
profilinde sırıtmayacak bir isim. 
Takımdaki Afrikalı oyuncular: Trabzonspor
kadrosunda birçok Afrikalı futbolcu bu-

lunuyor. El Khayati için bu da bir avantaj
olarak sayılabilir. 
Taraftarla iç içe: Futboluyla saha içinde
konuşulan Faslı futbolcu taraftarla bir bütün
olması ve iletişim kurmasıyla ön plana çıkıyor.
Baklava hayranı: Vakit buldukça Den Haag'-
daki Türk tatlıcısına gidiyor.

El Khayati'nin ön plana çıkan kişisel özellikleri

Yıldırım
Demirören
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Kardan heyKeL yaptıLar
SArıkAmış Harekatı'nda
şehit olan Mehmekçikler anı-
sına yaptırılan kardan heykel-
lerin açılışı gerçekleşti. 8 metre
yüksekliğindeki heykel üzerine
asılan Türk bayrağı da Gençlik
ve Spor Bakanı Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu ile törene

katılanlar tarafından açıldı.
Heykele kırmızı karanfil bıra-
kan Bakan Kasapoğlu, “Şehit-
lerimizin bize emanet olarak
bıraktığı bu vatana sahip 
çıkmak için, gençlerimizi bu
bilinçle yetiştirmek için, tüm
gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

15 TEMMUz Şehitler Anıtı'nın açılışında
konuşan Kars Valisi Türker Öksüz Sarıka-
mış şehitleri için düzenlenen anma tören-
lerine değinerek, "Bundan 104 yıl önce
ecdadımız bu ülkenin birliği uğruna, ül-
kemizin bekası için, ülkesini korumak için
en değerli şeyleri olan canlarını bu ülke
için feda ettiler. Biz böyle bir ecdadın to-
runlarıyız. Suriye'den, Irak'tan, Kudüs'ten
her taraftan gelerek canlarını bu ülke için
ortaya koydular. Bugün burada huzur
içinde, özgür, bağımsız şekilde yaşıyor-
sak onlara çok şey borçluyuz. Bir
kez daha Sarıkamış şehitleri-
mizi, bu ülke için şehit olan
diğer şehitlerimizi, 15 Tem-
muz şehitlerimizi rahmetle
minnetle yad ediyorum. Dün
olduğu gibi bugün de ülkemizin
birliğine bütünlüğüne kast eden
hem içte hem dışta düşmanları-
mız var. Terör örgütleri var. Bu
terör örgütlerine karşı hepi-
miz yine uyanık olmamız
lazım. Sarıkamış'ı
unutmuyorsa,
Dumlupınar'ı
unutmuyor-
sak, Büyük
Taaruz'u
unutmu-
yorsak,
15 Tem-
muz'u da
unutma-
mamız
lazım. He-
pimiz bu
ruhla ülkemizi
korumaya kolla-
maya devam etmeliyiz.
15 Temmuz bu ülkede Çanak-
kale ruhunun halen taze olduğunu göste-
ren çok ibretlik bir olaydır. O gün
ülkemizin birliğine, huzuruna kast eden-
ler, Cumhurbaşkanımız liderliğinde karşı-
larında Türk Milletini buldular. Milletimiz
hep birlikte huzuruna güvenliğine kast
eden, bu terörist yapılanmaya karşı en
güzel cevabını verdi. Ama bu ruhu hiçbir
zaman elden bırakmadan hepimiz bu ül-
kenin birliği için bütünlüğü için, birliği-
mizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi
muhafaza etmeye devam etmeliyiz. O
gün nasıl birlik beraberliğe muhtaçsak
bugün de muhtacız. Birlik beraberlik içe-
risinde olduğumuz sürece başaramayaca-
ğımız hiçbir güçlük yoktur. Ben tekrar
hepinize saygılarımı sunuyorum.15 Tem-
muzda şehit olan bütün şehitlerimize Al-
lah'tan rahmet diliyorum. Sarıkamış
şehitlerimize, bütün şehitlerimizi ha-
yırla minnetle yad ediyoruz. Bu
anıtın yapılmasında emek
veren Dünya Karapa-
paklar Vakfına,
onun Başka-
nına, hayırse-
ver
vatandaşı-
mıza çok
teşekkür
ediyo-
rum"
dedi. 

15 Temmuz’u
unutmamalıyız

ArpAçAy meydanına yaptırılan
anıtın açılışı nedeniyle düzenlenen

program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle baş-
ladı. Burada konuşan Karslı İşadamı Erkan
Koçali, anıtın 15 Temmuz direniş ruhunu
yansıttığını, şehit ve gazilerin anılarını yaşa-
tacak nitelikte olduğunu söyledi. Dünya Ka-
rapapak Türkleri Birliği (KARPAT) Genel
Başkanı Erkan Koçali, "Öncelikle böylesine
hayırlı bir işi bana nasip ettiği için Allah'a
şükrediyorum. 15 Temmuz'un Türkiye tari-
hinde son derece önemli ve dünyadaki
başka devletlere de çok net mesajlar veren
büyük bir kahramanlık ve cesaret örneğidir.
Dünyada hiçbir millet mensubunun göstere-
meyeceği cesareti ve kahramanlığı gösteriyor
bu ülkenin insanları. 15 Temmuz, bizim bu
coğrafyaya mührü vurduğumuz ve zarfı ka-
pattığımız bir olaydır. Bundan sonra hiç
kimse ve hiçbir devlet, bu coğrafyaya, bu in-
sanların yaşadığı bu topraklara plan yapa-
mayacak artık. Bizlere bu şerefli vatanı
armağan eden şehitlerimizi rahmetle şük-

ranla yad ediyorum. Ruhları şad,
mekanları cennet olsun"

dedi.

Şer güçlere
tokat attık

Açılışa 
katılan 
Arpaçay
Belediye
Başkanı
Erçetin
Altay ise
"Ger-
çekten
şehit
kanlarıyla

sulanmış
çok kıymetli

bir coğraf-
yada çok kıy-

metli bir bölgede

yaşıyoruz. Bu bölgenin bedeli ve yaşama ko-
şulları gerçekten çok ağır. Her dönemde şer
güçlerin bize oynamış olduğu oyunları birlik
ve bütünlük içerisinde bertaraf ettik.Gerçek-
ten gelişen ve güçlenen bu Türkiye'nin
önüne birçok farklı yollarla farklı adımlarla
engel olmaya çalıştılar. Ama dediğimiz gibi
bu milletin birlik ve bütünlüğü ecdadımızın
bize bırakmış olduğu bu mirası çok iyi kulla-
narak bize karşı farklı düşünen şer güçlerine
her dönem farklı tokatlarımızı atmışızdır.
Buradan şehitlerimize aziz atalarımıza rah-
met diliyorum. Gelişen ve güçlenen Türki-
ye'de en son 15 temmuz darbe girşiminde
bulundular. Bunun ana sebebi Türkiye'nin
dünyada hal ettiği yere gelmesidir. Sayın
Cumhurbaşkanımızın, "Dünya beşten bü-
yüktür" diyerek, dünyaya Türk'ün ve bu ül-
kenin geçmişten gelen gücünü
göstermesidir" diye konuştu. 

Millet hainlere ‘dur’ dedi

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi gerçekleş-
tirilmeye çalışılan işgal girişimine karşı koy-
duğunu dile getiren Altay, "Bunu da FETÖ
denilen, alçak vatan haini, millet düşmanı
ülkenin geleceğine kasteden ahlaksız bir
adamla başarmaya çalıştılar. Ama bu millet
öyle bir asil kana öyle bir asil ruha sahip ki,
inanın ki o gün herkes, dini, dili siyasi gö-
rüşü, etnik yapısı ne olursa olsun bu vatana
ve bu millete karşı yapılabilecek olan her
türlü oyuna en büyük tokatı 15 Temmuz 
gecesi vurdu. Buradaki asil temel amaç asıl
hedef hem ülkenin birlik bütünlüğünü
bozmaktı. Ama Cumhurbaşkanımızın
öncülüğünde milletimiz buna dur
dedi. Birileri de aradan sıkışarak
kaçtı gitti. İşte biz bu anıtı şehitleri-
miz ve gazilerimiz için yaptık"
açıklamasında bulundu. 

Nene Hatun'un evlatlarıyız

FETÖ'ye karşı Karsta da inanıl-
maz bir mücadele verildiğini ifade

eden Altay, "Türkiye genelinde 74 tank
sahaya çıktı. En fazla tankın sokağa çık-
tığı şehir Kars'tır. Başta İl Başkanımız olmak
üzere, o dönemin Emniyet Müdürü Faruk
Karaduman, Vali bey ve sivil toplum örgüt-
leri bu tanklara göğüslerini siper ederek dur
dediler. O dönemin milletvekili sayın Ahmet
Arslan, Yusuf Selahattin Beyribey, Bilim
Teknoloji danışmanı olan Yunus hoca, onlar
da Ankara'dan bizleri telefonla arayarak bu
direnişe ve kalkışmaya karşı koymamıza ve-
sile oldular. Az önce KARPAT Genel Başka-
nım, büyüğüm, abim, Arpaçay ve Kars
sevdalısı iş adamımızın da dediği gibi 'biz
anasız da büyürüz, babasız da büyürüz ama
vatansız büyüyemeyiz. ' Çünkü biz Nene
Hatun'un evlatlarıyız, biz Sehit Onbaşı'nın
torunlarıyız" diye konuştu. 

Karslılar sokaklara döküldü

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın da
"Allah'a hamd olsun ki şehitlerimiz arkasın-
dan böyle bir nesil yetişmiş, onları en güzel
şekilde yad ediyor" ifadelerini kullandı.
"Rabbim bu bilinci hiçbir zaman bizim eli-
mizden almasın" diyen Çalkın, "15 Temmuz
günü bize haber verildiği an itibariyle tüm il-
çelerimizi arayarak İlçe Teşkilatlarımızın, be-
lediyelerimizin ve o gün burada ki
paydaşları-
mızın

hep-
sinin sokağa
davet ettik. Harakani torunu Karslılar gözle-
rini kırpmadan şehirde sokaklara döküldü-
ler. O gün başkanımızın da ifade ettiği gibi
hiçbir etnik grup ayırt etmeden, Ülkücü kar-
deşlerimiz olsun, diğer kardeşlerimiz olsun,
diğer partilerin mensupları olsun herkes so-
kaklara döküldü ve vatanını müdafaa etti.
Bugünse bu direnişi Arpaçay'da unuttruma-
mak için çok kıymetli KARPAT Başkanım
Erkan Koçali
beyefendi bu
anıtı yaptır-
mış. Kendi-
sinden Allah
razı olsun.
Rabbim bir-
lik beraberli-
ğimizi
inşallah daim
eylesin. Bu
vatanı bu
milleti bölmek
isteyenlere
inşallah fırsat
vermesin"

dedi. 

15 TEMMUZ’DA
MÜHRÜ VURDUK

KARPAT Genel Başkanı Erkan Koçali
tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin

unutulmaması ve şehitlerin anılarının
yaşatılması amacıyla Kars Arpaçay'a

yaptırılan '15 Temmuz Şehitler Anıtı' törenle
açıldı. Açılışta konuşan Koçali, 15 Temmuz

gecesi hiçbir milletin gösteremeyeceği 
cesareti Türk Milleti'nin gösterdiğini 
belirterek, “15 Temmuz, bizim bu
coğrafyaya mührü vurduğumuz ve 

zarfı kapattığımız bir 
olaydır” dedi

Dünya Karapapak
Türkleri Birliği Genel
Başkanı Erkan Koçali

ve beraberindeki grup,
Sarıkamış şehitlerini

anma etkinleri
kapsamında

Sarıkamış’ta gece 
eksi 15 derecede nöbet

tuttu. Grup, sabah ise
şehitleri anma

yürüyüşüne katıldı

K ARPAT Genel Başkanı Erkan 
Koçali ve beraberindeki grup, 
104 yıl önce Sarıkamış Harekatı 

esnasında Allahuekber Dağları'nda
şehit düşen 90 bin Mehmetçik için Sa-
rıkamış'ta gece eksi 15 derece temsili
nöbet tuttu. Nöbete alanda görevli as-

kerler de eşlik etti. Sabah ise Türkiye'nin
dört bir tarafından gelen vatandaşlarla
birlikte '104'üncü Sarıkamış Şehitleri
Anma Etkinleri' kapsamında "Türkiye

Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğinde yürüdü-
ler. Ayrıca Koçali ve beraberindeki grup,
Cıbılıtepe Kayak Merkezi'nde 200 kam-
yon kar kullanılarak yapılan asker heykel-
lere karanfiller bıraktı ve dua etti.

Biz onlara minnettarız

Temsili nöbetin tutulduğu sırada konuşan
KARPAT Genel Başkanı Erkan Koçali,
"Bu nöbet, tutulması gereken nöbet. 104
yıl önce Yemen'den gelen aziz şehitleri-

miz, buraları yurt tutmak ve bize vatan
kılmak için kendilerini şehit ettiler. Biz 
onlara minnettarız. 104 yıl önce burada
şehit düşen Mehmetçiği rahmetle 
minnetle anıyoruz" dedi.

Herkesin anlamasını istiyoruz

Sabah yürüyüşün bitiminde konuşan 
Koçali, "Şehitlerimizi andık, Sarıkamış'ı
unutmamak ve unutturmamak adına 
şehitlerimiz anmak için geldik. Gece ise

nöbetimizi tuttuk. Maşallah yürüyüşe 
katılım çok iyi. KARPAT başkanı olarak,
bütün Karapapakları bundan sonra 
Sarıkamış'ta anma etkinlerine davet 
ediyorum. Ecdadımızın burada yaşadık-
larını bir nebze herkesin anlamasını isti-
yoruz. Yemen'den gelip eksi 40 derecede
şahadet şerbetini içen şehitlerimiz, bu
toprakları bize yurt yapmak için gözlerini
kırpmadan şehit oldular" açıklamasında 
bulundu.

Konuşmaların ardından protokol 15 Temmuz Anıtı'nın kurdelesini
kesti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. 15 Temmuz Anıtı açılış törenine Kars Va-

lisi Türker Öksüz, Kars İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Arpaçay Kaymakamı
Abdil Koç, Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, Susuz Belediye Başkanı Murat
Uray, Kars AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Baş-
kanı Tolga Adıgüzel, Milliyetçi Hareket Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Çetin

Nazik, Milliyetçi Hareket Partisi Arpaçay İlçe Başkanı Oğuzhan Daştanoğlu ve Milli-
yetçi Hareket Partisi Arpaçay Belediye Başkan Adayı Erdal Mert katıldı. 

Açılışa
her kesimden katılım

GECE NOBET TUTUP 
GUNDUZ YURUDULER

Erkan
Koçali

Türker
Öksüz 

Erkan
Koçali

Dualar
eşliğinde
yapılan
açılışta 
şehitler
yad edildi.

15 Temmuz Şehitler
Anıtı’nın açılış kurdelesini

Erkan Koçali ve beraberindeki isim-
ler kesti. Koçali, anıtın Kars’a değer

katan önemli bir simge olarak varlığını 
sürdüreceğini söyledi.


