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İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, DEAŞ mensuplarının

iadesiyle ilgili, “Şimdi biz 'bunları size
iade edeceğiz' diyoruz, pazartesiden
itibaren başlıyoruz. İade edeceğiz,
ayağa kalkıyorlar, 'Biz bunları vatan-
daşlıktan attık, siz ne yaparsanız
yapın'. Yok öyle
yağma. Çatlasa-
nız da patlasanız
da silseniz de
saklasanız da
vatandaşlıktan 
çıkarsanız da 
çıkarmasanız da
sizin ülkenize
göndereceğiz”
dedi. I SAYFA 7

ç

İstanbul ve Berlin
alkışa değerdir

Berlin Duvarı’nın yıkılışının
30. Yıl Dönümü etkinliklerine

katılan İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, “Tam da bugün burada
bulunmanın, simgesel açıdan özgür-
lüğe, demokrasiye çok özel mesajlar

verdiğinin farkın-
dayım. Geçmiş-
ten bugüne bir
köprü kurduğu-
muzda aslında 
2 demokrasi 
kahramanı, 
Berlin’i ve İstan-
bul’u alkışlamak
lazım” diye 
konuştu. I SAYFA 5
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Süleyman Soylu

YENi ÜNiVERSiTELER BEKLENiYOR
Silivri Belediye Meclisi'nde ko-
nuşan Başkan Volkan Yılmaz,

Fenerbahçe Üniversitesi'ne tahsis
edilen parsellerin iptal edildiğini açık-
ladı. Yılmaz, “Biz Silivri’yi marka bir
kent yapmayı arzularken bir para-
metresinin eğitim ve üniversiteler ol-
duğu biliyoruz. Kültürün, sanatın,
sosyal hayatın ve ekonominin can-
landığı bir şehir hayal ediyoruz. Fe-

nerbahçe Üniversitesi’nin yetkilileri
geldi, sorumluluklarını yerine getir-
medikleri halde bir yıl daha Selimpa-
şa’daki üniversite ile ilgili söz istediler.
Bir sonraki sene öğrenci alacaklarını
söylediler ama protokolü kendileri
imzalamadığı, kira bedelini yatırma-
dıkları için iptal ediyoruz. Başka vakıf
üniversitelerine sunabilmek için böyle
bir iptal yapıyoruz” dedi.  I SAYFA 8
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ekrem İmamoğlu

Mecliste herhangi
bir saldırı olmadı!

Beylikdüzü Kızılay Şubesi ve
AK Parti Beylikdüzü İlçe 

Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği
etkinlikte Beylikdüzü halkı, kan verdi.
Etkinliğe ilişkin konuşan Beylikdüzü
Kızılay Şubesi Başkanvekili Mustafa
Günaydın, “Her kan 1 can demek.
Bu bilinç ve anlayışla bugün burada
herkesi kan vermeye çağırdık. 
Beylikdüzü halkı da yoğun ilgi gös-
terdi. Gerçekten oldukça duyarlı bir
halk” dedi. I SAYFA 8
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DiSK AMBLEMi YASAKLANMIŞ
DİSK Genel-İş Sendika 
Uzmanı Gökhan Keskin, 

sendikal faaliyet için gittiği Ataşehir
Belediyesinde güvenlik görevlilerinin
saldırısına ve işkenceye varan uygu-
lamalarına maruz kaldığını duyurdu.
Keskin, “Bugün her gün olduğu gibi
üzerimde DİSK yeleğim belediye 
binası içinde bulunan sendika işyeri
temsilciliğine gitmek için kapıdan
girdiğimde güvenlik görevlileri 
tarafından yolum kesildi. Üzerimde
DİSK amblemli yelekle binaya 
giremeyeceğim söylenirken sayıları

sürekli artan güvenlikleri tarafından
kollarımdan tutularak engellenmeye
çalışıldım. Kendilerine günlerdir bu
şekilde binaya girdiğimi, binada tem-
silcilik odamız olduğunu yetkili oldu-
ğumuz Ataşehir Beledisi'nde ve bu
binanın birçok yerinde DİSK
ambleminin yer aldığını, ayrıca
vatandaşın kılık kıyafetine göre
keyfi şekilde müdahalede bulu-
namayacağını burasının bir
kamu kurumu olduğunu hatır-
latmama rağmen zorlama
devam etti” dedi.

ç
10 PERSONEL BiRDEN SALDIRDI

Yeleği çıkarmaması sonucu
güvenlik görevlileri tarafın-

dan saldırıya uğradığını kaydeden
Keskin, “Üstümdeki yeleği elime
alarak girmek istediğimde ise yele-
ğimi kapıdan dışarı atmamı söyleye-

rek çekiştirip elimden alınmak
istendi. Buna izin vermemem
ve bu hukuksuzluğa direnmem
üzerine ise güvenlik amiri ve
10’un üzerinde güvenliğin 
saldırısına uğradım. Bu kişiler
tarafından zorla bir odaya 
kapatıldım. Burada da amir ve

müdürlerin küfür ve saldırılarına
maruz kaldım. Odanın içinde yere
yatırılıp kafama bastırılıp işkence
edilerek, günlerdir işçileri ‘kışkırttı-
ğım’ bu yüzden günümün gösterile-
ceği söylenerek küfür ve saldırı ile
karşı karşıya kaldım” ifadelerini 
kullandı. Her şeye rağmen mücade-
leden ve inandıkları doğrulardan
vazgeçmeden yollarına devam 
edeceklerini de kaydeden Keskin,
“Bizi bu emek ve hak mücadelesin-
den hiçkimse alıkoyamadı ve 
alıkoyamayacak” şeklinde konuştu.
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Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdo-

ğan, AK Parti Grup Başkan-
vekili Muhammet Emin
Akbaşoğlu'nun annesi Nevin
Akbaşoğlu'nun cenazesine
katıldı. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, öğlen saatlerinde
Üsküdar Kısıklı'da bulunan
konutundan çıkarak Eyüp-

sultan Camii'ne gitti. Erdo-
ğan burada cuma namazını
kıldıktan sonra cenazeye ka-
tıldı. Cenaze töreninin ardın-
dan bir süre vatandaşlarla
sohbet eden Erdoğan, Üskü-
dar sakinlerinin kendisine
gösterdiği ilgi ve sevgiyi kar-
şılıksız bırakmayarak ilçe
sakinleriyle fotoğraf çektirdi. 

ç

Ataşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçilerin haklarını gözetmek ve tekrar işe alınmalarını sağlamak adına
belediye binasına giden DİSK Genel-İş Sendika Uzmanı Gökhan Keskin, güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini
söyledi. Keskin, “Zorla bir odaya kapatıldım. Odanın içinde yere yatırılıp kafama bastırılıp işkence edilerek, günlerdir
işçileri ‘kışkırttığım’ bu yüzden günümün gösterileceği söylenerek küfür ve saldırı ile karşı karşıya kaldım” dedi

Çatlasanız da 
gerekeni yaparız!

Kurucusu olduğu AK Par-
ti'den istifa eden ve yeni parti

çalışmalarını sürdüren Ahmet Davu-
toğlu'nun İstanbul'da kullanacağı
yeni bina belli oldu. Davutoğlu lider-

liğinde kurul-
maya hazırlanan
partinin yeni İs-
tanbul il merkezi
Küçükçekme-
ce'de tutuldu.Ta-
dilat çalışmaları
başlatılan bina-
nın bu ay sonuna
kadar hazırlan-
ması bekleniyor. 

ç

ahmet Davutoğlu

Davutoğlu’nun 
adresi K.Çekmece

Bu akşam Gaziantepspor'la
karşı karşıya gelecek olan 

Galatasaray, 6-0'lık Real Madrid
mağlubiyeti sonrası yara sarmak
istiyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in
futbolcularına, “Sahaya çıkın ve 
kendinizi affettirin” dediği öğrenilir-
ken, yönetimin de karşılaşmadan tek
beklentisinin galibiyet olduğu 
belirtildi.
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DİSK GENEL-İŞ SENDİKA UZMANI GÖKHAN KESKİN, ATAŞEHİR BELEDİYESİ’NDE SALDIRIYA UĞRADI
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recep Tayyip
erdoğan

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğ-

lu'nun 'Man Adası' iddiaları
nedeniyle Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'a 
tazminat ödenmesine yöne-
lik karar bozuldu. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ın
avukatı Ahmet Özel

ise verilen kararın sadece
usuli yönden bir bozma oldu-
ğunu söyledi. I SAYFA 7
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Yolaç’tan acı
haber geldi

Tanınan ve se-
vilen iş insanı

Hüseyin Yolaç'tan se-
venlerine kötü haber
geldi. Yakınının cena-
zesini taşırken bir mo-
tosikletlinin çarptığı
Yolaç, kaldırıldığı has-
tanede yaşamını 
yitirdi. Yolaç'ın cena-
zesi bugün Mimaroba
Piri Reis Cami'nde 
kılınacak ikindi nama-
zına müteakip cenaze 
namazının ardından,
Celaliye Yeni Mezarlı-
ğı'na defnedilecek.
I SAYFA 3
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HABERİN DEVAMI 
SAYFA 2’DE

Man Adası iddialarına
tazminat ödenmeyecek

ODAYA KAPATILDI
ISKENCEYE UGRADI

aNIL
bODUÇ

Haber

Keskin’e DİSK Genel İş üyesi işçiler destek verirken, Keskin de sosyal medya hesabından yara alan kolunu gösterdi.

KiRA YOKSA OKUL DA YOK

ç

Cimbom yara 
sarmak istiyor

SAYFA 4Fakir YILMAZ

Dedikoduculara
teşekkür

SAYFA 5Utku KIZILTAN

Neden deprem
ülkesiyiz?

SAYFA 11Ümit BARAN

Latin Amerika'da
rota neresi?

SAYFA 13Rukiye KARADOĞAN

Toplumun 
psikolojisi

Damga’da 
2 yeni isim

Gazetemiz siz okurlarına daha farklı 
haberler sunabilmek ve haber ağını 

genişletmek için önemli bir adıma imza attı. 
İrfan Demir, Tekirdağ Temsilcisi olarak İsmail
Gözgez ise magazin sayfası editör olarak Damga
ailesine katıldı. Demir, Tekirdağ'dan özel haber-
lerle Gözgez de magazin dünyasından renkli 
haberlerle Damga okurlarının karşısına çıkacak.

ç

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Hüseyin Yolaç

Mesaj atarken
hasta olmayın

Silivri'ye yapılması planlanan Fenerbahçe Üniversitesi’ne ilişkin konuşan Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, “Fenerbahçe Üniversitesi’nin yetkilileri geldi, sorumluluklarını yerine getirmedikleri halde bir
yıl daha Selimpaşa’daki üniversite ile ilgili söz istediler. Bir sonraki sene öğrenci alacaklarını söylediler
ama protokolü kendileri imzalamadığı kira bedelini yatırmadıkları için iptal ediyoruz” dedi

Avcılar'da otomobilin içinde 
tabancasıyla oynayan Emre

K.(23), silahın ateş alması sonucu
ön koltukta oturan arkadaşını vura-
rak öldürdü. Emre K. olaydan bir
gün sonra ise polise giderek suçunu
itiraf etti ve teslim oldu. I SAYFA 3

ç
Yanlışlıkla cinayet

Esenyurt Belediye Meclisi'nde
önceki gün yaşanan kavgaya

ilişkin belediyeden açıklama geldi. Ya-
pılan açıklamada, “Başkanımız Sayın
Kemal Deniz Bozkurt başta olmak
üzere gerek belediyemizin güvenlik
personeli gerekse emniyet güçleri ge-
rekli müdahaleleri yapmış, iddia edil-
diği gibi herhangi bir sözlü veya fiziki
saldırı meydana gelmeden sükunet
sağlanmıştır” denildi. I SAYFA 4

ç

Beylikdüzü halkı
oldukça duyarlı

Volkan
Yılmaz



KALP yetmezliği Türkiye’de yak-
laşık olarak 2,5 milyon insanı et-
kilemektedir. Nüfusun 

yaşlanmasıyla birlikte kalp yetmezliği her 
geçen gün daha büyük bir sağlık sorunu 
haline gelmektedir. Kalp yetmezliği yaşa-
yanların sayısı gün geçtikçe artmakta ve 
yakın zamanda 2 katına çıkması beklen-
mektedir. Toplumun her kesimine ciddi bir 
eğitim verilmesi tedavideki en önemli adım-
ların başında gelmektedir. 

Yüksek yastık kullanıyorsanız dikkat! 

Uyurken birden fazla yastık kullanmak, 
uyurken veya dinlenirken nefes nefese kal-
mak, alışverişte, merdiven çıkarken yaşanan 
yorgunluk gibi ilk başlarda masummuş gibi 
gözüken şikayetler kalp yetmezliğinin ilk be-
lirtileri arasında yer almaktadır. Kalp 
yetmezliğinin ilerleyen evrelerinde ise; 
• Sık sık yorgun uyanmak, 
• Düz yatarken solunum sıkıntısı yaşamak, 
• Nefes alabilmek için gövdeyi yukarı 
doğru çekmek, 
• Ayak bileklerinde başlayan ödeme bağlı 
olarak ayakkabıların dar gelmeye 
başlaması, 
• Karın bölgesinde sıvı toplanması, 
• Karaciğerin büyümesi gibi belirtiler 
eklenebilmektedir. 
Bu belirtilerin bir veya daha fazlasının ya-
şandığı durumlarda zaman kaybetmeden 
bir doktora başvurulması hayati önem taşı-
maktadır. Benzer belirtilerin farklı hastalık-

lardan kaynaklanabileceğinin de unutulma-
ması gerekmektedir. 

Grip bile neden olabilir 

Yüksek tansiyon, diyabet, kemoterapi, kalp 
krizi, kalp damar ve kapak rahatsızlıkları 
kalp yetmezliğine yol açabilmektedir. Kalp 
yetersizliği yaşayan hastaların büyük bir ço-
ğunluğu kalp damar rahatsızlığı yaşayan 
kişilerdir. Ancak bazen önemsenmeyen, te-
davisi göz ardı edilen grip bile kalp yetersiz-
liğine giden sürecin başlangıcı 
olabilmektedir. Gribe neden olan influenza 
virüsünün bazı alt tipleri pankardit denilen 
kalp kasında iltihaba neden olabilmektedir. 
Kalp zarı, kalp kası ve kalbin iç kısımlarına 
kadar bütün dokularda yaşanan iltihap bir 

süreliğine kalp yetersizliğine yol açabilmek-
tedir. Bu süreçte erken teşhis ve hızlı bir te-
davi yapılmadığı durumlarda kalp 
yetersizliği kalıcı hale gelebilmektedir. 

Tedavinin en önemli adımı yaşam tarzınız 

Kalp yetersizliğinin tedavisinde; ilaç, kalp 
kapakçığının onarımı, kalp pili gibi farklı 
yöntemler uygulanabilmektedir. Kalp yet-
mezliğinin tipine ve hastanın durumuna 
göre tedavide uygulanan yol haritası deği-
şebilmektedir. İlaç ve cihazlar tedavinin 
ancak bir kısmını karşılamaktadır. Hastala-
rın yaşam tarzına dikkat etmesi tedavideki 
en önemli adımdır. Kalp yetersizliği yaşa-
yan hastaların dikkat etmesi gereken konu-
ların başında günlük kilo takibi gelmektedir. 
Bu hastaların vücudunda sıvı birikmesi ya-
şandığı için biriken sıvının miktarı ve onu, 
ne kadar idrar söktürücü ilaçla atması ge-
rektiğinin bilinmesi gerekmektedir. İdrar 
söktürücü ilaçlar günlük kilo takibine göre 
ayarlanması gerektiği için hastaların her 
sabah idrar yaptıktan sonra tartılması ge-
rekmektedir.  Günlük tuz alımının da kont-
rol altına alınması hayati önem taşı- 
maktadır. Tuzun tansiyon üzerinde olum-
suz etkisi olduğu gibi vücutta su tuttuğu-
nun da unutulmaması gerekmektedir.  Ağır 
egzersizler yerine kardiyak rehabilitasyonun 
tercih edilmesi, alkolden uzak durulması, 
doktora danışılarak grip ve zatürre aşıları-
nın yaptırılması alınabilecek önlemler ara-
sında yer almaktadır. HABER MERKEZİ 
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Kalp yetmezliğine dikkat edin

 
 

Ö rneğin omurga ağrılarına, daha 
da kötüsü omurga fıtıklarına 
neden olması gibi! Üstelik özel-

likle akıllı telefon ile tabletlerin aşırı ve ha-
talı kullanımları nedeniyle günümüzde 
omurga sorunlarının görülme sıklığı genç-
lerde de giderek artış gösteriyor. Tayland’da 
akıllı cep telefonu kullanan 779 üniversite 
öğrencisi arasında gerçekleştirilen bir çalış-
mada, kullanıcıların yüzde 32'sinde boyun 
ağrısı, yüzde 26'sında omuz ağrısı, yüzde 
20'sinde sırt ağrısı ve yüzde 19'unde el bi-
leği ağrısı olduğu tespit edilmiş. Peki 
omurga sorunlarından korunmak için eli-
mizden düşüremediğimiz teknolojik cihaz-
ları kullanırken neler yapmalı, nelerden 
kaçınmalıyız? Acıbadem Kadıköy Hasta-
nesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı 
Doç. Dr. Emrullah Hayta en başta cep tele-
fonu olmak üzere teknolojik cihazları kulla-
nırken dikkat etmemiz gereken noktaları 
anlattı, önemli uyarılarda bulundu. 

Omurga rahatsızlıklarından kifoza 
Omurga, tüm vücut ağırlığının 2/3'ünü ta-
şımasının yanı sıra ayakta durmayı, hareket 
etmeyi, postürü ve sağlıklı nefes almayı 
sağlaması nedeniyle çok önemli bir yapı-
mız. Vücudumuzda ‘çatı’ görevini üstlen-
diği için omurgada meydana gelen 

patolojik değişiklikler vücutta yük dağılı-
mını bozuyor, bunun sonucunda boyun 
kaslarına, omurga eklemlerine ve yumuşak 
dokulara daha çok yük binmesine yol açı-
yor. Bu olumsuz etkiler de sağlığımızı ciddi 
boyutlarda tehdit edebiliyor. Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Emrullah 
Hayta son yıllarda omurga rahatsızlıkları 
arasında en sık boyun ve omuz problemleri 
görüldüğüne dikkat çekiyor. Bunun nedeni 
ise akıllı telefon veya tablet kullanımı sıra-
sında boynumuzu öne veya yana eğmemiz, 
gövdemizi ve bacaklarımızı ergonomik ol-
mayan bir duruşta tutmamız sonucu 
omurga kaslarına ve diskine binen yük art-
ması. Örneğin erişkin bir birey tam karşıya 
baktığında kafa ağrılığı diske 4,5-5 kiloluk 
yük uygularken, klavye kullanımı sırasında 
disklere 12 kilo, cep telefonu kullanımı sıra-
sında 27 kilo yük uyguluyor. Bunun sonu-
cunda da disklerde dejenerasyona, skolyoz 
ve kifoz gibi postur bozukluklarından vü-
cutta uyuşma ve karıncalanma gibi nöro-
patik şikayetlere, bazı durumlarda da 
depresyona kadar pek çok önemli sağlık 
problemleri gelişebiliyor. 

Bu hataları sakın yapmayın! 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı 
Doç. Dr. Emrullah Hayta en başta akıllı te-
lefon ve tablet olmak üzere teknoloji cihaz-
ları kullanırken kaçınmanız gereken hataları 

şöyle sıraladı: Masaüstü bilgisayar kulla-
nımı sırasında boynumuz 30 derece öne 
eğiliyor. Ancak cep telefonu kullanırken 
boynumuzu genelde 45 ile 60 derece ara-
sında öne eğiyoruz, bu da daha fazla yük 
binmesine yol açıyor. Akıllı cep telefonunda 
mesajlaşma uygulamaları nedeniyle süre 
daha da uzuyor. Bu nedenle özellikle me-
sajlaşma sırasında boynunuzu öne eğecek 
postürden mutlaka kaçının. Cihazın ekranı 
tam karşınızda ve yüksekliği mutlaka göz 
hizanızda olmalı. 

Yazı boyutu küçük olmasın 

Mesajlaşma sırasında yazı boyutunu göz 
ve omurga sağlığınız için küçük tutmayın. 
Yazı karakteri büyük olursa ekrandan daha 
uzak kalır ve boynunuzu daha dik bir po-
zisyonda tutmuş olursunuz. Uzun süre 
mesajlaşmayın. 20 dakikadan daha uzun 
süre mesajlaşmanın boyun kasları ve omuz 
kaslarında çabuk yorulmaya ve ağrıya 
neden olduğu elektromyografi çalışmala-
rında gösterildi. Süreyi mümkün olduğu 
kadar minimum sürede tutun. Her gün 
20/20/20 kuralını uygulayın:  
Öne eğik postürde tablet ve telefon kulla-
nım süresini 20 dakika ile sınırlandırın ve 
her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca 20 
fit (5-6 metre) uzağa bakın. Günde 2 kez 
10 tekrar halinde boyun, omuz ve sırt  
kaslarına yönelik germe ve güçlendirme 

egzersizi yapın.Telefon ve tabletlerde 2 eli-
nizi birden kullanmayın, bunun yerine tek 
elinizin işaret parmağını tercih edin. Çünkü 
bu sayede teknolojik cihaz kullanırken hem 
el başparmak eklemine ve tendonlarına 
daha az yük vereceksiniz, hem de boynu-
nuzu daha az öne eğeceksiniz. Cep telefo-
nunu kulak ile omuz arasında sıkıştırarak 
uzun süreli konuşma yapmak boyun kasla-
rına, yumuşak dokuya ve disklere anormal 
yük binmesine neden oluyor. Dolayısıyla 
omurga sağlığınız için telefonla konuşurken 
kulaklık kullanmaya özen gösterin. 

Sırtınız eğik bir şekilde oturmayın 

“Cihazları kullanırken sırtınız dik pozis-
yonda ve bir yastıkla desteklenmiş halde 
oturmaya özen gösterin” uyarısında bulu-
nan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı 
Doç. Dr. Emrullah Hayta sözlerine şöyle 
devam ediyor:” Tablet veya laptop kulla-
nımı sırasında monitör mutlaka mümkün 
olduğu kadar göz hizasında olmalı. Göz ile 
ekran arasındaki mesafe en az 60 olacak 
şekilde ayarlanmalı, omuzlar geride, kollar 
rahat bir pozisyonda olmalı.  
Oturma süresi 30 dakika altında tutulmalı, 
mola verilmeli. Molalar sırasında omuz sil-
kelenerek ve baş yavaşça yana doğru kaydı-
rılarak duruş ayarlanmalı. Oturmanın 
olumsuz etkinlerini azaltmak için en az 
3 dakika yürüyüş yapılmalı” 

MODERN çağda kadınlar, gelenekleri 
terk etmeden zamana ayak uydur-
maya çalışan bireyler haline dönüşü-

yor. Bir yandan geleneksel kalmaya çalışarak 
anne olan, evine bakan; bir yandan modern ol-
maya çabalayan, kariyer hedefleri olan kadınla-
rın yaşadığı bu çatışma aileler için zorlu bir 
gerilim haline gelebiliyor. Mükemmel kariyer, 
mükemmel anne, mükemmel eş… Tüm bunlar 
kadınların kaldırabileceğinden çok daha fazla 
sorumluluk üstlenmesine bunun sonucunda da 
hem kendisini hem aile bireylerini mutsuz ede-
cek tutumlar sergilemesine yol açıyor. Memo-
rial Bahçelievler Hastanesi Psikoloji 
Bölümü’nden Uz. Klinik Psikolog Gözdem 
Özdem, modern çağda kadının rolleri ve bu ko-
şullarda yetişen çocukların sorunları hakkında 
bilgi verdi. 

Bu bir sendrom! 

Modern çağda kadının rollerine adım adım 
bakmak gerekmektedir. Öncelikle her kadın bir 
aileye mensuptur ve o ailenin kıymetlisi yani ev-
ladıdır. Aslında her kadın bir çocuktur. Hayat, 
çocuk rolünü zamanla evrilterek iş rolünü, za-
manla eş rolünü, ev hanımı rolünü ve son ola-
rak annelik rolünü kadına sunmaktadır. Tüm 
bunlardan, çoğu zaman belki de sadece iş ha-
yatı kadının kendi iradesiyle seçtiği roldür. 
Diğer her şey kendiliğinden gerçekleşen, dön-
günün bir parçası haline gelmiş hatta kadına 
dayatılmış roller olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Çoğu zaman danışanlar psikoterapi seansla-
rında bu rollerin kendilerine dayatıldığını fark 
ederler. Oysa yetişkin olmak ile dayatma birbiri 
ile hiç anlaşamaz. Bir bireyi yetişkin yapan şey 
yani onu çocuk olmaktan ayıran nokta dayat-
malar değil sorumluluklardır. Kadın, hem do-
ğurmak hem de çalışmak ister. Kadının bu 
zorlanma ve kendisini zorlama döngüsü litera-
türe yeni bir tanımlama getirmektedir: “süper 
anne sendromu!” 
Süper annelerin ortak özellikleri genellikle 
şöyledir: 
• 30 yaş üstü eğitimli anneler 
• Mükemmeliyetçi kişiler 
• Tek çocuk sahibi olanlar 
• Geç ebeveynlik; çok beklenen çocuk 
• Sosyal medya dayatmasına yenik düşenler 
• Günlük dilde çokça -meli -malı kullanımı.
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Klarnet zamanı
KLASİK müzikseverlere, ens-
trümanlarının gerçek ustala-
rını dinletmekten heyecan 

duyan, Aziz Shokhakimov yönetimin-
deki Tekfen Filarmoni, bu sonbahar, 
büyüleyici bir entonasyona ve benzer-
siz bir tekniğe sahip Alman klarnetçi 
Sebastian Manz’ı ağırlıyor. 13 Kasım 
tarihinde Ankara CSO Sahnesi’nde 
başlayacak sonbahar turnesi, 14 Ka-
sım’da İstanbul Lütfi Kırdar’da verile-
cek konserin ardından 15 Kasım 
tarihinde İstanbul Hisar Okulları’nda 
gerçekleşecek konserle sona erecek. 

Annelik zor iş

Günümüzde ilerleyen teknolojiyle birlikte cep telefonları başta olmak üzere tablet, diz üstü ve masa üstü 
bilgisayarları artık 7’den 70’e her yaş grubunun vazgeçilmezi oldu. Ancak dikkat! Saatlerce, hatta gün boyu  
elimizden düşüremediğimiz bu cihazları doğru kullanmadığımızda omurgamızda ciddi hasarlar oluşabiliyor

Uyku sırasında fazla yastık kullanmak, düz yatamamak veya geceleri nefes nefese uyanmak kalp yetmezliğinin işareti olabiliyor. Memorial 
Ataşehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Bahadır Dağdeviren, kalp yetmezliği ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi

CEP telefonları ve tabletleri yüz-

üstü kullanmak diğer pozisyonlar-

daki kullanıma göre boyun 

kaslarına (boynu dik tutmak için) 

daha fazla yük bindiriyor. Cihazları 

yan yatarak kullanmak, yük veri-

len, yani yatılan taraf omuz ekle-

mine daha fazla yük 

vereceği 
için 
omuz 
ekle-
minde 
kasların 
sıkışma-
sına ve 
omurga 
ağrısına 
neden olu-
yor. Yatarak 
laptop kulla-
nımından 
mümkün ol-
duğu kadar 
kaçınmalı ya da 
kullanım sırasında mutlaka özel 

aparatlar (Laptop yükselticiler, 

boyun desteği) tercih etmelisiniz.

Cihazları  
kullanırken 

yüzüstü yatmayın 

Teknoloji omurganıza 
zarar vermesin

Tekirdağ Temsilcisi 
İrfan DEMİR
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GÜNCEL 3

H Y İnşaat'ın sahibi Hüseyin
Yolaç ve akrabalarına,
D-100 Karayolu Ankara 

istikametinde nakil aracının bozul-
ması sebebiyle cenazelelerini farklı 
bir araca nakil etmek isterken sürücü-
sünün alkollü olduğu belirlenen 41
VZ 662 plakalı motosiklet çarptı.
Yolaç ve akrabaları yaralandı ve has-
taneye kaldırıldı. Daha önce kalbine

iki kez stent takılan tanınan iş insanı
hastanede yaşamını yitirdi.

Motosikletli de ağır yaralı

Üsküdar Acıbadem Hastanei'ne 
kaldırılan kazaya sebep veren moto-
siklet sürücüsünün durumunu ağır
olduğu öğrenildi. Çarptığı aile birey-
lerinden 3 kişi de kol ve bacakların-
dan aldıkları hafif yaralarla kazayı
atlattı. Hüseyin Yolaç evli, 2 çocuk
babasıydı. Yıldız Teknik Üniversitesi
mezunu olan Yolaç daha önce Bili-

şim Vadisi'nin de genel müdürlüğünü
yaptı. Gazete Damga'nın Yönetin
Kurulu Başkanı Mehmet Mert'in de
yakın arkadaşı ve aile dostu olan
Yolaç, vefat haberiyle herkesi gözya-
şına boğdu.

Bugün sonsuzluğa uğurlanacak

Yolaç'ın cenazesi ise Mimaroba Piri
Reis Cami'nde ikindi namazına mü-
teakip kılınacak cenaze namazının ar-
dından Celaliye Yeni Mezarlığı'ndan
toprağa verilecek. 

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

Büyükçekmece / İST.  (Devlet 
Hastanesi Arkası)

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Dostluğuna doyamadığım, sırdaşım, yoldaşım, arkadaşım, 
adam gibi adam;

Hüseyin Yolaç
Zamansız ve elim bir trafik kazası sonucu 

aramızdan çok erken ayrıldı. 
Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun.

Cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Mimaroba 
Piri Reis Camii'nden kaldırılarak, 

Celaliye Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilecektir...

MEHMET MERT
Gazete Damga Yönetim Kurulu Başkanı

HUSEYIN YOLAC 
SEVENLERINI UZDU

Tanınan ve sevilen iş insanı Hüseyin Yolaç'tan sevenlerine kötü
haber geldi. Yakınının cenazesini taşırken bir motosikletlinin
çarptığı Yolaç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

BARIŞ KIŞ

EN ACI
HABER

Dolaptan
milyon çıktı!
İstanbul'da yasa dışı bahis oynatan şebekeye
geçen Salı düzenlenen operasyonda 41 kişi
gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin paraları
sakladığı lüks rezidanstaki dairede elbise
dolabına saklanan 3 milyon 128 bin liranın
bulunması ve ekiplerin evde yaptığı aramalar
polis kameraları tarafından görüntülendi

İstAnbul Siber Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri yasa dışı sanal bahis
oynatan şüphelileri yaklaşık 6 ay boyunca

yaptığı teknik ve fiziki takiple belirlendi. Polis ekipleri
geçen Salı günü 21 ilçede bulunan 52 adrese eş za-
manlı baskın düzenleyerek, hakkında yakalama ka-
rarı bulunan 41 kişi gözaltına aldı. Ekiplerin
adreslerde yaptığı aramalarda, 61 cep telefonu, 50
simkart, 5 hafıza kartı, 9 flash bellek, 7 bilgisayar, 2
tablet, 22 bankamatik fişi, 73 banka kartı ile toplam 3
milyon 128 bin 610 lira ve 540 dolar ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında şüphelilerin kullandığı 4
lüks araca da el konuldu.

Polis kamerası kaydetti

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri-
nin yaptığı baskın polis kameraları tarafından saniye
saniye görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin ban-
kamatiklerden para çekme anları ve topladıkları pa-
raları valizlerle Küçükçekmece Halkalı'da bulunan bir
rezidansa getirmeleri yer aldı. Polis ekiplerinin rezi-
dansta yaptığı aramalar sırasında elbise dolabı ve
evde bulunan çekmecelerde saklanan paraların ele
geçirilmesi saniye saniye kameralara yansıdı. Gözal-
tına alınan 41 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki iş-
lemlerinin ardından gün içerisinde adliyeye sevk edi-
leceği öğrenildi.

Yanlışlıkla cinayet
Avcılar'da otomobilin içinde tabancasıyla oynayan Emre

K.(23), silahın ateş alması sonucu ön koltukta 
oturan arkadaşını vurarak öldürdü
AvcılAr, Firüzkoy, Yeşilkent Mahallesi'nde
geçen çarşamba saat 01.00 sıralarında mey-
dana gelen olay görgü şahitlerinin ifadelerine

göre şöyle gelişti; Birlikte otomobille dolaşmaya çıkan
Mehmet Hasanoğlu, Emre K. ve Ertuğrul Ş. bir süre
dolaştı. Araç hareket halindeyken otomobilin arka kol-
tuğunda oturan Emre K., belindeki tabancayı çıkarak
oynamaya başladı. Bu sırada silah bir anda ateş alır-
ken, namludan çıkan mermi otomobilin sağ ön koltu-
ğunda oturan Mehmet Hasanoğlu'na saplandı. Ağır
yaralanan Mehmet Hasanoğlu  arkadaşları tarafından
yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Mehmet
Hasanoğlu hastanede hayatını kaybederken, Emre K.
ve yanında bulunan arkadaşları hastaneden kaçtı.



 
 

E senyurt Belediye Meclisi Kasım ayı 
ikinci oturumunda kavga çıktı. Meclis 
üyeleri arasında toplantı salonunda 

başlayan kavga dışarıya da yansıyınca yum-
ruklar konuştu. Meclisi izlemeye gelenlerden 
birinin AK Partili bir meclis üyesine saldırdığı 
iddia edildi. Yaşanan arbadenein ardından 
çevik kuvvet belediyeye geldi. Bu arada 2011 
yılında Yeşilköy 2001 Eğitim Sağlık Kültür 
Vakfı'na tahsis edilen 25 dönümlük arazinin 
tahsisinin iptali ikinci kez AK Partililerin ret 
oyu vermesi sonucu yapılamadı. 

Taşıma sistemi söz konusu değil 

Konuya ilişkin açıklama yapan Esenyurt Be-
lediyesi ise; “Esenyurt Belediyesi Kasım ayı 
2. Meclis Toplantısı dün gerçekleşmiştir. 
Toplantıda, Esenyurt’un geleceğini ilgilendi-
ren 5 gündem maddesi ele alınmıştır. Bu 
maddelerin sonuncusu, eğitim alanı yapıl-
mak üzere bir vakfa tahsis edilen ancak tah-
sisin kanunlara aykırı ve usulsüzce yapıldığı 
Sayıştay raporunda da yer alan 25 dönüm-
lük arsa tahsisinin iptaline ilişkin madde ol-
muştur. Meclis toplantısında Belediye 
Başkanımız Sayın Kemal Deniz Bozkurt’un 
bazı meclis üyelerine karşı hakaret, tehdit ve 
sözlü tacizde bulunduğu iddiaları gerçek dı-
şıdır. Böyle bir durum ne söz konusu toplan-

tıda ne de daha önceki meclis toplantılarında 
yaşanmıştır. Belediye Meclisi Çalışma Yö-
netmeliği’nde yer alan “Meclis toplantıları 
halka açıktır.” ifadesine dayanarak çok sa-
yıda Esenyurtlu da, kendi iradeleriyle top-
lantı salonunda yer almış, iddia edildiği gibi 
‘taşıma sistemi’ ile salona getirilmeleri söz 
konusu değildir. İlgili gündem maddesine 
ilişkin görüşmeler sürerken toplantıyı izleyen 
bazı vatandaşlar, meclis üyelerine sözlü mü-
dahalede bulunmuştur. Oturumu yöneten 
Başkanımız Sayın Kemal Deniz Bozkurt, her 
seferinde gerekli uyarılarda bulunmuş ve 

meclis üyelerinin konuşmalarına devam et-
meleri için gerekli düzeni sağlamıştır” ifade-
lerine yer vedi. 

Bozkurt'u itham etmek yanlıştır 

Belediye Başkanı Bozkurt'a yönelik iddiaları 
da yanıtlayan belediye; “Sosyal medya plat-
formu üzerinden yapılan canlı yayının kay-
dında da açıkça görüleceği üzere, meclis 
üyelerine küfür ve hakaret edildiği ve Başka-
nımız Sayın Kemal Deniz Bozkurt’un uyarı 
yapmadığı iddiaları izaha gerek duyulmaya-
cak derecede gerçek dışıdır. Tahsis iptaline 

ilişkin oylama bittikten sonra seyirciler için-
den birkaç kişi, oylama sonucuna itirazlarını 
bazı meclis üyelerine sözlü olarak dile getir-
miştir. Bu esnada Başkanımız Sayın Kemal 
Deniz Bozkurt başta olmak üzere gerek bele-
diyemizin güvenlik personeli gerekse emniyet 
güçleri gerekli müdahaleleri yapmış, iddia 
edildiği gibi herhangi bir sözlü veya fiziki sal-
dırı meydana gelmeden sükunet sağlanmış-
tır. Bu durum, defalarca izlenen ve gerekli 
görülmesi halinde yetkili makamlarla payla-
şacağımız kamera kayıtlarında da açıkça 
görülmektedir” açıklamasını yaptı.

AVCILAR Belediyesi’nin 12. 
Salon 601/C numaralı standında 
düzenlenen söyleşiler, belediye-

nin ve Başkan Turan Hançerli’nin sosyal 
medya hesaplarından canlı olarak yayın-
landı. Tarihçi, yazar Sinan Meydan ve 
Turan Hançerli, çocuklara okuma alışkan-
lığı kazandırma konusunda ebeveynlere 
düşen görevlerle ilgili eğitici bir söyleşi ger-
çekleştirdi. Her ikisi de ikişer kız çocuğu ba-
bası olan Meydan ve Hançerli, kendi 
çocuklarından örnekler vererek ailelerin ço-
cuklarına okuma alışkanlığı kazandırmak 
için yapması gerekenleri konuştu. Hançerli 
ve Meydan, ailelerin kitap okuma alışkanlı-
ğına sahip olmasının çocuklara kitap oku-
mayı sevdirdiğini ve okuma alışkanlığı 
kazandırdığını söylediler. Hançerli, çocuk-
ların daha fazla kitap okumaları için bele-
diyenin yürüttüğü çalışmalardan bahsetti. 
Üniversite dönemini Avcılar’da geçiren 
Sinan Meydan’ın son kitabı Hafıza’nın ko-

nuşulduğu söyleşide Avcılar’ın sosyal ha-
yatı ve üniversiteliler için sunular imkanlar 
da gündemdeydi. 

Kitap Fuarı’na ulaşım sorunu çözülecek 

Araştırmacı gazeteci İsmail Saymaz’ın ka-
tıldığı söyleşide ise İstanbul Kitap Fua-
rı’nın artıları ve eksileri konuşuldu. İsmail 
Saymaz, gazeteci ve yazalar gözüyle İs-
tanbul Kitap Fuarı’nı anlattı. Fuara ulaşım 
konusunda vatandaşların sorun yaşadığı 
belirtilen söyleşide Başkan Hançerli, İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nun fuara gidiş gelişi 
kolaylaştıracak çalışmalara hız ve öncelik 
vereceğini açıkladı.  Söyleşide Avcılar Be-
lediyesi’nin gençlere ve çocuklara okuma 
alışkanlığı kazandırmak için yürüttüğü ça-
lışmalardan da bahsedildi. 22 bin kitaplık 
dijital kütüphane projesini hayata geçiren 
Turan Hançerli, kütüphaneye sesli kitapla-
rın da eklenmesi yönünde hazırlıklar 

olduğunu ifade etti.  

Avcılar halkı sahili daha çok kullanıyor 

Saymaz ve Hançerli, Avcılar’ın doğal güzel-
likleri ve Avcılar halkının bu doğal güzellik-
lerden nasıl faydalandığıyla ilgili de 
konuştular. Başkan Hançerli, Avcılar halkı-
nın eskisine göre sahilde daha çok vakit ge-
çirdiğini belirtti. Hançerli, İsmail Saymaz’ı 
kendisinin de takip ettiği iş cinayeti davala-
rındaki araştırmacı tavrından tanıdığını an-
lattı.  Söyleşide İsmail Saymaz, Türkiye’de 
gazeteciliğin geldiği noktayı, gazetecilerin 
karşılaştıkları zorlukları ve gördükleri bas-
kıyı da anlattı. 

Mahruki'yla deprem sohbeti 

Hançerli’nin bir diğer konuğu ise 
AKUT’un kurucusu, dağcı, yazar, belges-
elci Nasuh Mahruki oldu. Mahruki, son 
kitabı ‘Kendi Everest’inize Tırmanın’ 
hakknda konuştu ve kitap yazmak, belge-
sel çekmek gibi çalışmalarından bahsetti. 
Mahruki, uzmanı olduğu dağcılığa nasıl 
başladığını ve bu konuda nasıl uzmanlaştı-
ğını, arama kurtarma alanındaki çalışma-
larının nasıl başladığını ve AKUT’un 
kuruluş sürecini anlattı.  17 Ağustos Dep-
remi ve bu depremin başta Avcılar olmak 
üzere yarattığı yıkımın da gündeme geldiği 
söyleşide Avcılar Belediyesi’nin deprem 
öncesi ve sonrası için yürüttüğü çalışmalar 
konuşuldu. Mahruki, Türk toplumu gibi 
birbirine bağlı, başkaları için fedakarlık ya-
pabilen toplumların dayanıklı olduklarını, 
bu toplumların yıkılmasının zor oludu-
ğunu ifade ederek 17 Ağustos depreminde 
bu dayanışma duygusuyla yaraların 
sarıldığını söyledi. YAKUP TEZCAN 
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K adınların dedikoducu olduğu ön yar-
gısıyla baktığımız şu dünyada as-
lında erkeklerin de içinde olduğu 

insanın ürettiği ve ürettiğini yaymaya çalış-
tıkça kendisinin de buna inandığı ve kanser 
olacak, kanser edecek kadar önüne geçile-
mez bir şeydir dedikodu. 

Örnek olarak kadınlarda sıkça görülen 
Meme Kanserinin nedenini araştıran bilim 
adamlarının ilk yol olarak yani kısa yoldan 
müdahale edip, memeyi bıçak altına yatırır-

larken, kanserin asıl bir hücresinin de dedi-
kodu olduğunu hesaba katarlar mı onu da 
bilmem .. 

Evet, özellikle başında bulunduğum stk'da 
başta olmak üzere bir çok alanda üretilen 
dedikoduların insanların özel hayatına kadar 
indirgenip, o hayatı alt/üst eden bir azaba 
dönüştüğünü de bir insan olarak söyle biliriz. 

Ve asıl hedefin böl/parçala/yönet olan 
yani diğer adı 'ayır, araya uçurum koy ve 
bitir' olan amacın diğer bir adı da olan dedi-

kodu mekanizmasının tüm has-
talıkların başını çekerken bu bataklığı kurut-
manın yolunun da yine biz insanlar 
yaşananlar, yapılmak istenenler ve söylenen-
lere karşı ortaya koyacağımız sağ duyu ile o 
dedikodu hastalığının etkisine girip, hasta-
lanmamak için iyi ölçüp, iyi biçmeliyiz. 

Ve en önemlisi moral bozan, enerjiyi tüke-
ten dedikoduyu tam tersine çevirerek hayatı-
mızı cehenneme çevirmesine izin vermeden 
ve en önemlisi tüm dedikodu ve olumsuzluk-
lara karşın direncimiz arttıran güzellikleri 
arayıp, bulmalıyız. 

Bunun yolu da, 'O ele demiş, bu bele 
demiş' e bakmadan dedikodu mekanzima-
sına kapılmadan, 'Ben ne yapabilirim, nere-
den ve nasıl başlarım?' diyerek ve o 
dedikodulara neden olanları da hesaba 
katarak yeni bir yol haritası çizip var 
olanları da terk etmeden, onlarla birlikte 
ama konuşarak, dinleyerek, anlayarak 

yolumuza devam etmeliyiz.. 
Bunun en güzel örneği bu yazıya vesile 

olan ve bugün ki yazımı da bana yazdıran 
dedikodulara teslim olmadan yapıldığı iddia 
edilen dedikodulara inat şu güzelim dünyaya 
bakarak ve bir çoğumuza ders olacağını um-
duğum bir konuyu, adice bir dedikoduyu 
olumluya çevirmemdir. 

Kısacası buna yani dedikoduya dokunma-
mızı sağlayan ve hem de bugün ki yazımı da 
yazdıran hem o alçak dedikoduculara hem 
de o dedikoduları duyup içine girdiği atmos-
ferle beni arayana teşekkür ederken,  
“durmak yok , yola devam “ diyelim mi!..

Dedikoduculara teşekkür

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Esenyurt Meclisi’nde  
yumruklar konuştu
Esenyurt Belediye Meclisi 
Kasım ayı ikinci oturumunda 
kavga çıktı. Meclis üyeleri  
arasında toplantı salonunda 
başlayan kavga dışarıya da 
yansıyınca yumruklar konuştu 

ON ikincisi yapılan “Atamızın 
Yolundayız” bisiklet turu Ataşehir 
Belediyesi’nden başladı. Ataşehir 

Belediyesi ile Bisikletliler Derneği’nin birlikte 
düzenlediği “Atamızın Yolundayız” bisiklet turu 
kapsamında, onlarca bisikletli Anıtkabir’e git-
mek için Ataşehir Belediyesi’nin önünden yola 
çıktı. Bisikletliler, 10 Kasım’da Ulu Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk'ün huzurunu varmak için 
pedal çevirecekler. 

Anıtkabir’e gidecekler 

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah 
Der, Kalender Özdemir, Ekrem Köse ve birim 
müdürleri tarafından Anıtkabir’e uğurlanan bi-
sikletliler, bu yolculuğun ardından 10 Kasım 
Pazar günü 81 ilden gelen diğer bisikletlilerle 
birlikte Aslanlı Yol’dan geçerek Ata’nın huzu-
runa çıkacaklar. Anıtkabir’e ulaşan bisikletliler, 
Ataşehir Belediyesi’nden aldıkları Türk Bay-
rağı’nı Anıtkabir’e bırakacaklar. Türkiye Cumhu-
riyeti’nin ne zor koşullarda kurulduğuna dikkat 
çekmek için bisikletleriyle bu yolculuğa çıktıkla-
rını ifade eden Bisikletliler Derneği Genel Baş-
kanı Murat Suyabatmaz, “At sırtında kurulan 
vatanımız için biz de bisikletlerimizle, demir at-
larımızla bu yolculuğa çıkıyoruz. Ataşehir Bele-
diyesi’nin desteğiyle yapacağımız bu yolculukla 
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu illerinden geçerek 
Anıtkabir’e ulaşacağız. Bu yıl KKTC’den de gele-
rek aramıza katılan arkadaşlarımız var. 
Aydın’dan Kayseri’den yurdun farklı yerlerinden 
yola çıkan bisikletlilerle Ankara’da buluşarak 
Atamızın huzuruna çıkacağız” dedi.

KADIKÖY Belediyesi Dr. Rana 
Beşe Sağlık Polikliniği “Toru-
numu Beklerken” programıyla 

torun sahibi olmaya hazırlanan büyük-
anne ve büyükbabalara ücretsiz eğitim ve-
riyor. Programda çocuk doktoru ve 
psikiyatristler tarafından “Bebek Bakı-
mında Doğru Bilinen Yanlışlar”, “Bebek 
ve Çocuklarda Acil Durum Uygulama-
ları”, “Yeni Anne – Baba ve Torun ile İleti-
şim”, “Büyüanne – Büyükbabalık Rolü”, 
“Kuşak Çatışması” konu başlıkları yer alı-
yor. Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği 2012 
yılından beridir sürdürdüğü “Gebe 
Okulu” eğitim programıyla da anne ve 
baba adaylarına, gebelik sürecini daha bi-
linçli ve sağlıklı geçirmelerine katkı sağla-
yacak eğitimler düzenliyor. “Sağlıklı gebe, 
sağlıklı bebek” sloganıyla sürdürülen 

program, çocuğun bakımı ve gelişimiyle il-
gilenen büyükanne ve büyükbabaları da 
kapsamına alarak 2016 yılında “Toru-
numu Beklerken” eğitim programını ha-
yata geçirdi. 

Kayıt yaptırmak mümkün 

Kuşaklararası çocuk bakımında yaşanan 
anlaşmazlıkları en aza indirmek, tüm aile-
nin gerginlikten uzak, keyifli bir şekilde ai-
lenin yeni üyesini karşılamaları amacıyla 
geliştirilen eğitimler en fazla 15 kişilik 
gruplar halinde gerçekleşiyor. Haftanın iki 
günü saat 10.00 – 13.00 saatleri arasında 
Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği eğitim sa-
lonunda düzenlenen programa katılmak 
isteyen büyükanne ve büyükbabalar 
02164188830 nolu telefon numarasından 
kayıt yaptırabilecek. SAVAŞ ATAK 

Kadıköy eğitimden geçti

TÜYAP’ın yıldızı Avcılar oldu 

Fakir YILMAZ
YAZIYORSAM SEBEBİ VAR

Ortaya çıkan manzaralara ilişkin tak-
diri halka bırakan belediye şu ifade-
lere yer verdi; “Belediye 
başkanımızın toplantı boyunca ve 
sonrasında ortaya koyduğu iyi niyetli 
çabalarını ‘zorbalık’ olarak nitelendi-
ren anlayışın değerlendirmesini ise 
Esenyurt halkının ve kamuoyunun 
takdirine ve vicdanına bırakıyoruz.”

VİCDANLARA  
BIRAKIYORUZ

Bu yıl 38’incisi düzenlenen TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda Avcılar Belediyesi standı hem keyifli hem de eğitici 
söyleşilere ev sahipliği yaptı. Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin de katıldığı söyleşilerde Sinan 

Meydan, İsmail Saymaz, Nasuh Mahruki, Faik Bulut ve Yunus Arıkan gibi birçok tanınmış isim yer aldı 

Kadıköy Belediyesi’nin torun sahibi olmaya hazırlanan büyükanne ve büyükbabalara yönelik 
düzenlediği “Torunumu Beklerken” eğitim programı dördüncü yılına girdi. Program  

kapsamında bebek bakımı, çocuklarda acil durum uygulamaları, çocuklarla iletişim gibi  
konularda konunun uzmanları tarafından eğitimler veriliyor

Ataşehir Ata’sını 
unutmadı
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün, İs-
tanbul’da “Ata Türküleri” tanıtım 

toplantısına katılıp, “temel atmama” tö-
reni düzenledikten sonra Almanya’nın 
başkenti Berlin’e uçtu. İmamoğlu, Berlin 
Duvarı’nın yıkılmasının 30. Yıl Dönümü 
etkinlikleri kapsamında, Berlin Şehir Par-
lamentosu tarafından, aynı zamanda İs-
tanbul ile kardeş şehir olan bu kente davet 
edildi. İmamoğlu’na bu yolculuğunda eşi 
Dilek İmamoğlu ile İBB Genel Sekreter 
Yardımcıları Şengül Altan Arslan, İbrahim 
Orhan Demir ve İBB Sözcüsü Murat 
Ongun da eşlik etti. 

3 ayda 2 seçim kazandım 

İmamoğlu, Berlin’e indikten sonra ayağı-
nın tozuyla, TÜSİAD Berlin ve Mercator 
Vakfı ev sahipliğindeki çalışma toplantı-
sına katıldı. The Regent Hotel’de gerçek-
leştirilen toplantıda sırasıyla Türk asıllı 
siyasetçi Özcan Mutlu, Mercator Vakfı 
Başkanı Rüdiger Frohn, TÜSİAD Berlin 
adına Hüseyin Gelis ve İBB Başkanı İma-
moğlu birer konuşma yaptı. Türkiye ve Al-
manya arasında tarihi, siyasi ve ekonomik 
anlamda derin bağlar bulunduğunu belir-
ten İmamoğlu, “Burada bulunmamızın 
temelinde bu duygular yatmaktadır. Bunu 
hisseden, taşına bir İBB Başkanı olarak 
sizleri selamlıyorum. Tarihte ilk olarak, 3 
ayda 2 seçim kazanmış bir belediye başka-
nıyım. (Alkışlar.) Alkışlanacak bir şey mi, 
emin değilim, ama sonuç öyle. 23 Hazi-
ran’daki seçim, İstanbul’daki belediye baş-
kanlığı seçimlerinin son 50 yıldaki en 
yüksek oranı. 5 milyona yakın insanın oy 
verdiği bir insan olmanın sorumluluğu 
bambaşka” dedi. 

2 demokrasi kahramanı 

Berlin’in simgesel bir döneminde Alman-

ya’da bulunduğunu hatırlatan İmamoğlu, 
“O dönemde hayatlarını kaybedenlerin ve 
onun öncesinde, duvarın yıkılışıyla özgür-
lüğün elde edilmesi sürecine dönük hayat-
larını kaybeden insanların birer demokrasi 
kahramanı olduğunu buradan hatırlat-
mak isterim. Çok masum bir Türk çocu-
ğunun ve bir Türk gencinin de o dönemde 
hayatlarını kaybettiğini ve bunun da bu-
rada anılması gerektiğini düşünüyorum. 
Tam da bugün burada bulunmanın, sim-
gesel açıdan özgürlüğe, demokrasiye çok 
özel mesajlar verdiğinin farkındayım. 
Geçmişten bugüne bir köprü kurduğu-

muzda aslında 2 demokrasi kahramanı, 
Berlin’i ve İstanbul’u alkışlamak lazım” 
diye konuştu. 

Yeni işlere yelken açabiliriz 

Küresel ısınma, yenilenebilir enerji, akıllı 
kent, kentsel planlama, teknoloji ve metro 
yatırımlarına öncelik vereceklerini belirten 
İmamoğlu, “Orta vadede sadece yurt dı-
şından çok yatırım çeken bir kent olmaya-
cağız. Geliştireceğimiz özgürlük ve 
demokrasi ortamıyla dünyadan yetenek 
çeken., özellikle çok yakın mesafedeki mil-
yarı aşan nüfusun yetenekli insanlarının 

da tercih ettiği bir merkez haline gelmek 
istiyoruz. Tüm bu bahsettiğim konularda, 
maksimum bir planlamaya hazırız, çalışı-
yoruz. Bu konuda iş ortaklığına da hazırız. 
Yeni iş birliklerine hep beraber yelken aça-
biliriz. Hepinizin bilmesini istiyorum: 23 
Haziran seçimleri, İstanbul için yeni bir 
başlangıcın tarihi olmuştur. İstanbul’daki 
enerji, Türkiye’ye de yansıyacak, Türki-
ye’nin enerjisi de hem Türkiye-Avrupa iliş-
kilerinde hem de Almanya ile olan 
ilişkilerinde de yeni bir başlangıca imza 
atacak iddiaya da sahip olduğunu sizlerle 
paylaşmak isterim” şeklinde konuştu.

Berlin’i ve istanbul’u 
alkıslamamız lazım

HIDIR ULUDAĞ

EKREM İmamoğlu, CHP Bey-
likdüzü İlçe Başkanı olarak 
görev yaptığı dönemde, 2011 

yılı 10 Kasım’ından itibaren başkanlığı 
süresince Atatürk için Cami’de mevlit 
okutmaya, Cemevi’nde ise lokma dağıt-
maya başladı. Bu geleneğini Beylikdüzü 
Belediye Başkanlığı döneminde de aksat-
madan sürdüren İmamoğlu, İstanbul 
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ola-
rak da Atatürk’ü aynı şekilde anacak. 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulu 
Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, 
İstanbul’un manevi atmosferini ayakta 
tutan iki önemli mekanda anacak. Baş-
kan İmamoğlu, Taksim Meydanı’ndaki 
resmi törenin ardından Eyüp Sultan Ca-
mi’nde Mevlid-i Şerif okutacak, Karaca-
ahmet Sultan Cemevi’nde lokma 
dağıtacak. 

Dolmabahçe'de tören  

Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Cumhuriyetin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
ebediyete intikal edişinin 81. yılında, tüm 
Türkiye’de büyük bir özlem, şükran ve 
minnetle anılacak. İstanbul’daki devlet tö-
renlerinin adresi Dolmabahçe Sarayı ve 
Taksim Meydanı olacak. Dolmabahçe 
Sarayı’nda gerçekleşecek törene TBMM, 
İstanbul Valiliği, İBB Meclisi ve 1. Ordu 
Komutanlığı’ndan temsilciler ile devlet er-
kanı iştirak edecek. Törenin ardından 
Dolmabahçe Sarayı, Ata’sını anmak için 
ziyarete gelen vatandaşlara açılacak. Baş-
kan İmamoğlu, Taksim Meydanı’ndaki 
anma törenine katılacak. İstanbul Valisi 
Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral 
Musa Avsever Taksim Cumhuriyet 
Anıtı’na çelenklerini sunacak. Ardından 
saat 09.05’te Atatürk’ün manevi huzu-

runda saygı duruşunda bulunulacak. 

İmamoğlu geleneğini sürdürecek 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, anma 
töreninin ardından Eyüp Sultan Ca-
mi’nde öğle namazına takiben Mevlid-i 
Şerif okutacak. İstanbul’un manevi kal-
binde Atatürk, silah arkadaşları ve şehit-
ler dualarla anılacak. Mevlid-i Şerif’in 
ardından Cami avlusunda helva, şerbet 
ve su ikram edilecek. Başkan Ekrem 
İmamoğlu’nun 10 Kasım’daki diğer ad-
resi Üsküdar Karacaahmet Sultan Cem-
evi olacak. 14.30’da gerçekleşecek 
ziyarette Atatürk ve şehitlerimiz anılacak, 
lokma ile şerbet dağıtılacak. Cemevi giri-
şine konumlandırılan Atatürk fotoğraf-
ları ziyaret edenleri karşılayacak. Her iki 
ibadet yerindeki anmalara İstanbul halkı 

davetlidir. 

Özel anma gecesi  

İBB, Türk milletinin anma günü olan 10 
Kasım'da özel bir etkinlik daha düzenle-
yecek. Atatürk’ü Anma Gecesi, 10 
Kasım Pazar akşamı, Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’nda (CRR) gerçekleştiri-
lecek. Özel gecede Mustafa Kemal Ata-
türk; Aşık Veysel’den Bedri Rahmi 
Eyüboğlu’na,Sabahattin Ali’den Tatyos 
Efendiye şiirler ve şarkılarla anılacak. 
Katılımın ücretsiz olduğu Atatürk’ü 
Anma Gecesi’nde İBB Şehir Tiyatroları, 
İBB Bandosu ve İTÜ Türk Musikisi 
Devlet Konservatuarı sahne alacak. 
19:30’da Mustafa Kemal Atatürk'ün anı-
sına gerçekleşecek bu özel etkinliğe tüm 
İstanbullular davetlidir. UFUK ÇOBAN 

Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30. Yıl Dönümü etkinliklerine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Geçmişten bugüne 
bir köprü kurduğumuzda aslında 2 demokrasi kahramanı, Berlin’i ve İstanbul’u alkışlamak lazım” diye konuştu

Dualar Atatürk için

İSTANBUL Büyükşehir Bele-
diyesi, Kadıköy Orgeneral 
Şahap Gürler Caddesi'nde 

başlatılan yol çalışması nedeniyle İETT 
otobüsleri için alternatif güzergahlar 
oluşturdu. İstanbulluların çalışmalar-
dan olumsuz etkilenmemesi için, Ayrı-
lıkçeşmesi İstasyonunun karşısına da 
yeni durak ekleniyor. 
Kadıköy Orgeneral Şahap Gürler Cad-
desi'nde, Marmaray çalışmaları kapsa-
mında yol kapaması yapılıyor. Cadde, 
Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komis-
yonu (UTK) Kararıyla 180 gün süreyle 
araç trafiğine kapalı olacak. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, İETT'nin de 
yoğun olarak kullandığı caddenin ka-
panmasıyla, otobüsler için alternatif 
güzergahlar oluşturdu. Çalışmalar sü-
resince, 56 İETT hattı 507 araç, günlük 
2 bin 578 sefer ile Behiçbey Sokak’tan 
geçecek. Bu durumda tek yön olarak 
hizmet veren Haydarpaşa Köprüsü çift 
yönde çalışacak ve Kadıköy yönünde 
şerit daralması meydana gelecek. 

Trafiğe kapalı olacak 

Mevcut durumda çift yön olarak hiz-
met veren Behiçbey Sokak ise çalışma-
lardan dolayı tek yön olarak 
kullanılmaya başlanacak. Kadıköy çı-
kışları için trafik yoğunluğu azaltılmaya 
çalışılacak. Çalışmalar süresince, gü-
zergah dışı kalacak Hamza Yerlikaya 
durağı yerine Ayrılıkçeşmesi İstasyo-
nu'nun karşısına yeni durak eklenecek. 
Orgeneral Şahap Gürler Caddesi, 11 
Kasım 2019'da başlayacak çalışmalarla 
180 gün süreyle trafiğe kapalı olacak.

Kadıköy’de  
duraklar değişiyor

Utku KIZILTAN
ÇEVRE VE HUKUKİ HAKLARIMIZ

utkukiziltan@gmail.com

Türkiye'nin biyocoğrafyası 
Neden deprem ülkesiyiz?

Hangi konuya el atsanız göğsünüz kabarır 
gurur ve mutluluktan uçarsınız. Yer üstü 
zenginliklerimiz tüm dünyayı kıskandırır, yer 

altı zenginliklerimiz tüm dünyayı kıskandırır. Bir de 
bu ülkeyi yönetenler için böyle söyleyebilsem Türkiye 
Dünya Lideri olur. 

Önce Bor madenimiz, sonra toryum madenimiz, 
daha sonra feomidyum, şimdi de Osmiyum. Hepsinin 
en zengini TÜRKİYE. 

- Osmiyum dünyada en çok nerede bulunuyor? 
Bildiniz, TÜRKİYE'de. 

- Tahmin edilen rezerv ne kadar? 127.000 Ton. 
- Sonra hangi ülke geliyor? BULGARİSTAN. 
- Onun rezervi ne kadar? 2.500 Ton. Pekiiii! 

Sahip olduğumuz Osmiyum'un maddi değeri ne? 
- Çok şaşıracaksınız 9 Trilyon USDolar. 
- Türkiyenin iç borcu; 85 Milyar USDolar, Dış 

borcu; 125 Milyar USDolar. Toplam borcu 220 
Milyar USDolar. Elimizdeki Osmiyum'un değeri 
ne idi? 9 Trilyon USDolar. Yani toplam borcumuzun 
40 katı. 

Bütün dünya madenlerimizi satın almak için sı-
rada, biz de satmak için pazardayız. Esasen bu ya-
zımdan başlayarak ülkemizin yer üstü "BİYOLOJİK 
ZENGİNLİĞİ"ni anlatacaktım size. 

Gelin ülkemizi daha derinden tanıyalım 
sevgimiz artsın 

Türkiye, orta enlem kuşağında yer alır. Deniz sevi-
yesinden iki bin metre ve üzerine uzanan pek çok 
dağları, platoları ve ovalarıyla farklı iklim koşulları 
isteyen binlerce canlı türüne ev sahipliği yapmakta-
dır. Tüm Avrupa Kıtasında 12000 canlı türü varken 
Türkiye'de 9000 canlı türü yaşar bunun da 3000 ka-
darı endemiktir yani sadece Türkiye'de vardır. Vadi-
ler ve çöküntü alanlarının yarattığı mikroklima 
etkisi, tür zenginliğini daha da arttırmaktadır. 

Eski dünya kıtaları arasında köprü görevi gören 
Türkiye, son iki milyon yılda yaşanan buzul çağla-
rında pek çok canlı türü tarafından sığınak olarak 
kullanılmış ve günümüzdeki biyolojık çeşitliliğe ka-
vuşmuştur. Ancak öncelikle sığınak koşullarını sağla-
yan yer şekillerinin gelişimini özetlemek gerekir. 

Türkiye, jeolojik açıdan genç bir ülkedir ve halen 
devam etmekte olan bir dağ oluşum kuşağında yer 
almaktadır. 65 milyon yıl önce başlayan bu dağ olu-
şumu hareketleriyle Afrika, Arabistan ve Hindistan 
kuzeye, Avrupa ve Asya'ya doğru ilerlemekte ve bu 
ilerlemenin sonucunda temas sağlanan kesimlerde 
yüksek dağ kıvrımları oluşmaktadır. Bu durum bir 
dünya haritasında rahatlıkla gözlenebilir. Çevresin-
deki büyük kıtalarla kıyaslandığında çok geç deniz 
yüzeyine çıkan Anadolu, Afrika'nın eski Akdeniz'in 
(Tetis) tabanındaki tortulları itekleyip yükseltmesiyle 
Toros Dağları'na kavuşmuştur. Anadolu, yaklaşık 
12 milyon yıl önce Arap levhasının yılda 2-3 santi-
metre kadar hızla itelemesiyle doğu kısmından yük-
selmeye başlamış, batı kesimi ise gevşeme sonucu 
kırılmalarla bloklar halinde çökerek Gediz ve Men-
deres Nehirleri için hazır vadiler oluşturmuştur. İç 
Anadolu Kapalı Havzası da aynı dönemin eseridir. 
Yine aynı dönemde Karaman'ın kuzeyindeki Karaca-
dağ'dan Ağrı Dağı'na dek uzanan hat boyunca volkan 
dağları yükselmiş ve günümüzdeki şeklini almıştır. 
Türkiye bu nedenle dağlık ve engebeli bir araziye sa-
hiptir ve bu hareketler halen devam etmekte oldu-
ğundan deprem yönünden de aktif durumdadır. 

Bugün, Avrupalı canlılara daha çok Karadeniz ve 
Batı Anadolu'da, Afrikalı türlere ise Akdeniz'in sahil 
şeridi ve Güneydoğuda, Asya kökenlilere ise Doğu ve 
Orta Anadolu'da rastlanmaktadır. İşte dünyanın oluşu-
mundan bu güne Türkiye. Sağlıklı kalmanız dileğimle.

SEÇİM kampanyasında sık sık  
İstanbul’un gelmiş geçmiş en 
demokrat belediye başkanı olarak 
anılmak istediğini belirttiğini anla-
tan İmamoğlu, bu iddiasında  
çıtayı yükseltti. İmamoğlu, “Bu 
kavramla hem böyle olmak iste-
rim ama Berlin’de şu cesareti 
kendimde hissettim: Demokrat 
olma konusunda, dünyadaki her 
belediye başkanıyla da yarışmayı 
kendime hedef olarak bu akşam 
koymuş olduğumu sizlere duyur-
mak istiyorum” dedi. 

Her başkanla yarışırım

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube Müdürlüğü koordine-
sinde, olası terör ve asayiş olay-
ları ve trafik kazalarının 
önlenmesine yönelik  'Kurt Kapanı 
2019-17" denetimi yapıldı. İstan-
bul Emniyet Müdürü Mustafa Ça-

lışkan'ın talimatı ile yapılan heli-
kopter destekli denetime  Havacı-
lık, Narkotik Suçlarla Mücadele, 
Terörle Mücadele, Özel Harekat, 
Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, 
Bomba İmha ve İnceleme, Çevik 
Kuvvet ve Trafik Denetleme ekip-

leri ile ilçe emniyet müdürlükle-
rinde görevli personel de katıldı. 
Denetimler kapsamında Kadıköy 
Kuşdili Caddesinde, güvenlik nok-
tası oluşturan ekipler, kimlik kont-
rolleri yaptı, durdurulan araçlar 
didik  didik  arandı. 

Ekrem İmamoğlu, her 10 Kasım’da Atatürk için Cami’de mevlit okutma, Cemevi’nde lokma dağıtma geleneğini İBB  
Başkanı olarak da sürdürecek. Metro ve tramvaylar, saatler 09:05’i gösterdiğinde Ulu Önder anısına istasyonlarda duracak

SULTANGAZİ  75. Yıl Ortaokulu tara-
fından, Lösemili Çocuklar Haftası 
kapsamında öğrencilerle farkındalık 

yürüyüşü gerçekleştirildi. Öğrenciler maske takıp 
ellerindeki dövizlerle yürüyüşe katılım gösterdi. 
Öğrenciler, Aksaray'da bulunan Merkez Meh-
metçik İlkokulu'nda otizmli öğrencileri yuhala-
yan velileri de tepki gösterdi. Sultangazi'de 2-8 
Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında 
öğrencilerle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. 
75. Yıl Ortaokulu tarafından düzenlenen yürü-
yüşe öğretmenler ve yaklaşık 200 öğrenci katıldı. 
Öğrenciler maske takıp ellerindeki dövizlerle lö-
semili çocuklara destek verdi. Okul önünde baş-
layan yürüyüş Sultangazi Hükümet Konağı 
önünde sona erdi. Öğrencilerden İrem Nisa Ti-
laver, "Bugün amacımız farkındalık yaratmak. 
Umarım işe yaramıştır. Lösevili kardeşlerimiz 
için farkındalık yaratmak istiyoruz. Arkadaşla-
rımla ve kendimle gurur duyuyorum" dedi. 

Öğrenciler lösemili 
arkadaşları için yürüdü

İstanbul ‘Kurt Kapanı’ denetiminden geçti



İ lçeye bağlı Karaburun, Azaplı,
Kekikli ve İnekli köylerinde Gü-
neydoğuda ilk 1991'de 20

dönüm alan üzerinde yetiştirilen
hurma bu yıl 14 bin dönüme ulaştı.
Arazide 16 bin ton rekoltenin beklen-
diği hurmanın kilosu ise 2 ile 3 lira
arasında değişiyor. Bir ağacın 90 ile
140 kilo arasında hurma verdiğini
belirten Gölbaşı Ziraat Odası Baş-
kanı Doğan Güven, "Güneydoğu'da
ilk dönüm olarak 1991'de 20 dönüm
üzerinde Muhterem Taymur dikmiş.
Biz de alternatif ürün olarak elimiz-
den geldiği kadar çoğaltıyoruz, ço-
ğaltmaya çalışıyoruz. İlk
başladığımızda 20 dönüm, şimdi 14
bin dönümde 16 bin ton üretim ya-
pıyoruz. 15 yaşında ağaçlarımız 90
ile 140 kilo arasında meyve veriyor.
Şu an 91 doğumlu ağacımız aynı ki-
loyu veriyor ve 16-17 yaşındaki aynı
kiloyu veriyor. Sert budamayla

bodur budama
görünümlü gibi
kendini aynı şe-
kilde koruyor.
Çevre illerimizde
şu an Malatya'da
kurutma tesisi ku-
rulmuş Malat-
ya'dan geliyor
tüccarlarımız son
3-4 yıldır. Geçen
yıl büyük bir bö-
lümü Şanlıurfa, Mersin ve İstanbul'a
gitti. Fiyatlarımız çok güzel şu an or-
talama 2 ile 3 lira arası veriyoruz"
dedi.

Türkiye'nin her tarafına gidiyor

Gün geçtikçe ağaç sayısının arttığını
ifade eden üretici Ferdi Taymur ise,
"Burada hurma hasadı başladı. Şu
an hasat oldukça iyi gidiyor. Fiyatla-
rımız da bu sene daha güzel gecen 

seneye göre artış da oldu. Hurma di-
kimiyle ilgili artışımız oldu bu sene
bölgeye yayılıyor. Bunlar Türkiye'nin
her tarafına gidiyor. Karaburun,
Azaplı, Kekikli ve İnekli köylerinde
buralarda üretiliyor. Tüccarlarımız
her yerden geliyor. Mersin, Antalya,
Ankara, Urfa, Siirt, Diyarbakır, bura-
lardan geliyor, Adıyaman'dan da
gelen tüccarlarımız var. Şu an pazar
sıkıntımız yok" diye konuştu.  DHA

EKONOMİ
CUMARTESİ 9 KASIM 2019

Yazılım Yükseltme ve Lisanslama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/549637
1-İdarenin
a) Adresi : Dikilitas Mah. Yenidoğan Sok. No.55 34349 

Dikilitaş BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123709000 - 2123709095
c) Elektronik Posta Adresi : mustafa.erdem@darphane.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yazılım Yükseltme ve Lisanslama Hizmeti Alımı Ayrıntılı bilgiye 

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

b) Yapılacağı yer : Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Dikilitaş 
Mah. Yenidoğan Sokak No: 55 Beşiktaş / İSTANBUL

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 20(yirmi) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Dikilitaş Mah. 

Yenidoğan Sokak No: 55 Beşiktaş / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 26.11.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Dikilitaş Mah. Yeni-
doğan Sokak No: 55 Beşiktaş / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taah-
hütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

YAZILIM YÜKSELTME VE LİSANSLAMA
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1078533)

Güneydoğu Anadolu'da ilk kez
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 1991
yılında 20 dönüm arazide
yetiştirilmeye başlanan hurma, bugün
14 bin dönüm alanda üretiliyor. Bu yıl
16 bin ton rekoltenin beklendiği
hurmanın hasadına başlandı

Ziraat Bankası, 
“Türkiye’nin Lovemark’ları”

araştırmasında 2016, 2017
ve 2018 yıllarında 

olduğu gibi 2019 yılında da
Türkiye’nin en sevilen

bankası seçildi

Brand Week İstanbul 2019’da ger-
çekleştirilen ödül töreninde Ziraat
Bankası adına ödülü Bankacılık

Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yar-
dımcısı Ali Kırbaş aldı. Kırbaş, “Bankamız
geçtiğimiz 8 yılda verimli bir dönüşüm süreci
geçirdi. Bu süreçte önceliğimiz hep müşteri

memnuniyeti oldu" dedi ve ekledi: “Müşterile-
rimize daha hızlı, daha güvenli, daha kolay,
daha faydalı hizmet verebilmek için çalıştık ve
çalışmaya devam ediyoruz. Tabii ki geldiğimiz
bu nokta bizim için yeterli olmayacak. Daha
fazla çalışarak, kendimizi daha fazla geliştire-
rek önümüzdeki yıllarda da müşterilerimizin

gönlündeki yerimizi muhafaza etmeyi sürdü-
receğiz. Gücümüzü bu ülkenin değerleriyle
harmanlayarak yarınlarımıza ışık tutmaya
devam edeceğiz. Ülkemizin bilançosu her
zaman Bankamızın bilançosundan önce
geldi.önüllere Ziraat Bankası olarak sonsuz 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.” 

en sevilen banka Ziraat Bankası

Hamsinin

fiyatI 5 lira
Trabzon'da havaların uygun gitmesi ve bol miktarda
avlanılması sonucu sezon başında tezgahlarda kilogramı
25 liradan satılan hamsi 5 liradan alıcı buluyor

Moloz mevkinde tez-
gahta balık satışı yapan
Mehmetcan Örseloğlu,

yaptığı açıklamada, "Karadeniz'in el-
ması" hamsinin tezgahları süsledi-
ğini söyledi. Örseloğlu, hamsinin
fiyatının 5, 7,5 ve 10 lira
arasında değiştiğini
belirterek, 
"Maliyeti hesap-
landığında şu
anda hamsiyi
fiyatının çok
altında satıyo-
ruz. Vatandaş-
ların balığa
yönelmelerini
bekliyoruz. Hem
sağlık hem de fiyat
açısından şu günler
bulunmaz bir fırsat. Pala-
mut olmadığı için tamamen
hamsiye yönelmiş durumdayız.
Bundan sonrada istavrit avı başlar
ve sezonu böylelikle tamamlarız."
dedi.

5 lira bulunmaz fırsat

Balık halinde komisyonculuk yapan
İsmail Mazlum da balık fiyatlarının
uygun olduğunu ve Trabzonlu va-

tandaşların özellikle hamsi yediğini
ifade ederek, "Sezon başında pala-
mut çıkmayınca stres yaptık ama
hamsinin bol gelmesi vatandaşımı-
zın ucuz balık yemesini sağladı. Tez-

gahlarda hamsinin 5 lira olması
vatandaş için bulunmaz

bir nimet. Balık, ço-
cukların yiyebile-

ceği en güzel
yiyecek." diye
konuştu. Ham-
sinin hava
şartlarına göre
bu aylarda çık-
masının nor-

mal olduğunu
ifade eden Maz-

lum, havaların so-
ğumasını

beklediklerini söyledi.
Hami Çolak, tezgahlarda pek

fazla çeşit olmadığını ama hamsinin
her gün çıktığını vurguladı. Halde 15
yıldır balıkçılık yapan Sefa Yazıcı da
denizde palamut olmayınca büyük
kayıkların ağlarını hamsiye çevirdi-
ğini o nedenle hamsinin bol oldu-
ğunu anlattı. Hale balık almak için
gelen Baki Komar da fiyatların ucuz
olduğunu söyledi. DHA

Dizel otomobillere
rağbet çok
Bu yılın eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı
otomobillerin 4 milyon 711 bin 205'i dizel, 
4 milyon 710 bin 863'ü LPG'li ve 3 milyon 
38 bin 788'i benzinli araçlardan oluştu

Türkiye'de trafiğe kayıtlı dizel otomobil
sayısı eylül sonu itibarıyla 4 milyon 711
bin adede ulaşarak ilk kez LPG'li otomo-

bil sayısını geride bıraktı. Türkiye İstatistik Kurumu
verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın üçüncü çey-
reği itibarıyla trafiğe kayıtlı 23 milyon 132 bin 670 ta-
şıtın yüzde 54,1'ini (12 milyon 509 bin 319 adet)
otomobiller oluşturdu. Otomobillerin 4 milyon 711
bin 205'inin dizel, 4 milyon 710 bin 863'ünün LPG'li
ve 3 milyon 38 bin 788'inin ise benzinli oldukları ka-
yıtlara geçti. Dizel otomobillerin trafiğe kayıtlı otomo-
biller içindeki payı son 10 yılda kademeli olarak
yükseldi. 2009 yılında trafiğe kayıtlı dizel araç sayısı 1
milyon 111 bin 822 (toplam otomobillerin yüzde
15,7'si) iken 2018 yılında yüzde 311 artışla 4 milyon
568 bin 665'e (yüzde 36,85) ulaştı. Trafiğe kayıtlı oto-
mobiller içinde dizel otomobillerin payı bu yılın
üçüncü çeyreği itibarıyla da yüzde 37,66'ya yüksele-
rek, ilk kez LPG'li otomobilleri geride bıraktı.

Milyarder
sayısı azaldı

İsviçre merkezli
UBS bankası ve Pri-
cewaterhouseCoo-

pers (PwC) tarafından
hazırlanan “Milyarderler Raporu
2019” raporu yayınlandı. Dünya-
daki milyarderlerin varlıklarının,
2013 ila 2018 yıllar arasında
yüzde 34,5 artarak 8,5 trilyona
ulaştığı bilgisine yer verilen ra-
porda, “2013'e kıyasla milyarder
sayısı da geçen yıl yüzde 38,9
artarak 2 bin 101’e ulaştı.” de-
nildi. 2013 ila 2018 arasında ya-
şanan büyümenin ardından
dünyadaki milyarderlerin varlık-
larının geçen yıl ilk defa geriledi-
ğine işaret edilen raporda,
“Güçlü dolar ve dalgalı sermaye
piyasaları nedeniyle, milyarder-
lerin varlıkları 2018’de 388 mil-
yar dolar düşerek 8,5 trilyon
dolara geriledi.” denildi. Ra-
porda görüşlerine yer verilen
UBS Küresel Varlık Yöneti-
mi’nden Ultra Yüksek Net Değer
Birimi Başkanı Josef Stadler,
dünyadaki milyarderlerin varlık-
larında 2013-2018 arasında ya-
şanan "patlamanın" ardından
2018’de doğal bir düzeltme ya-
şandığını belirtti.

En büyük servet
kayıpları Asya'da

Rapora göre, Asya’da milyarder-
lerin serveti 2018’de bir önceki
yıla kıyasla yüzde 8 azalarak 2,5
trilyon dolara gerilerken, Çinli
milyarderlerin serveti de yüzde
6 azalarak 1,4 trilyon dolara
düştü. Dünyanın en çok milyar-
derine ev sahipliği yapan
ABD’deki milyarderlerin serveti
ise 2018’de yüzde 0,1 arttı.

Giresun Fındık Lisanslı
Deposu ve Spot Borsa-
sı'nda üç yılda 32 bin 570

ton fındık depolandı. Giresun Ticaret
Borsası'nca (GTB) hayata geçirilerek
2017 yılında faaliyete başlayan Gire-
sun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot

Borsası, aynı yıl Toprak Mahsulleri
Ofisi (TMO) ile iş birliğine gitti. Belirli
kriterler dahilinde üç yılda 32 bin tonu
aşkın fındığın depolandığı depoya
üreticilerin ilgisinin artırılması hedefle-
niyor ve yol haritası izleniyor.
DHA

Depolar fınDıkla DolDu taştı

HURMA 
BEREKETI
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AKŞENER, trafik kazasında 
hayatını kaybeden İYİ Parti 
Yozgat İl Başkanı Seyfi Bay-

rak'ın cenaze töreninin ardından, kalp 
ameliyatı olan Çorum'un Sungurlu Bele-
diye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i evinde 
ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini 
iletti. Akşener, burada gazetecilerin Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı 
ziyaretle ilgili sorusu üzerine, şu değer-
lendirmede bulundu: "Sayın Cumhur-
başkanı, Sayın Erdoğan, biz de basından 
sizin gibi takip ettik, dün akşam saat 
23.00 civarında Trump ile telefon görüş-
mesi yapıldığı ve ayın 13'ünde de gidece-
ğini söyledi. İnşallah Türkiye'nin hayrına 
olur, hayrına sonuçlar çıkacak bir 

görüşme olur. İYİ Parti olarak dikkatle 
takip ediyoruz. Türkiye'nin çıkarlarının en 
üst seviyede korunması gerektiğini 
hatırlatmak isteriz." 

Birçok isim katıldı 

Akşener'e ziyaretinde, TBMM Grup Baş-
kanı Orhan Çakırlar, Grup  Başkanvekili 
Müsavat Dervişoğlu, Yerel Yönetimler 
Başkanı Metin Ergun, İYİ Parti  Kayseri 
Milletvekili Dursun Aras, Sakarya Millet-
vekili Ümit Dikbayır, Tekirdağ  Milletve-
kili Enes Kaplan, Ankara Milletvekili 
Şenol Dağ, İYİ Parti Çorum İl  Başkanı 
Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti Sungurlu İlçe 
Başkanı Fazlı Koçak ve parti  mensupları 
katıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe 
Başkanı Naci Ağbal, '2018 Türkiye Nüfus 
ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantı-

sı’na katıldı. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri 
Enstitüsü tarafından hazırlanan rapora ilişkin konu-
şan Ağbal, araştırmanın karar vericilere, politikacılara 
ve akademisyenlere bilgi desteği sağlayacağını ifade 
etti. Önümüzdeki yıllarda Avrupa ve Kuzey Ameri-
ka'daki nüfusun yaşlanacağını belirten Ağbal, "Dün-
yanın en genç nüfusa sahip olan kıtası Afrika olacak. 
Bu Afrika için ileriye dönük olarak olağanüstü bir de-
mografik fırsat penceresini meydana getiriyor. Yaşla-
nan Avrupa nüfusu önümüzdeki yıllarda karşımıza, 
düşen verimlilik, azalan rekabet ve bağımlılık oranla-
rında artış anlamına geliyor. Demografiyle, ekonomik-
sosyal gelişmeler arasında karşılıklı bir doğrudan ilişki 
söz konusu" dedi. 

Yaşlanma olgusu yanlış 

Daha sonra Türkiye'nin dinamik ve genç bir nüfus ya-
pısına sahip olduğuna dikkat çeken Ağbal, "Bu, içinde 
bulunduğumuz dünyada ve gelecekte Türkiye'yi böl-
gesinde ve küresel olarak rekabetçi kılacak en önemli 
özelliklerden bir tanesi. Her ne kadar Türkiye 
için 2050 yılına dönük olarak yaşlanma olgusunu ko-
nuşuyor olsak da, bu araştırmanın sonuçları da buna 
işaret ediyor olsa bile bugün hala Türkiye, sahip oluğu 
genç ve dinamik nüfus yapısı itibariyle ki bu nüfusun 
yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ediyor, son derece 
önemli bir fırsata sahip. Bunu çok iyi kullanmamız 
gerekiyor" diye konuştu.

İ çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altın-
dağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim 
Merkezi'nin açılışına katıldı. Törende 

Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Bele-
diye Başkanı Asım Balcı ve AK Parti An-
kara İl Başkanı Hakan Han Özcan da 
hazır bulundu. Bakan Soylu, kırmızı kate-
goride aranan 2 PKK mensubunun Diyar-
bakır'da etkisiz hale getirildiği hatırlatarak, 
şöyle konuştu: "Operasyon temmuz 
ayında yapılmıştı. Kimlik doğrulamaları 
itibarıyla dün akşam teyit edildi. Ve biz de 
milletimizle bahsettik. Ülkemizin içinde bir 
tanesi maalesef çok canımızı acıttı. İçişleri 
Bakanı olduğumda Meclis’te konuşma ya-
pıyordum, tam 3 yıl önce. Dolmabahçe'de 
bir patlama olduğu söylendi. Neredeyse 
üzüntümüzden ağzımızdan kelime çıka-
mayacak hale geldik. Şehitlerimizi öğren-
dik ve sayı bizi bir daha kahretti. O 
eylemin talimatını bu hain vermişti. Yine 
Kayseri'de servisle intikal eden evlatları-
mıza hain bir saldırı gerçekleşti o eylemin 
talimatını da bu hain vermişti. Merasim 
Sokak'ta, İstanbul'da Sancaktepe'de, Vez-
neciler'de ve birçok yerde eylemlerin tama-
mında talimatı bu vermişti. Allah'a 
şükürler olsun ki o evlatlarımızın kanı 
yerde kalmadı. Bir terörist daha cehen-
nemi boyladı ve onun yanındaki de dün 
akşamki konuşmalardan anlıyorum ki Ka-
rayılan daha fazla üzülmüş, burada mille-
timize sözümüzdür; Karayılan'ı ölü yılan 
haline getireceğiz." 

Ne döneriz ne sineriz 

Bakan Soylu, "Terörist hakladık mı, biz se-
viniriz. Bu ülkede anne babaların yürekle-
rini dağlayanları bertaraf ettik mi, biz 
seviniriz. Biz onları da, onları destekleyen-

leri de uyarmıştık; 'Devletin kılıcı uzun 
olur, biz bu hesabı açık bırakmayız, gelin 
bu işten vazgeçin' demiştik. Birileri bu ika-
zımızı anlamadı, yanlarında 3-5 tane batılı 
görünce şımardılar. Bizden bir şey kopara-
bileceklerini, bizi korkutup sindirebilecek-
lerini zannettiler. Oysa bizim yolumuz, 
hak yoludur. Ne döneriz, ne de sineriz. 
Dünyanın rotasını şaşırdığı, teröristlerin 
ülke liderleriyle telefonda görüştüğü bir 
dünyada, benim ülkem yıllardır onurlu bir 
mücadele vermektedir. Ve Allah'a şükür, 

yavaş yavaş da olsa, bu meselede dünyayı, 
kendi çizgisine getirmektedir" diye 
konuştu. 

Bölgeye huzur getireceğiz 

Resulayn ve Tel Abyad’da 30 bin insanın 
Suriye'den geldiğini belirten Soylu, "Bir ta-
raftan huzuru, kardeşliği pekiştiriyor bir ta-
raftan da terörü tasfiye ediyoruz. Bu işe 
başladığımızda dünya neredeyse karşımıza 
çıktı. 'Demografiyi değişecekler, Kürt-Türk-
Arap ayırıyorlar'. Afrin'de, Cerablus'ta, 

Azez'de, Mare'de ayırmadık. Oraya Kürt’ü, 
Türk’ü Arap’ı, Türkmen’i, Müslüman’ı, 
Hristiyan’ı herkesin huzurlu bir şekilde ol-
masını sağlayan düzen kurduk. Orada şu 
anda yerel Meclis’ler var, onlar karar veri-
yorlar, bizim kaymakamlarımız, valilerimiz, 
doktorlarımız, mühendislerimizi, polisleri-
miz, jandarmalarımız, hakimlerimiz, savcı-
larımız onlar orada danışmanlık ediyorlar. 
Bütün dünyaya bir şeyi gösteriyoruz, onlar 
istikrarsızlaştırıyorlar, biz de istikrarın nasıl 
olabileceğini gösteriyoruz. Onlar huzuru 
bozuyorlar, biz huzurun nasıl ikame edile-
bileceğini gösteriyoruz. Onlar teröristleri 
destekliyorlar, biz teröristlerden ıstırap 
çeken milletin orada huzurlu bir şekilde ol-
masını sağlıyoruz. Tel Abyad, Resulayn, 
Ayn El Arap’ta ve Kamışlı'da her tarafta, 
Allah'ın izni ve bu milletin medeniyet anla-
yışıyla ve insanlığıyla, Amerika, Avrupa ne 
derse desin, Rusya ne yaparsa yapsın biz 
huzuru bu bölgeye getireceğiz" şeklinde 
konuştu. 

Pazartesi'den itibaren başlıyoruz 

Türkiye’nin yakaladığı DEAŞ mensupla-
rının iadesine değinen Bakan Soylu, "Av-
rupa'ya diyoruz ki 'Bunları size 
göndereceğiz, 3 tane, 5 tane, 10 tane gön-
dereceğiz'. Bunlar bizim insanımız değil 
ki sizin kendi insanlarınız. Oradan paket-
lemiş göndermişsiniz. Şimdi biz 'bunları 
size iade edeceğiz' diyoruz, pazartesiden 
itibaren başlıyoruz. İade edeceğiz, ayağa 
kalkıyorlar. 'Biz bunları vatandaşlıktan 
attık, siz ne yaparsanız yapın'. Yok öyle 
yağma. Çatlasanız da patlasanız da, silse-
niz de saklasanız da, vatandaşlıktan çı-
karsanız da çıkarmasanız da, sizin 
ülkenize göndereceğiz" dedi.

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Pe-
rinçek, partisinin 11. Genel Kurultayı için 
bir rapor taslağı kaleme aldı. Perinçek ra-

porda Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet 
Davutoğlu ve Abdullah Gül'ü sert sözlerle eleştirdi. 
Perinçek,“CHP + HDP/PKK + Abdullah Gül + 
Ali Babacan + Davutoğlu + FETÖ + İyi Parti + 
Saadet Partisi’nin oluşturduğu ABD kampı, 
ABD’nin hükümet projesi olarak sahnededir” diye 
tarif ettiği ABD kampına karşı Türkiye İttifakı’nın 
olduğunu söyledi. Perinçek şunları kaydetti: “Bu ko-
şullarda siyasal düzlemde Vatan Partisi + Ak Parti 
+ MHP’nin oluşturduğu Türkiye güçleri, özellikle 
CHP’nin Atatürkçü kesimlerini kazanacak siyasetler 
üretmek sorumluluğuyla karşı karşıyadır. Sınıfsal 
düzlemde işçi, kamu emekçisi ve çiftçiden sanayici 
ve tüccara kadar bütün üretici sınıfları temsil eden 
Üreticilerin Millî Hükümeti, önümüzdeki fırtınalı 
dönemde, ABD emperyalizminin etki alanını daral-
tan, milletin en geniş güçlerini birleştiren siyasetlerle 
kurulacaktır.”

Türkiye’nin çıkarları korunmalı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'ye yapacağı ziyaretle ilgili, 

"İYİ Parti olarak dikkatle takip ediyoruz. Türkiye'nin çıkarlarının en üst seviyede korunması gerektiğini hatırlatmak isteriz." dedi

BOLU Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi'nde, düzenle-
nen konferansta konuşan 

güvenlik uzmanı ve yazar Mete 
Yarar, "Kuşatmalar yarılmadan dev-
letler büyümez. Önce kuşatmaları 
yarmanız lazım. O kuşatmayı yardı-
ğınız andan itibaren de büyük devlet 
olmaya başlarsınız" dedi. 
Mete Yarar, Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi'nin daveti üzerine Bo-
lu'ya gelerek, 'Oyun Bozan Türki-
ye'den, Oyun Kuran Türkiye'ye' 
başlıklı konferansa katıldı. Üniversi-
tenin Kongre Merkezi'nde Bordo Sa-
lon'da düzenelenen konferansta 
konuşan Yarar, öğrencilere hitap etti. 
Yarar, Türkiye'nin 1984'ten beri terör 
ve terör unsurları yüzünden cebin-
den çıkan paranın yaklaşık 300 mil-
yar dolar olduğunu belirterek, "300 
milyar dolar, Türkiye'yi yeni baştan 
yeniden yapmak demektir. Bir Türki-
ye'nin üzerine bir Türkiye daha kur-
mak demektir.” şekline konuştu

Kuşatmayı yar 
devleti büyült

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı 
Naci Ağbal, "Türkiye, sahip oluğu genç ve  
dinamik nüfus yapısı itibariyle son derece 
önemli bir fırsata sahip" dedi 

Catlasanız patlasanız da  
hepsini göndereceğiz

Genç nüfus 
önemli bir fırsat

Perinçek Davutoğlu’nu 
eleştirdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 
Man adası iddiaları nedeniyle 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 

tazminat ödenmesine yönelik karar bo-
zuldu. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal 
Çelik alınan kararla ilgili, "Haklılığımız, 
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 
4. Daire Mahkemesi'nce tespit edilerek 
hukuksuz mahkeme kararları ortadan 
kaldırılmıştır" dedi.  

Konuya ilişkin açıklama yapan Kılıçda-
roğlu'nun avukatı Çelik "Bilindiği üzere 
Man Adası özelinde Genel Başkanımız 
tarafından yapılan açıklamalar sonra-
sında Genel Başkanımız aleyhine Erdo-
ğan tarafından davalar açılmıştır. Ne varki 
açtıkları davaların haksız olduğunu, diğer 
bir söyleyişle Genel Başkan açıklamaları-
nın doğru olduğu bilen davacı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın avukatları hukuksuz ve 

meşru olmayan yollara başvurarak Mah-
keme hakimlerinin tamamını değiştirtmiş 
ve kendi talepleri doğrultusunda hukuk-
suz karar verecek hakimlerine kavuşmuş-
lardır! O süreçte tüm taleplerimiz o 
hakimlerce reddedilip 1 milyon lirayı aşan 
tazminat kararlarına karar verilmiştir. 
Ancak o aşamada dahi o hukuksuz karar-
ların yok hükmünde olduğunu, nihaye-
tinde bunun ve haklılığımızın açığa 

çıkacağını ifade etmiştik. Gelinen süreçte 
de haklılığımız, İstanbul Bölge Adliye 
Mahkemesi'nin 4. Daire Mahkemesi'nce 
tespit edilerek hukuksuz Mahkeme karar-
ları ortadan kaldırılmıştır. Açıkçası baskı 
altındaki Türk yargısı, Erdoğan’a iyi bir 
ders vermiştir. Dileriz ki bundan sonra 
Erdoğan, gerekli dersi çıkarır ve yargıyı 
emellerine alet etmekten kaçınır” 
ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu tazminat ödemeyecek 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası' iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tazminat ödenmesine  
yönelik karar bozuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel ise verilen kararın sadece usuli yönden bir bozma olduğunu söyledi

Süleyman 
Soylu

Naci 
Ağbal

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ mensuplarının iadesiyle ilgili, "Şimdi biz 'bunları size iade edeceğiz' diyoruz, pazartesiden  
itibaren başlıyoruz. İade edeceğiz, ayağa kalkıyorlar, 'Biz bunları vatandaşlıktan attık, siz ne yaparsanız yapın'. Yok öyle yağma.  

Çatlasanız da patlasanız da silseniz de saklasanız da vatandaşlıktan çıkarsanız da çıkarmasanız da sizin ülkenize göndereceğiz" dedi

Meral 
Akşener

Mete 
Yarar

Doğu 
Perinçek

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP Bin-
göl Milletvekili Erdal Aydemir, bir 
televizyon programında Zazaca ko-
nuşan kadının yayından alındığı id-
diasıyla Zazaca konuşma yaptı. 
Milletvekilleri, Aydemir'in iddiasının 
asılsız olduğunu ileri sürerek, tepki 
gösterdi. Genel Kurulu'da söz 
alan HDP Bingöl Milletvekili Erdal 
Aydemir, televizyonda yayınlanan 
gündüz kuşağı programında Zazaca 

konuşan bir kadının yayından alın-
dığını öne sürerek, kürsüden Zazaca 
konuşma yaptı. Meclis Başkanvekili 
Levent Gök, konuşmasını Türkçe 
yapması konusunda  Aydemir'i 
uyardı. AK Parti, CHP ve İYİ Partili 
milletvekilleri de HDP'li Aydemir'in 
Zazaca konuşmasına tepki gösterdi. 

Zazaca da bizim Kürtçe de 

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet 

Muş, Aydemir'in iddialarının doğru 
olmadığını ileri sürdü. RTÜK Kanu-
nu'na göre bir programda başka bir 
dilde konuşulduğunda çeviri yapıl-
ması gerektiğine dikkat çeken Muş, 
söz konusu programdaki kadının 
çeviri olmadığı için yayından alındı-
ğını, bundan 'Zazacaya düşmanlık' 
gibi bir anlam çıkarılamayacağını 
söyledi. Muş, "Zazaca da 
bizim, Kürtçe de bizim" dedi. 

Zazaca konuştu tepki aldı

Erdal 
Aydemir
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B eylikdüzü Fatih Sultan
Mehmet Cami'nin avlu-
sunda düzenlenen kan

verme etkinliğinin ev sahipliğini
Beylikdüzü Kızılay Şubesi ve AK
Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı
yaptı. Yoğun ilgi gösterilen prog-
rama; Beylikdüzü İlçe Kaymakamı
Dr. Mustafa Altınpınar, Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Beylikdüzü Belediye
Başkanvekili Serdal Mumcu, AK
Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Dila-
ver Sargın, Beylikdüzü Kızılay Şu-
besi Başkanvekili Mustafa
Günaydın, mahalle muhtarları ve
çok sayıda vatandaş katıldı. Kan
vermek için kuyruğa giren vatan-
daşlara yemek ikramı da yapıldı. 

Beylikdüzü ilk 3 sırada

Etkinliğe ilişkin Damga'ya konu-
şan Günaydın, “AK Parti İlçe Baş-
kanlığı'yla beraber geniş çaplı bir
organizasyon yaptık. Beylikdüzü
bu konuda çok şanslı duyarlı bir
halkımız var. Daha dün 12 tane
büyükbaş hayvan yardımı geldi.
Bunları kurslarımıza, yurtlarımıza
et olarak temin ediyoruz. İhtiyaç
sahibi ailelelere yemek veriyoruz.

Beylikdüzü, Kızılay anlamında İs-
tanbul'da ilk üç sırada. İnşallah
daha iyi işler yapacağız. Yüzde
yirmi olan kan oranlarını yüzde
seksenlere çıkarmış durumdayız.
Beylikdüzü halkının çok duyarlı ol-
duğunu biliyoruz teşekkür ediyo-
ruz” dedi.

320 aileye yemek yardımı

Kızılay olarak birçok konuda hiz-
met verdiklerini de kaydeden Gü-
naydın, “Biz Beylikdüzü Kızılay
olarak 320 aileye günlük yemek
götürüyoruz. Gıda, et ve koli yar-
dımları yapıyoruz. Konferans ve
eğitimler veriyoruz. Çok güçlü bir
yönetimimiz var. En önemlisi kan
bağışlarımızla kan alıyoruz. Beylik-
düzü Kızılay ciddi çalışmalar yapı-
yor. Halkımızda bunun farkında.
Buradaki sırayı görüyorsunuz”
diye konuştu.

Yakuplu'dan başvuru
yapılabilir

İhtiyaç sahiplerinin kendisine nasıl
ulaşabileceğine ilişkin bilgi de
veren Günaydın, “Yakuplu Beylik-
düzü Şube Başkanlığımız var.
Orada yetkili arkadaşlarımız var.
Oraya gittikleri zaman kimlik bilgi-
lerine bakıyoruz, gerçek ihtiyaç sa-

hibi ise biz onlara gıda yardımı ih-
tiyaç yardımı ve nakit yardımı da
yapabiliyoruz. Biz sadece Beylik-
düzü halkına hizmet veriyoruz.
Diğer ilçelerden gelen vatandaşla-
rımızı oradaki şubelere aktarıyo-
ruz. Herkes kendi ilçesindeki
şubeye başvurmalı. Her kan bir
can diyoruz. Kök hücre çok
önemli. O yüzden 3 ayda bir kan
vermek gerek. Bu kanlarımız meh-
metçiğe gidiyor. Kan vermek hem
sünnettir hem de vücuda dinçlik
verir. Kan verirlerse hem vatandaş-
lar kendilerini taramış olur hem de
çok iyi olur” ifadelerini kullandı. 

BARIŞ KIŞ

2020 Yılı Kalekol Karakolunda Hizmet Veren Polis Memurlarına Yemek hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda
EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/571268
1-İdarenin
a) Adı : SARIYER BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Günyüzü Caddesi No:1 A Blok Kat:3 (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 

34460 Pınar Mahallesi SARIYER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124441722 - 2123384025
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : 2020 Yılı Kalekol Karakolunda Hizmet Veren Polis Memurlarına Yemek
b) Niteliği, türü ve miktarı : Öğle Yemeği 18.000 Akşam Yemeği 18.000 Ayrıntılı bilgiye 

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

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kalekol Karakolu
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2020
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.12.2019 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :

Pınar Mahallesi Günyüzü Cad. No:2 Sarıyer-İSTANBUL 
(Destek Hizmetleri Müdürlüğü)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin
bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak dü-
zenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,İlgili mevzuata göre yüklenicinin Üretim Tesisi Adına Düzenlenmiş İşletme
Kayıt Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-
susları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda
belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekono-
mik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü yemek hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kul-
lanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anah-
tar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan is-
tekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanu-
nun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

2020 YILI KALEKOL KARAKOLUNDA HİZMET VEREN POLİS MEMURLARINA YEMEK
SARIYER BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1079941)

Beylikdüzü Kızılay
Şubesi ve AK Parti

Beylikdüzü İlçe
Başkanlığı'nın

ortaklaşa
düzenlediği 

etkinlikte Beylikdüzü
halkı, kan verdi.
Etkinliğe ilişkin

konuşan Beylikdüzü
Kızılay Şubesi

Başkanvekili Mustafa
Günaydın, “Her kan

1 can demek. Bu 
bilinç ve anlayışla

bugün burada
herkesi kan vermeye
çağırdık. Beylikdüzü

halkı da yoğun ilgi
gösterdi” dedi

HER KAN 1 CAN DEMEK Bu işin
ucunda
hayat var

Bu işin
ucunda
hayat var

Bu işin
ucunda
hayat var

Bu işin
ucunda
hayat var

Bu işin
ucunda
hayat var

Bu işin
ucunda
hayat var

Bu işin
ucunda
hayat var

Bu işin
ucunda
hayat var

Bu işin
ucunda
hayat var

Bu işin
ucunda
hayat var

AK PArti Beylikdüzü İlçe Başkanı Dilaver Sargın ise ko-
nuya ilişkin; “Kızılay,Yurtiçinde ve yurtdışında, savaşta ve
barışta, depremde,  sel felaketinde, yangında , ihtiyaç sahip-
lerinin ihtiyacının karşılanmasında  ülkemizin köklü ve gü-
zide  kuruluşlarımızdan biridir. Kızılay Beylikdüzü  şubemiz
de İstanbul’da en önemli şubelerden biridir. 29 Ekim - 4
Kasım arası Kızılay haftası idi. Biz de, AK Parti Beylikdüzü
ailesi olarak, Kızılay ile birlikte kan bağışı ve kök hücre ba-
ğışı  proğram yapmak istedik. Ben huzurlarınızda Kızılay
Beylikdüzü Şube yönetici ve çalışanlarına ve duyarlı  tüm
Beylikdüzülü komşularımıza teşekkür ediyorum. Hepimizin
bir gün kana veya kök hücreye ihtiyacı olabilir.Toplum ola-
rak bilgilenmemiz ve bilinçlenmemiz lazım. Kan verebilecek
sağlıklı tüm vatandaşlarımızı kan ve kök  hücre bağışına
bekliyoruz. Bir hastaya umut verebilmenin inanılmaz mut-
luluğu vardır. Bir hasta için Belki umut benim , sensin, siz-
lersiniz ,bizleriz ve bütün toplumdur. Hayat kurtarmak
bizim kanımızda ve canımızda var. Kızılaya bağışlayacağı-
mız bir damla kan, bir candır. Kan Bağışı hayat kurtarır. Bir
damla kan hayat kurtarır. Kan bağışı ve kök hücre bağışı ge-
leceğimizi kurtarır, can kurtarır,hayat kurtarır. Kanımızı ba-
ğışlıyoruz, cana can katıyoruz. Bu işin ucunda hayat var.
Bizim köklerimizde  iyilik var. Donör ol, umut ol, yaşam ol,
bir hastaya umut ol. Hayalde değil gerçekte kahraman ol.
Kök hücrede, ne kadar çok bağışçı, o kadar çok çok şans
var. Haydi Beylikdüzü; Kan bağışına, kök hücre bağışına”
açıklamalarında bulundu.

Bu işin
ucunda
hayat var
AK Parti Beylikdüzü
İlçe Başkanı 
Dilaver Sargın

BİRLİK MESAJI VERDİLER Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve beraberindekiler birliktelik pozu verdi.

Atatürk dünyaya örnek
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle anma
mesajı yayınladı. Yılmaz, “Atatürk dünyaya örnek olmuş bir lider” dedi

Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, Cumhuri-
yetimizin kurucusu Büyük

Önder Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün ebediyete intikal edişinin
81’inci yıl dönümünde anma mesajı
yayınladı. Başkan Yılmaz’ın mesajı
şöyle: “Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
rucusu ebedi başkomutanımız Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, bir milletin
şahlanış destanına önderlik eden
eşsiz bir devlet adamıdır. 100 yıl
önce yaktığı bağımsızlık ateşi ile
güçlü Türkiye’nin temellerini oluştu-
ran Atatürk, milletine olan sevdasını,
hayata geçirdiği yenilikler ve göster-
diği hedefler ile ortaya koymuştur.
Millet egemenliğini hâkim kılmak
adına cumhuriyeti ilan ve hediye
eden büyük önder, Türk milletinin
muasır medeniyetler seviyesine ulaş-
ması için çok kıymetli emanetler bı-
rakmıştır. Cumhuriyetin
kazanımlarını her daim korumak,

kollamak ve ileriye
taşımak birinci vazi-
femizdir. Devlet-i
ebed müddet şiarı-
mızın gereği de
budur. Gazi Mustafa
Kemal öngörü sa-
hibi, büyük bir viz-
yon ve misyon
insanıdır. Bağımsız
yaşama mücadele-
mizi engellemeye ça-
lışan kirli emellere
boyun eğmemiş ve
zulme sessiz kalma-
mıştır. Onun bu azim ve iradesi dün-
yaya örnek olmuş; bağımsızlık
arzulayan milletlere fikir vermiştir.
Değerli hemşehrilerim, Atatürk'ün
büyüklüğü her geçen gün daha iyi
anlaşılmaktadır. Dünyada meydana
gelen olaylara, sınırlarımızda yaşa-
nan gelişmelere ve ülkemiz içerisin-
deki hadiselere baktığımızda ne

kadar büyük bir lider ol-
duğunu bir kez daha gö-
rüyoruz. Bu sebeple onun
fikirlerine sarılmak ve işa-
ret ettiği yolda ilerlemek,
bizi başarıya ulaştıracak
değerli bir ilham kaynağı-
dır. Sadece ve sadece mil-
letinin istikbal ve istiklalini
düşünen Atatürk’ü kalbi-
mizden ve zihinlerimizden
silmeye kimsenin nefesi
yetmeyecektir. Türkiye
Cumhuriyeti yaşadığı
müddetçe Atatürk de ya-

şayacaktır! Bu düşüncelerle, Cum-
huriyetimizin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının
81’inci yıl dönümünde saygı, sevgi
ve özlemle anıyorum. Bu vesileyle
tüm kurucu kahramanlarımıza Al-
lah’tan rahmet diliyor, mekanlarının
cennet olmasını Yüce Allah’tan
niyaz ediyorum.”

Volkan Yılmaz

Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 
10 Kasım'da da Atatürk'e olan
bağlılığımızı ve sevgimizi ortak

düşünce ve duygularla bir kez daha
dile getiriyor, büyük önderimizi 

özlemle anıyoruz.

ENVER DEMİR 
İYİ PARTİ ESENYURT 
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ



BEYLİKDÜZÜ eski Pazar Ala-
nı'nda düzenlenen 1.Kayısı Festi-
vali'ne Beylikdüzü Belediye 

Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Beylik-
düzü Belediye Başkanvekili Serdal Mumcu 
da katıldı. Festivaldeki standları ziyaret 
eden ikili, festivale emek veren isimlere te-
şekkür ederken; festivalin Beylikdüzü'ne 
renk kattığını söyledi. Çalık, “Beylikdü-
zü'nde her yöreden her kültürden vatan-
daşlarımızın renklerini temsil ediyor ve 
kültürlerini tanıtmaları için gerekli desteği 
veriyoruz. Bugün de burada Malatyalı 
hemşehrilerimizle beraberiz. Dünyaya mal 
olmuş olan Malatya kayısısının lezzeti 
kadar lezzetli günlerin geçmesine imkan 
veren bu festivalde emeği olan herkesi kut-
larım” dedi. 

Mumcu hemşehriyle buluştu 

Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Mumcu 
da, kendisinin de Malatyalı olduğunu 
anımsatarak; “Burada hemşehrilerimizle 
buluşmaktan dolayı büyük bir mutluluk ya-
şıyorum. Malatya, Türkiye'mizin diğer tüm 
şehirleri gibi kıymetli ve değerli bir şehir 
olarak burada kültürünü tanıtıyor. Oldukça 
renkli ve güzel geçen festivale katkı sunan 
bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” 
diye konuştu. Festivale ev sahipliği yapan 

Beylikdüzü Malatyalılar Dernek Başkanı 
Yılmaz Gökhan ise Çalık ve Mumcu'ya te-
şekkür ederek, “Buraya gelen bizleri şeref-
lendiren herkese teşekkür ediyoruz. 
İlçemize değer katan bu çalışmaya imkan 
veren belediyemize de ayrıca teşekkür edi-
yorum. Festival coşkumuz devam ediyor. 
Bütün vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz” 
ifadelerini kullandı. BARIŞ KIŞ 
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S ilivri Belediye Meclisi’nin Kasım Ayı 
Meclis Toplantısı 2. Bileşiminin 1.Otu-
rumu Belediye Meclis Salonunda ger-

çekleştirildi. Meclis toplantısı gündeminde yer 
alan ve 1.Bileşimde ilgili komisyonlara havale 
edilen 9 gündem maddesinin komisyon ra-
poru okundu ve belediye meclis üyelerinin oy 
birliği ile karara bağlandı. Gündemin 3. Mad-
desinde yer alan; Fenerbahçe Üniversitesi’ne 
30 yıllığına tahsis edilen Alipaşa Mahallesi 
4607, 4441 ve 4436 nolu parsellerin intifa 
hakkının iptali ile ilgili komisyon raporu 
okundu. Geçtiğimiz yıllarda meclis kararı 
alınmış ancak, uygulamaya yönelik protokol 
yapılmamış, intifa bedeli yatırılmamış, tapuda 
işlem yapılmamış olması nedeniyle intifa hak-
kının iptal edilmesi oy birliği ile kabul edildi. 
Konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Silivri 
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Biz Siliv-
ri’yi marka bir kent yapmayı arzularken bir 
parametresinin eğitim ve üniversiteler olduğu 
biliyoruz. Kültürün, sanatın, sosyal hayatın ve 
ekonominin canlandığı bir şehir hayal ediyo-
ruz. Fenerbahçe Üniversitesi’nin yetkilileri 
geldi, sorumluluklarını yerine getirmedikleri 

halde bir yıl daha Selimpaşa’daki üniversite 
ile ilgili söz istediler. Bir sonraki sene öğrenci 
alacaklarını söylediler ama protokolü kendi-
leri imzalamadığı, kira bedelini yatırmadıkları 
için iptal ediyoruz. Başka vakıf üniversitelerine 
sunabilmek için böyle bir iptal yapıyoruz. 
Üniversitelerin burada olması bizi de mutlu 
eder. Devlet üniversitelerinden bir üniversitesi-
nin Silivri’ye getirilmesi de çok önemli. Ben 
özellikle tarım ve hayvancılık üssü olma po-
tansiyeli bulunan ilçemizde, bir Veterinerlik 
Fakültesi’nin, bir Ziraat Fakültesi’nin olması 
gerektiğini düşünüyorum. Uygulamalı eğitim 
yapabilecekleri alanlarımızın olması nedeniyle 
Silivri’ye getirilmesi için merkezi hükümetle 
görüşmeler yapıyoruz. Hatta Yıldız Teknik 
Üniversitesi Eğitim Vakfı Başkanı benim arka-
daşım. Kendisine üniversitelerinde ziraat ve 
veterinerlik fakültesi olmadığını, arzu eder-
lerse arazi tahsisi ile Silivri’de onlara yer vere-
bileceğimizi teklif ettik. Takdir edersiniz ki 
bunlar hızlı gelişen veya gelişebilecek hadise-
ler değil. Elimizden gelen gayreti gösteriyo-
ruz.” diye konuştu. 

Engelsiz park için uzlaşma sağlandı 

Gündemin 8. maddesinde yer alan; Dr. İbra-

him Arıkan isimli projenin bir önceki proje 
alanından uygun görülen başka bir yere tah-
sisi ve parka Dr. İbrahim Arıkan isminin ve-
rilmesi ile ilgili komisyon raporu okundu. 
Rapora göre, Engelsiz Park olarak tasarla-
nan parkın Yeni Mahalle, Erkin Balaban 
Caddesi, 974 ada, 1 parsel ile 975 ada, 1 par-
seldeki alana kaydırılması ve parka Dr. İbra-
him Arıkan isminin verilmesi oy birliği ile 
kabul edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulu-
nan Başkan Yılmaz, “Ebru Arıkan hanım-
efendiye gösterdiği ilgi için teşekkür 
ediyorum. Daha önce park yapılması konu-
sunda mutabık kalınmış, hatta engelsiz par-
kın bir takım kaydırakları, aparatları ve araç 
gereçleri ithal edilmiş, birkaç yıldır bir kısmı-
nın depoda durduğunu biliyoruz. Biz de ön-
ceki proje yerinin başka bir alana taşınmasını 
uygun gördük. Bu alanın sosyal donatıla-
rıyla, spor alanlarıyla İBB Müjdat Gürsu 
Tesislerinin bulunduğu alanda daha faydalı 
olacağını düşündük. Daha önce protokol sü-
recinde ve taahhüt noktasında belediye ve 
Ebru hanım arasında bir anlaşmazlıklar ve 
sıkıntı olunca bu proje askıya alınmış. Biz 
ısrarla kendisiyle görüştük ve protokolün  
yumuşatılması üzerinde uzlaştık.” dedi. 

AVCILAR Belediye Mecli-
si’nin Kasım ayı 2’nci oturu-
munda Lösemili Çocuklar 

Haftası’na dikkat çekmek için Avcılar 
Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ve 
tüm meclis üyeleri maske taktı.  2-8 
Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda 
tedavi süresince maske takan lösemili 
çocuklara destek olmak amacıyla ‘Mas-
kemi Takarım Farkındalık Yaratırım’ 
sloganıyla başlatılan kampanyaya Avcı-
lar Belediyesi’nden destek geldi. Başkan 
Hançerli ve tüm meclis üyeleri Belediye 
Meclisi’nin Kasım ayı toplantısına yüz-
lerinde maskeyle katıldılar. Duyarlılıkları 

için tüm meclis üyelerine teşekkür eden 
Hançerli, “Bugün Avcılar Belediye 
Meclisimiz’de Lösemili Çocuklar Haf-
tası’na dikkat çekmek, farkındalık yarat-
mak amacıyla maskelerimizi taktık. 
Lösemili çocuklar tedavi süresince 
maske takıyorlar. Maske onların rahat-
sızlılarını bulaştırmamak için değil, on-
ların dışardan gelen virüslerden 
korunması için gerekli. Çocukların 
maske takması onları koruyan bir şey. 
Biz de çocukları çok seviyoruz, çocuk-
ları koruyoruz ve onları maskelerimizle 
buradan hep beraber öpüyoruz”  
ifadelerini kullandı.

Kayısı kadar lezzetli günler

CENGİZ ALÇAYIR

LÖSEMİLİ Çocuklar Haftası 
nedeniyle düzenlenen masal 
dinletisi programında İstan-

bul Valisi Ali Yerlikaya, Lösemili ço-
cuklar ile bir araya geldi. Lösemili 
Çocuklar Haftasında farkındalık oluş-
turmak amacı ile Adile Sultan Kasrı 
Masal Okulu'nda, lösemili çocuklar 
için bir program düzenlendi. Programa 
Vali Yerlikaya ve İstanbul İl Milli Eği-
tim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı. 
Lösemili Çocuklar Haftasında farkın-
dalık oluşturmak amacı ile, lösemi te-
davisi devam eden çocuklar için Adile 
Sultan Kasrı Masal Okulu'nda, masal 
dinletisi programı düzenlendi. 33 
çocuk ve refakatçi ailelerin olduğu 
programa, Çapa Tıp Fakültesi, Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesi, Medicalpark 
Bahçelievler Hastanelerinden refakat-
çiler ve 3 doktor da katıldı. Programda 
masal öğretmenleri çocuklara “Göğsü 
Kınalı Serçe" isimli bir masal anlattı. 
Lösemili çocuklar ile birlikte masal 
dinleyen Yerlikaya çocuklara hediyeler 
takdim ederek, program sonunda aile-
lerle sohbet etti. 

SANAYİ ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Va-
rank, Fatih Sultan 

Mehmet Vakıf Üniversitesi tara-
fından Hz. Muhammed'in âlemi 
teşrifinin yıl dönümüne özel ha-
zırlanan Mevlid-i Nebî Sergi-
si'nin açılışına katıldı. Bakan 
Varank, “Mevlid-i Nebi gibi ser-
giler, medeniyetimizi dünyaya 
tanıtmak için çok önemli" dedi. 

Vali Yerlikaya 
yüzleri güldürdü

Sergiler medeniyet  
için önemli

SILIVRI’DE FENERBAHCE 
UNIVERSITESI IPTAL!
Silivri'ye yapılması planlanan Fenerbahçe Üniversitesi’ne ilişkin konuşan Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Fenerbahçe Üniversitesi’nin 
yetkilileri geldi, sorumluluklarını yerine getirmedikleri halde bir yıl daha Selimpaşa’daki üniversite ile ilgili söz istediler. Bir sonraki sene 

öğrenci alacaklarını söylediler ama protokolü kendileri imzalamadığı, kira bedelini yatırmadıkları için iptal ediyoruz” dedi

Avcılar lösemili çocukları unutmadı

ZAYİ İLANLARI  
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. Noor Muhammed. 
99177011094 

- 
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. Shaban Ashram. 
99986635870. 

- 
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. Ayşe Kilişli. 99345232962. 
- 

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. Dahil Alşhammat. 

- 
T.C.14585873584 Halil DEMİRTAŞ adına 
kayıtlı Beko yeni nesil 300 TR marka model 

51217163 seri numaralı ödeme kaydedici ci-
hazın ruhsatı kaybolmuştur.Hükümsüzdür. 

V.NO.2890055857. 

ENGELSİZ Park ile ilgili bilgiler paylaşan 
Başkan Yılmaz, şöyle konuştu: “Konuyu 
önemsiyorum, belki de Türkiye’nin en 
güzel Engelsiz Park’ı olacak. Özel çocuk-
larımızın, özel insanlarımızın spor yapa-
bileceği, parkta oynayabileceği bir alan 
inşa edilecek. Hatta görme engelli vatan-
daşlarımızın bisiklete binebileceği sen-
sörler ile donatılmış bir bisiklet parkuru 
da bu alanda düşünülüyor. Milli Emlak 
Genel Müdürümüz Tufan Bey ile bu konu-
nun hızlandırılması noktasında görüşme-
ler yaptım. Çünkü bu arazinin tahsis 
edilmesi gerekiyor. Milli Emlak’a ait bir 
arazi daha önce belediyemize tahsis edil-
memiş. Tahsis edilmediği halde üzerine 
bir takım yapılar yapılmış. Bunun daha 
sonra sorunlar yaşatmaması için beledi-
yemize tahsisi noktasında kendisiyle gör-
üştük. Önümüzdeki hafta bu alanla ilgili 
tahsisin bir hafta içerisinde tamamlana-
cağının sözünü aldık. Ben bu Engelsiz 
Çocuk Parkı’nın da Silivri’ye çok şeyler 
katacağını, bir farkındalık yaratacağını 
düşünüyorum. Bu konuda da emeği 
geçen meclis üyelerimize ve Ebru 
hanıma teşekkür ediyorum.”

Silivri'ye çok şey katacak

Beylikdüzü'nde düzenlenen 1.Kayısı Festivali'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kayısının  
lezzeti kadar lezzetli günlerin geçmesine sebep olan festivalde emeği olan herkesi kutlarım” dedi

TÜRK Dünyası Belediyeler Birliği’nin 
(TDBB) organizasyonu ile ‘Bilgi ve Tec-
rübe Paylaşım’ programı kapsamında 
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden 
Türkiye’ye gelen heyet, Bayrampaşa 
Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyaret bo-
yunca heyet ile yakından ilgilenen ve 

hayata geçirdiği projeleri anlatan Baş-
kan Atila Aydıner, “Karşılıklı fikir alışve-
rişinde bulunduğumuz, Makedonya ve 
ülkemiz arasındaki ilişkileri ele aldığımız 
ziyaret oldukça yararlı oldu. Bu vesileyle 
ziyaretimize gelen heyete ve TDBB’ye 
teşekkür ediyorum.” dedi.  

Bayrampaşa Makendoya’ya gitti

YILMAZ  
KAPIYI  

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

ÖZEL HABERLER BİR TIK ÖTENİZDE

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

barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veren web
sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.
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M eksika Senatosu’nda gerçekleştirilen
‘MİKTA Parlamento Başkanları V. Da-
nışma Toplantısı’nın açılışı, Meksika Se-

nato Başkanı Monica Fernandez BALBOA
tarafından yapıldı. Balboa’nın konuşmasının ardın-
dan zirveye katılan Parlamento Başkanları aile fo-
toğrafı çektirdi. Balboa, daha sonra başkanlara,
zirvenin yapıldığı tarihi Meksika Senato binasını
gezdirdi ve başkanlarla özel görüşme gerçekleştirdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, burada yaptığı
açılış konuşmasında MİKTA’nın, 5 ülkenin Dışişleri
Bakanlarının toplantısıyla başlayan sürecine atıfta
bulundu. 2013’te böyle bir yapının düşünülmüş ol-
masının önemine işaret eden TBMM Başkanı Şen-
top, “Dünyada bilhassa parlamenter diplomasinin
öne çıktığı yeni uluslararası zemin arayışları var. Bir
kısmı bölgesel, bir kısmı farklı misyonlar üzerinde
bir araya gelmiş yapılar, bir kısmı daha geniş, Av-
rasya, Asya Parlamenter Asamblesi gibi yapılar
var” dedi. 

Parlamenter zemin önemlidir

TBMM Başkanı Şentop, başta BM olmak üzere,
mevcut uluslararası kuruluşların hedeflerini gerçek-
leştirmekte sorun yaşadıkları için parlamenter dip-
lomasinin yeni arayışlara öncülük ettiğine vurgu
yaptı. 2013’te başlayan MİKTA toplantılarının çok
önemli özelliği olduğunu belirten TBMM Başkanı
Şentop, Asya’dan Güney Kore, Endenozya, Avus-
tralya’ya, Meksika ile Amerika kıtasını kapsayan
dünyanın neredeyse tamamını kuşatan bir kapsama
alanına sahip olduğuna işaret etti. Şentop, “Bunları
birleştirdiğimizde ortaya bir dünya resmi çıkıyor. 5
ülke aynı zamanda G-20 ülkesi ve parlamenter de-
mokrasiye sahip ülkeler, açık ekonomilere sahip ül-
keler” diyerek MİKTA’yı daha etkin parlamenter
zemin haline getirmek için gayret gösterilmesi ge-
rektiğine dikkat çekti.  DHA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika’nın Başkenti 
Meksiko’da, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve
Avustralya’nın oluşturduğu Kıtalararası Ekonomik İşbirliği
MİKTA ülkeleri Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH Ek Hizmet Binası Ana Dağıtım Pano Odası ve UPS Odası
Tadilat Yapım İşi, Arnavutköy Devlet Hastanesi CCTV Revizyonu Yapım İşi, Çatalca Devlet Hastanesi CCTV
Sistemi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/546146
1-İdarenin
a) Adresi : Peykhane Caddesi No: 8 ÇEMBERLİTAŞ/ FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124530738 - 2125180712
c) Elektronik Posta Adresi : ism34satinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım: Yedikule Göğüs Hast. ve Göğüs Cerrahisi EAH. Ek Hiz. 

Binası Ana Dağıtım Pano Odası ve UPS Odası Tadilat Yapım İşi 
2. Kısım: Arnavutköy Devlet Hast. CCTV Revizyonu Yapım İşi 
3. Kısım: Çatalca Devlet Hast.CCTV Sistemi Yapım İşi. Ayrıntılı 
bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : 1 Kısım. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH 
2. Kısım: Arnavutköy Devlet Hastanesi 3.Kısım: Çatalca Devlet Hastanesi

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

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Mali Hizmetler - Satınalma 

Birimi 5.Kat (Peykhane Cad. No: 8 Çemberlitaş /Fatih / İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati : 25.11.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip or-
tağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarih-
ten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az
olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:1. Kısım: (C) SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞ-
LERİ,  I. GRUP: SIHHİ TESİSATI İŞLER
2.Kısım:  (E) ELEKTRONİK VE İLETİŞİM İŞLERİ,  IV. GRUP: ÖZDENETİMLİ BİNA VE ALAN OTOMASYON
SİSTEMLERİ 
3. Kısım: (E) ELEKTRONİK VE İLETİŞİM İŞLERİ,  IV. GRUP: ÖZDENETİMLİ BİNA VE ALAN OTOMASYON
SİSTEMLERİ 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
1. KISIM: MAKİNA MÜHENDİSİ 2. KISIM: ELEKTRİK MÜHENDİSİ VEYA ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHEN-
DİSİ 3. KISIM: ELEKTRİK MÜHENDİSİ VEYA ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Mali Hizmetler - Satınalma Birimi 5.Kat
(Peykhane Cad. No: 8 Çemberlitaş /Fatih / İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese ia-
deli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istek-
liyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açık-
lama istenmeksizin reddedilecektir.

TESİSAT VE OTOMASYON SİSTEMLERİ YAPTIRILACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1078511)

L atin Amerika son 20 yıldan beri ilk
defa iç bölünmeye, siyasal rekabete ve
tam dağılmışlık sürecine girdi. Bir ta-

raftan Venezuela’da yaşanan siyasal kriz
devam ederken, Brezilya’da Bolsonaro ülke-
deki siyasi kültürü popülist bir şekilde yeniden
yorumlamaya çalışıyor. Son birkaç haftada
Kolombiya’da yerel seçimler, Arjantin, Uru-
guay ve Bolivya’da genel seçimler gerçekleşti.
Şili, Haiti ve Ekvador sokak gösterileriyle
gündeme oturdu. Bütün bu gelişmelerin hepsi
tek başına kendi bağlamında anlamlı olsa da
toptan bakıldığında Latin Amerika’da neler
oluyor? Latin Amerika siyasetini önümüzdeki
dönemde neler bekliyor?

Amerika Birleşik Devletleri’nin kıtayı
kendi haline bıraktığı, Çin’in etkisini genişlet-
tiği ve Rusya’nın hem kıtayı yeniden keşfi hem
de ABD ile Venezuela üzerinden bir sistemsel
kavgaya girme niyeti; Latin Amerika ülkele-
rini kıtadaki gelişmeler konusunda bir özne
değil nesne konumuna indiriyor. Önümüzdeki
dönemde siyaseten parçalanmış bir kıta bizi
beklerken, sosyal taleplerin protestolar veya
başka formlarda arttığı bir süreci göreceğiz.

Hatırlanacağı gibi Latin Amerika siyase-
tinde 1999-2015 arasındaki ana belirleyici
etken sol hareketlerdi. 2015 sonrası sol siya-
set alan kaybetmeye başlayınca sağ siyaset
seçimle tekrar iktidara gelmeye başladı ve bu
dönem sağın geri dönüşü olarak yorumlandı.
Fakat 2019 itibarıyla Latin Amerika siyaseti
başka bir evreye giriyor. Bu ne birçok kişinin
Arjantin örneğine bakarak vurguladığı gibi
sol siyasetin geri dönüşü; ne de bazılarının
Ekvador örneğine bakarak söylediği solun

sağa dönüşümü. Latin Amerika’da “hibrit”
bir siyasete alan açılıyor; bu dönemde klasik
anlamda ne sol ne de sağ siyasete yer var. İlk
defa sağ-sol siyaset arasında bir sarkaç gibi
gidip gelen Latin Amerika siyasetinde bir
üçüncü yola alan açılıyor.

Siyasette süreklilik sorunu

Bu siyaset tarzını birkaç noktada ele al-
makta yarar var. Birincisi, Latin Amerika si-
yasetinde sağ ve sol siyasette süreklilik
olmuyor, en azından halef-selef ilişkisi maya
tutmuyor. Venezuela’da Chavez-Maduro, Bre-
zilya’da Lula-Rousseff, Kolombiya’da Uribe-
Santos ve şimdilerde Uribe-Duque,
Ekvador’da Correa-Moreno örneklerinde ol-
duğu gibi aynı ideolojiden gelse bile yeni
gelen, eskisinin yerini dolduramıyor. Bu
durum siyasette bir krize yol açıyor ve en so-
nunda o ideoloji bunun ana sorumlusu olarak
siyaseten cezalandırılıyor.

Kolombiya’da yapılan yerel seçimlerde Du-
que’nin partisinin ana destekçisi Uribe’nin
kendi memleketi Medellin başta olmak üzere
ana şehirlerde yaşadığı oy kaybı açıkça bunu
gösteriyor. Kolombiya’da sağın kaybettiği yer-
lerde sol kazanmadı; aksine, “yeşiller” deni-
lebilecek üçüncü yol kazandı. Arjantin’de
yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini sol
aday Alberto Fernandez kazandı. Fernan-
dez’in yardımcısı önceki dönemlerde (2007-
2015) iki kez cumhurbaşkanlığı yapmış olan
Cristina Kirchner olacak. Çoğu analist yeni
dönemde en etkili kişinin Kirchner olacağını
düşünüyor. Fakat diğer ülkelerde olduğu gibi,
bir Fernandez-Kirchner kavgasının yaşanması

muhtemel görünüyor. Bunun ör-
nekleri Ekvador, Kolombiya ve diğer Latin
Amerika ülkelerinde yaşandı. Arjantin’de de
yaşanacak, dolayısıyla Fernandez-Kirchner
birlikteliği seçimi kazandırmış olsa da kolay
işlemeyecek.

Sağ ve sol siyasetin açmazları

İkinci temel nokta, Latin Amerika’da sol
iktidarların en büyük faydası sağ siyaseti
dönüştürmesiydi. Sağ siyaset eğer eskisi
gibi seçkinci olmaya devam eder ve sosyal
politikalara önem vermezse iktidarda
rahat kalamaz. Kıtadaki çoğu sağ iktidar
bunu anlamış değil. Haiti ve Şili’de yaşa-
nan protestoları bu çerçevede okumak
lazım. Latin Amerika’da artık sesini duyu-
rabileceğini bilen bir sosyal taban var ve
bu kitle, kendisini yeniden üretemeyen ve
sosyal konulara duyarsız sağ iktidarların
baş belası olacak. Ekonomik anlamda kıta-
nın en gelişmiş ülkesi olan Şili’de haftalar-
dır süren protestoların tek talebi sosyal
gelir dağılımı eşitsizliğinin çözülmesi. Şili
Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera tam bir
tipik sağ siyasetçi. Daha önce de sağ siya-
setçi olarak cumhurbaşkanlığı yapmış olan
Pinera çok zengin bir iş adamı. İktidara
yeniden gelince eski dönemden kalma sağ
politikaları devam ettirmeye çalışınca pro-
testolara maruz kaldı. Bu açıdan, kendisini
dönüştürmeyen sağ siyasetin nelerle karşı-

laşacağına en iyi örnektir Şili.
Üçüncü olarak, kıtadaki sağ siyaset kendi-

sini dönüştürürken aynı dönüşüme uğrama-
yan sol siyasetin de kıtada geleceği yok.
Bolivya’da yapılan seçimleri çok küçük bir
farkla tartışmalı bir şekilde yeniden kazanan
Evo Morales’in işi artık kolay değil. Aynı şe-
kilde klasik sol politikayı devam ettiren Vene-
zuela ile kimse kendini yan yana bile koymak
istemiyor. Söylemsel olarak kendisini dönüş-
türmeyen ne Kolombiya solu ne de Ekvador
eski Cumhurbaşkanı Rafael Correa’nın yakla-
şımı kıtada yeni bir solun önünü açacak. Peru
yeni sol siyasetin referans noktası olabilir
ama orada cumhurbaşkanı adaylarından Ve-
ronica Mendoza eğer seçimi kazanır ve yeni
bir söylem üretebilirse Latin solunun yeni
merkezi Peru olabilir. Artık insanlar sol-sağ
jargonunu kıtada duymak istemiyorlar. Özel-
likle bu jargonun ötekileştirici ve birbirlerini
suçlamaları dolayısıyla iş üretmeyen tarafı,
artık insanlar tarafından daha net görülüyor.

Lula modelinin başarısı

Latin Amerika siyasetinde en başarılı
model Lula modeliydi. Yeni dönemde bu mo-
deli hem sağ hem de sol siyasetin yeniden in-
celemesi gerekir. Lula modelinin özü, içeride
dışlayıcı olmadan bir yerel-bölgesel-küresel
denklem kurmaktı. Sosyal politikalara önem
verdiği kadar ekonomik açıdan dünyayla bü-
tünleşmeye de alan açan Lula modeli, hatırla-
nacağı gibi 2003-2010 arasında Brezilya’yı
sıradan bir ülke olmaktan çıkararak küresel
bir oyuncu haline getirmişti. Bugün Lula’nın
cezaevinde olmasını bile sembolik olarak o
modelin zorla hapsedilmesi olarak görmek
gerekir.

Latin Amerika ülkeleri genellikle kendi

aralarında hem yarış içerisindedirler hem de
birbirlerine üstten bakarlar. Şilililer Arjantin-
lilere, Kolombiyalılar Ekvadorlulara, Vene-
zuelalılar Kolombiyalılara üstten bakarlar.
Brezilya ve Arjantin her şeyde yarış içerisin-
dedir. Son 20 yıllık dönemde Latin Amerika
siyaseti kısmen de olsa belli ülkeler arasın-
daki kutuplaşmalarla siyasi bir rekabet ve
model üretme yarışına girmişti. Fakat bugün
gelinen nokta itibarıyla kıta son derece parça-
lanmış durumda. Sağ ve sol siyasete ait grup-
ların kendi içlerinde ve kendi aralarında
rekabet halinde olduğu bir zamanda kıtadaki
halk daha hızlı bir şekilde örgütlenip taleple-
rini dile getirebiliyorlar. Kıtanın siyaseten par-
çalanmış olmasına rağmen, Latin
Amerika’nın sorunları artık kıtasal. Başta
Venezuelalı göçmenler olmak üzere, eğer
bütün ülkeler beraber hareket etmezse, herke-
sin kaybedeceği bir dönem Latin Amerika’yı
bekliyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin kıtayı
kendi haline bıraktığı, Çin’in etkisini genişlet-
tiği ve Rusya’nın hem kıtayı yeniden keşfi hem
de ABD ile Venezuela üzerinden bir sistemsel
kavgaya girme niyeti; Latin Amerika ülkele-
rini kıtadaki gelişmeler konusunda bir özne
değil nesne konumuna indiriyor. Önümüzdeki
dönemde siyaseten parçalanmış bir kıta bizi
beklerken, sosyal taleplerin protestolar veya
başka formlarda arttığı bir süreci göreceğiz.

[Halen New York’ta Türkiye Maarif Vakfı
ABD Direktörü olarak görev yapan Doç. Dr.
Mehmet Özkan, 2015-2018 yılları arasında
Kolombiya’da TİKA Latin Amerika Direktör-
lüğü yapmış ve Pontificia Universidad Jave-
riana, SETA ve Polis Akademisi dahil birçok
kurumda uluslararası ilişkiler alanında ders-
ler vermiştir]

Latin Amerika'da siyaset nereye gidiyor?
Ümit BARAN
PANORAMA

İran 5.9’la
sallandı

İran’daCuma günü meydana gelen deprem
sebebiyle en az beş kişi hayatını kaybederken,
120 kişinin de yaralandığı açıkandı. İran Sis-

moloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, Tebriz kentinin
120 kilometre güneyinde gerçekleşen depremin 5.9 bü-
yüklüğünde ve sekiz kilometre derinliğinde olduğu belir-
tildi. İl Valisi Mohammed-Reza Pourmohammadi, en az
30 evin yıkıldığını be 41 yerel kasabada kurtarma çalış-

malarının başladığını açıkladı. Bunun yanında ABD
Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGC) tarafından böl-
geye ilişkin yayınlanan uyarıda, “önemli kayıpların göz-
lenebileceği ve felaketin yayılabileceği” belirtildi.
Depremin etkilediği bölgedeki bir vatandaş, depremi his-
settiklerini fakat korkmadıklarını söyledi. Depremin ar-
dından gerekli önlemlerini aldıklarını belirten vatandaş,
evlerinin sağlam malzemeden yapıldığını belirtti.

KITALARARASI
ZIRVE!

Türkiye’yi dikkate
almak gerekiyor
Kuzey Makedonya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu

Başbakan Yardımcısı Buyar Osmani, iş birliği kapasitesi
göz önünde bulundurulduğunda ülkesinin Türkiye ile ikili

ilişkilerinden yeterince yararlanılamadığını ifade etti
Osmani,  Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği
(AB) ve NATO entegrasyonu, ülkede nisanda
düzenlenmesi beklenen erken genel seçim,

ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini başta olmak üzere çeşitli
konularda değerlendirmelerde bulundu. Kuzey Makedon-
ya'nın AB'ye katılım müzakerelerine başlamak için tüm
siyasi ve teknik koşulları yerine getirdiğine dair 'dünyada
bir fikir birliği' olduğunu kaydeden Osmani, müzakerele-
rin başlamamasının bölgeye de etkisinin olacağına dik-
kati çekti. Osmani, ülkesinin stratejik hedeflerinin çok net
olduğunu, AB ve NATO dışında başka bir alternatifin bu-
lunmadığını kaydetti. Brüksel'de 19 Kasım'da yapılacak
AB Dışişleri Bakanları toplantısından çıkacak sonuçlara
şüpheyle yaklaştıklarını belirtti.
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 TATARİSTAN

Soldan Sağa:
1. Yarım arşın veya 30,5 santimetre uzunluğunda-
ki ölçü birimi, kadem. - Yumağa benzeyen nesne-
lerle oynanan bir çocuk oyunu. 2. Direnç. 3. Son, 
sonraki. - Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş. 4. 
Süslemek, bezemek, nakış yapmak. 6. Kapatma. 7. 
Yapım. - Bir tür organik yağ çözücü. 8. İçinde, üs-
tünde karınca bulunan. 9. Suyun ivinti yeri. - İkisi 
bir arada doğan (çocuk).

Yukarıdan Aşağıya:
1. Yardım istenildiğini anlatan bir söz. - Evren pulu. 
2. Birine “yuha” diye bağırmak. 3. Çeşitli renklere 
sahip değerli bir taş. - Haykırma, bağırma. 4. Karşıt 
olma durumu. 6. Kestane kebabı yapan veya satan 
kimse. 7. Bütün, tüm, kamu. - Büyüklere mahsus 
çadır. 8. İri yapılı. 9. Düşüncesizce her işe atılan, 
cüretkâr. - Bulaşmış, musallat olmuş.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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Aleksia & Hakan Kayar
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T arihi Siyavuşpaşa Köş-
kü’nde gerçekleşen sergi açı-
lışına, Belediye başkanı Dr.

Hakan Bahadır, KRK Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Cahit Kara-
kullukçu, Yıldız Teknik Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Kenan Aydın, Türk
Yunan Dostluk Grubu Yönetim
Kurulu Üyesi Atilla Kesler, Milliyet
Gazetesi Sorumlu Yazılışları Mü-
dürü Murtaza Gürler, Demirören
Hukuk İşleri Başkanı Avukat Murat
Durmaz, belediye meclis üyeleri,
daire amirleri ve çok sayıda sanatse-
ver katıldı.

Sivayuşpaşa Kasrı'nda açıldı

Sergi açılışında konuşan Bahçeliev-
ler Belediye Başkanı Dr. Hakan Ba-
hadır; “Güzel bir günde güzel bir
ortamda, Osmanlı’dan kalan yakla-
şık 500 yıllık Sivayuşpaşa Kasrı’nda
yine ülkemizin sınırları aşan Bünya-
min Aygün‘ün fotoğraf sergisini açı-
yoruz. Biz Bahçelievler Belediyesi

olarak ilçemizdeki kültür sanat faali-
yetlerini artırmak istiyoruz. Bunun
bir göstergesi olarak da, bugünlere
çok uygun bir fotoğrafçı kardeşimi-
zin sınır ötesinde, umudun bittiği
yerde, karamsarlıkları, sıkıntıları an-

lattığı ve o duyguları fotoğrafladığı
bir serginin açılışına bugün ev sa-
hipliği yaptık. Hem bu nadide eseri
hem de bu nadide fotoğrafları siz-
lere göstermek istedik. Geldiğiniz
için hepinize teşekkür ederim” dedi.

Meyve ve Sebze alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/565637
1-İdarenin
a) Adresi : ZUHURATBABA MAHALLESİ ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ 

SOKAK 1 34740 BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124149602 - 2124149643
c) Elektronik Posta Adresi : cevre@bakirkoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 47 Kalem Meyve ve Sebze alımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Belediye Aşevi Birimi ve Belediye Huzur evleri
c) Teslim tarihleri : 02.01.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arası
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bakırköy Belediyesi Aşevi Birimi Toplantı Odası 

(Osmaniye mah. Çolak İbrahim sok. Belediye Şantiye İçi)
b) Tarihi ve saati : 06.12.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-

netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

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.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-

sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-

riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-

lin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler

veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü'nden alınan Hal Tahsis Belgesi (Kira akdi)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Meyve ve sebze tedariği ile ilgili iş deneyim belgesi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bakırköy Belediyesi Aşevi Birimi (Osmaniye mah. Çolak İbrahim
sok. Belediye Şantiye İçi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla

da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-

nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif 

verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-

ceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-

rinde bırakılacaktır.

MEYVE VE SEBZE
BAKIRKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1078195)

21 'inci yüzyıl dünyasının insanı
ve insani değerleri yok ettiği
zamanları yaşıyoruz. Gün 

geçmiyor ki,küçük çocuklara tecavüz, 
yaşlı ve hastalara dayak,aile içi şiddet ve
sonucunda işlenen cinayet haberleri ile kar-
şılaşmayalım. Geçtiğimiz günlerde bir alça-
ğın 13 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırıp
tecavüz ettikten sonra elini kolunu sallaya-
rak gezdiği haberini sosyal medya aracılığı
ile öğrendiğimde bu alçakların yaşadığı
dünyada yaşamaktan utanıyorum

demiş,böyle bir dünya yok olsun diye hay-
kırmıştım. Sosyal medya hep kötü değil el-
bette. Nasıl ve niçin kullandığın ile
alakalıdır. Bu olay sosyal medya ile emni-
yet güçleri arasındaki iletişim sayesinde
kısa sürede alçağın yakalanması ile sonuç-
landı. Rahatladık mı? Hayır. Belki biraz
nefes aldık derken; Fatih’te 4 kardeşin se-
bebi her ne olursa olsun intihar/ cinayet
neyse haberi geldi. Siyasallaştırmadan bu
ve benzeri meseleleri göremiyor, çözüm
üretemiyoruz ne yazık ki.

Yetmedi; “Aksaray’da özel eğitim sınıfla-
rının kapatılmasını isteyen veliler, otizmli
öğrencileri yuhaladı.” başlıklı haberlerle
sarsıldık bu kez.  Ve bir anne bağırmak zo-
runda kaldı: “Ben çocuğumun otistik olma-
sından utanmıyorum.” Biz utandık mı??
Otizm bir farklılıktır biz bunun daha far-
kına varamadık ne yazık ki. Hasılı toplu-

mun psikolojisi Allah pullak. Herkes her an
çatışma modunda. Kimse kimseye saygı
duymuyor. Çok basit bir ifadeniz bir anda
bir infiale sebep olabilme ihtimali taşıyor.
Herkes potansiyel terörist, herkes potansi-
yel Kemalist, herkes potansiyel dindar veya
potansiyel din düşmanı…

Dünyaya adalet, medeniyet, insani değer
dağıtan bir toplumun varisleri olarak geldi-
ğimiz son nokta; bu coğrafyanın  insanında
var olan hakkaniyet, kanaatkârlık, hakikat,
komşusu aç iken tok yatmamak ilke ve de-
ğerlerinin ne yazık ki yok edildiğidir.

Ne yazık ki; Adaletin dibine dinamit ko-
nulmuş,insani değerler yekle yeksan edil-

miştir.Zihin dünyamız karman çorman 
edilmiş,vicdanlarımız bizim elimizde 
boğulmaktadır.

Her şeyi kişiselleştirdiğimiz dünyada ne
yazık ki kararlarımızda kişilere göre veril-
mektedir.Adalet, vicdan, huzuru mahşer
geri plana atılmış, ego, kibir, para, şan,
şöhret, makam, mevki revaçta.

Makamı ve parası varsa her şeyi kendi-
nin zanneden, herkesi de kölesi sanan
büyük bir yığınla karşı karşıyayız.

Allah bu hale gelmiş toplumlar için
Ayeti ile uyarıyor.

Fe Eyne Tezhebun!
Bu gidiş nereye?

Toplumun psikolojisi
Rukiye KARADOĞAN

rukiyekaradogan@mynet.com
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Suriye'de habere gittiği 2013 yılında DEAŞ tarafından 40 gün esir tutulan, 
Milliyet Gazetesi Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün’ün “Sınırdaki 
İnsanlar” adlı kişisel fotoğraf sergisi, Bahçelievler’de açıldı. Tarihi Siyavuşpaşa
Kasrı’nda gerçekleşen organizasyonda, Aygün’e ait 40 fotoğraf sergileniyor ANLAMLI 

BİR SERGİ
MEHMET ALİ ÇATAL

Sergide konuşan Milliyet Gaze-
tesi Fotoğraf Servisi Müdürü
Bünyamin Aygün, gururlu oldu-
ğunu belirterek şunları aktardı:
"Bir fotoğrafçı olarak şu an çok
mutluyum. O anlara şahit olur-
ken, hissettiğim duygular ise çok
daha farklıydı. Her fotoğrafın as-
lında acı bir hikayesi var. Bugün
burada bu serginin açılmasına
destek veren Bahçelievler Beledi-
yesi'ne ve Belediye Başkanı Dr.
Hakan Bahadır'a çok teşekkür di-
yorum. Fakat Türkiye'de bu tür
fotoğraflara sanata ve sanatçıya,
belli kriterlerin dışında destek

çok az veriliyor. Bu anlamda Mil-
liyet Gazetesi'ne de çok teşekkür
ediyorum. İşi başından beri sa-
hiplendi. Sergideki fotoğraflarda
da, umudun sınırı, hayatın sınırı,
ülkenin sınırı, yaşamın sınırı var.
Bir meslek büyüğüm bir gün
bana 'Sen konuşma fotoğrafların
konuşsun' demişti. Bu nedenle
ben konuşmayayım, fotoğraflar
konuşsun” dedi. 30 Kasım’a
kadar ziyarete açık kalacak “Sı-
nırdaki İnsanlar" fotoğraf sergi-
sinde, Aygün'e ait 40 fotoğraf,
ziyaretçilerin beğenisine 
sunuluyor.

Fotoğraflarda umudun sınırı var

Yeniden inşa süreci 10 Şubat'ta temel atılmasıyla
başlayan Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) açılışı
için Mimar Sinan Operası hazırlanıyor

OPERA çalışmalarını,
Türkiye Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Er-

doğan'ın talimatıyla besteci ve
müzikolog Hasan Uçarsu yürütü-
yor. İlk Türk operasını besteleyen
Adnan Saygun'un öğrencisi olan
Uçarsu, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, "Benim için çok onur
verici, çok kıvanç verici bir süreç
oldu. Ön çalışmaların çok dikkatli
ve hassasiyetle hazırlandığını öğ-
renmiş oldum bu sürecin so-
nunda. Bu iş için seçilmiş
olmaktan gurur duyuyorum."
dedi. Hocası Adnan Saygun'un
Mustafa Kemal Atatürk'ün talima-
tıyla ilk Türk operasını besteleme-
sine değinen Uçarsu, şöyle devam
etti: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk
1934 yılında İran Şahı’nın Tür-
kiye’ye gelişi için, uzun bir seya-
hattir o, yaklaşık bir ay Türkiye’de
bulundu. Onun onuruna, iki ülke
arasındaki dostluğu geliştirmek
için böyle bir opera fikrinin direkti-
fini verdi ve Adnan Saygun, o
zaman çok genç yaşlarında bir
besteciydi ve benim hocam, bu
projeyi gerçekleştirdi ve ilk Türk
operasını besteledi."

Geçmişten kuvvet alıyoruz

Uçarsu, Adnan Saygun’un hayatı-

nın son 6 yılında yanında oldu-
ğuna işaret ederek, "Böyle bir bağ-
lantının da olması, beni hem
gururlandırıyor hem de ayrıca mo-
tive ediyor." ifadesini kullandı.
Geçmişin kuvvetini ve izini arka-
sında hissettiğine dikkati çeken
Uçarsu, "Sanki hocamın eli, nefesi,
o dönem 1930’ların genç Türkiye
Cumhuriyeti’nin enerjisi de be-
nimle birlikteymiş gibi… Biraz da
belki kendimi motive ediyorum
ama hislerim böyle." değerlendir-
mesinde bulundu.

Drama oluşturuluyor

Uçarsu, Mimar Sinan Operası'nın
kurgulanma aşamasında olduğu-
nun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Dramayı oluşturmaya çalışıyo-
ruz. Bu eser, baştan sonra Sinan’ın
hayatı olmayacak. Sinan’ı ortaya
koyan, Sinan’ın hayatından bir dö-
neme odaklanan bir eser olacak.
Şu anki sürecimiz bu. Yani bu
sahne eserinin metnini, içeriğini,
sözel kısmını hazırlamakla uğraşı-
yoruz. Bu konuda da çalışmaları
sayın Bertan Rona ile birlikte yürü-
tüyoruz. Tahminen Ocak ayından
itibaren fiilen besteleme süreceğine
geçeceğimi düşünüyorum ama şu
anda sahne eseri olarak işin sözel
kısmıyla uğraşıyoruz.”

Üsküdar’da Yusuf
Güney rüzgarı esti
Üsküdar Belediyesi, kültür- sanat
dünyasının dikkat çeken isimlerini 
İstanbullularla buluşturmaya devam ediyor.
Şarkılarının yanı sıra yaşam tarzıyla da
özellikle gençlerin gönlünü fetheden Yusuf
Güney, Nevmekan Sahil’de “Akustik 
Muhabbet” temasıyla düzenlenen 
konserde sevenleriyle buluştu

YUSUF Güney’in dil-
lerden düşmeyen “Aşk-
ı virane”, “İlle de

uğruna ölmem mi gerek”, “Ördü
kader ağlarını”, “Sevdaluğun sar-
madi”, “Emri olur” şarkılarının
hep bir ağızdan söylendiği kon-
serde, sevilen sanatçı yeni şarkısı
“Çok Sevdim Duydun mu?”nun
nakaratını da hayranlarıyla birlikte
seslendirdi. Katılımcılarla soru-
cevap şeklinde, keyifli bir muhab-
bet eşliğinde gerçekleştirilen kon-
serde söylenen şarkılar, tüm
Üsküdar’da yankılandı. 
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Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, sergide
yer alan fotoğrafları dikkatle inceleyerek bilgi aldı.
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ilk sampiyon Naim abiydi

İŞİTME Engelliler Avrupa Karate 
Şampiyonası, Akdeniz Üniversite-
si'deki Gazi Mustafa Kemal Spor 
Salonu'nda başladı. İtalya, Ukrayna, 
Almanya, Yunanistan, Rusya, Bul-
garistan ve Türkiye'den 70 sporcu-
nun yer aldığı şampiyonanın ilk 
gününde sporcular kata kategori-
sinde tatamiye çıktı. Şampiyonada 
Türkiye'yi 12'si erkek olmak üzere 22 
sporcu temsil ediyor. 

Hedef madalya 

Müsabakaları izleyen Türkiye İşitme 
Engelliler Spor Federasyonu Baş-
kanı Yakup Ümit Kihtir, 2021 İşitme 
Engelliler Olimpiyat Oyunlarına 24 
branşta da en fazla sporcuyla katıl-
mayı hedeflediklerini söyledi. Av-
rupa Karate Şampiyonası'nda milli 
takım sporcularına güvendiğini vur-
gulayan Kihtir, "Şampiyonada fazla 
sayıda madalya almayı hedefliyoruz. 
Şampiyona, ilk 4'e girenlerin olimpi-
yata katılım için puan kazanmaları 
açısından çok önemli. İşitme Engel-
liler Karate Milli Takımı'nın en 
büyük hedefi; en fazla sporcu sayı-
sıyla olimpiyata katılmak. Gelecek 
yıl Malezya'da düzenlenecek dünya 
şampiyonasında da başarılı olmak 
istiyoruz" diye konuştu.

3 KEZ olimpiyat, 5 kez dünya, 10 kez de Av-
rupa şampiyonu olan, 52, 54 ve 56 kilolarda 
20'den fazla dünya rekorunun sahibi milli 
halterci Halil Mutlu, Afyonkarahisar Koca-
tepe Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu. 
Okulun "Kariyer Günü" etkinliği kapsamında 
yapılan söyleşiye katılan Halil Mutlu'yu, İl 
Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Gençlik 
ve Spor İl Müdürvekili Feyzullah Dereci, çok 

sayıda öğrenci ve öğretmen takip etti. Öğren-
cilerin sorularına içtenlikle cevap veren milli 
halterci Halil Mutlu, hayatını, başarılarını, 
nasıl halterci olduğunu, başarı kazanmak için 
nasıl çalıştığını ve kendini nasıl motive ettiğini 
anlattı. "Cep Herkülü" lakaplı efsane sporcu 
Naim Süleymanoğlu'nun halter sporcularının 
ve kendisinin idolü olduğunu aktaran Halil 
Mutlu, "Bizim içimizdeki fitili ateşleyen, 'Biz 
de yapabilir miyiz' hissini uyandıran Naim 
ağabeydir. Sadece bize değil, dünya halterine 
de çok şeyler katmıştır. Ben spora başladı-
ğımda Naim ağabey şampiyon olmuştu ve ilk 
gördüğüm şampiyon da Naim ağabeyimdi. 
1986 yılında iltica etmiş ve 1988 yılında Türk 
halkını uluslararası arenada temsil etmeye 
başlamıştı. Olimpiyatlarda ilk altın madalya-
mızı aldık Naim ağabeyimle birlikte ve o 
süreç sonrası 1988'den bu yana hiçbir olim-
piyatlardan boş dönmedik, madalyaya 

pek hasret kalmadık" dedi. 

Keşke aramızda olsaydı 

Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan 
sinema filmini de yorumlayan Halil Mutlu, 
"İnşallah hepimizin çok beğenerek izleyeceği, 
Naim ağabeyin hayatını anlatan sinema fil-
minin galası var. Biz de o galayı merakla ve 
sabırsızlıkla bekliyoruz. İyi bir film olduğunu 
biliyoruz, inşallah bir nebze de olsa onu izle-
yerek geçmiş günlerimizi hatırlayacağız. Yeri 
gelecek güleceğiz, yeri gelecek duygusallaşa-
cağız. Keşke hala aramızda olsaydı ama biz 
onu her zaman hasretle ve özlemle anacağız" 
diye konuştu. Söyleşinin sonunda İl Milli 
Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Gençlik ve 
Spor İl Müdürvekili Feyzullah Dereci ve Ko-
catepe Ortaokulu Müdürü Tahsin Savaş, 
milli halterci Halil Mutlu'ya teşekkür ederek, 
hediyeler takdim etti. DHA 

Zafer için engel yok 
Antalya'da düzenlenen 2'nci İşitme 
Engelliler Avrupa Karate Şampiyona-
sı'nda Türkiye Milli Takım 12'si erkek 
22 sporcusuyla madalya kazanma  
hedefiyle mücadele ediyor

ŞİLİ'DE yapılan Dünya Ümit Genç 21 
Yaş Altı Dünya Karate Şampiyona-
sı'nda dünya şampiyonluğuna ulaşan 
Müşerref Özdemir (15) bugüne kadar 
200'e yakın madalya kazandığını, 
bundan sonra yeni şampiyonluklar 
elde edip, zirvedeki yerini korumayı 
hedeflediğini söyledi. Dünya Ümit 
Genç 21 Yaş Altı Dünya Karate Şam-
piyonası'nda altın madalya kazanarak 
Türkiye'nin gururu olan Müşerref Öz-
demir, Antalya'nın Kemer ilçesi Ars-
lanbucak Mahallesi'nde, adını aldığı 
babaannesi Müşerref Özdemir (75), 
babası Tahsin Özdemir (44) ve ablası 
Duygu Özdemir (17) ile müstakil bir 
evde yaşıyor. 8 yıl yağlı güreş yapan 
Tahsin Özdemir, çocuklarının da 
sporla iç içe olması için Müşerref'i 
5, ablası Duygu'yu ise 7 yaşındayken 
karateye gönderdi. Kızları ilçe merke-
zindeki Akar Spor Salonu'nda kara-
teye başlayan Tahsin Özdemir, kendisi 
de çocuklarına örnek olabilmek için 
bu sporu seçti. 

İlk ödülü 7'sinde aldı 

Müşerref Özdemir, 2 yıl içinde kara-
tede hızlı bir yükseliş yakaladı ve 7 ya-
şındayken katıldığı ilk turnuvası olan 
Eskişehir'deki Minik Yıldız Türkiye 
Şampiyonası'nda birincilik madalyası 
kazandı. Ardından katıldığı Türkiye 
şampiyonalarında 9 kez Türkiye birin-
cisi, 4 yıl da üst üste Balkan Şampiyo-
nası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı 
başaran Müşerref Özdemir, birçok 
şampiyona ve turnuvada 200'e yakın 
madalya kazandı. Müşerref Özdemir, 
son olarak 23- 27 Ekim tarihlerinde 
Şili'nin başkenti Santiago'da düzenle-
nen 11'inci Ümit Genç ve 21 Yaş Altı 
Dünya Karate Şampiyonası'nın ikinci 
gününde ümit kızlar 47 kilo kumite 
kategorisi finalinde Mısırlı rakibi 
Fatma Sorour'u 1-0 yenerek, kariye-
rindeki ilk dünya şampiyonluğunu 
elde ederek, altın madalya kazandı.

Karatede tarih yazdı

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 
4'üncü hafta mücadeleleri sona erdi. Türki-
ye'yi temsil eden 4 takım da haftayı deplas-
manda geçirirken tek galibiyet Avusturya 
deplasmanında Wolfsberger'i 3-0 ile geçen 
Başakşehir'den geldi. Turuncu-lacivertli 
ekip, bu sonuçla grup liderliğine yüksel-
meyi başardı. Avrupa Ligi'nde dün oyna-
nan maçların ardından Trabzonspor ve 
Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı kalmazken 
Medipol Başakşehir elde ettiği galibiyetle 
grup liderliğine yükseldi. Süper Lig'i şam-
piyon bitiren takımın önümüzdeki yıllarda 

Şampiyonlar Ligi'nde direkt olarak grup-
lara kalamamama tehlikesinin olduğu bu 
periyotta, temsilcilerimizin kazandırdığı 
puanlar büyük önem arz ederken, Başakşe-
hir bu alanda dikkat çekiyor. Gruptaki ilk 
maçında Roma deplasmanından mağlubi-
yetle dönen İstanbul ekibi, daha sonra 
kendi sahasında son dakikada yediği gol ile 
Borussia Mönchengladbach ile 1-1 bera-
bere kaldı. Okan Buruk'un öğrencileri, son 
iki maçta da Wolfsberger'i içeride 1-0, dep-
lasmanda ise 3-0 geçerek grupta toplam 
7 puanı hanesine yazdırdı. 

Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden 
dört takım, toplamda oynadıkları 16 maçta 
sadece 2 galibiyet elde ederken, bu galibiyet-
lerin altına Başakşehir imzasını attı. Şampi-
yonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray 
oynadığı 4 maçta 1 beraberlik 3 mağlubiyet 

aldı, bu karşılaşmalarda gol atma başarısı 
gösteremedi. Beşiktaş ise grupta oynadığı 4 
karşılaşmadan da mağlup ayrılıp Avrupa 
macerasını noktaladı. Trabzonspor da 4 
maçta aldığı 1 beraberlikle bu haftaki so-
nuçların ardından Avrupa Ligi'ne veda etti.  

Milli gurur Başakşehir
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T FF'den yapılan açıklamada, Süper 

Lig'in 10. haftasındaki Kasımpaşa 
müsabakasında kırmızı kart gören 

Sergen Yalçın'a müsabaka hakemine yöne-
lik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç 
sonrası müsabaka hakemine yönelik haka-
reti nedeniyle 4 resmi müsabakada so-
yunma odasına ve yedek kulübesine giriş 
yasağı ile 26 bin lira para cezası verildiği 
bildirildi. Sergen Yalçın'ın PFDK'ye sevk 
nedenlerinden tedbire uymama eylemine 
ise ceza tayinine yer olmadığı kaydedildi. 

Veysel Sarı'ya 3 maç ceza 

PFDK'nin Kasımpaşa forması giyen Veysel 
Sarı'ya 3 maç men ve 26 bin lira para ce-
zası verdiği aktarıldı. BtcTurk Yeni Malat-
yaspor müsabakasının ardından soyunma 
odasındaki olaylara karışan Veysel'e ceza-

nın rakip takım sporcularına yönelik sport-
menliğe aykırı hareketi ve hakareti nede-
niyle verildiği belirtildi. Disiplin kurulunun, 
Kasımpaşa kalecisi Ramazan Köse ile 
kulüp görevliği Uğur Zorçelik'e ise ceza 
vermediği kaydedildi. Beşiktaş ve Aytemiz 
Alanyaspor'a 24 bin, Fenerbahçe'ye 20 bin 
lira para cezası veren kurulun, Galatasa-
ray, Fenerbahçe, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni 
Malatyaspor ve Çaykur Rizesporlu bazı 
taraftarların de elektronik biletlerini bir 
sonraki müsabaka için bloke ettiği akta-
rıldı. 

Ağaoğlu'na para cezası 

PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali 
Koç ile Trabzonspor Kulübü Başkanı 
Ahmet Ağaoğlu'na para cezası verdi. Ligin 
10. haftasında oynanan maçların ardından 

iki kulüp de farklı mecralardan açıklama 
yayımlamıştı. Disiplin kurulunun, bu açık-
lamalardan dolayı Fenerbahçe ve Trab-
zonspor'a 100'er bin lira para cezası verdiği 
kaydedildi. Kurulun söz konusu açıklama-
lardan dolayı Ali Koç'a 50 bin lira para ce-
zası uyguladığı belirtildi. Bir televizyon 
programına açıklamalarda bulunan Ahmet 
Ağaoğlu'na ise 150 bin lira para cezası ve-
rildiği aktarıldı. Ağaoğlu'nun cezasının oy 
çokluğuyla verildiği vurgulandı. PFDK'nin 
kulübün sosyal medya hesabından yapılan 
paylaşım nedeniyle Trabzonspor Kulübü 
yöneticisi Ömer Sağıroğlu'na 45 gün hak 
mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası ve-
rilmesine hükmettiği aktarıldı. Benzer ge-
rekçelerle PFDK'ye sevk edilen 
Trabzonspor Kulübü yöneticisi Ertuğrul 
Doğan'a ise ceza çıkmadı. 

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda topladığı 7 puanla liderliğe yükselen Medipol 
Başakşehir, bu sezon Avrupa'da en başarılı Türk takımı olarak dikkat çekiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),  
BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a 4 maç men cezası verdi

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu, 
TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümrani-
yespor'un Ekol Göz Menemenspor 
müsabakasında 3-0 hükmen mağlup 
sayılmasına karar verdi. Kurulun, 
Ümreniyespor'u Menemenspor ma-
çında müsabaka isim listesinde 
oyuncu uygunluğu taşımayan futbol-
cuların TFF tarafından belirlenmiş 
sayıdan fazla olmasından dolayı hük-
men yenik saydığı vurgulandı. Ligin 
10. haftasındaki mücadele 1-0 İzmir 
temsilcisinin üstünlüğüyle sona 
ermiş, Ümraniyespor maçta 6 ya-
bancı futbolcu oynattığı gerekçesiyle 
PFDK'ye sevk edilmişti. 
PFDK'nin Eskişehirspor Yardımcı An-
trenörü Zafer Şahin'e ise müsabaka 
hakemine yönelik hakareti nedeniyle 
3 resmi müsabakada soyunma oda-
sına ve yedek kulübesine giriş yasağı 
ile 6 bin 500 lira para cezası kestiği 
aktarıldı. Kurulun ayrıca Adanasporlu 
bazı taraftarların elektronik bilet 
kapsamındaki kartlarını bir maçlığına 
bloke ettiği kaydedildi. 

Ümraniyespor 
hükmen mağlup 

Türk futboluna  
CEZA YAGDI

Dünya, olimpiyat ve avrupa şampiyonu rekortmen milli sporcu Halil Mutlu, “Spora başladığımda Naim ağabey şampiyon olmuştu ve ilk gördüğüm şampiyon da Naim ağabeyimdi” dedi

Halil Mutlu

Sergen  
Yalçın



ŞENOL Güneş, Zorlu Performans Sa-
natları Merkezi'nde düzenlenen 
Brand Week İstanbul etkinliğinin son 

gününde "Ortak hayalleri tasarlamak" konu baş-
lıklı oturumda konuştu. İzlanda'nın kendilerine 
ters geldiğini düşündüğünü belirten Şenol 
Güneş, "Sonuna geldiğimiz için mi bilmiyorum 
ama daha bir heyecanlıyız. Biz bir umut verdik, 
bunu mutluluğa çevirmek gerekiyor. Ülke olarak 
umutlarımız hayal kırıklığına uğrayınca büyük 
sorunlar yaşıyoruz. Biz günlük başarılarla avun-
duk, bu doğru değil. İnşallah 2022 Dünya Kupa-
sı'nda oluruz. 2022 benim için final olacak." diye 
konuştu.  

Herkes insanlık için yaşıyor 

Tüm dünyanın ortak hayallerinin 
olması gerektiğini vurgulayan 
67 yaşındaki teknik adam, 
şöyle devam etti: "Herkes in-
sanlık için yaşıyor. Bazen 
ötekileştirmeye kaçan da 
biziz. O yüzden bir araya 
gelmemiz lazım. Güzel bir 
rüya görüyorsan, o rüyanın 
gerçeğe dönüşmesi için 
uyanmak gerekir. Biz uyan-
mayı sevmiyoruz, rüyada ger-
çekleşsin istiyoruz. Bizim bunu 
değiştirmemiz gerekiyor. Fransa 
maçı sadece bir sonuçtur, bir başarı 
elde edilmiştir." Sporun ortak noktada 

birleşebilmek adına önemine değinen Güneş, 
"Galatasaray'ın mağlubiyetine üzüldük. Pas ya-
parak oynama anlayışında futbolun has özellik-
lerini kaybettik. Futbolun yaratıcılığını kaybettik. 
Çocuklarımızın yaratıcılıklarına izin verelim. Bir 
Messi oluşturamıyoruz. Özgür bir ortam sağla-
yalım. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. Biz yara-
tıcı bir milletiz. İmkan ve zaman verirsek her 
alanda başarılı olabiliriz." değerlendirmesinde 
bulundu. 

Herkes gurur duysun istiyoruz 

Şenol Güneş, milli olayların Türk in-
sanını bir araya getirdiğinin 

altını çizdi. Futbolsever-
lerin A Milli Futbol 

Takımı'na bakışla-
rının kısa bir sü-

rede değiştiğini 
hatırlatan 
Güneş, şun-
ları aktardı: 
"Tam olarak 
gurur duy-
duğumuz bir 
milli takım 

olsun istiyo-
ruz. Evrensel 

düşünüyoruz, 
yabancıya karşı de-

ğiliz ama biz de ürete-
biliyoruz. Sorunlarımız 

var evet ama çözümlerimiz de var. Biz ürettiği-
miz çocukları önce kendi ülke-
mizde değerlendirmeliyiz, 
sonra dünyaya sunmalıyız. 
Futbol zahmetli, zor bir iş. 
Milli takım olgusu, taraf-
tarı olan bir milli takım. 
Tüm takımları tutan taraf-
tarların, piramitin tepe-
sinde birleşmesini 
istiyoruz." 

Anadolu'ya gideceğiz 

Yeni nesil futbolcuların kendi-
lerini daha iyi yetiştirdiğini dile 
getiren deneyimli teknik adam, 
şöyle konuştu: "Avrupa Şampiyo-
nası'na katılmak yeni nesilin de 
önünü açacaktır. Şehir ayrımını doğru 
bulmuyorum. Gelişim için değişim şart. 
Ben Trabzon'da doğdum ama her 
şehre rahatlıkla giderim. Benim 
oyuncum da gidecek. İstanbul'da 
çok müsabakalar yapıldı. Biz 
dünya kupasına buradan gittik. 
Anadolu'ya yine gideceğiz. Bir-
likte yarışacağız. Tribünde se-
yirci, sahada oyuncular aynı 
duyguyu yaşayacağız. İnşallah 
uygun bir zamanda Diyarba-
kır'a gideceğiz. Niyetimiz, 
düşüncemiz bu."
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz'in Braga takımına 
deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve son 32 turuna çıkma şansını yitirdi

B eşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 
4. hafta mücadelesinde deplas-
manda Portekiz temsilcisi Braga'ya 

konuk oldu. Maçın 14. dakikasında Braga 
öne geçti. Sequeira'nın soldan kullandığı kor-
nerde Paulinho, altıpasın önünden yaptığı 
kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sağ köşeden 
filelerle buluşturdu: 1-0 29. dakikada Beşiktaş 
beraberliği sağladı. Ceza sahası dışında topla 
buluşan Lens, pasını kale alanındaki Umut 
Nayir'e çıkardı. Bu oyuncu meşin yuvarlağı 
bekletmeden Boyd ile buluşturdu. ABD'li 
oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazda raki-
bini geçtikten sonra dar açıdan sol ayağıyla 
yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direk di-
binden ağlara gitti: 1-1. 37. dakikada ev sa-
hibi takım, yeniden öne geçti. Sol kanatta 
Sequeira, pasını savunmanın arkasına sarkan 
Galeno'ya verdi. Bu oyuncunun ortasında 
Paulinho'nun ceza sahası içinde yakın mesa-
feden şutunda meşin yuvarlak ağlarla bu-
luştu: 2-1. 44. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. 
Orta alana yakın bir bölgede Lens'in ikili mü-

cadeleye girdiği Palhinha yerde kaldı. Müsa-
bakanın hakemi Gediminas Mazeika, Lens'i 
kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 45+1. 
dakikada Braga tehlikeli geldi. Palhinha'nın 
ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta ka-
leci Karius, topu güçlükle kornere çeldi. Kar-
şılaşmanın ilk yarısını Braga, 2-1 önde 
tamamladı. 

İkinci yarı 

46. dakikada savunmanın arkasına sarkan 
Fransergio'nun ceza sahası içinde yerden 
yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta 
gitti. 52. dakikada Galeno'nun ceza sahası 
dışı sağ çaprazdan ortasında Fransergio'nun 
altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda, 
meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı. 
66. dakikada Braga üçüncü gole çok yaklaştı. 
Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği 
topu önünde bulan Wilson Eduardo'nun 
ceza sahası önünden sol ayağıyla bekletme-
den yaptığı sert vuruşta kaleci Karius, güç-
lükle meşin yuvarlağa müdahale etti ve golü 

önledi. 68. dakikada Wilson Eduardo'nun sağ 
kanattan ortasında Rui Fonte'nin ceza sahası 
içinde yaptığı vuruşta kaleci Karius, iki ham-
lede meşin yuvarlağı kontrol etti. 78. dakikada 
Beşiktaş etkili geldi. Güven Yalçın'ın ceza sa-
hası dışında hafif sağ çaprazda yerden sert 
vuruşunda kaleci Eduardo, sol köşeye giden 
topu yatarak çeldi. Ardından Braga savun-
ması, topu taca attı. Pozisyonun devamında 
Boyd'un ceza sahası dışından sol çaprazdan 
sert şutunda, meşin yuvarlak üst ağlarda 
kaldı. 81. dakikada Braga farkı 2'ye çıkardı. 
Sol kanattan Galeno'nun ceza sahasına orta-
sında kale önünde boş pozisyonda Wilson 
Eduardo, kaleci Karius'tan önce topa ayak 
koydu ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 
3-1 
90+2. dakikada Wilson Eduardo'nun ceza 
sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda 
kaleci Karius'un müdahale ettiği top üst di-
rekten döndü. 
Braga, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. 
Bu sonuçla grupta 3. galibiyetini alan Braga, 

puanını 10'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. 
Dördüncü mağlubiyetini yaşayan ve henüz 
puanı bulunmayan Beşiktaş ise son sırada 
kaldı.

Besiktas’a Avrupa 
yolu kapandı

BEŞİKTAŞ'TA yardımcı antrenör Recep 
Uçar, mücadelenin ardından düzenle-
nen basın toplantısında yaptığı açıkla-
mada, içinde farklı hikayeler barından 
bir maçın geride kaldığını aktardı. Bra-
ga'yı iyi analiz ettiklerini belirten 
Recep Uçar, "Maç, düşündüğümüz gibi 
dengeli başladı. 14'üncü dakikada 
kornerden yediğimiz gole kadar fazla 
pozisyon vermedik. Geri düştükten 
sonra dengeyi kurduk, golü de bulduk. 
Savunma arkasına yapılan koşularla il-
gili ciddi çalışmalar yapmamıza rağ-
men ikinci golü kalemizde gördük. 
Maçın kırılma noktası Lens'in kırmızı 
kart gördüğü pozisyondu. Adil olmayan 
bir karardı." ifadelerini kullandı. Recep 
Uçar, şunları kaydetti: "Karşılaşmanın 
geri kalan bölümünde Braga gibi tec-
rübeli bir takıma karşı 10 kişi oynamak 
kolay değil. Beraber savunma yap-
maya çalıştık. 30-35 dakika fazla po-
zisyon vermedik. Güven ve Boyd ile 
pozisyonlara da girdik. Üçüncü golü yi-
yince maç bitmişti. Avrupa Ligi'nde id-
diamız kalmadı. Belki maçı kaybettik 
ama altyapından Kartal ve Erdem gibi 
oyuncular bizim adımıza kazanım 
oldu." HABER MERKEZİ 

Lens kırmızı 
görmeseydi...

Güneş: 2022 benim için final olacak
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, “2022 benim için final olacak” dedi ve Dünya Kupası’na göz kırptı

 
 
 
 
 

ŞENOL Güneş, futbolun bilimden faydalanmak 
zorunda olduğunu da ifade ederek, sözlerini şöyle 

tamamladı: "Sevgi çok önemli, sevgiyi kirletmeyelim. 
Futbol da bilimden faydalanmak durumundadır. Fut-
bol endüstriyel bir hal aldı, bunun içine teknolojiyi 
sokmazsanız başarı mümkün değil. Para futbolda 
amaç olmamalı ama parasız bu iş olmaz. Sadece 
parayla sonuç da olmaz, bunu zaten görüyoruz. 

Akıl, bilgi, sevgi ve çalışmayla birçok kulü-
bün daha iyi sonuçlar aldığını  

biliyoruz."HABER MERKEZİ 

Sevgi  
çok önemli

Güneş; “Tam 
olarak gurur 
duyduğumuz 
bir milli takım 
olsun istiyoruz” 

TRABZONSPOR'UN teknik 
direktörü Ünal Karaman, 
maçın ardından düzenlenen 

basın toplantısında, grupta zor bir mü-
sabakaya çıktıklarını belirterek, "Tabii 
daha önceki basın toplantısında ifade 
etmiştik, kendi içimizde birçok zorluğu 
yaşıyoruz diye. Genç takımdan aldığı-
mız oyuncular dahil olmak üzere kul-
lanma imkanı veremediğimiz oyuncuları 
dahil ettik. Maç kaybettik ama en azın-
dan geleceğe bakma adına bu genç kar-
deşlerimizin uzun yıllar Trabzonspor'a 
hizmet edebilme noktası içerisinde öz 
güven olarak kabul ettiğimizi söyleyebili-
riz." diye konuştu. İlk gole kadar saha 
içinde doğru duruşu yapmaya çalışan 
bir takımın olduğunu aktaran Karaman, 
"Pozisyon bulduk, gol yapabilirdik. İyi 
bir rakibe karşı oynadık. Kendi adımıza 
görev verdiğimiz oyunculardan görmek 
istediğimiz performansın yakınını gör-
dük. Bireysel olarak zaman zaman hata 
yaptılar. Onlara kızmayacağız, saraca-
ğız, sarmalayacağız, eksiklerini gider-
meye çalışacağız. Uzun süre 
Trabzonspor'a hizmet ettirmeye gayret 
göstereceğiz. Rakibimizi tebrik ediyo-
rum." ifadelerini kullandı. 

Alternatifleri belirleyeceğiz 

Karaman, devre arasında takıma takviye 
konusunu düşünüp düşünmediği yö-
nünde bir soru üzerine, şunları kaydetti: 
"Her profesyonel inisiyatif almalı. Pro-
fesyonel olarak değerlendirirseniz tabii 
ki düşünüyoruz. Biz, oyuncular dahil 
olmak üzere her türlü inisiyatif alınmalı. 
Kendi payımıza düşen alternatifleri be-
lirleyeceğiz. Kulüpte profesyonel arka-
daşlar belli çalışmalar yapıyor. Kulübü 
bütçesel yöneten insanlar, gelir gider 
dengesi yapıyor. Ancak profesyonel 
alem içerisinde geçen seneden beri çok 
zorluk çektik. Zorlanıyorum, gerçekten 
zorlanıyorum. Birçok şeyi söylemekte de 
zorlanıyorum, sadece yaşıyorum. Ancak 
hedeflerden kopmadan ikinci yarıya ula-
şırsak inşallah daha hazırlıklı bir Trab-
zonspor olarak başlayacağımızı umut 
ediyorum." 

Forma şansı verdik 

Karşılaşmada bazı oyuncuların ilk kez 
forma giydiğini vurgulayan Karaman, 
"Hepsinin performansından memnu-
num. Onlar değerlilerimiz, böyle böyle 
oynayıp gelişecekler, bir de yaşa çok 
fazla takılmamak lazım. Yeteneklerimizi 
ne çok abartacağız ne de çok genç oy-
nattık deyip mazeret bulacağız. Forma 
şansı verdik, iyi de mücadele ettiler. On-
ların performanslarından memnunum. 
Dışarıda bıraktığımız oyuncularla bir-
likte kalite eksikliğimiz var, bizim en iyi 
yaptığımız şey mücadele. Sahada kaçak 
yapan oyuncu yoktu. İnşallah sakatları-
mız iyileşir ve devre arası takviye ile 
daha iyi bir Trabzonspor izlettiririz." 
şeklinde görüş belirtti. 
 

Fırtına süt liman!
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 

C Grubu 4. haftasında deplasmanda 
Krasnodar'a 3-1 yenilerek, son 2 hafta 

öncesi gruptan çıkma şansını yitirdi

SÜPER Lig'de lider olan 
Alanyaspor'da zorlu 
Trabzonspor maçı ön-

cesi konuşan Başkan Hasan Ça-
vuşoğlu, "Fena durumda değiliz 
ama bu liderliğin devamlılığı 
önemli. Maçlar oynanıyor, bazen 
kaybediyorsun, bazen alman ge-
reken maçlardan puan alamıyor-
sun. Bu haftaki Başakşehir maçı 
5-0 biterdi ama bir tane gol ata-
madık" dedi. Ligde fena bir du-
rumda olmadıklarını söyleyen 
Çavuşoğlu, "Fena durumda deği-
liz ama bu liderliğin devamlılığı 
önemli. Maçlar oynanıyor, bazen 
kaybediyorsun, bazen alman ge-
reken maçlardan puan alamıyor-
sun. Bu haftaki Başakşehir maçı 
5-0 biterdi ama bir tane gol ata-
madık. Bunlar futbolun içerisinde 
var. Her takım için geçerli. Ligin 
daha 10'uncu haftasındayız,  
geride 24 maç var" ifadelerini 
kullandı.

Çavuşoğlu:  
Devamlılık 

önemli 
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Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 
10 Kasım'da da Atatürk'e olan 
bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve
duygularla bir kez daha dile getiriyor,
büyük önderimizi özlemle anıyoruz.

SERDAL MUMCU  
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANVEKİLİ
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