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Türkiye’nin amacı 
terörü yok etmek

Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) Başkanı Mustafa

Şentop, Barış Pınarı Harekatı'nın
başladığını belirterek, "Türkiye'nin
hedefi terör koridorunu yok etmek,
barış koridorunu tesis etmek" dedi.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı
paylaşımda, “Barış Pınarı Harekatı
başladı. Cenab-ı Hak Mehmetçiği-
mizin yar ve yardımcısı olsun" 
ifadelerini kullandı. 
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ABD Büyükelçisi 
Dışişleri’ne çağrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın, Fırat’ın do-

ğusuna Barış Pınarı Harekatı’nın
operasyonun başladığını duyurma-
sından kısa bir süre sonra ABD Bü-
yükelçisi David M. Satterfield,
Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Bü-
yükelçi harekatla ilgili bilgilendirildi.
Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı da,
BM Güvenlik Konseyi üyelerinin
Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak
bilgilendirilmek amacıyla bakanlığa
çağrıldığını duyurdu. 
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Türkiye'ye işgalci
benzetmesi yaptı

Barış Pınarı Harekatı'nın baş-
lamasının ardından Mec-

lis'teki oturumda HDP Grup
Başkanvekili Fatma Kurtulan, hare-
kata ilişkin işgalci benzetmesi ya-
pınca tartışma çıktı. Kutulan'a tepki
gösteren AK Partili Bülent Turan,
"İşgalciler ya katildir, ya zalimdir, ya
haindir. Ya devlet ya kendileri" dedi. 
İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü

Türkkan da
"Türk ordu-
suna işgal di-
yemezseniz"
tepkisini gös-
terdi. CHP’li
Engin
Özkoç ise
“Biz ülke-
mizi, devleti-
mizi,
bayrağımızı
koruruz”
diye konuştu. 
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Dualarımız kahraman
askerlerimizle birlikte

Suriye'nin kuzeyine başlatılan
Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili

CHP'den ilk açıklama geldi. CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
"Dualarımız, kahraman askerlerimizin
burnu dahi kanamadan Barış Pınarı
Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şe-
kilde tamamlanması için" diyerek ope-
rasyona destek verdiğini açıkladı. 
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Barış harekatının
yürekten yanındayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli, "Türkiye Cumhuriyeti, Barış

Pınarı Harekâtı'yla bekasını ve milli var-
lığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain
ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve sak-
landığı coğrafi alanlarda etkisiz hale ge-
tirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır.
Milliyetçi Hareket Partisi, Barış Pınarı
Harekâtı’nın yürekten ve tam bir des-
tekle arkasında ve yanındadır" dedi.
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Türk topçusu atışa 
başlarsa herkes susar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Ak-
şener, Barış Pınarı Harekatı'na iliş-

kin açıklama yaptı. "Türk topçusu atışa
başladığında herkes susar" diyen Akşe-
ner, "Ve Yahya Kemal der ki; 'Şu kopan
fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi, Senin
uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi, Tâ
ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın
Galib et; çünkü bu son ordusudur
İslâm’ın.' Allah askerlerimizin ayağını
taşa değdirmesin" ifadelerini kullandı. 
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İlçe belediyeleri ile ortak masa toplan-
tıları düzenleyen İBB Başkanı Ekrem

İmamoğlu ile AK Partili Esenler Belediye
Başkanı Mehmet Tevfik Göksu arasında il-
ginç bir diyalog yaşandı. Esenler Belediye-
si’ne bağlı bir yeşil alanı tanıtan Göksu'nun

'İnsanlar burada yalın ayak toprağa, çime,
çakıla, ağaç kabuklarına basıyor' sözleri üze-
rine araya giren İmamoğlu'nun “Elektriği
atmak için değil mi? Meclise gelmeden bu-
rada biraz yürü de öyle gel” dedi. Bu diyalog
çevredekileri kahkahalara boğdu. I SAYFA 5
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MECLİSE GELMEDEN
BURADA BİRAZ YÜRÜ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'nin
kuzeydoğusundaki PKK/YPG unsurlarına
yönelik askeri harekatın başladığını
Twitter hesabından duyurdu.
Erdoğan'ın, duyurusunun ardından
dün saat 16:00 sularında Türk
savaş uçakları Resulayn'daki
PKK/YPG'ye ait hedefleri
vurdu. Bombardımandan
sonra sınırın öteki
tarafında dumanların
yükseldiği görüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi alarak
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve
IŞİD terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’nın başlatılması emrini verdi.

HAREKATIN BAŞLAMA EMRİNİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Suriye operasyonunu baş-

ladığını Twitter hesabından du-
yurdu. Erdoğan mesajında, "Türk
Silahlı Kuvvetleri’miz Suriye Milli
Ordusu’yla birlikte Suriye’nin ku-
zeyindeki  terör örgütlerine karşı
Barış Pınarı Harekatı'nı  başlat-
mıştır. Amacımız güney sınırı-
mızda oluşturulmaya çalışılan

terör koridorunu yok etmek ve böl-
geye barış ve huzuru getirmektir"
dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Milli Savunma Ba-
kanı Hulusi Akar’dan bilgi alarak
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye
Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin
kuzeyinde  terör örgütlerine karşı
Barış Pınarı Harekatı’nın başlatıl-
ması emrini verdi. 
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Bölgeye BarIş Ve hUZUr geTireCeğiZ Terör Tehdidini BerTaraf edeCeğiZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan
mesajının devamında,

“Barış Pınarı Harekatı ile, ülke-
mize yönelik terör tehdidini 
bertaraf edeceğiz” ifadelerini kulla-
narak, “Oluşturacağımız güvenli
bölge sayesinde Suriyeli sığınma-
cıların ülkelerine dönmelerini sağ-
layacağız. Suriye’nin toprak
bütünlüğünü koruyacak, tüm

bölge halkını terörün pençesinden
kurtaracağız. Barış Pınarı Hareka-
tı’nda görev alan kahraman 
Mehmetçiklerimizin her 
birini alınlarından öpüyor, bu 
harekatta Türkiye’yle birlikte 
olan tüm yerel destek unusurlarına
muvaffakiyetler diliyorum” dedi.
Erdoğan, parti liderlerini arayarak
harekat hakkında bilgi verdi.
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Barış Pınarı Harekâtı'na dünyadan ilk tepkiler geldi. Avrupa Birliği “durdurun”

dedi, Fransa ve Britanya BM Güvenlik Konseyi'ne toplanma çağrısı yaptı

Türkiye'nin kuzey Suriye'ye yönelik
düzenlediği 'Barış Pınarı Harekâtı'yla

ilgili dünyadan farklı açıklamalar geldi. AB Türki-
ye'ye harekâtı durdurma çağrısında bulundu. AB,
güvenli bölge için "ödeme yapılmayacağını" ifade
etti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, operas-
yonu "şiddetli bir şekilde kınadıklarını" söyledi.

Fransa ve Britanya Birleşmiş Milletler Güvenlik Ku-
rulu'na (BMGK) toplanma çağrısı yaptı. ABD'nin
Suriye'den çekilme kararına sert tepki gösteren isim-
lerden Cumhuriyetçi Senatör Graham ise “Eğer ha-
berler doğruysa ve Türkiye Suriye'ye girdiyse
cehenneme giden yolun taşları döşenmektedir. Kürt
müttefiklerimiz için dua edin” çağrısında bulundu. 

Bmgk aCil olarak ToPlanTIya ÇağIrIldI
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İstanbul Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu
(İSİFED) Genel Başkanı Muammer Ömeroğlu, sanayicinin

en büyük itibarının ürettiği ürün olduğunu söyledi. “Sürekli olarak
aynı kalitede üretmeye devam etmelisiniz” diyen Ömeroğlu, kriz
döneminde fiyat artırmanında büyük bir yanlış olduğunu belirtti.
Ömeroğlu, “Sanayide kalite yoksa geleceğiniz olmaz” dedi. 
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Sözünü tutmayan 
başkanı sürüklediler
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Barış Kış’ın söyleşisi sayfa 16’da

TSK’nın başlattığı harekat 
AB ülkeleri ve ABD tarafından
endişeyle karşılandı.

Havan mermisi düştü
Harekatınbaşlamasının ardın-
dan Ceylanpınar ve Nusaybin'e

havan mermisi düştü. Her iki ilçede
de ölen ya da yaralanan olmadı. 

Cumhurbaşkanı
Erdoğan
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
Cumhurbaşkanı
Erdoğan

ü
ü
ü

hedefler imha ediliyorhedefler imha ediliyorhedefler imha ediliyorhedefler imha ediliyorhedefler imha ediliyorhedefler imha ediliyorhedefler imha ediliyor

30 km derinliğe inildi30 km derinliğe inildi30 km derinliğe inildi30 km derinliğe inildi30 km derinliğe inildi30 km derinliğe inildi30 km derinliğe inildi

liderlerle görüşüldüliderlerle görüşüldüliderlerle görüşüldüliderlerle görüşüldüliderlerle görüşüldüliderlerle görüşüldüliderlerle görüşüldüliderlerle görüşüldü

ç

TERÖR YUVALARI 
BİR BİR 

DAĞILIYOR

TERÖR YUVALARI 
BİR BİR 

DAĞILIYOR

TERÖR YUVALARI 
BİR BİR 

DAĞILIYOR

TERÖR YUVALARI 
BİR BİR 

DAĞILIYOR

TERÖR YUVALARI 
BİR BİR 

DAĞILIYOR

TERÖR YUVALARI 
BİR BİR 

DAĞILIYOR

TERÖR YUVALARI 
BİR BİR 

DAĞILIYOR

TERÖR YUVALARI 
BİR BİR 

DAĞILIYORMustafa
Şentop

David M.
Satterfield

Fatma
Kurtulan
Fatma
Kurtulan
Fatma
Kurtulan
Fatma
Kurtulan
Fatma
Kurtulan
Fatma
Kurtulan
Fatma
Kurtulan
Fatma
Kurtulan

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Devlet 
Bahçeli

Meral 
Akşener



G özler vücutta en hassas ve en önemli organ-
lardan biri olarak kabul ediliyor. Günlük
yaşam akışı içerisinde göz sağlığı çoğu

zaman ihmal ediliyor ancak bu dikkatsizlik, ciddi
göz rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Toplumda yanlış
bilinen, eş dost önerisiyle yapılan hatalı uygulama-
lar ise sonuçları görme kaybına varan tablolara
neden oluyor. Memorial Şişli Hastanesi Göz Has-
talıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Abdullah Özkaya,
Dünya Görme Günü öncesinde göz sağlığında
doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

Göze sarımsak sürün

Sarımsak arpacıkta ısı artışı yaparak iltihabın akma-
sını sağlayabilir ancak gözün içine kaçabileceği için
çok risklidir. Arpacık kirpik diplerindeki yağ bezleri-
nin dışa aktığı bölgenin tıkanması sonucu oluşan
bir iltihaptır. Bunu azaltmak için sarımsak yerine ılık
suyla pansuman yapmak çok daha faydalı olacaktır.
Temiz bir peçeteyi ılık suyla ıslatarak bölgenin üze-
rine koymak etkilidir

Çok okumak gözü bozar

Bu konu ile ilgili bilimsel olarak yapılmış bir çalışma
yoktur. Kişi hangi mesafeden rahat görüyorsa oku-
yabilir ancak 20 cm’den daha yakın mesafeden
uzun süreler bakmak gözü çok fazla içe bakmaya
zorlar ve göz yorgunluğuna yol açar. İdeal okuma
mesafesi insanın kol boyuna göre, iyi bir aydınlat-

mayla 30-40 cm arasıdır. Okuma dijital ekranlarda
yapılıyorsa mat ekranlar tercih edilmelidir. Yansı-
malar minimumda olmalıdır. Olabilecek en düşük
ışık seviyesi ve en yüksek kontrast seviyesi ayarlan-
malıdır.

Sağ göz mutluluk sebebi mi?

Gözyaşı sağ gözden akıyorsa sağ gözün gözyaşı
yolları tıkanık demektir, soldan akıyorsa sol gözün
gözyaşı kanalları tıkanık demektir. Erişkinlerde ciddi
göz sulanması varsa bu durum gözyaşı kanalındaki
tıkanıklığa işaret eder ve mutlaka müdahale edilme-
lidir. Konunun duygularla bir ilgisi bulunmamakta-
dır. Bebeklerde de gözyaşı akması her zaman
sıkıntılı olabilir. Gözyaşı kanalları sık sık tıkanır. 1
yaşa kadar masajla düzelir ancak 1-3 yaş arasıysa
mutlaka buna cerrahi müdahale etmek gerekir.Şaşı
olabilir misiniz?Genellikle çocukluk çağında sık ya-
pılan bu hareket şaşılığa neden olmaz ancak küçük
yaşlarda çok uzun süreler yapılırsa yalnızca göz
yorgunluğu gibi sorunlar yaratabilir.

Bebeklerde göz tansiyonu olmaz

Küçük çocuklar hem katarakt, hem göz tansiyonu
olabilir. Üstelik bebeklere erişkinlerden daha erken
müdahale etmek gerekir. Kataraktın en önemli bul-
gusu flaşlı fotoğraf çekildiğinde iki gözün de kırmızı
olmamasıdır. Göz kırmızı yerine beyaz çıkıyorsa be-
bekte katarakt veya başka bir sorun olabilir. Göz be-
beği çıplak gözle bakıldığında siyah değil de
kahverengi veya beyazsa katarakt işareti olabilir. Be-

beklerde göz tansiyonunun en önemli bulgusu göz-
lerde yaşarma, sulanma ve büyümedir.

Göz damlasıyla ilgili bilinenler

Bu uygulama son derece tehlikedir. Bazı durum-
larda gözün kaşıntısını, kızarıklığını azaltmak için
kortizonlu damlalar kullanılır. Özellikle alerji du-
rumlarında hızlı iyileşme sağlamak için hastaya kor-
tizonlu damla başlanır. Bu damlalar kısıtlı süre
doktor kontrolünde kullanılmalıdır. İkinci bir du-
rumda bakteriyel bir sorun varsa ve bu damlalar ye-
niden kullanılırsa göz kaybına kadar gidebilecek
sonuçları olabilir. Bu nedenle göz problemlerinde
her defasında doktor muayenesi gerekmektedir.

Sarı nokta hastalığına dair

Uçuşan noktalar çoğunlukla zararsızdır ve sarı
nokta hastalığıyla ilişkisi yoktur. 35-40 yaş sonrası
göz arkası jel tabakasının değişiklikleriyle alakalıdır.
Uçuşan noktaların göz sağlığına etkisi yoktur ancak
bu uçuşmalarla beraber şimşek çakmaları, uçuşan
cisimlerin siyah olması, kurum yağması gibi belirti-
ler de görülüyorsa bu göz arkasındaki retina taba-
kasında yırtık oluşumunun habercisi olabilir. İyi bir
göz muayenesi olmak gerekir. Sarı nokta hastalığı
ise tamamıyla 55-60 yaş sonrası görülen farklı bir
sorundur.

Sigaranın gözlere zararı yoktur

Sigara vücuttaki tüm organların olduğu gibi gözün
de düşmanıdır. Sarı nokta hastalığı, göz damar tıka-

nıklığı gibi ciddi sorunlara sigara içenlerde çok sık
rastlanmaktadır. Gözyaşı bezi gözyaşının salgısın-
dan sorumludur. Gözyaşı göz sağlığı için oldukça
önemlidir. Gözün dış yüzeyinin nemlenmesi ve net
görüş sağlamada önemli görevleri vardır.Ağlamak
duygusal bir durumdur. Tüm salgı bezleri bu duy-
gusal durumlardan etkilenebilir. Dolayısıyla çok ağ-
lamak gözyaşını kurutmaz.

Bebekte şaşılık olur mu?

Bebeklerde yalancı şaşılık çok sık karşılaşılan bir so-
rundur. Çocukların yüz kemikleri tam gelişmediği
için gözlerin birbirine olan mesafesi normalden
yakın ise sanki içe kayma varmış gibi yalancı şaşılık
görülmektedir. Burun kökü basık ise veya iki göz
mesafesi birbirinden uzaksa da dışa kayma varmış
gibi görülür. Detaylı göz muayenesinin ardından
gerçekten şaşılık olup olmadığı belirlenmelidir.

3 yaşına kadar muayene olmaz

Bu söylem göz sağlığı ile ilgili en büyük yanlışlardan
birisidir. Sağlık Bakanlığı’nın da önerdiği gibi ço-
cukların mutlaka en geç 6. ayda göz muayenelerine
başlanmalıdır. Yılda 1 defa çocuklar mutlaka mua-
yene edilmelidir. En sık görme kaybı sebeplerinden
biri göz tembelliğidir ve bu sorunun en yaygın ne-
deni göz kayması ve bir gözün diğer göze göre daha
fazla numaralı gözlük ihtiyacı duymasıdır. Bu
durum bebeklikte olabildiğince erken tespit edilip te-
daviye başlanmadığında göz kayması oluşur ve
görme kaybı yaşanır.
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Memorial Şişli
Hastanesi Göz

Hastalıkları
Bölümü’nden

Doç. Dr. Abdullah
Özkaya, Dünya

Görme Günü
öncesinde göz

sağlığında doğru
bilinen yanlışlar

hakkında 
bilgi verdi

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

eT ve SarKÜTerİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

Zara, geçtiğimiz akşam İtalyan Kon-
solosluğu himayesinde gerçekleşen
davette seslendirdiği şarkılarla ken-

dinden söz ettirdi. Parıltı Derneği’nin önderlik
ettiği ve İtalyan ve Türk çocuklarının ortak çalış-
malarıyla kültürel dostluğun geliştirilmesinin
amaçlandığı bu özel günde  gençlerin perfor-
manslarından sonra Zara sahne aldı. Sahnede
Türk müziğinin seçkin eserlerinin yanı sıra İtal-
yan kültürünün çok bilinen eserlerini de seslen-
diren Zara, davetlilerin büyük beğenisini topladı.
İtalya Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani
başta olmak üzere, Başkonsolos Elena Sgar-
bi’nin de hazır bulunduğu günde Zara “O solo
mio” ve “Caruso” aryaları ve Türk Müziği’nden
örnekler sundu.

aBD'de de konser verecek

İtalya Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani,
Zara ‘ya müzik ziyafetinden dolayı özel olarak
teşekkür ve tebriklerini iletirken bu özel günün
anısına bir de plaket sundu. Ünlü şarkıcı Zara,
geçtiğimiz ay dünyanın en önde gelen isimleri-
nin konserlerine ev sahipliği yapan Amster-
dam’ın ünlü konser salonu Concertgebouw’da
unutulmaz bir konsere imza atmıştı. Zara
Kasım ayı itibariyle Amerika ve Avrupa‘da ardı
ardına konserler vermeye hazırlanıyor. Konseri
için özel bir repertuvar hazırlayan Zara, Halk
Müziği, Sanat Müziği, Klasik Müzik, Pop ve Ya-
bancı şarkılara yer verdiği geniş repertuarı ile se-
venlerine tam bir müzik ziyafeti yaşatacak.
HaBer MerKezİ

Hu kuk Danýþman larý: 
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Av. Orhan KILIÇ
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Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
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Kendine has yorumu, güçlü sesi ve etkili sahne performansıyla her zaman adından söz ettiren Zara
geçtiğimiz gün İtalyan Konsolosluğu Venedik Sarayı bahçesinde verdiği konserle izleyicileri mest etti
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zeynep vural

Şeker
hastalığı
ve göz
ilişkisi
Şeker hastalığı
gözü etkiler ancak
hastalık kontrol al-
tında tutulursa, yıl-
lık göz muayeneleri
aksatılmazsa ve
zamanında müda-
haleler yapılırsa
şeker hastalarının
göz sağlığını koru-
mak mümkündür.

Gebelikte başınız ağrımasın!
Baş ağrısı her ne kadar sık karşılaşılan bir sorun olsa da 

gebelik döneminde veya doğumun hemen sonrasında 
ortaya çıkan ağrının daha dikkatli incelenmesi ge-

rekiyor. Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum
Uzmanı Op. Dr. Tanju Demirören, altta

yatan soruna göre ağrının şiddeti
ve sıklığının değişebileceğine

işaret ediyor

Baş ağrısı özellikle doğurganlık çağın-
daki kadınlarda en sık rastlanan şikâ-
yetlerin başında geliyor. Norveç te
yapılan bir çalışmada 40 yaşın altın-
daki kadınların yüzde 60’ının son bir
yıl içinde baş ağrısından şikâyet ettiği
ortaya konmuş. Özellikle ağrının gebe-
lik döneminde ve sonrasında ortaya
çıkması hem anne, hem de bebek sağ-
lığı açısından ayrı bir önem taşıyor.
2015 de yapılan bir çalışmada acile
baş ağrısı ile başvuran gebelerin yüzde
35 inde baş ağrısının ikincil bir hasta-
lığa ( gebeliğe bağlı hipertansiyona)
bağlı olduğunun saptandığını söyleyen
Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri

Kadın hastalıkları ve Doğum uzmanı
Op. Dr. Tanju Demirören, bu nedenle
özellikle gebelikte veya doğum sonrası
yeni ortaya çıkan baş ağrısının ayrıntılı
incelenmesi gerektiğini söyledi. “20.
gebelik haftasından sonra veya doğum
sonrası 2 hafta içinde ortaya çıkan baş
ağrısında gebeliğin yüksek tansiyonu
(preeklampsi) ve bu duruma bağlı
konvülsiyonların (eklampsi) ilk bul-
gusu olabilir” diye konuştu.

Gebelik zehirlenmesine dikkat

20. gebelik haftası üzerinde atipik veya
yeni ortaya çıkan baş ağrısı varsa, kişi-
nin tansiyonu normal dahi olsa gebe-

lik zehirlenmesinin (preeklapmsi) akla
getirilmesi gerektiğini anlatan Op. Dr.
Tanju Demirören, şu bilgileri
verdi:“Yapılan değerlendirmelerde bu
vakaların yaklaşık üçte birinde preek-
lampsi saptanmıştır. Bu gruptaki ağrı-
lar genellikle yaygın, sabit orta ve ağır
şiddette, zonklayıcı şekildedir. Berabe-
rinde bulanık görme, ışık hassasiyeti ve
bilinç düzeyinde değişiklikler de görü-
lebilir. Migrene bağlı baş ağrısında da
benzer bulgular vardır. Ancak mig-
rende ağrı sıklıkla tek taraflıdır. Bu
noktada tanı, sistemik muayene, tansi-
yon değerleri ve göz muayene bulgula-
rına bakılarak konulur.”

Zara, sevilen
türküleri Türkiye
hasreti çeken
gurbetçiler için
seslendirdi.
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Kabataş İskelesi'nde zabıta
ve polis ekipleri artan şika-
yetler üzerine hanutçulara

yönelik denetim yaptı. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri,
Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve

Turizm Şube müdürlüğü ekipleri
artan şikayetler üzerine hanutçu de-
netimi yaptı. Turistlerin yoğun ol-
duğu Kabataş iskelesine gelen
ekipler elinde broşür olan bir kişiyi
yakalayarak GBT sorgusu yaptı.

Şüpheli kişiye çevreye verdiği rahat-
sızlıktan dolayı kabahatler kanunu-
nun 37-1 maddesince 154 lira para
cezası verildi. Zabıta ve polis ekiple-
rinin uygulamalarının devam ede-
ceği öğrenildi. DHA

Kabataş’ta hanutçu denetimi

Gsm: 0533 211 48 61  
Dizdariye Mh. 

Karaağaç Sk.No:4 
Büyükçekmece / İST. 

(Devlet Hastanesi Arkası)

Çatalca'da 85 yaşında
ölen Bedri Ayhan ile
Güney Afrikalı Jaco-

bus Johannes Nelson'un (66) ce-
nazeleri otopsi için getirildikleri
Adli Tıp Kurumu'nda karıştı.
Olay, Johannes Nelson'un yakın-
larının cenazelerini almaya gel-
mesiyle ortaya çıktı. Çatalca'da 3
ay önce 45 yaşındaki bir kadınla
evlenen Bedri Ayhan geçen hafta
hayatını kaybetti. Ayhan'ın ölümü
'şüpheli' bulunarak otopsi için ce-
nazesi Adli Tıp'a gönderildi. Aynı
tarihlerde, Türkiye'ye tatil için
gelen ve kalp krizi geçirerek ölen
Güney Afrikalı Jacobus Johannes
Nelson için de otopsi yapıldı. Ce-
nazeyi teslim almaya gelen Bedri
Ayhan'ın ailesine yanlışlıkla Afri-
kalının cenazesi verildi. Bedri Ay-
han'ın ailesi karışıklığı fark
etmeyince Nelson'un cenazesi 1
Ekim'de Çatalca'nın Dağyenice
köyünde ikinci kez cenaze namazı
kılınarak toprağa verildi. 

Ailesine teslim etti 

Karışıklık , Nelson'un yakınlarının
cenazelerini  almaya gelmesiyle
ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsav-
cısı'nın talimatıyla soruşturma
başlatıldı. Yapılan incelemelerin
ardından Çatalca'daki cenaze çı-
karıldı ve yerine Bedri Ayhan'ın
cenazesi gömüldü. Mezardan çı-
karılan Nelson'un cenazesi de ai-
lesine teslim edilerek ülkesine
gönderildi.

Beykoz Riva'da öğrencilerin bulunduğu servis minibüsüne ateş açıldı. Servis sürücüsü Cemil Gök, “Her
şey birdenbire oldu. Neyse ki öğrenciler olayı fark etmedi. Ya onlara bir şey olsaydı. Allah korudu” dedi

B eykoz Riva Mahallesi'ndeki
olay dün saat 16.00 sırala-
rında meydana geldi. Edini-

len bilgiye göre Cemil Gök (58),
Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi'nde okuyan 4 öğrenciyi
okul çıkışı evlerine götürmek üzere
yola çıktı. Servis sürücüsü Gök, Pa-
şamandıra köyünden geçtiği sırada
aniden önüne çıkan köpeğe çarptı.
Çarptığı köpeğe bakmak için durmak
isteyen Gök'e tam da bu sırada kim-
liği belirsiz kişi veya kişilerce silahla
ateş açıldı. Neye uğradığını şaşıran
Cemil Gök, servis minibüsünün arka
camları ve kapılarına kurşun isabet
edince durmayarak olay yerinden
uzaklaştı. Olayda mucize eseri yara-
lanan olmazken serviste bulunan 4
öğrenci ölümden döndü. Olayda
aracın arka camı ve kapılarına isabet
eden çok sayıda saçma izi ise yaşa-
nan dehşeti gözler önüne serdi.

Arkamdan ateş açtılar

Başından geçen dehşet anlarını an-
latan servis sürücüsü Cemil Gök,
"Cumhuriyetköy'den öğrencileri al-
dıktan sonra Riva'ya doğru gidiyor-
dum. Paşamandıra köyünü geçtikten
sonra önüme aniden fırlayan hay-
vana çarptım. Durup köpeğe bak-
mak için yavaşladığım sırada
arkamdan ateş açıldı. Çocuklar fark
etmedi ama ben anladım. Hemen
oradan uzaklaştım. Çok şükür kim-
seye bir şey olmadı. Olay sırasında
durup durmama arasında tereddüt
ettim. Yani insem orada bana da
ateş edecekti. Allah korusun ölebilir-
lerdi de. Şikayetçi oldum, tutanaklar
tutuldu. Karakol gerekeni yapacak.
Bunu yapan kimse bulunmasını isti-
yoruz. Yani kazadır bu. Böyle bir du-
rumda herkes birbirine ateş mi
edecek " dedi.DHA

cenazeler
karıştı!Ya ogrencılere

bır seY olsaYdı!

Veliler de etkilendi
Sürücü Cemil Gür'ün arkadaşı
ve meslektaşı Satılmış Arslan
ise yaşanan olayın, civarda ser-
vis taşımacılığı yapan herkesi
ve özellikle öğrencilerle velile-
rini etkilediğini söyledi. Arslan,
"Okul servis işi yapıyorum. Ara-

bayı bu şekilde görünce şaşkına
döndük. Ama biz bu işin peşini
bırakmayacağız. Çünkü ben de
öğrenci taşıyorum. İnsanlar ço-
cuklarını bize emanet ediyor. O
yüzden bu işin üzerinde duraca-
ğız" şeklinde konuştu.

Küfür etti diye
arkadaşını vurdu
Sancaktepe'de 4 gün önce otomobilinide tabancayla vurularak öldürülen Emrullah
Yıldırım'ın (27) katil zanlısı olarak aranan şüpheli Murat A., polis tarafından yakalandı.
Olayın küfürleşme sonucu çıkan kavganın ardından meydana geldiği öğrenildi

SANCAKTEPE'DE 5
Ekim 2019 tarihinde
saat 23.45 sıralarında

yaşanan olay polis kayıtlarına
göre şöyle gelişti; Sokaktan silah
sesi geldiği ihbarı üzerine olay ye-
rine giden polis ekipleri yerde
yatan bir kişiyle karşılaştı. Taban-
cayla vurularak ağır yaralandığı
tespit edilen Emrullah Yıldırım
hastaneye kaldırıldı. Ancak yapı-
lan tüm müdahalelere rağmen
ağır yaralı Yıldırım, sabaha karşı
hayatını kaybetti..

Cinayet anı kamerada 

Yapılan çalışma sonucu cinayet
anının güvenlik kameraları tara-
fından görüntülendiği tespit
edildi. Görüntülerde Emrullah
Yıldırım'ın otomobiliye park et-

mesinin ardından, arkasından
araçtan inen bir kişinin koşa-

rak onun yanına gittiği ve ardı ar-
dına tetiğe bastığı görüldü. Ka-
mera görüntülerine göre
Emrullah Yıldırım'ın bir ara ka-
pıyı açarak saldırgana durması
yönünde işaret yaptığı, saldırga-
nın ise yaya olarak olay yerinden
kaçtığı tespit edildi.

Katil eski arkadaşı çıktı

Cinayet Büro Amirliği tarafından
olayla ilgili başlatılan soruştur-
mada Emrullah Yıldırım'ı eski bir
arkadaşının öldürdüğü belirlendi.
Emrullah Yıldırım'ın bir süredir
Murat A. adlı arkadaşıyla kavgalı
olduğu olay günü karşılaştıkla-
rında aralarında küfürleşme ya-
şandığı öğrenildi. Küfürleşme
sonucu Murat A.'nın otomobili-
nin içindeki Emrullah Yıldırım'a
ateş ederek olay yerinden yaya
olarak kaçtığı belirlendi. DHA

Tutuklandı
Polis firari olarak aranan Murat A.'yı
önceki gece gözaltına aldı. Asayiş
Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli-
nin daha önceden uyuşturucu, yara-
lama ve otodan hırsızlık suçlarından
polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Ci-
nayeti itiraf eden şüpheli tutuklandı.

Kıyafetleri
çalıp kaçtı
İstanbul'da gece vaktinde yolda yürüyen bir şahıs,
bir evin pencere demirlerine asılı halde olan
kıyafetleri çaldı. Şahsın, ev sahibinin iş kıyafetlerini
çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

OLAY, Sultanbeyli'de Abdurrahman-
gazi Mahallesi Giresun Caddesi üze-
rinde geçtiğimiz günlerde gece

saatlerinde meydana geldi. Yolda yürüyen bir
şahıs, bir evin pencere demirlerine asılı halde kı-
yafetler olduğunu fark etti. Kısa bir süre çevreyi
kolaçan eden şahıs daha sonra eve doğru yö-
neldi. Pencere demirlerine asılı olan iş kıyafetle-
rini alan şahıs, tişörtünün içine saklayarak
oradan uzaklaştı. Kıyafetleri çalınan Nadir Altı-
nel, “Gece saat 12.30 civarında oldu. Sabah kalk-
tığımda iş kıyafetlerimi bulamadım, eşim
kurutmak için buraya asmıştı. İşe gittim geldim,
akşam güvenlik kamerasına baktığımda hırsızın
buradan alıp gittiğini gördüm. Bu hırsız kimse
bulunmasını istiyorum” dedi.

Görüntüleri var

Şahsın, evin pencere demirlerine asılı kıyafetleri
çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye
saniye yansıdı. Görüntülerde pencere demirlerine
asılı kıyafetleri fark eden şahıs bir süre etrafı kola-
çan ediyor. Daha sonra kıyafetleri çalıp kaçıyor.

Sapık adliyeye
sevk edildi

KADIKÖY-Karaköy
vapurunda görüntü-
leri bir kadın tarafın-

dan çekilen şüpheli adliyeye
sevk edildi. Kadıköy'den Kara-
köy'e giden vapurda bir kişinin
görüntülerinin görüntülerinin
sosyal medya sitelerinde yayıl-
ması üzerine İstanbul Emniyet
Müdürlüğü ekipleri şüphelinin
31 yaşındaki Rıza E. olduğunu
tespit ederek Kocaeli Çayıro-
va'da gözaltına aldırmıştı. Rıza
E.'nin 'Çocuğun cinsel istisma-
rı', 'Rahatsız etme' suçlarından
kaydının bulunduğu ortaya çık-
mıştı.

Tikim var iddiası

Rıza E.'nin Kadıköy Asayiş
Büro Amirliği'nde verdiği ifade
ortaya çıktı. Şüpheli Rıza E.,
kendisinin alkollü olarak vapura
bindiğini olayı hatırlamadığını
ve tiki olduğu için yapmış olabi-
leceğini söylediği öğrenildi. Ka-
dıköy İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ndeki işlemleri ta-
mamlanan Rıza E. adliyeye
sevk edildi.

Esenyurt'ta inşaat işleriyle uğra-
şan bir kişi, aralarında alacak ve-
recek meselesi olduğu iddia edilen

kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay
geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Kı-
raç'ta meydana geldi. İddiaya göre, müteah-
hitlik yapan Bayram Dikmen kerestecilikle

uğraşan Hayati Y. ile iş yaptı. Dikmen, bir
yıl önce Hayati Y.'ye yaklaşık 100 bin lira
borçlandı. Aralarında alacak verecek mese-
lesi bulunan  ikili geçtiğimiz cuma günü ko-
nuşmak için bir araya geldi. Konuşma
kavgaya dönüşünce Hayati Y., belindeki bı-
çağı çıkardı. Dikmen'i bıçaklayan saldırgan
daha sonra olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak
darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını
kaybetti. DHA

100 bin için öldürüldü

Cemil Gök, öğrencilerin can güvenliği için saldırıyı fark eder fark etmez olay yerinden uzaklaştığını söyledi.
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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki,
artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma günün-
den önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşa-
ğıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri
verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 07/10/2019
1.İhale Tarihi : 18/11/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 05/12/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : SANCAKTEPE MAH. 924 SK. NO:38/A BAĞCILAR/İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 10.858,00 3 Adet  %8 3 Adet *Enjektör Pompası ARGUS Marka 606S 

Model Enjektör Pompası
2 598,00 2 Adet  %8 2 Adet *Ophthalmoskop Riester Marka 

Ophthalmoskop Mobile Model Ophthalmoskop
3 5.250,00 2 Adet  %8 2 Adet *Crash Card Acendis Marka CrashCart Model 

Crash Card (mm670x640x1000/1600h)
4 4.428,00 1 Adet %8 1 Adet *Mobile Led Lamba Simeon Marka Sim Led 

350 Model Mobile Led Lamba 60.000 Lux
5 6.735,00 1 Adet  %8 1 Adet *Ameliyathane Transfer Sedyesi WELT Marka 

wTransfer Model Ameliyathane Transfer Sedyesi İki 
Alt Bir Üst Takım

6 8.723,00 2 Adet %8 2 Adet *Tekerlekli Sandalye Greiner Marka 
CARYLİNE Model Tekerlekli Sandalye Özel Tasarım

7 1.275,00 3 Adet  %8 3 Adet *AMBU balonu AMBU Marka Pediatrik Model 
AMBU balonu çocuklar için

8 32.101,00 3 Adet  %8 3 Adet *Defibrilatör,ECG Monitörü, Syncronize,
Yetişkin ve çocuk defi kaşıkları Schiller Marka DG 
4000 Model Defibrilatör, ECG Monitörü, Printerli, 
Syncronize, Yetişkin ve çocuk defi kaşıkları - Bifazik

9 4.060,00 1 Adet  %8 1 Adet *Kanal Monitörlü EKG Cihazı Schiller Marka 
Cardiovet AT-101 Model 3 Kanal Monitörlü EKG Cihazı

10 472,00 2 Adet  %8 2 Adet *Serum Askısı Acendis Marka IV Pole Model 
Serum Askısı

11 359,00 2 Adet  %8 2 Adet *Otoskop Riester Marka Otoskope Mobile 
Model Otoskop

12 560,00 2 Adet  %8 2 Adet *Laryngoskop-Set Standart büyükler için 
KAWE Marka 5701 Adult Model Laryngoskop-Set 
Standart büyükler için

13 437,00 1 Adet  %8 1 Adet *Taşıma Sehpası ile birlikte SUTRON 120X1 
TROLLEY Marka Trolley Model Taşıma Sehpası ile 
birlikte SUTRON 120X1 Adet

14 5.833,00 2 Adet  %8 2 Adet *Pansuman ve Tedavi Arabası Acendis Marka 
816410 Model Pansuman ve Tedavi Arabası

15 4.910,00 1 Adet  %8 1 Adet *Isıtma Balenketi MistralAir Marka MA1100-
EU+MA5100B Model Isıtma Balenketi

16 14.540,00 3 Adet  %8  3 Adet *Renkli hastabaşı Monitörü Acendis Marka 
apm 400 Model Renkli hastabaşı Monitörü, 8.4'' ekran
(3-12) EKG, Res., NIBP, T, SpO2

17 277,00 4 Adet  %8 4 Adet *Steteskop ERKA Marka Adult Model Steteskop
18 9.545,00 2 Adet  %8 2 Adet *Ameliyathane Transfer Sedyesi WELT Marka 

wTransfer Model Ameliyathane Transfer Sedyesi Bir 
Alt Bir Üst

19 23.068,00 1 Adet  %8 1 Adet *Led Ameliyat Lambası Simeon Marka Simled 
5000 Model Led Ameliyat Lambası / Tekli / 140.000 Lux

20 1.275,00 3 Adet  %8 3 Adet *AMBU balonu AMBU Marka Adult Model 
AMBU balonu büyükler için

21 8.308,00 1 Adet  %8 1 Adet *Hasta Başı Monitörü Acendis Marka Apın500 
Model Renkli Hasta Başı Monitörü, 10,4'' ekran (3-
12)EKG, Res, NIBP, T, Spo2, IBP1, IBP2

22 13.753,00 1 Adet  %8 1 Adet *Elektro Koter (Bipolar, Monopolar ve sualtı) 
Led Spa Marka SUTRON 120 Model Elektro Koter 
(Bipolar, Monopolar ve sualtı)

23 1.008,00 2 Adet  %8 2 Adet *Op Koltuğu Acendis Marka OP Chair S 
Model Arkalıklı Op Koltuğu

24 25.057,00 1 Adet  %8 1 Adet *Led Ameliyat Lambası Simeon Marka 
Sim&Led 5000 Simled 4500 Model Led Ameliyat 
Lambası / Çiftli / 140.000 Lux + 100.000 Lux

25 2.572,00 2 Adet  %8 2 Adet *Muayene Lambası Acendis Marka Alamp 
Model Muayene Lambası 32.000 Lux

26 2.758,00 2 Adet  %8 2 Adet *Mayo Masası WELT Marka Welt Model Mayo 
Masası Hidrolik 25 cm. Strock yetişkin

27 105.492,00 2 Adet  %8 2 Adet *Anestezi Ventilatörü - Monitörlü Anestezi Ci
hazı Heinen/Löwenstein Marka Leon Pro Model Tam 
otomatik Anestezi Ventilatörü - Monitörlü Anestezi Ci
hazı Entegre 12 ''' Anestezi-Ventiletör Ekranı, 5 Tüp 
(2x02-2xNO2-1AIR) Mekanik Flowmetre. 0,2-15 lt 
ayarlanabilir ölçüm aralığı. LowFlow-Minimal Flow 
Anestezi Yapabilme Özelliği. Emniyet sürgülü Inter
lock, Merkezi gaz sistemine veya Tübgaza bağlanabilir, 
N20 Blok, 3 Çekme Sistemi ve 1 adet dolap ve Yazı 
Tabalsı dahildir. VC, PC, SIMV-PC, SIMP-VC. Manuel
Kullanım Özelliği Tek Vaporizatör: Isofluran veya 
Sevofloran Türkçe Kullanım Özelliği

28 3.566,00 1 Adet  %8 1 Adet *Kan Alma Sandalyesi CARİNAMEDİKAL 
Marka 522 Model Kan Alma Sandalyesi

29 7.424,00 1 Adet  %8 1 Adet *Ameliyathane Lambası / Mobil Bataryalı 
Derungs Marka Isıs 50F Batery Model Ameliyathane 
Lambası / Mobil Bataryalı (42.000 Lux / 1m)

30 2.598,00 1 Adet  %8 1 Adet *Paketleme Masası WELT Marka 06S144AN 
Model Paketleme Masası (Cihaz ve Masa)

31 12.242,00 1 Adet %8 1 Adet *Otoklav Cihazı MATACHANA Marka 
Flash21E Model Flash Otoklav Cihazı 22 lt., 
445x450x596 mm

32 3.100,00 1 Adet  %8 1 Adet *Aspritör, 2x4 Lt. Kavanoz - emergency - 
Operating Acendis Marka B350 Model Cerrahi 
Aspritör, 2x4 Lt. Kavanoz - emergency - Operating 
thet-General Surg-Neurosurg-Liposuctions-Dental-
Gynecology Dept

33 3.818,00 4 Adet  %8 4 Adet *Tekerlekli Sandalye B&B Marka Mobile Chair 
Model Tekerlekli Sandalye

34 59.394,00 2 Adet  %8 2 Adet *Göz Cerrahisi Özel Ameliyat Masası UFSK 
Marka 500 XLE Model Göz Cerrahisi Özel Ameliyat Masası

35 14.477,00 4 Adet  %8 4 Adet *İnfüzyon Pompası ARGUS Marka 707V 
Model İnfüzyon Pompası

36 9.127,00 1 Adet  %8 1 Adet *Ultrasonic Yıkayıcı BANDELİN Marka 
RK1028 Model

(İİK m.114/1, 114/3)
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Öğrencilerimiz eşit 
sartta eğitim almalı
Küçükçekmece Belediyesi’nin ailelerin eğitim bütçesine destek olmak amacıyla ücret-
siz olarak hayata geçirdiği LGS kursları başladı. Kurslara ilişkin konuşan Belediye
Başkanı Kemal Çebi, “Bütün öğrencilerimizin eşit şartlarda eğitim almasını istiyoruz.
Bu anlamda da eğitimde fırsat eşitliği için LGS kurslarımızı önemsiyoruz” dedi

C ennet, Halkalı, Sefaköy,
Mehmet Akif, İkitelli, Ka-
narya ve Yarımburgaz Bilgi

Evleri’nde ilk derslerini gören öğ-
renciler büyük mutluluk yaşadı.
2019-2020 eğitim öğretim yılında
8’nci ve 7’nci sınıfa başlayan çocuk-
larını yalnız bırakmayan aileleri ise
çocuklarının heyecanına ortak
oldu. Tüm öğrencilere LGS sına-
vında başarılar dileyen Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Kemal
Çebi, “Gençlerimizin ve çocukları-
mızın layık oldukları eğitime, en
modern metotlarla en yüksek tek-
nolojiyle eşit şartlarda ulaşabildiği
bir Küçükçekmece için çalışıyoruz.
Çocuklarımız bizim için çok kıy-
metli. Çocuklar ve gençler bizim
gelecek teminatımız. Cumhuriyet il-
kelerine bağlı, Mustafa Kemal Ata-
türk ilkelerinden ayrılmayan,
çağdaş, demokratik, bir Türkiye
için çocuklarımızı iyi yetiştirmek
zorundayız. Çocuklarımıza eği-
timde fırsat eşitliği sunmak zorun-

dayız. Ancak böylelikle geleceğimizi
daha iyi noktalara taşıyabiliriz. Bu
nedenle çocuklarımız ve gençleri-
mize eğitim alanında destek ver-
meye devam edeceğiz.
Küçükçekmece Belediyesi olarak
onların yanında ve yardımcısıyız”
diye konuştu.  

Öğrencilere sınav takviyesi 

Şehit ve gazi ailelerine özel konten-
jan açılan kurslarda, ön kayıt alına-
rak başvurular değerlendirildi.
Kurslar, LGS Sınavında başarılı
olarak istediği liselere yerleşmek is-
teyen fakat özel bir kursa çocukla-
rını gönderemeyen aileler
düşünülürek düzenlendi. Eğitimde
fırsat eşitliği sağlanmasını amaçla-
yan Küçükçekmece Belediyesi’nin
düzenlediği hazırlık kurslarında sı-
nıflar 25 kişilik. Kurslarda 7’nci sı-
nıflar ön hazırlık, 8’ler ise hazırlık
sınıflarına  katılıyor. Farklılaşan
soru tiplerine yönelik sınav takviye-
sinin verildiği kurslarda öğrenciler
okulda gördükleri konuları pekişti-
rerek sınava hazırlanıyor.

YAKUP TEZCAN

37 uzman öğretmen
ders veriyor
Öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması
için hafta içi 15.50-18.00 hafta sonu
ise, 13.00-18.00 saatleri arasında ger-
çekleştirilen kurslarda çocuklara, ala-
nında uzman 37 öğretmen tarafından
Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngi-
lizce, Sosyal Bilimler, İnkılap Tarihi
dersleri veriliyor.  Ayrıca LGS kurslarına
katılan öğrenciler,  soru bankaları ve
yaprak testlerle destekleniyor. LGS sına-
vına kadar sürecek kurslarda öğrenciler,
2 haftada bir deneme sınavına tabi tu-
tulacak. Detaylı bilgi almak isteyenler
444 4 360 nolu telefonu arayabilir. 

Belediye Başkanı Çebi, Küçükçekmeceli gençlerin eğitimi için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi.

Hayaller gerçek oldu
Başakşehir Belediyesi Spor Parkları'nda aldıkları eğitimle spor akademilerine
hazırlanan 42 öğrenciden 40'ı sınavları kazanarak üniversite hayallerine kavuştu

KURS ile 4 yılda spor aka-
demisini kazananların sa-
yısı 130'a ulaştı. Başakşehir

Belediyesi, Gençlik ve Spor Müdür-
lüğü koordinasyonunda spor akade-
milerine girmek isteyenlere yönelik
hazırlık kursları ile spora gönül veren
gençleri hayallerine kavuşturmaya
devam ediyor. Bu yıl dördüncüsü dü-
zenlenen Beden Eğitimi ve Spor Yük-
sekokulu (BESYO) Hazırlık
Kursu'nda, Başakşehir Belediyesi
Spor Parkları'nın uzman spor eğit-
menleri eşliğinde spor akademilerine
hazırlanan 42 öğrencinin 40'ı sınavları
kazandı.

Hayallerine koştular

Büyük bir başarıya daha imza atan
Başakşehirli gençler, BESYO'larda
eğitim verilen Beden Eğitimi Öğret-
menliği, Spor Yöneticiliği, Antrenör-
lük ve Rekreasyon bölümleri için ciddi
bir hazırlık dönemi geçirdi. Yıl boyu
yoğun ve yorucu antrenmanlar yapan
gençler, önce yükseköğretim kurumu

sınavına ardından da üniversitelerin
yetenek sınavlarına girdi.

4 yılda 130 öğrenci

Başakşehir Spor Parkları'nda 4 yıldır
düzenlenen spor akademileri hazırlık
kursları ile 2016 yılında 26 kursiyerin
19'u, 2017 yılında 36 kursiyerin 32'si,
2018 yılında ise 39 kursiyerin tamamı
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okul-
ları (BESYO)'yu kazanma başarısı
gösterdi. Bu yıl 40 öğrenci ile birlikte
Başakşehir Belediyesi Spor Parkla-
rı'nda aldıkları eğitimle spor akademi-

sini kazanan öğrenci sayısı 130'a
ulaştı.

Gençlere önem veriliyor

Kazandıkları üniversitelere kayıtlarını
yaptırıp eğitimlere başlayan öğrenciler,
hayallerine kavuşmanın mutluluğunu
yaşıyor. İstanbul Üniversitesi BESYO
Spor Yöneticiliği Bölümü'ne yerleşen
Zeynep Topçu, “6 aylık hazırlık kursu
neticesinde hayalimdeki üniversiteyi
kazandım. Bu kursu, BESYO'yu dü-
şünen tüm gençlere öneriyor ve her-
kese başarılar diliyorum” dedi.

Ferhan Şensoy’un 1987
yılından bu yana ara ver-
meden sahnelediği ve

dünyada “En çok oynanan tiyatro
oyunu” olarak rekor kıran “Fer-
hangi Şeyler” isimli tek kişilik oyunu
bu kez Beylikdüzü BAKSM Sahne-
si’nde sevenleriyle buluştu. Usta
oyuncunun, güncel olaylardan ma-

halle ilişkilerine, yakın geçmişten
günümüz politikacılarına kadar ince
eleştiriler yaptığı oyunda yer yer
ince sitemler, yer yer mizahi eleştiri-
lerin yanı sıra usta oyuncu Şensoy,
seyirci ile ara ara diyalog kurarak
oyuna dahil ediyor. Saz ile söylediği
şarkılar ve türkülerle tebessüm etti-
ren Şensoy Aşık Mahzuni'ye yaktığı 

türkü ile de tüm salonu hüzünlen-
dirdi. Büyük beğeniyle izlenen
oyun seyirciler tarafından tam not
alırken usta oyunca sahnede coş-
kuyla alkışlandı. Kahkaha dolu
anlarla dolu oyun sonrasında
hayranlarıyla bir araya gelen usta
oyuncu kitaplarını imzaladı. Uzun
kuyruğun oluştuğu imza gününde
sevilen oyuncu sevenleriyle sohbet
edip bol bol fotoğraf çektirdi. 
MEHMET ALİ ÇATAL

Ferhangi Şeyler alkış aldı

Bağcılar Belediyesi, Kuduz
konusunda farkındalığı art-
tırmak ve hastalık ile ilgili

bilgi vermek amacıyla bir eğitim semi-
neri organize etti. Koca Yusuf Bilgi
Evi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Dr.
Hüseyin Budak velilere seslendi.  Ku-

duzun ölümle sonuçlanan ancak aşı
ile önlenebilir viral bir hastalık oldu-
ğuna dikkat çeken Budak, “Isırıklarda
ilk yardım çok önemlidir. Öncelikle ısı-
rılan yeri bol suyla yıkamamız gereki-
yor. Yanımızda varsa sabunla yıkarsak
daha iyi olur. En az 5 dakika yıkama-

mız gerekiyor. Böylece mikropların vü-
cuda girmesine engel olacağız. Mik-
roplar salyayla vücuda giriyor, kuduz
ve benzeri hastalıklara yol açıyor. Eğer
kanama varsa bezle kapatabiliriz.
Sonra da tentürdiyot gibi bir antisep-
tikle müdahale ediyoruz. Kuduz geri
dönüşü olmayan bir hastalık o yüzden
ilk müdahale çok önemli” dedi.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Bağcılarlı veliler bilinçlendi
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S ınırları, bayrağı, ve yönetimi belli olan komşu-
muz Suriye’yi parçalama hesapları yapanların
planı, büyük Ortadoğu projesi adım adım işle-

meye devam ederken, acı haberler de almaya 
alıştırılıyoruz...

Irak’tan sonra Suriye’ye yönelik hayata geçiril-
meye çalışılan BOP planının ikinci adımı Suriye’ye,
‘Güvenli Bölge’ adıyla asker çıkarmaya hazırlandığı
şu anlarda, bölge üzerinde gizli hesapları olan ABD
başkanı Trump, yeni bir tweet atıyor; ‘'Planlarıma
müdahale edeceklerin ekonomisi başta olmak üzere
her şeyini mahvederim.’' diyerek...

'‘Yapamaz, bitiremez'' ile bin bir ayak oyunuyla en-
gellenmeye çalışılan, ‘Ben, biz olmazsak yapamaz’
denilerek müdahale edilen son Ardahan’ı Tanıtma
Günlerini huzur ve mutluluk içinde bitirdikten bir
gün sonra gerek başkan Erdoğan’dan gerekse Ame-
rika’dan aldığımız haberlere üzülürken, bir üzücü
haber de, ailemizin büyüğü amcamı kaybetmenin,
vefatının kara haberini alıyorum. 

‘Vatan bölünemez’ edalarıyla ülkemizin bölünme-
sine yönelik girişim ve operasyonlara tepki koyanla-
rın sessizce izlediği ve daha başlamayan operasyon
hesapları içinde ard arda aldığımız kara ve acı ha-
berlerin çoğalacağına işaret eden bu gelişmeyi nasıl
olupta öteleyeceğimizi de düşündüğümüz esnada,
gerek Amerika’dan gerekse Ankara’dan aldığımız
acı haberlere hazır olmamız gerektiği de  diğer bir
gerçek.

Evet, benim amcamı kaybetmemin üzüntüsünü ya-
şadığım, bölgede ve askerde çocukları olan ailelerin
tedirginliği bu söylemlerin büyük bir savaşa döneceği
korkusu ile zaten sıkıntıda olan ekonominin daha sı-
kıntılı olacağını düşünen, ülke ekonomisine yön veren
sektörün sıkıntısı daha çok acı haberlerin geleceğinin
de diğer bir yönüdür.

İsrail başta olmak üzere bölge üzerinde hesapları
olanların oyununa gelip, komşu ülkenin bölünmesine,
parçalanmasına neden olacak bu tür adımları bilerek
veya bilmeyerek atma hesapları içinde olanların he-
saba katmadıkları acıların, zaten yaşandığı ülkemi-
zin, yeni acılara nasıl olup dayanacağı da
bilinmiyor. 

Burada ki hesap ABD’nin ince hesaplarına hizmet
mi yoksa Suriye’nin dostluğunun düşmanlığa dönüş-
mesine vesile olacak ve başta Rusya, Çin gibi ülke-
lerle olan ilişkiye nokta mı koyduracak Bilmem ama
yeni acı ve kara haberler alacağız gibi...

Acı haberler almak

MUSTAFA DOLU

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, ilçe 

belediyelerine yaptığı 
ziyaretlerin beşincisini 

Esenler’a gerçekleştirdi.
İmamoğlu, “Herkes seçilmiş
belediye başkanı. 39 ilçemiz

için de aynı şey geçerli. Biz
de bu şehre bütüncül olarak
hizmet etmek zorunda olan

Büyükşehir Belediye
başkanıyız. Tanım ve 

yol haritası çok net. 
Aksi olursa millet bizden 

hesap sorar” dedi

İ stanbul Büyükşehir Bele-
diye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, ilçe belediyele-

riyle buluşmayı sürdürüyor. İma-
moğlu, bu kapsamda 5’nci ilçe
olarak Esenler’i ziyaret etti. Esenler
Belediye Başkanı Tevfik Göksu tara-
fından bina girişinde karşılanan İma-
moğlu, toplantıya, kurmay kadrosuyla
katıldı. İmamoğlu, Göksu’nun yapacağı su-
numdan önce şunları dedi: “Bugün Esen-
ler’deyiz. Belediye başkanımızla Esenler’i
konuşacağız. Beşinci ziyaretimizi Esenler’e
yapıyoruz. Bütün ilçe belediyelerini gezece-
ğiz. Başkanların gözünden Büyükşehir Be-
lediyesi’nin faaliyetlerini dinleyeceğiz.
Gördükleri eksikleri ya da yapılan; ama yü-
rümeyen işleri dinleyeceğiz, önerileri de
tabi. Bunun yanı sıra entegre neler yapabi-
lir, konuşacağız. Bu gündemle bütün bele-
diye başkanlarımızı gezeceğiz. Yine 39
belediye başkanımızla 10 bölge üzerinden
bir çalışma modeli başlatacağız. Bunu baş-
latabilmemiz için de tüm İstanbul özetini il-
çelerden almamız gerekiyor. Bu
toplantıların buna büyük bir katkısı olacak.
Koordineli, bir arada iş üretme becerisini
geliştireceğiz, geliştirmeliyiz. Herkes seçil-
miş belediye başkanı. 39 ilçemiz için de
aynı şey geçerli. Biz de bu şehre bütüncül
olarak hizmet etmek zorunda olan Büyük-
şehir Belediye başkanıyız. Tanım ve yol ha-
ritası çok net. Aksi olursa millet bizden
hesap sorar. O bakımdan bugün Esenler
Belediye Başkanı’mızdan hem brifing ala-
cağız hem saha gezimiz var. Umut ederiz ki
hem Esenler hem İstanbul adına güzel hiz-
metler verdiğimiz bir dönem olsun. Teşek-
kür ederiz Esenler Belediye Başkanı’mıza.”

Göksu sunum yaptı 

Göksu da “Biz de teşekkür ederiz. Hoş gel-
diniz, sefa getirdiniz” sözleriyle, İmamoğlu
ve ekibinin yaptığı ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. İmamoğlu, Gök-

su’ya
İstanbul

temalı el işi
çini tablo hediye ederken, Esenler Belediye
Başkanı Tevfik Göksu da İBB Başkanı’na
“Senfonik Orkestra Eşliğinde Sultani Şiirler
/ Ahenng-i Hümayun” isimli kitap hediye
etti. Heyet, daha sonra Göksu’nun sunum
yapacağı basına kapalı toplantıya geçti.
Toplantının ardından İmamoğlu, Göksu ve
beraberlerindeki heyet saha gezisine çıktı.
Göksu, Heyet, sırasıyla Esenler Kentsel
Dönüşüm Merkezi, 15 Temmuz Millet
Bahçesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı -
TOKİ iş birliğiyle yapılan “Esenler Kentsel
Dönüşüm ve Gelişim Projesi” inşaat ala-
nında incelemelerde bulundu.

İmamoğlu ortamı kahkaya boğdu

Millet Bahçesi’nde, İmamoğlu ve Göksu
arasında yaşanan “mangal diyalogu”, eğ-
lenceli anların yaşanmasına neden oldu.
İmamoğlu, bahçede mangal yapılması ka-
rarının yanlış olduğunu belirtti, Göksu,
halk oylaması yaptıklarını ve ‘mangal yapıl-
sın’ talebinin çıktığını iletti. İmamoğlu, ilçe
belediye başkanlığı döneminden örnek ve-
rererek, “Beylikdüzü’nde baş edemedik, en
son iptal ettik. Belki de İstanbul’un en güzel
sahili, Beylikdüzü’nün o bakir sahili” dedi.
Bundan sonra ikili arasında şu diyalog
geçti:
Göksu: İptal ettiniz yani.
Başkan: Tabi tabi. 3 sene önce
Göksu: Duman burada ciddi bir sorun.
İmamoğlu: Tabi burada Allah razı olsun
dikenden. Bunlar nimet kardeşim. Bun-

lara zarar vermenin çevreye, spor
yapan insana hiçbir faydası yok.
Halbuki evinde pişir, getir 
burada aç…
Göksu: Bizim burada 2 bin 200
metre yürüyüş parkurumuz
var. Bisiklet parklarımız var.
Açık etkinlik alanımız var.
Bizim bir de orijinal ayak-
kabısız girilen parkımız
var. Yürüyüşünüzü
ayakkabısız yapıyorsu-
nuz. Çimde çakılda,
odun kabuğunda, 
çamurda.
İmamoğlu: Elektri-
ğini atsın diye.
Göksu: Evet.
İmamoğlu:
Meclisi gelme-
den biraz
yürü de 
öyle gel.

Hızmet olmAzsA 
mıllet HesAp sorAr
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İmamoğlu’nun yaptığı espri kahkahalarla karşı-
lık buldu. İmamoğlu ve Göksu, gezinin son durağı

olan “Esenler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Pro-
jesi” inşaat alanında, gazetecilerin bölgeyle ilgili

sorularını yanıtladı. “İBB ile Esenler Belediyesi ara-
sındaki kentsel dönüşüm protokolünün yerel seçim

sonrasında iptal edildiği gündeme gelmişti. Yeniden
protokol yapılması gündemde mi? İBB ve esenler bele-

diyesi arasında kentsel dönüşüm için iş birliği olacak mı”
sorularına, Göksu, “Geçmişte uygulamadan kalkmıştı

zaten” yanıtını verdi. İmamoğlu’nun yanıtı ise, “Seçimden
sonra bizim elimizde öyle bir protokol yoktu. Daha önce iptal

edilmiş bir protokol var. Bugün detayları konuştuk. Arkadaşla-
rım bir plan masasına oturacaklar beraber. Burada yetkili olan

Esenler Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Ama bizim
sürece, İstanbul halkı adına hakim olma talebimiz oldu. Başkanla

beraber aynı masada sohbet edelim, konuşalım şeklinde bir karar
birliği yaptık. Sürecin tamamını, Esenler için kentsel dönüşümden

doğacak boşluklarla ilgili 5000’lik bölge planlarıyla ilgili de bir arada
çalışma konusunda birlikte karar verdik. Ekiplerimiz ortak bir çalışma

masası kuracak” oldu. İmamoğlu, “Kentsel dönüşüm İstanbul için
önemli mi” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Çok. Deprem en önemli konu.

Kentsel dönüşüm de bu sorunun çözümünün en önemli parçası. Biz artık
belediye başkanları
her binaya bakarken,
‘Riskli mi, değil mi’ o
gözle bakıyoruz. Her
birimiz bir imzayı
atarken, bu şehri dep-
remle ilgili nasıl çö-
züme ulaştırırız diye
bakıyoruz. Hepimizin
zihninde vicdanında
öncelikli konu. Depre-
min de en önemli ana
başlıklarından biri
kentsel dönüşüm.”

Esenler Belediye Başkanı
Mehmet Tevfik Göksu,

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’na, kitap

hediye ederek, ziyaretleri
için teşekkürlerini iletti.

Ortak bir çalışma 
masası kurulacak

iETT kazalara önlem alacak
Metrobüs

kazalarında
2019'da yaşanan

büyük düşüşe
rağmen, son 

günlerde meydana
gelen iki kaza

üzerine, İETT yeni
bir değerlendirme

yaparak ek
önlemler aldı.

Kazaları
incelemek üzere

Teftiş Kurulu
Başkanı bizzat
görevlendirildi.

Makine 
Mühendisleri

Odası'ndan bilirkişi
talep edildi

GünDe 7 bin sefer ile 220 bin kilo-
metre kat eden ve 1 milyon yolcu taşı-
yan Metrobüs hattında oluşan

kazaların yaşanmaması için ciddi çalışmalar
yürütüyor. Metrobüs hattında 6 ve 8 Ekim ta-
rihlerinde yaşanan kazaların ardından İETT

yönetimi, yeniden değerlendirme yapmak üzere
biraraya geldi. İETT Genel Müdürü Vekili
Hamdi Alper Kolukısa yönetimindeki toplan-
tıda, metrobüs kazalarının nedenleri ve alınan
önlemler masaya yatırıldı. Toplantıya daire baş-
kanlarıyla beraber İETT'nin ilgili tüm müdür-

leri de katıldı. Kazaların oluş kaynağı ile ilgili
detaylı bir inceleme başlatıldığını belirten Genel
Müdür Vekili Kolukısa, idari soruşturmada Tef-
tiş Kurulu Başkanı'nın bizzat görevlendirildiğini
ifade etti. Kolukısa, Makine Mühendisleri Oda-
sı'ndan da bilirkişi talep edildiğini sözlerine
ekledi.

Her şey dikkate alınacak

Toplantıda, daha önce kaza yapan araçları kul-
lanan sürücülerle ilgili neden ve etkenler ko-
nusu da masaya yatırıldı. Bu çerçevede daha
sağlıklı sürüş konusunda sürücülere verilen eği-
timlerin yeniden gözden geçirilmesi, görevlen-
dirmelerde kazalardaki payları dikkate alınması
kararlaştırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
meydana gelen metrobüs kazalarının ardın-
dan,
tedbirlerin
arttırıldı-
ğını, bu tür
kazaların
bir daha
yaşanma-
ması için
"Erken
Uyarı Sis-
temi'nin
devreye
alınmaya
başladığını
belirtmişti.

İGDAŞ vatandaşları

uyArDı
İBB iştiraklerinden İGDAŞ, doğalgaz 

kullanımında güvenlik ve verimlilik sağlayan 
tedbirlerin kış kendini hissettirmeden önce 

mutlaka alınması konusunda uyarılarda bulundu
İGDAŞ, havaların soğumaya başlamasıyla
birlikte 16 milyon İstanbulluya baca temiz-
liği, kombi, şofben, soba gibi yakıcı cihaz

bakımlarının bir an önce yapılması çağrısında bulundu.
Güvenli ve doğru doğalgaz kullanım öğelerinin canlan-
dırıldığı İGDAŞ Simülasyon Evi’nde bilgiler veren
kurum yetkilisi Makine Mühendisi Sabri Doğan, hem
güvenlik hem de enerji tasarrufu için baca ve kombi ba-
kımlarının mutlaka yapılması gerektiğini hatırlattı. Abo-
nelerinin farkındalığını arttırmak için doğru ve yanlış
kullanım örnekleriyle oluşturulmuş İGDAŞ Simülasyon
Evi’nde açıklamalar yapan Sabri Doğan bakım, kontrol
ve doğru kullanım konularına dikkat çekti. Güvenliğin
eksiksiz sağlanabilmesi için İGDAŞ’ın abonelerine ön
koşul olarak sunduğu mevzuatın dışına çıkılmaması ge-
rektiğini vurgulayan Doğan, tesisatlara yetkililer dışında
müdahale edilmemesi ve İGDAŞ’ın tesisatı kontrol edip
gaz kullanılmasına onay verdiği andaki şartların korun-
ması gerektiğini söyledi.Kış dönemlerinin yaklaşmasıyla
kombilere binen yükün arttığını hatırlatan Doğan, yetkili
servislerce cihazlara mutlaka bakım yapılmasını, İtfaiye
tarafından yetkilendirilmiş firmalarca bacaların temizlik,
bakım ve onarımlarının yapılmasının oluşabilecek tehli-
keleri bertaraf edeceğini dile getirdi.

Bacalı cihazlara dikkat

Doğan, uygun şartları karşılamış abonelerin zamanla ev
içerisinde yapısal değişikliğe gitmesi durumunda güven-
lik riskinin ortaya çıkacağına değinerek İGDAŞ’ın bilgi-
lendirilmesini istedi. Yatak odaları ve banyolara bacalı
cihaz yerleştirmenin mevzuata göre yasak olduğunu be-
lirten Doğan, bu cihazların bulunduğu odalarda uyu-
manın büyük tehlike arz ettiği uyarısında bulundu.

Menfezleri kapatmayın

Sıklıkla soğuk hava, ses ve toz şikayetleriyle menfezlerin
kapatıldığı bilgisini veren Doğan, menfezlerin güvenlik
açısından çok önemli olduğunu ayrıca, cihazların yan-
ması için gerekli oksijenin içeri girmesini sağlayarak
enerji tasarrufu imkanı sunduğunu vurguladı.

Doğru kullanım önerileri

İGDAŞ, altı buçuk milyon abonesine
temiz ve güvenli enerji imkanı sunarken,
doğru kullanım için İstanbulluları İGDAŞ
Simülasyon Evi aracılığı ile uyarıyor. Sık
karşılaşılan durumlardan yola çıkarak ha-
zırlanmış örnekler arasında farklı kombi
tipleri ve bacaları, emniyetli mutfak ocağı,
radyatörlerin doğru ve yanlış kullanımları
bulunuyor. İGDAŞweb sayfası ve sosyal
medya sayfaları aracılığıyla belirli aralık-
lara bu örnekler üzerinden bilgilendirme-
ler yapıyor. TAYLAN DAŞDÖĞEN
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Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Mus-
tafa Varank, İzmir

programı kapsamında Torbalı
ilçesindeki Volkan İtfaiye
Araçları AŞ'yi ziyaret etti. İt-
faiye araçlarında kullanılan
pompalara ilişkin bilgi alan

Varank, yangın sırasında bina-
larda mahsur kalanları kurtar-
mak için tasarlanan
merdivenli itfaiye aracına
bindi. Varank, daha sonra Tür-
kiye'nin Malezya'ya ihraç ettiği
yerli ve milli üretim olan hava-
limanı yangın söndürme ara-

cını da bir süre kullandı, sürüş
sırasında şirket yetkililerinden
çalışmalar hakkında bilgi aldı.

En güzel örnek

Sürüş öncesi şoför koltuğunda
gazetecilere açıklama yapan
Bakan Varank, şunları söyledi:

"Özel teşebbüs tasarlıyor üre-
tiyor ve tüm dünyaya ihracat
yapıyor. Bildiğiniz gibi Ma-
lezya Başbakanı geldiğinde
Sayın Cumhurbaşkanımız bu
aracı tanıtmıştı. Oraya 12 mil-
yon avroluk ihracat yapıldı.
Buradaki araçların bir kısmı

Nijerya'ya satıldı, Sırbistan'a
satıldı. Böyle firmaları biz hü-
kümet olarak destekliyoruz.
Destek sayesinde yerli ve milli
üretim gelişiyor. Bunun en
güzel örneğini burada görüyo-
ruz. Görünce biz de mutlu 
oluyoruz."

Bakan yerli ve milli aracı test ettiSanayi ve Teknoloji
Bakanı Varank,

Türkiye'nin
Malezya'ya ihraç
ettiği havalimanı
yangın söndürme

aracında direksiyon
başına geçti

Para politikası
temkinli 
durmalı
TCMB Başkanı Uysal, “Enflasyondaki düşüşün,
hedeflenen patika ile uyumlu gerçekleşmesi için
para politikasındaki temkinli duruşun
sürdürülmesi gerekiyor” dedi

T ürkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası
(TCMB) Başkanı

Murat Uysal, cari işlemler
dengesindeki iyileşme eğili-
minin sürmesinin beklendi-
ğini belirtti. Uysal, 1211
sayılı TCMB Kanunu 42'nci
maddesi kapsamında,
TBMM Plan ve Bütçe Komis-
yonu'nu bilgilendirmek ama-
cıyla bir sunum
gerçekleştirdi. Sunumunda,
son dönemde açıklanan veri-
lerin iktisadi faaliyetteki ılımlı
toparlanma eğiliminin
devam ettiğini gösterdiğini
belirten Uysal, büyüme kom-

pozisyonunun dış dengeyi
olumlu etkilediğini kaydetti.
Uysal, cari işlemler denge-
sindeki iyileşme eğiliminin
sürmesinin beklendiğini vur-
gulayarak, net ihracatın dö-
nemlik büyümeye katkı
sağladığını bildirdi.

Uyumlu politika şart 

Murat Uysal, TL'deki istik-
rarlı seyrin yanı sıra enflas-
yon beklentilerindeki
iyileşme ve ılımlı iç talep ko-
şullarının çekirdek enflasyon
göstergelerindeki düşüşte
belirleyici olduğunu aktardı.
Para politikasına ilişkin ola-

rak ise eylül ayı PPK toplan-
tısında enflasyon görünü-
münü etkileyen tüm
unsurların dikkate alınarak
politika faizinin 325 baz puan
indirilmesine karar verildi-
ğini anımsatan Uysal, en-
flasyondaki düşüşün
hedeflenen patika ile uyumlu
şekilde gerçekleşmesi için
para politikasındaki temkinli
duruşun sürdürülmesi gerek-
tiğini vurguladı. Uysal, Mer-
kez Bankası'nın fiyat istikrarı
ve finansal istikrar amaçları
doğrultusunda elindeki bütün
araçları kullanmaya devam
edeceğini bildirdi.

Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği
Başkanı Nevzat Akcan, 'Yeni Ekonomi Programı (YEP)
kapsamında ucuz gıda tüketimi için yapılacak
çalışmaları desteklediklerini belirterek, "Fiyat artışı
hava şartlarından dolayı mevsimsel. Bu durumun
giderilmesi lazım. Biz doğaya yenik düşüyoruz.
Bakanlık üreticiye imkan sağlamalı" dedi
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hazinE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açık-
ladığı YEP'e Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komis-
yoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan'dan

destek geldi. YEP'de enflasyon hedeflerinin, 2019 için yüzde
12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde
4,9 olarak açıklandığını hatırlatan Akcan, ucuz gıda tüketimi
için yapılacak çalışmaları desteklediklerini vurguladı. Hal ko-
misyonculuğunun yanı sıra üreticilik de yapan Akcan, ta-
rımda maliyetin düşürülmesi gerektiğini savundu. Akcan,
sebzedeki fiyat artışının da mevsimsel dalgalanma şeklinde
meydana geldiğine değindi.

Ürün azlığından fiyat artıyor

Haziran ayından itibaren üreticilerin birçok ürünü zararına
sattığını anlatan Nevzat Akcan, "Domates, biber, patlıcan yaz
aylarında zararına satıldı. Yaz döneminde ihracat olmadığı
için sebze fiyatları ucuzdu. Fiyat artışları hava şartlarından
dolayı mevsimsel yaşanıyor. Bu durumun giderilmesi lazım.
Biz burada doğaya yenik düşüyoruz. Bakanlık üreticiye
imkan sağlamalı. Seralar için ucuz doğalgaz olabilir. Ya da
başka imkanlar olabilir. 11'inci aydaki hasat ile 1'inci aydaki
dönüm bazında kilo olarak hasat miktarı aynı değil. 11'inci
ayda patlıcan serasında dönümde 500-600 kilo toplarsın. Bi-
rinci ayda 50 kiloya kadar düşüyor. Ürün azlığından dolayı
fiyat artıyor" diye konuştu.

Ortak çalışsınlar

Akcan, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakan-
lığı ile Ticaret Bakanlığı'nın enflasyonla mücadele kapsa-
mında gıdadaki fiyat artışının engellenmesine yönelik ortak
çalışma yapmasını talep etti. Tarım sektöründe fiyat artışının
önüne geçebilmek için 12 ay boyunca aynı miktarda ürün ha-
sadı yapılması gerektiğini vurgulayan Akcan, "12 ay aynı
ürünü aynı miktarda üretmeliyiz. Hava şartlarından mevsim-
sel fiyat dalgalanması oluyor. Üretimde hava şartları, yağ-
mur, don gibi etkenleri aşmalıyız" dedi. DHA

Çiftçilere YEP
desteği

İstanbul Tüneli için
yoğun bir ilgi var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dış krediyle
yapmayı planladıkları 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli

ihalesine yerli ve yabancı firmaların yoğun ilgi
gösterdiğini belirterek, “Uygun şartlarda finansman

sağlayan firmalar arasında yapılacak ihale için
önümüzdeki günlerde ilana çıkmayı hedefliyoruz” dedi

Turhan, Congre-
sium Ankara'da
düzenlenen 4'üncü

Uluslararası Karayolları, 
Köprüler ve Tüneller İhtisas
Fuarı'nın açılışında basın men-
suplarının sorularını yanıtladı.
3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli
ihalesinde gelinen aşamayı de-
ğerlendiren Turhan, "Dış kre-
diyle yapmayı planladığımız 
3 Katlı Büyük İstanbul Tüne-
li'ne yerli ve yabancı firmalar
yoğun ilgi gösteriyor" diye 
konuştu. Dünyada finans 
piyasalarının normalleşmesiyle
projeye ilgi duyan firma 
sayısının arttığına dikkati çeken
Turhan, tünelle ilgili proje ça-
lışmalarını ve ihale ön hazırlık-

larını tamamladıklarını dile ge-
tirdi. Turhan, "Uygun şartlarda
finansman sağlayan firmalar
arasında yapılacak ihale için
önümüzdeki günlerde ilana
çıkmayı hedefliyoruz." ifadesini
kullandı.

Köprü planladığımız gibi

Bakan Turhan, 1915 Çanak-
kale Köprüsü'ne ilişkin soru
üzerine, çalışmaların planlan-
dığı gibi devam ettiğini söyledi.
Çanakkale Boğazı'ndan
2022'de lastik tekerlekli araçla-
rın geçeceği bilgisini veren Tur-
han, "Araçlarımız beklemeden,
durmadan 5 dakikada Gelibo-
lu'dan Çanakkale'ye geçmiş
olacak" dedi. DHA

Bankalar için sorun yok
akbank Genel Müdürü
Hakan Binbaşgil, bankacılık
sektörünün sermaye yeterli-

lik oranlarının iyi durumda olduğunu
belirterek, “Likidite konusunda banka-
cılık sektörünün sorunu yok hatta geç-
tiğimiz senelere oranla daha iyi.” dedi.
Vodafone Business ana sponsorlu-
ğunda, Capital ve Ekonomist dergileri-
nin öncülüğünde düzenlenen CEO
Club toplantıları kapsamında “CEO
Club Bankacılar Zirvesi” gerçekleşti-
rildi. Zirve kapsamında moderatörlü-
ğünü Alternatif Bank Genel Müdürü
Kaan Gür’ün yaptığı “Bankacılık Ajan-
dası 2020” panelinde konuşan Akbank
Genel Müdürü Binbaşgil, Akbank’ın
sendikasyon kredisine ilginin daha da
arttığını belirterek, Türkiye’ye olan ilgi-
nin eskiye göre daha fazla olduğunu
kaydetti.

Faiz beklentileri olumlu

Binbaşgil, Türkiye’deki normalizasyon
sürecinin de buna etkide bulunduğunu
ifade ederek, şunları kaydetti: “Geçtiği-
miz senelerle şu anki makro gidişat kar-
şılaştırıldığında daha iyi bir noktadayız.
Enflasyonun düşüş trendine girmesi
çok pozitif bir şey. Bu direkt olarak faiz-
leri de etkiliyor. Bankalar da kredi faizle-
rinde biraz daha aşağıya geliyoruz.
Çünkü faiz beklentimiz ileriye doğru
olumlu seyrediyor. Enflasyondaki düşüş
trendi çok önemli. Bu sürdürülebilir ol-
duğu sürece faizlere olumlu etki yapa-
caktır, faizler düştükçe talep de
artacaktır. 2018 kredi büyümesi açısın-
dan çok müthiş bir yıl olmadı ama
2019’a bakıldığında düşen faizlerle tale-
bin arttığını görüyoruz. Yılbaşından bu
yana TL kredilerde yüzde 10 civarında
büyüme olmuş.” DHA

Eczacıbaşı Topluluğu’nun 1959
yılında tıp alanında başlattığı
ödüllendirme ve destek geleneği-

nin 60. yılında, evrensel bilime en üst düzey-
deki katkıları ve ülkemizdeki pek çok
akademisyen ve bilimsel etkinliğe verdiği yakın
destek nedeniyle, Tıp Onur Ödülü’nün sahibi
Prof. Dr. Marsel Mesulam oldu. Robert
Kolej’i bitirdikten sonra Harvard Tıp Fakülte-
si’nden mezun olan ve akademik kariyerini
Chicago’da Northwestern Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi’nde sürdüren Prof. Dr. Mesulam,
hâlen kendi adıyla anılan Mesulam Kognitif
Nöroloji ve Alzheimer Hastalığı Merkezi’nin
direktörü ve Nöroloji Bölümü Davranışsal
Nöroloji biriminin başkanı olarak görev yapı-
yor.Prof. Dr. Mesulam, davranış nörolojisi ve

demans (bunama) biyolojisi alanlarında yap-
tığı çığır açıcı buluşlarıyla tüm dünyada tanı-
nan başarılı bilim insanları arasında yer alıyor.
İlk kez Prof. Dr. Mesulam tarafından tanımla-
nan demans hastalığının bağımsız bir formu
olan “primer progresif afazi sendromu” tıp
bilim tarihinde “Mesulam hastalığı” olarak
anılıyor. 

Ne mutlu ki bilim var

Ödül töreninde konuşan Eczacıbaşı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı,
Türkiye’nin çağdaş geleceğine duydukları
umut ve güven ile yola devam ettiklerini belir-
terek, “Sanayi alanındaki girişimlerimiz, sos-
yal alandaki yatırımlarımız ile bir ağacın
birbirini besleyen dalları gibi, birbirine karışa-

rak hep göğe yükseldi. Başarısını, yarattığı
toplumsal değer ile ölçen kurucumuz Nejat
Eczacıbaşı’nın inanç ve heyecanı, bugün hepi-
mizin ruhuna canlılık vermeye devam ediyor”
dedi. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin kesintisiz
sürmesi, refah düzeyinin yükselmesi ve yaşam
kalitesinin artması için, kamu yönetimi, en-
düstri, üniversiteler, hastalar ve diğer bireylerin
oluşturduğu bütün arasındaki yapıcı iletişim
ve iş birliğinin büyük önem taşıdığını vurgula-
yan Bülent Eczacıbaşı, “Nejat Eczacıbaşı’nın
da aralarında bulunduğu Cumhuriyetimizin
kurucu kuşağı bugün aramızda olsalar, ortak
sorunlarımıza, ortak çareler aramaya devam
etmemizden muhtemelen büyük mutluluk du-
yarlardı. Cumhuriyetimizin kurucu iradesinin
de en temel özelliği, çağın gereklerini yerine
getiren bir bilim ve eğitim sistemine özel bir
önem vermesiydi. Çağdaşlık konusundaki bu
duyarlılığı sürdürmenin bugün de ortak so-
rumluluğumuz olduğuna yürekten inanıyo-
rum” ifadelerini kullandı. DHA

En anlamlı ödül 

Murat Uysal, Türk
Lirası’ndaki istikrarlı
seyrin devam 
edebilmesi adına
para politikalarını
dikkatli yönetmek
gerektiğini söyledi.

Mustafa
Varank

Cahit
Turan
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BELEDIYE BASKANLARI
TELEFONLARA CIKMIYOR
Bolu Abant'ta 27'nci Dönem İkinci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nı gerçekleştiren CHP'de, 
milletvekilleri belediye başkanlarını sert sözlerle eleştirdi. Başkanlara ulaşmakta sorun yaşadıklarını
belirten vekiller, bazılarının da tarafsız görünme adına partiye mesafeli durduklarını söyledi

H afta sonu Bolu Abant'ta 27'nci
Dönem İkinci Çalışma ve Değer-
lendirme Toplantısı’nı gerçekleşti-

ren CHP'nin yeni yasama döneminde
izleyeceği yol haritası masaya yatırıldı. Top-
lantının en önemi gündem maddesi Grup İç
Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik oldu.
Meclis’te iki yılda bir seçilen grup başkanve-
killerinin seçim yönteminde değişikliğe gidile-
rek, genel başkana, çalışmalarından
memnun olduğu grup başkanvekillerini
atama yetkisi verildi.

Ali Şeker itiraz etti

Independent Türkçe’den Ali Kemal Er-
dem’in haberine göre, böylece genel başka-
nın talep etmesi durumunda tercih ettiği
grup başkanvekilleri, parti grubundan
seçim yapılmaksızın görevine devam
edebilecek. Bu öneriye parti için-
den İstanbul Milletvekilleri Ali
Şeker, Mahmut Tanal, Akif
Hamzaçebi, Zeynel Emre’nin
de olduğu bazı isimlerden
eleştiri geldi. Eleştiriler daha
çok CHP’nin ülkede tek
adam sistemine karşı çıktığı
bir ortamda böyle bir düzen-
lemenin kamuoyunda
CHP’de de lidere tek adam
yetkileri veriliyor olarak yorum-
lanabileceği üzerine yoğunlaştı.
Ancak eleştirilere karşın öneri geçti.
Ayrıca Meclis Grup İç Yönetmeli-
ği’nde yapılan düzenlemeyle CHP’de
Cumhurbaşkanı adayını MYK’nın öner-
mesi karara bağlandı. Önerilen aday Meclis
grubunda oylanacak. Bu oylamada adaylık
için salt çoğunluk yeterli olacak.

İzin almadan konuşulmayacak

Toplantıda bir önemli karar da CHP’de

ve-
kille-

rin
basın top-

lantıları ve sos-
yal medya paylaşımlarına yönelik oldu.
İç yönetim yönetmeliğine “Basınla İliş-
kilerde Disiplin Başlığı” altında yeni bir
madde eklendi. Yeni düzenlemeyle söy-
lem birliği sağlanması için milletvekille-

rinin önemli konularda ve yetkili organ-
larda görüşülmemiş konularda yazılı,
görsel ve sosyal medyaya açıklama yap-
madan önce grup başkanvekillerinden
onay alması kararlaştırıldı.

Mesafeli davranıyorlar

Toplantının basına kapalı bölümünde
ise en büyük gündem maddesi CHP’li
belediyeler oldu. Yeni seçilen belediye
başkanlarına ulaşmakta sorun yaşadık-
larını belirten milletvekilleri, bu nedenle
örgütten gelen talepleri başkanlara ile-
temediklerinden şikayet ettiler. Milletve-
killeri, belediye başkanlarının tarafsız
görünme adına CHP’ye mesafeli dav-
randıklarını, atamalarda CHP’lilere yer

vermekten kaçınarak CHP’ye uzak in-
sanlara yöneldiklerini de iddia etti.

Hem savundu hem eleştirdi

Milletvekillerinin belediye başkanlarına
yönelik eleştirilerine karşın Kılıçdaroğ-
lu’nun da başkanların milletvekilinin te-
lefonuna çıkmamasının kabul edilemez
olduğunu söyleyerek hak verdiği ama
devamında da şunu söylediği iddia
edildi: “Milletvekili sonuçta seçmenin
talebi için arıyordur. Bu konuda uyarıda
bulunuruz. Ama belediyelerimizi de iş
konusunda sıkıştırmak doğru değil. İn-
sanlara iş bulmak yerel yönetimlerden
önce merkezi hükümetin görevidir. Bu
nu da hesaba katmalıyız.”

mus.bekaroğlu@gmail.com

TARAFSIZ

Mustafa bekaroğlu

T ürkiye, "Beka"sı adına bizce çok aziz ve
kutlu bir harekatın eşiğine geldi. Aklı eren,
ermeyen herkes konuşuyor. Bu anlamda

ekranlarda ve diğer medyada büyük kirlilik yaşa-
nıyor. Sapla saman birbirine karıştı. Bu kadar da
olmaz, olmamalı.

Neredeyse herkes ABD'nin, en az üç başlılığın-
dan, tutarsızlıklarından bahisle şikayet ediyor.
ABD, gerçekten de böyle bir algıyı oluşturdu. Bize
göre bunu  sistemstik bir şekilde ve bilinçli olarak
yapıyorlar. Her açıklamasının ardından gün değil,
saat geçmiyor ki tam tersi bir açıklama gelmesin.
Pentagon birşey söylüyor, Trump tam zıddı başka
birşey söylüyor. Amerikan Senatosu ise daha
başka birşey...

Lakin, Amerika'da hiç bir şekilde bir yönetim
krizi ve kaos olmuyor, oluşmuyor. Hatta, Trump'ın
azledilmesi bile görüşülürken bir iç karışıklık 
yaşanmıyor !

Konumuzu dağıtmadan hemen araya şu cüm-
leyi sıkıştıralım: Bizim buradan almamız gereken
çok fazla 'siyaset etme dersi' var.

Birbiriyle yüz seksen derecede çelişkili olan bu
açıklamalar neyin nesi ?

"Ekonominizi yerle bir ederim, daha önce yap-
tım. Kimsenin tarafında değiliz. PKK'ya silah 
vereceğiz. Türkiye ve Erdoğan dostumuz" ve 
benzer birçok mesaj ne demek ?

Kimilerine göre ABD, artık dışarda hegemonya
kurmak, daha önceden kurduğu hegemonyayı ko-
rumak ve yürütmek gibi, öteden beri takip ettiği
politikalardan artık vazgeçti. Bunun yerine, içerde
kendi halkının refah ve güvenliğini yükseltmek
için, ulusalcı politikalar kulvarını tercih etti. ABD,
iki halde de 'ustanın keseri gibi' hep kendine yont-
makta, kendi çıkarını korumanın peşinde... Akıt-
tığı bunca göz yaşı ve masum kanına rağmen.

Büyüklerden biri der ki, "Bir yerde fakirlik, kan
ve göz yaşı varsa, bu oradaki zulümdendir." ABD
ve Siyonist Emperyalist Batı'nın, dünya üzerindeki
refahının kaynağını sorguladığımız zaman bu 
çıplak gerçeği idrak ederiz.

Evet, ABD'nin politikalarında bir değişiklik var.
Bu politikayı, 'kafa karıştırarak dünya ülkelerini
kararsızlığa yöneltmek ve güçlü olduğunu sandığı-
nız ABD'li politika kulvarlarının her hangi birine
teslim olmanızı sağlamak' şeklinde ifade edebili-
riz. Siyasette ABD'nin oluşturduğu yeni manevra
alanı böyle. Yani, çok başlılık varmış gibi yapmak,
muhatapları kararsız kılarak şaşırtmak, kafa ka-
rışıklığı oluşturmak, yine kendilerine ait olan bir
görüş ve politikaya teslimiyetinizi sağlamak. Siz,
ABD'nin birbiriyle çelişen bu farklı politik fikirle-
rinden hangisini tercih ederseniz edin sonuç 
değişmiyor, yine kazanan o oluyur.

Bizdeki siyaset uzmanları, ABD'nin bu yeni tak-
tiksel politikalarının ABD'nin çıkarlarına ters ol-
duğunu söylemeye başladı. Kanımca asla öyle
birşey olamaz. Birbirleriyle çelişkili tüm söylem
ve eylemler aslında bir taktik uygulaması. Söz ko-
nusu çelişkili söylemlerin hiçbiri şu ana kadar
ABD'ye hiç kaybettirmedi, aksine hep kazandırı-
yor. Eğer denilenler doğruysa, bunu ne ile izah
edeceğiz o zaman ?

Bir bilim adamımızda, Trump'ın şeker ve tansi-
yon hastası olduğunu, bunun için dengesiz, tutar-
sız açıklama ve uygulamalar yaptığını söylüyor.
Öyleyse, niye kaybetmiyor ? Bu durumdaki bir
şahsı, bırakın Amerika'yı, en ilkel toplumlar 
Kabile Reisi bile yapmazlar bu dünyada.

Bize göre, Amerika, 'dengesizliklerden denge'
üretiyor. Başka bir deyişle, dengesizliği denge po-
litikası haline getiriyor ve eğer sizin, içerde karşıt-
larınız varsa (ki, maalesef var), ABD'nin değişik
kulvarlarından çıkan bir görüşü tercih ettiğinizde
karşıtlarınız zaten sizi sevmedikleri için, size karşı
daha da bilenmiş oluyorlar. İçeride karşıtlarınız
yoksa sizin içinizde karşıtlar, zıtlar üretiyor, sizde
siyasi istikrarsızlık icat ederek zayıflamanızı sağ-
lıyorlar. Onların 'dengesizlik dengesi' adını verdiği-
miz politikaları temelde sizin dengenizi bozmayı
amaçlıyor. Böylece dünya toplumlarını zayıflatıp
parçalamayı ve bölmeyi hedefliyorlar. Sonuçta,
kendileri hep kazanıyor, daima kazanıyor.

Bize göre, bu yeni politik yöntemi ulusal 
çıkarlarına ulaşmak için en uygun yol olarak 
tercih ettiler.

Şeytan her zaman şeytanlığını yapar. Onun
binbir türlü hilesininin olduğu gerçeğini hatırla-
mak gerekmektedir.

Olur da, ABD, asıl tercih ettiği politikasında
kendi yanılgısını görürse, bu defa size karşı şirin
ve dürüst görünebilmek, sizi kaybetmemek için
"Biliyorsunuz, bizim içimizde zaten konsensüs
yoktu, falanca mahfil ağır bastı ve sizinle hedefle-
diğimiz sonuca ulaşamadık." diyerek rahatlıkla 'U'
dönüşü yaparak yeniden kazanıyor. Kaybedense
yine siz...

Onun daima kazanmasında, elbette teknolojisi
ve maddi gücünün etkinliği de yatsınmamalı.

Bize düşen bu taktik savaşı anlayarak ona göre
politika üretmek olmalıdır.

Bugün olduğu gibi, gün gelir "Bıçak kemiğe 
dayanır"sa ; o, bambaşka bir şey...

Selam ve sevgi ile.

Dengesizlik dengesi!

Yine basına kapalı bölümde bazı üyeler, CHP örgüt-
lerinin hantal oldukları iddiasında bulunarak örgütlerin
aşama aşama lağvedilerek yeni bir örgüt yapısına gidil-

mesi gerektiğini de savundu. Yine bazı üyeler, Şişli İlçe Baş-
kanlığı’nın görevden alınmasıyla başlayan çok sayıda il ve ilçe
teşkilatının görevden alınacağı iddialarını hatırlattı. Kılıçdaroğ-
lu’nun bu tartışmalardan rahatsızlık duyduğu ve büyük çapta

bir görevden alma olmayacağını söylediği de iddia edildi.
Son olarak bazı üyelerin tabandan gelen neden parti ola-

rak erken seçime karşı çıkıyoruz, iktidar olmak istemi-
yor muyuz eleştirilerini de gündeme getirdiğini

ancak Kılıçdaroğlu’nun buna bir cevap
vermediği de öne sürüldü.

Parti 
örgütleri hantal

İYİ Parti'den 
harekata destek
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Fırat’ın doğusunda yapılması plan-
lanan operasyona destek verdiklerini belirterek, Suriye’nin kuzeyinin
‘Kuzey Suriye’ olmasının engellenmesi gerektiğinin altını çizdi

İYİ Partİ’den Suriye’nin ku-
zeyinde terör örgütü PKK’nın
Suriye kolu YPG’ye yönelik

yapılması planlanan operasyona destek
verdi. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağırali-
oğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada
bölgede terörle mücadele ettiklerini be-
lirterek, "Türkiye'nin hemen güneyinde
bir terör koridoruna asla müsaade edil-
memesi, Suriye’nin kuzeyinin “Kuzey
Suriye” olmasının engellenmesi ve bir
'PKK terör devleti' kurulmasının önüne
geçilerek, bölgenin tekrar barış ve istik-
rara kavuşturulması ve Suriyeli misafir-
lerimizin salimen vatanlarına
dönüşlerinin sağlanması, Türk Devle-
ti’nin öncelikli hedefleridir” şeklinde ko-
nuştu.İYİ Parti Sözcüsü Yavuz
Ağıralioğlu, yaptığı açıklamada şu ifa-
deleri kullandı:“Türk Silahlı Kuvvet-
leri’nin, Suriye’nin kuzeyinde
hazırlandığı askeri operasyon, bütün ül-
kemizin olduğu gibi partimizin de bi-
rinci gündem maddesidir ve
tarafımızdan yakinen takip edilmektedir.
Her şeyden önce dualarımız ve bütün
kalbimiz kahraman askerlerimizle bera-
berdir. Allah yardımcımız olsun.İç poli-
tikada, iktidara olan bütün şerhlerimize,
itirazlarımıza, tenkitlerimize ve muhale-
fetimize rağmen, tek bir askerimiz dahi
sınırın dışına çıktığı andan itibaren, dün
grup toplantımızda Sayın Genel Başka-
nımızın da dediği gibi, dış politikada tek
bir partimiz vardır, o da “Al Bayrak Par-
tisi'dir" diye konuştu. 

Tezkereye destek verdik

"Bu hassasiyetle dün TBMM’de, “Irak
ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konu-
sunda Cumhurbaşkanına verilen yetki-
nin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin
Cumhurbaşkanlığı tezkeresine" diyen
Ağıralioğlu, "Yetki, karar ve mesuliyet
artık hükûmetindir. Devletimizin ve
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her türlü
tedbiri ve stratejik planlamayı yapmış
olduğuna inanıyoruz.Türkiye'nin hemen
güneyinde bir terör koridoruna asla mü-
saade edilmemesi, Suriye’nin kuzeyinin

“Kuzey Suriye” olmasının engellenmesi
ve bir “PKK terör devleti” kurulmasının
önüne geçilerek, bölgenin tekrar barış ve
istikrara kavuşturulması ve Suriyeli mi-
safirlerimizin salimen vatanlarına dö-
nüşlerinin sağlanması, Türk Devleti’nin
öncelikli hedefleridir" açıklamasını yaptı. 

Art niyetli ifadeler

ABD Başkanı Trump’ın küstah tweetle-
rini ve hava sahamızı kapatma tehditle-
rinin kabul edilemez olduğunu dile
getiren Ağıralioğlu, "Yine Trump’ın ve
kimi ABD’li yetkililerin, 'Türklerle Kürt-
ler yüzyıllardır savaşan kadim düşman-
lardır' ifadesi art niyetli bir cehaletin
ürünüdür. Evvela, Türkmenin, Kürdün
ve diğer bütün unsurlarımız ile birlikte
Türk Milleti’nin ihtiva ettiği sosyolojik
gerçeklik, bin yıllık kardeşliğimiz ve
kadim değerlerimiz, bu mesnetsiz iddia-
ları şiddetle reddetmektedir.ABD’nin,
gerek Ankara Büyükelçiliği vasıtasıyla iç
siyasetimize, gerek Trump’ın küstah
tweetleri ve açıklamaları vasıtasıyla dış
politikamıza müdahale etme cüretinin
önüne geçmek ve millî menfaatlerimiz
için bu hadsizliklere had bildirmek hü-
kûmetin vazifesidir" diye konuştu. 

Donald Trump zıvanadan çıkmış
SP Lideri Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme
ilişkin değerlendirmede bulundu. Karamollaoğlu Suriye tezkeresine destek
verdiklerini söyledi. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın Türkiye’yi tehdit eden oluşumlarla ilgili adım atarken siyasi parti liderleri ile isti-
şarede bulunmasının tabanda bir kucaklaşmaya hizmet edeceğini söyleyerek, “Bu
ülkenin bütününü ilgilendiren bir karar olduğuna göre, acaba Sayın Cumhurbaşkanı
bütün parti liderlerini toplayarak bu konu üzerinde bir istişarede bulunsa bunun bir
zararı mı olur, yoksa içeride tepedeki yumuşama tabana da sıçrar, tabanda da bir kay-
naşma mı meydana gelir? Bizim birbirimizi kucaklamaya ihtiyacımız var” dedi.

Yavuz Ağıralioğlu



B eşiktaş Etiler'de ünlü alışveriş
merkezi Akmerkez'in hemen
arkasında bulunan milyon

dolarlık 18 dönümlük arazi, 1984 yı-
lında eski AK Partili Meclis Üyesi İs-
mail Akyıldız ve akrabaları tarafından
satın alındı. Planlarda düşük yoğun-
luklu konut ve yeşil alanda kalan
ağaçlarla kaplı arazinin imar du-
rumu, AK Partili meclis üyesi İsmail
Akyıldız'ın girişimleri sonucunda
2017 yılının temmuz ayında İBB
Meclisi oturumları sırasında oy çok-
luğu ile kabul edildi. Değişiklik ile 18
bin metrekarelik arazideki, 13 bin 600
metrekarelik inşaat hakkı, 2 bodrum
kat emsal dışı bırakılarak yaklaşık 40
bin metrekareye çıkarıldı. Arazinin
fonksiyonu da konut ve yeşil alandan
“ticaret” fonksiyonuna alındı. Ara-
ziye; alışveriş merkezleri ile otel,
motel gibi konaklama tesisleri, rezi-

dans yapılabilecekti.

CHP dava açtı

Plan değişikliğinin iptali için eski
CHP'li Meclis Üyesi Serdar Bayrak-
tar dava açtı. İstanbul 4. İdare Mah-
kemesi, planı 19 Temmuz 2019
tarihinde iptal etti. İptal kararında,
plan değişikliği ile yeşil alan fonksiyo-
nunun kaldırıldığı, nüfus ve inşaat
alanının artırıldığı, ulaşımda yoğun-
luk sorunuyla karşı karşıya kalına-
cağı, nüfus yoğunluğunun artmasının
donatı dengesini bozacağı belirtildi.
İptal kararı 23 haziran seçimlerinin
ardından İBB yönetimi değiştikten
sonra 19 Temmuz 2019 tarihinde
çıktı.
İBB'deki CHP'li meclis üyelerinin aç-
tığı dava sonucu iptal edilen kişiye
özel rant yaratan imar planının iptal
kararı istinafa taşındı. İptal kararının

yürütmesinin durdurulması için ara-
zinin sahibi AK Partili İsmail Akyıl-
dız'ın eski yönetim kurulu üyesi
olarak gözüktüğü Edap İnşaat'ın yanı

sıra CHP yönetimine geçen
İBB'den de dikkat çeken bir itiraz
geldi. İstanbul Bölge İdare Mah-

kemesi Başkanlığı'na sunulmak üzere
İstanbul 4. İdare Mahkemesi Başkan-
lığı'na İBB Başkanlığı adına 27 Ağus-
tos 2019 tarihinde istinaf başvurusu
yapıldı. Başvuruda, planın şehircilik
ilkelerine, kamu yararına ve hukuka
uygun olduğu belirtilerek iptal kararı-

nın kaldırılması talep edildi. Konuyla
ilgili İBB'den yapılan açıklamada,
yasal zorunluluk olduğu için istinaf
mahkemesine gidildiği belirterek, tek-
nik birimlerin idare mahkemesinin
verdiği iptal kararının gereğinin yapı-
lacağı kaydedildi. 

PERŞEMBE 10 EKİM 2019

İSTANBUL

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1063283)

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/487123
1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAH. VALİDE SULTAN CAD. 2 

BAHÇEKÖY SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 02123382400 - 2122261113
c) Elektronik Posta Adresi : orman@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ALIMIAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : TEKNİK ŞARTNAME TABLO 1.1 DE BELİRTİLEN MUHTELİF 

YERLERE TESLİM VE KURULUM YAPILACAKTIR.
c) Teslim tarihi : Teknik şartnamede tablo 1.1'de detayları yazıldığı üzere İstanbul 

Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Dekanlığı'na bağlı ilgili 
birimlerine sözleşme imzalanmasına müteakip 70 (yetmiş) gün 
içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği Hastane 
Müdürlüğü Prefabrik Bina H Blok 2.Kat İhale Salonu 
Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 24.10.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Ayrıntılarına teknik şartnamede yer verildiği gibi;
Bölge bayi listesi,
Teklif edilen ürünlerin üreticisinin veya ithalatçısının teknik servis referansları,
Teklif veren firmanın aynı veya benzeri güçte Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) sistemi kurduğuna ve iş-
letmeye aldığına dair referansları,
Teklif veren firmanın yetkili satıcı olduğunu gösterir belgeyi,
Kesintisiz güç kaynakları sistemleri çalışır vaziyette teslim edildiği tarihten itibaren 5 Yıl Süre ile firma
garantisi altında olduğuna dair yazı,
Kesintisiz güç kaynaklarının CE Belgeleri,
Kesintisiz güç kaynakları üretici veya ithalatçı firmanın "TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi"
Kesintisiz güç kaynakları üretici veya ithalatçı firmanın "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi"
Kesintisiz güç kaynakları üretici veya ithalatçı firmanın 10 yıl boyunca yedek parça tedarik edeceğine
dair yazı,
Kesintisiz güç kaynaklarında kullanılacak akülerin TS 1352-2 EN 60896-21, TE 1352-3 EN 60896-22, TS
EN 61000-6-3 standartlarına uygun olduklarını gösteren belgeleri,
Akülerin TSE belgeleri,
KGK lar ile birlikte teklif edilen akü grupları tam bakımsız kuru tipte " kurşun-asit karışımı (mainte-
nance free lead-acid)" olacağına dair yazı ihale dosyasında teklif ile birlikte sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettiği cihazın teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel (is-
teğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren
üretici tarafından hazırlanan katalog veya tanıtım dökümanlarını teklif dosyasına eklemek zorundadır. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu-
dur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği Hastane Müdürlüğü Prefabrik Bina H Blok 2.Kat
İhale Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taah-
hütlü 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 ve-
receklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1063385)

BEYKOZ İLÇESİ GÖZTEPE MAHALLESİ 47/1 PARSEL, 37/103 PARSELLERDE BULUNAN
KAÇAK YAPILARIN YIKTIRILMASI İŞİ

BEYKOZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BEYKOZ İLÇESİ GÖZTEPE MAHALLESİ 47/1 PARSEL, 37/103 PARSELLERDE BULUNAN KAÇAK YA-
PILARIN YIKTIRILMASI İŞİ 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 : 2019/491932
1-İdarenin
a) Adresi : GÜMÜŞSUYU MAH. KELLE İBRAHİM CAD. 43 

34820 BEYKOZ BEYKOZ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164446661 - 2163313302 - 2163314516
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@beykoz.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1616 m2 İnşaat Yıkım İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : BEYKOZ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün 

içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 15 (on beş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz / İstanbul
b) Tarihi ve saati : 18.10.2019 - 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırıla-
maz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 ora-
nından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
3 ADET 2018 MODEL VEYA ÜZERİ KAMYON (KENDİ MALI OLACAKTIR.)
2 ADET 2017 MODEL VEYA ÜZERİ EKSKAVATÖR (KENDİ MALI OLACAKTIR.)
2 ADET 2017 MODEL VEYA ÜZERİ BEKO LODER (KENDİ MALI OLACAKTIR.)
Kendi malı şartı aranan araçların yukarıdaki belirtilen ve Teknik Şartnamede detayları sunulan özellik-
lere haiz olduğunu gösterir bilgi ve belgelerin aslını veya aslına uygunluğunu noterce onaylanmış ör-
neğini, araç ruhsatlarının teklif kapsamında sunulması zorunludur.
İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defte-
rinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci
mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylan-
mış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihin-
den sonra yapılmış olması zorunludur.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesi-
nin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi
şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından
sağlanabilir.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
B III. GRUP ÜST YAPI BİNA İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
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 Beykoz Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
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AK Partili meclis üyesine

ait 18 dönümlük yeşil
alana; AVM, rezidans,

otel yapılmasının önünü
açan, eski İBB

yönetiminin plan
değişikliği, dönemin 

CHP’li meclis üyelerinin
açtığı dava sonucu

temmuz ayında iptal
edildi. İptal kararına

CHP yönetimine geçen
İBB, eski CHP’li meclis

üyelerinin kazandığı
davayı, istinaf
mahkemesine 

taşıyarak itiraz etti

CHP dava actı CHP itiraz etti

18 dönümlik yeşil alana ne olacağına ilişkin mahalle halkı da merak içinde olduğunu ifade etti.



S ilivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, tüm
mahallelerde planladığı inceleme gezilerini
sürdürüyor. İlk olarak Beyciler Mahallesi ile

başlayan Başkan Yılmaz, Ortaköy Mahallesi’nin
ardından bugün Gümüşyaka Mahallesi’ni ziyaret
etti. Belediye Başkan Yardımcıları Harun Akkan ve
Hasan Solak, İBB ve Silivri Belediye Meclis Üyesi
Şenoğlu Türkyılmaz, Belediye Meclis Üyeleri
Sefer Ölçer ve Mustafa Çolakoğlu, Mahalle Muh-
tarı Mazlum Güçlü’nün yanı sıra ilgili birim mü-
dürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette,
mahallenin çözüm bekleyen konuları yerinde ince-
lendi.

Aileler için yenilikler yolda

İnceleme ziyaretine köy kahvehaneleri ile başlayan
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilk olarak
Gazanfer Pala Parkı’nda incelemelerde bulundu.
Eksiklerin hızlıca giderileceği parkta otomatik su-
lama sistemi, ailelerin keyifli ve huzurlu vakit geçi-
rebilmesi amacıyla oturma gruplarına gölgelik
konulması gibi çalışmalar yapılacak. 

Esnafı ziyaret etti

Gümüşyaka Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’ni gezen
Başkan Volkan Yılmaz, pazar esnafı ile sohbet etti.
Satış yapan pazarcıların taleplerini dinleyen Baş-
kan Yılmaz, tüm pazarlar ile ilgili yeni düzenleme-
ler yapıldığını belirtti. Izgara tamiri, soğuktan
korunma, aydınlatma gibi sorunların da biran

önce çözülmesi adına çalışmalar başladı. Yerli
ürünler üreten bölge çiftçisinin tezgahlarını da zi-
yaret eden Başkan Yılmaz hayırlı işler diledi.

Millet Parkı canlanacak

Gümüşyaka Mahallesi’ndeki büyük şehir parkla-
rından biri olan Kırallık Millet Parkı’nda da incele-
meler yapıldı. Başkan Yılmaz, kurak haldeki
parkla ilgili otomatik sulama sistemleri kurulması,
araç girişinin tamamen engellenmesi, ışıklandırma
çalışmaları yapılması gibi temel eksiklerin gideril-
mesi üzerine birim müdürlerine talimat verdi. Ma-
hallelilerin keyifle vakit geçirmeleri amacı ile
parktaki duvarların tamiri, çocuk figürleri çizilerek
boyama yapılması ve kış bahçesi alanı kurulması
ile park modern bir görünüme kavuşacak.

Gümüşyaka için düzenleme

İşletmesi spor kulübüne ait Ahmet Oruç Par-
kı’nda ve aynı arazideki Kumsal Kafe’de inceleme-
lerde bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, parkın bakımsız halden kurtarılması ge-
rektiğini ifade etti. Düzenli bakım yapılmayan
parkta, ağaçların haşerelere karşı ilaçlanması, ala-
nın temizletilmesi, otomatik sulama sistemlerinin
kurulması gibi çalışmalar yapılacak. 

Bakımsız işletmeleri işaret etti

İncelemeler kapsamında Gümüşyaka Gece Pazarı
gezen Başkan Yılmaz, bakımsız ve çevre kirliliği
oluşturan alanlar için talimat verdi. Kiralama yön-
temiyle faaliyette bulunan işletmelerin özellikle de-
netlenmesini söylerken, mahalle sakinlerinin huzur
ve güvenliğine vurgu yaptı.  

Sahil elden geçecek

Sahil şeridinde incelemeler yapan Başkan Yılmaz,
ilgili birimlerden özellikle çevre kirliliği konularına
özen gösterilmesini istedi. Gümüşyaka sahil kori-
dorunda genel bakım yapılması, demir parmaklık-
ların boyatılması, yeni çöp kutuları yerleştirilmesi
ve çevre temizliği yapılması gibi işlerin talimatını
verdi. Sahilin kumsal bölümüne inmek amacıyla
kullanılan geçitlerin yetersizliği nedeniyle de vatan-
daşların talepleri doğrultusunda rampa yapılacak.
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Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, ekibi ile birlikte
Gümüşyaka Mahallesi’ni 
ziyaret ederek inceleme ve
tespitlerde bulundu. Yılmaz,
"Buradaki sorunların çözümü
için gerekli talimatları verdik.
Bütün çabamız Silivri halkının
mutluluğu için Silivri için" dedi

HER SEY SILIVRI ICIN

ZİYarEtlEr sırasında mahalleliler ile ayaküstü soh-
bet eden Başkan Yılmaz, Villakent Sitesi önüne durak
konulması ile ilgili talebi hızlandırdı. Vatandaşların is-
teklerini önceleyen Başkan Yılmaz, alt geçitlerdeki
mevcut ışıklandırma sorunları, merdiven talepleri ve
minibüs güzergahları gibi isteklerini not aldı.  Silivri
Belediyesi Gümüşyaka Mahalle Evi’ne de giden Baş-
kan Yılmaz, kadınların dikiş dersine konuk olurken,
mahalleli kadınların taleplerini de bizzat dinledi.

Mahalle halkını dinledi

Suriyeliler ülkelerine 

donuyor
Esenyurt’tan memleketlerine kesin dönüş yapan Suriyelilere 134 kişi
daha eklendi. Konuya ilişkin konuşan Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, “Geri dönüşler hız kesmeden devam edecek” dedi

ESENyurT Belediyesi ve İs-
tanbul İl Göç İdaresi’nin or-
ganizasyonuyla 134 kişilik

Suriyeli daha memleketlerine döndü.
Esenyurt Belediyesi’ne ait araçlarla
Suriyeliler, ülkelerine dönmek üzere
Esenyurt Belediyesi eski binası önün-
den Kilis Öncüpınar, Hatay Yayladağı
ve Cilvegözü Sınır Kapısı’na doğru
yola çıktı. Gönüllü olarak kesin dönüş
yapan Suriyelilerin eşyaları da Esen-
yurt Belediyesi tarafından ayrı bir
araçla memleketlerine gönderildi. Sınır
kapılarına ulaşan Suriyeliler güvenli
bölgelerden ülkelerine ulaştırılacak.

Geri dönüşler devam edecek

Esenyurt’tan yola çıkan Suriyelileri
uğurlayan Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt yaptığı konuş-
mada bu kafilede 134 Suriyelinin bu-
lunduğunu belirterek “ Toplamda
1610 kişi göndermiş oluyoruz. Yine
aynı bölgelere gidiyorlar. Kendileriyle
sohbet ettim. Mutlular, memleketlerine
dönmeleri bizi de mutlu ediyor” dedi.

Başkan Bozkurt dönüşlerin devam
edeceğini belirterek “ Biz aralıksız ola-
rak bu süreci devam ettireceğiz. Hem
Suriyeli misafirlerimiz açısından, hem
de ilçedeki vatandaşlarımız açısından
bu önemli. Dönmelerinde etkili birkaç
faktör var. Öncelikle hangi koşulda
olursa olsun, herkes kendi vatanını
özler. Buradaki Suriyeli vatandaşlar da
vatanını özlüyor ve gitmek istiyorlar.
Endişeleri var tabi ki ama daha önce
giden vatandaşlarıyla konuştuklarında
orada sorun olmadığını görünce git-
mek istiyorlar” diye konuştu. Kendile-
rinin de onların gitmelerini
kolaylaştırdığını vurgulayan Başkan
Bozkurt “ Burada bir ekibimiz var, çok
güzel çalışıyor. Bu ekip arkadaşlarımız,
yapılması gereken işlemlerde kendile-
rine yardımcı oluyorlar. Tüm işlemleri
belediyemiz tarafından yapılıyor. Ay-
rıca ücretsiz olarak ulaşım ve iaşe des-
teği veriyoruz. Dolayısıyla bizi tercih
ederek güvenli bir şekilde evlerine dö-
nüyorlar” dedi. 
HIDIR ULAĞ

Bakırköy’den
anlamlı hareket
Türkiye Cumhuriyet’inin ilanının 10. Yılına ait orijinal belge, fotoğraf ve basılı yayınların da
aralarında bulunduğu sergi Bakırköy Belediyesi 10. Yıl Cumhuriyet Müzesi’nde açıldı

TİyATrO ve sinema sanatçısı Gülsen
Tuncer’in okuduğu Nazım Hikmet’in
‘Kuvâyi Milliye Şehitleri’ şiiri ve ünlü

keman sanatçısı Nedim Nalbantoğlu’nun seslen-
dirdiği 10.Yıl Marşı ile açılışı gerçekleştirilen ser-
giye Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent
Kerimoğlu, Müze Kurucusu A. İlhan Gülek ve
çok sayıda davetli katıldı. Bakırköy Belediye Baş-
kanı Dr. Bülent Kerimoğlu yaptığı açılış konuş-
masında, müzenin kuruluşunda büyük emeği
bulunan tarihçi İlhan Gülek’e teşekkür ederek:
“Yaklaşık 3 buçuk yıl önce kurulan müzemize,
yakın cumhuriyet tarihini öğrenmelerini çok arzu
ettiğimiz gençlerimiz ve öğrencilerimizin ziyaret-
leriyle mutlu oluyoruz. Kurduğumuz bu müzenin
anlamına kavuşması açısından halkımızın daha
sık ziyarette bulunmalarını istiyoruz. Bu konuda

müzemizden haberdar olan siz değerli dostları-
mızın, müzemizin tanıtımında birer elçi olmasını
talep ediyoruz. Bu müzelerin tanıtımı artık sizlere
ait.” dedi.

Marşın notaları var

Bakırköy Belediyesi 10. Yıl Cumhuriyet Müze-
si’nde açılan sergide: Cumhuriyetin 10. Yılı’nı
kutlama hazırlıkları için 1933 yılında Maarif Ve-
kâleti tarafından Musiki Muallim Mektebi’ne
gönderilen yazılar,  Onuncu Cumhuriyet Bayramı
Kutlama Yüksek Komisyonu Reisliğinin farklı ko-
nuları içeren nutuklarla ilgili taslak metinleri,
Cumhuriyet Halk Fırkası Kâtibi Umumiliğinin el
yazısı metinleri ve Notre Dame De Sion Lise-
si’nin Paris’te bastırdığı 10.Yıl marşı notaları bu-
lunuyor. YAKUP TEZCAN

AvcılAr 
değerli bir ilçe

Konyalı Sanayici ve İşadamları 
Derneği (KONSİAD) Avcılar Belediye
Başkanı Turan Hançerli'yi ziyaret etti.
Avcılar'a gerek ticari olarak gerekse de
diğer konularda her zaman desteğe
hazır olduğunu belirten KONSİAD
üyeleri Avcılar'ın değerli bir ilçe
olduğunu söyledi

KONSİAD Genel Başkanı
Kemal Çelik, Haseki Koleji
Mütevelli Heyet Başkanı

Saim Çelikhan ve KONSİAD Yönetim
Kurulu üyeleri, Avcılar Belediye Başkanı
Turan Hançerli ve Avcılar İlçe Kayma-
kamı Kemal İnan'ı ziyaret etti. Avcılar'a
ilişkin önemli konuların konuşulduğu zi-
yarette Hançerli ve İnan'a başarılar dile-
yen KONSİAD Genel Başkanı Çelik,
“Avcılar bir tarafı göl bir tarafı da deniz
olan değerli ve özel bir ilçe. Sahip olduğu
coğrafi konumuyla ve genç nüfusuyla
birlikte daima gelişime açık olan Avcı-
lar'da her şeyin daha doğru ve işler hale
gelmesi adına özellikle ticari anlamda
bizler de üzeirmize düşen sorumluluğu
almaya hazırız” dedi. Çelik gibi ziyarete
ilişkin konuşan Çelikhan ise “Sayın Kay-
makamımız Kemal İnan ve Belediye
Başkanımız Turan Hançerli'ye başarı di-
leklerimizi ilettik. Avcılar'da her daim so-
rumluluk almaya hazır olduğumuzu
belirttik” dedi.

Hançerli ve İnan teşekkür etti

Ziyaretler sebebi KONSİAD üyelerine
teşekkür eden Hançerli ve İnan ise bütün
gruplarla etkileşim halinde olduklarını ve
Avcılar'a değer katacak herkesle iletişime
açık olduklarını belirtti. Hançerli, “KON-
SİAD üyelerine ziyaretleri sebebiyle te-
şekkür ettik. Avcılar'da bütün ekonomik
gruplar, dernekler, vakıflar olmak üzere
herkesin fikri, görüşü bizim için değerli ve
önemlidir. Bizler de bu anlayışla hareket
ederek her kesime kapımızı sonuna
kadar açık tutuyoruz” diye konuştu.

gelişime katkı
sunacağız

AvcılAr Dayanışma
Grubu üyeleri Avcılar İlçe
Kaymakamı Kemal İnan ve

Avcılar Tapu Kadastro Müdürü Yıl-
maz Rasim Limandal'ı ziyaret etti. Ci-
hangir Mahalle Muhtarı Ergun
Çoban'ın da yer aldığı ziyaretlerde Av-
cılar'a ilişkin istek ve taleplerini payla-
şan Avcılar Dayanışma Grubu üyeleri
görevlerine yeni başlayan Kaymakam
İnal ve Tapu Müdürü Limandal'a da
hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Av-
cılar için her zaman sorumluluk al-
maya hazır olduklarını belirten grup
üyeleri; “Biz bugün burada hem kay-
makamımıza hem de tapu müdürü-
müze öncelikle hayırlı olsun
dileklerimizi ilettik. Avcılar'a ilişkin 
taleplerimizi ve gerektiğinde üstlenebi-
leceğimiz rolleri paylaştık. İlçemiz
için her zaman bütün yetkili isimlerle
iletişim halinde olacak ve Avcılar'ın 
gelişimine katkı sunacağız” dedi.
İlçe gündemine ilişkin önemli 
konuların konuşulduğu ziyarete 
Dayanışma Grup Başkanı Mustafa
Dursunoğlu, Haseki Koleji Kurucusu
Aslan Çelikhan ve Özdamla Sürücü
Kursu Sahibi Mücahit Özdamla da
katıldı. BARIŞ KIŞ

YaratıcılıklarıYla vatandaş-
ları büyüleyen 1876 Halk akade-
misi kursiyerinin ortaya çıkarttığı
el emeği göz nuru çalışmalar

“Üreten Eller El Sanatları Sergisi”nde sergi-
lendi. Örgüden ahşaba, nakıştan tel kırmaya
20 branşta sergilenen el emeği göz nuru ça-

lışmalar sanatsever Büyükçekmeceliler tara-
fından büyük beğeni topladı. açılış töreninde
konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan akgün, “ Seçim nedeniyle Mayıs
ayında yapamadığımız yılsonu etkinliğimizi
bugün gerçekleştiriyoruz. Hepinizin eline,
emeğine sağlık. Hepinizi takdir ve şükranla

her vesilede anıyoruz. Üst düzey vekillerin bi-
limsel bir toplantı yaptığı bir kuruluş var. İz-
mir’de bunun için toplanacağız benim oradaki
konuşmam sizlersiniz. Halk eğitimini ve Bü-
yükçekmece’de hayat boyu eğitimi anlataca-
ğım. Bütün öğretmen, yönetici, müdür ve
mesai arkadaşlarımı bugüne kadar Halk Eğiti-
minde vermiş oldukları hizmetten ötürü kutlu-
yorum. kim hangi hizmeti yapmışsa hepsine
sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

El EmEklErİ görücüyE çıktı

Gümüşyaka
Kapalı Pazar
Yeri’ni de
ziyaret eden
Yılmaz, 
esnafın
sorunlarını
dinledi.
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P azar günü ABD Başkanı Donald
Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan
arasındaki telefon görüşmesinin de-

taylarını Newsweek yazdı. ABD’nin çok oku-
nan gazetelerinden Newsweek’e konuşan
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nden yetkililer
isim vermeden, konuyla ilgili açıklamalarda
bulundu. Konuyla doğrudan ilgisi olan ve
görüşmenin detaylarına hakim olan yetkili,
ABD Başkanı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan
karşısında adeta çaresiz kaldığını öne sürdü.
Telefon görüşmesinin, Türkiye’nin Suriye’ye
bir askeri operasyon yapacağını duyurmasın-
dan sonra planlandığını açıklayan bir Penta-
gon yetkilisi, "ABD’nin askerleri çekme kararı
IŞİD, Şam ve Moskova’nın işine gelecek. Bu
karar Trump’ın kendi Savunma Depart-

manı’nı bile tamamen şaşkına çevirdi" ifade-
sini kullandı. Haberde, Türkiye’nin ABD ile
birlikte Suriye’de rejim değişikliği istediği ha-
tırlatılırken Rusya ve İran’ın da Esad rejimini
desteklediği vurgulandı.

Müzakere edemedi

Newsweek’e konuşan Ulusal Güvenlik Kon-
seyi’ndeki yetkili, "Trump resmen müzakere
edemedi ve askerleri çekmeyi sanki bir şey ka-
zanmışız gibi göstermeye çalıştı. Fakat bir şey
kazanamıyoruz. ABD Başkanı omurgasız ol-
duğu için ABD’nin ulusal güvenliği tehlikenin
arttığı bir döneme giriyor ve bu tartışmaya
açık bir konu değil” dedi. Newsweek’e konu-
şan yetkili, konuyu kamuyla paylaşma izni ol-
madığı için ismini sakladığını açıklarken,
"Türkiye’nin müdahalesinin gelecek 24 saat
ile 96 saat arasında olması şaşırtıcı olmaz"
dedi.

Tehdit etmedi

ABD Başkanı bu karardan sonra pazartesi
günü skandal bir tweet atarak, Türkiye eko-
nomisini zor durumda bırakacağını ima
etmiş ve daha önce Türk ekonomisini “yıktı-
ğını” iddia etmişti. Fakat Trump’ın Erdoğan
ile gerçekleşen telefon görüşmesinde hiç
böyle bir tehditte bulunmadığı ortaya çıktı.
İsmini açıklamayan yetkili, "Telefon görüşme-
sinde Trump Türk ordusunun askeri müda-
halesini desteklemeyeceğini açıkladı ama
ayrıca ekonomik yaptırımlarla ülkeyi tehdit de

etmedi" dedi.

Savaşmaya devam edecekler

Türkiye’nin sorumluluğunu üstleneceği
IŞİD’li mahkumlar ile ilgili de açıklamalarda
bulunan yetkili, "IŞİD mahkumlarından bazı-
ları kaos sonucunda serbest kalacak ve böl-
gede ya da başka bir yerde savaşmaya devam
edecektir" dedi. ABD Ulusal Güvenlik Kon-
seyi’nde görevli yetkili, "Eğer ABD Türkiye’yi
savaş yolundan çekilmeyi reddetseydi, Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin tehdit edeceği şey
sadece orduların savaşması değil, Türk eko-
nomisine uygulanacak baskı olacaktı. Fakat
ABD bölgedeki Kürtleri savunmama kararı
aldı ve Trump'ın bakış açısına göre savaş eko-
nomi için iyi değil" ifadelerini kullandı. 

Başka İsrail olurdu

Newsweek’e konuşan yetkili açıklamaların
sonunda ise adeta saçmaladı. İsmini açıkla-
mayan yetkili, "Size karşı dürüst olacağım
bence ABD, Türkiye, Suriye ve Irak genelin-
deki bir Kürt ulusunu desteklese daha iyi
olurdu. Bölgede başka bir İsrail haline gelebi-
lirlerdi. Oyun sahasındaki büyük çocuk yani
ABD sahayı terk edince Türkiye gelip daha
küçük çocukları dövmeye geliyorlar. Bunun
ABD’nin dünyanın polisi olmasıyla ilgisi yok.
Bütün dünyaya sizi kullanacağız ve sizi bir
kenara atacağız mesajını veriyoruz. Sonuçta
Asya’da Afrika’da ve Güney Amerika’da da
televizyon var" açıklamasını yaptı. 

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki
bütün dengeleri değiştiren telefon görüşmesinin detaylarını ABD
Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir yetkili paylaştı. ABD'nin çok okunan
dergilerinden Newsweek'e ismini açıklamadan konuşan yetkili, "ABD
Başkanı omurgasız olduğu için ABD’nin ulusal güvenliği tehlikenin
arttığı bir döneme giriyor ve bu tartışmaya açık bir konu değil" dedi
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

Barış harekatı başladı
Bloomberg 

haber ajansı, Türk 
yetkililere 

dayandırdığı haberde
TSK'nın Suriye'ye 

giriş yaptığını öne
sürdü. Haberde Türk

ordusunun Suriye'nin 
kuzeydoğusuna giriş

yapıldığı belirtildi

Bloomberg’e konuşan Türk
yetkili ismini vermeden açık-
lamalarda bulundu. Türk as-
kerinin sınırdan giriş yaptığını
belirten yetkili, "Türk ordusu,
Kürtleri sınırdan uzaklaştır-
mak için Suriye’nin kuzeydo-
ğusundan giriş yapmaya
başladı" dedi. Bloomberg’ten
Onur Ant ve Selcan Haca-

oğlu imzalı haberde yetkilinin
konuyla ilgili başka bir detay
vermediği belirtildi.

Hazırlıklar sürüyor

Yabancı basında yer alan bu
iddialar ortaya çıktığı sırada
Milli Savunma Üniversitesi
(MSÜ) Hava Harp Okulu
2019-2020 Eğitim Öğretim

Yılı Açılış Töreni’ne katılmak
üzere Hava Harp Okulu'na
gelen Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar konuyla ilgili de-
ğerlendirmelerde bulundu.
Akar, “Harekat ile ilgili çalış-
malarımız devam etmekte,
intikaller, hazırlıklar sür-
mekte. Bunları da komutan
arkadaşlarımızla birlikte yaki-

nen takip etmekteyiz” dedi.
Öte yandan Türk Silahlı Kuv-
vetleri (TSK) tarafından Su-
riye sınırındaki askeri
birliklere komando ve araç
takviyesi sürüyor. Çeşitli böl-
gelerden gelen komando bir-
likleri ve mayına dayanıklı
kirpiler, Kilis sınırına doğru
hareket etti.

OMURGASIZ
TRUMP!

Resmi temaslarda bulunduğu Cezayir’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Suriye'ye olası harekat için, "Bu bizim BM Şartı'ndan ve BMGK kararlarından, uluslararası hukuktan
kaynaklanan hakkımızdır. Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye dahil ilgili ülkelere bildirimde bulunacağız" dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temas-
larda bulunduğu Cezayir’de basın mensuplarının
sorularını yanıtladı. "Orta Doğu sorunu, Filistin

sorunu çözülmeden bu bölgeye barış ve huzurun gelmeyece-
ğine inanıyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Tüm bu konularda Ce-
zayir ve Türkiye'nin beraber hareket etmesi bölge için son
derece önemlidir" ifadelerini kullandı. 

En doğal hakkımız

Terör örgütlerine karşı yapılması düşünülen operasyonu,
"Bu bizim BM Şartı'ndan ve BMGK kararlarından, uluslar-
arası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır" şeklinde değerlen-
diren Çavuşoğlu, "Harekatımızı bu çerçevede
gerçekleştireceğiz. Uluslararası hukuk çerçevesinde askerleri-
miz ve Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye dahil ilgili ül-
kelere bildirimde bulunacağız. Bu harekat bölgenin istikrarı
ve güvenliği için önemli bir harekat olacak. Türkiye ve bölge-
deki göçmenlerin de gönüllü bir şekilde bölgeye dönmesi
mümkün olacak. Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler
(Suriye'nin kuzeyindeki) ve bu şeklide Suriye'nin sınır bütün-
lüğüne önemli katkıda bulunacağız" açıklamasını yaptı. 

İran sınırımızda
tatbikat yapıyor!

REZERVASYON: 0212 872 00 74- 76

Nağmekâr

HER CUMARTESİ 
KANATÇI MUHTAR HALİS’TE
SİZLERLE BULUŞUYORUZ

Adres: Beylikdüzü E-5 üzeri TÜYAP yanı Kuledibi Spotçular Çarşısı Teras Kat İSTANBUL

Türkiye-Suriye sınırında son 48 saatte
müthiş bir görüşme trafiği yaşanırken
komşu ülke İran'dan akıllara durgunluk
veren bir hamle geldi. İran'ın resmi haber
ajanslarından ISNA, İran ordusunun ülke-
nin kuzeybatısındaki Türkiye sınırı yakınla-
rında askeri tatbikat
başlatıldığını du-
yurdu. Yapılan
açıkla-
mada
tatbi-
katın

habersiz gerçekleştiği belirtildi.

Helikopterler de katıldı

Bütün dünya Türkiye-Suriye sınırındaki
hareketliliği izlerken, İran’dan herkesi şaş-
kına çeviren bir hamle geldi. İran ordusu,
kimseye haber vermeden Türkiye sınırında
tatbikata başladı. İran’ın resmi haber
ajanslarından ISNA’da yer alan haberde
İran ordusu kamuoyunu bilgilendirmeden

ülkenin kuzeybatısında tatbi-
kata başladı. ISNA’nın ha-

berinde tatbikatın hızlı
müdahale birimleri, bi-

rimleriyle bir-
likte hava
kuvvetlerinin
katıldığı
açıklandı.

Sözünü tutmayan başkanı sürüklediler
Meksika'da belediye başkanı, seçim sırasında verdiği yol
yapma sözünü ve diğer vaatlerini yerine getirmeyince si-
nirlenen halk, belediye başkanını bir kamyonete iple bağ-
layarak yollarda sürükledi. Olay, Meksikanın Chiapas
eyaletindeki meydana geldi. Las Margaritas ilçesinin Be-
lediye Başkanı Jorge Escandona, bir kamyonete iple
bağlanarak Las Margaritas sokaklarında sürüklendi.

Yerel medya, Escandonanın seçim sırasında yol yapma
ve çok sayıda vaat verdiği, ancak sözünü tutmaması ne-
deniyle sinirlenen halkın, Escandonayı kamyonetin arka-
sına bağlayarak yollarda sürüklediğini duyurdu. Polisin
müdahalesi sırasında yaşanan arbedede, 11 kişi yarala-
nırken, 30 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Escan-
donanın sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.

Donald
Trump

Mevlüt
Çavuşoğlu
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Hayatı Aydınlat Konserleri’nin 11’incisi 8 Ekim Salı gecesi Grand Pera
Emek sahnesinde gerçekleştirildi. Oyuncu Tolga Güleç’in sunuculuğunu

üstlendiği gecede CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanlarından oluşan 
koroya ünlü sanatçı Derya Uluğ da şarkılarıyla eşlik etti

Üniversite öğrencileri
Fazıl Say’ı bekliyor

İstanbul Okan Üni-
versitesi bu yıl 20
yaşında. Girişimcilik

Dersi, Happy Life Programı, Ka-
riyer ve Yaşam Dersleri gibi pek
çok ilki başlatan Üniversite ana
kampüsü Tuzla’nın yanı sıra, Ka-
dıköy ve Mecidiyeköy’de 26 bin

öğrenciye eğitim veriyor. İş ya-
şamına en yakın üniversite olma
vizyonu doğrultusunda 20 yılda
30 bine yakın mezununu iş dün-
yasına uğurlamanın gururunu
yaşıyor.
İstanbul Okan Üniversitesi
20’nci yılında dünyaca ünlü pi-

yanist ve besteci Fazıl Say’ı
kampüsünde ağırlayacak. Say’ın
17 Ekim 2019 Perşembe günü
Bekir Okan, Kültür ve Sanat Mer-
kezi’nde gerçekleştireceği pi-
yano resitaline üniversitenin
öğrencileri ve çalışanları katıla-
cak.

BiG BOSS Concept 
Beylikdüzü’nde yeni adresiniz...

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

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

konserlere
elektrık geldı!

P erakende elektrik sektörüne yön
veren CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalı-
şanlarının desteği ile 2016 yılında

başlattığı Hayatı Aydınlat projesi çerçe-
vesinde gerçekleştirilen Hayatı Aydın-

lat Konserleri’nin 11’incisi 8 Ekim
Salı gecesi Grand Pera Emek sah-

nesi ev sahipliğinde ya-
pıldı. Günhan Özmen

yönetiminde sahne
alan CK Enerji Bo-
ğaziçi Elektrik ça-
lışanlarına bu yıl

Türk pop müziği-
nin ünlü sanatçısı

Derya Uluğ da eşlik
etti. Sunuculuğunu oyuncu

Tolga Güleç’in üstlendiği geceden elde edi-
len gelirle İstanbul Avrupa Yakası’nda engelli

vatandaşların ücretsiz olarak yararlandığı akülü
sandalye şarj istasyonlarının sayısının 21’den 39’a çıka-

rılması hedefleniyor.

Projenin adı manalı

Yoğun katılım gösterilen geceye, oyuncu Furkan Palalı, Engelliler Fe-
derasyonu Başkanı Cemalettin Gürsoy gibi isimler de yer aldı. Ünlü
oyuncu Furkan Palalı, Tolga Güleç ile sürpriz bir düete imza attı. Ge-
cenin en değerli konukları ise engelli vatandaşlar ile kimsesiz ço-
cuklar oldu. Konser öncesinde bir konuşma yapan CK Enerji
Boğaziçi Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Cengiz, Ha-
yatı Aydınlat projesinin her geçen gün daha çok insana ulaş-
tığını belirterek şunları söyledi: “CK Enerji bünyesinde
İstanbul Avrupa Yakası’nda başlayan, ardından Antalya
ve Sivas’a uzanan Hayatı Aydınlat projesinin merkezine
engelli vatandaşlarımızı koyduk. Onların sokağa çık-
ması, sosyal ve ekonomik hayatta yer alması için üc-
retsiz olarak yararlandıkları akülü sandalye şarj
istasyonlarını peş peşe devreye almaya başladık.
Bugün geldiğimiz noktada sadece İstanbul’da 21
adet akülü sandalye şarj istasyonunu hizmete
açmış durumdayız. Amacımız engelli vatandaş-
larımızın enerjisiz kalma korkusu olmadan
akülü sandalyeleri ile İstanbul Avrupa Ya-
kası’nın tamamında rahatça seyahat edebil-
melerini sağlayabilmek. Yerel
yönetimlerimizle işbirliği halinde, çalışanla-
rımızın desteği ile bu hedefe ulaşabileceği-
mize inancım tam. Bu güzel gecede bizi
yalnız bırakmayan siz değerli konuklarımıza
hoş geldiniz derken aylardır bu gece için ha-
zırlanan çalışma arkadaşlarıma teşekkürle-
rimi sunuyorum.”

125 kilometrelik alana ulaşıldı

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü
Halit Bakal da, “Bundan 4 yıl önce CK Enerji
Boğaziçi Elektrik çalışanlarının desteği ile baş-
lattığımız Hayatı Aydınlat projesi bugün engelli
vatandaşlarımızın sokaktaki enerjisi oldu. Şu ana
kadar kurduğumuz 21 akülü sandalye şarj istas-
yonu ile İstanbul Avrupa Yakası’nda 125 kilometre-
lik bir alana ulaşmış durumdayız. Amacımız bu yılın
sonuna kadar 4 istasyonu daha devreye almak, 2020
sonunda da İstanbul Avrupa Yakası’na toplamda 39
akülü sandalye şarj istasyonuna ulaşmak. Bu sırada gü-
zergâhları İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak
üzere yerel yönetimlerle birlikte belirliyoruz. En çok hangi
alanlarda ihtiyaç var, hangi noktada daha çok insana 
ulaşabiliriz tüm bunların projelendirmesini yapıp ona göre 
istasyonlarımızı kuruyoruz” deedi.

Hiçbir surette engel tanımayacaklarını belirten Bakal,
“İstiyoruz ki engelli vatandaşlarımız akülü sandalyesi ile
yola çıktığında istediği noktaya kadar enerji sıkıntısı
yaşamadan gitsin ve evine rahatlıkla dönebilsin.

Akülü sandalyesindeki elektrik bittiğinde bizim is-
tasyonlarımızdan ücretsiz olarak enerji alarak yo-

luna devam edebilsin. Özel vatandaşlarımızın
dört duvar arasında yaşamaya mecbur olmadan
günlük yaşama dahil olmaları onları memnun ve

mutlu ediyor. Çok kere bu mutluluklarına birebir
şahit oldum ve bana da aktarma fırsatları oldu.

Onların mutlu olması tabii ki biz CK Enerji
Boğaziçi Elektrik çalışanlarını daha

çok mutlu ediyor” diye ko-
nuştu

engel 
tanımıyoruz

AYNUR CİHAN

Film izlemeye
engel yok
İstanbul’da başlayan Engelsiz Filmler Festivali‘nin ikinci
gününde, Otizm Dostu Gösterim kapsamında Küçük
Kardeşim Mirai filmi minik sinemaseverlerle buluştu

FeStival’in ikinci günü-
nün ilk konukları Uzun
Lafın Kısası seçkisinin

film ekipleri oldu. Gösterim sonrası
Festivalin Program Koordinatörü
Ezgi Yalınalp’in moderasyonunu
yaptığı söyleşide, Yalınalp’in “Neden
kısa film yapmayı tercih ettiniz? Kısa
filmin uzun metraja basamak olarak
görülmesi konusunda ne düşünüyor-
sunuz? "sorusuna Vadi filminin yö-
netmenlerinden Can Erkan,
“Her hikayenin belli bir
uzunluğu var. Bazı hikayeler
kısaya daha uygundur.” diye
yanıt verirken Salih Toprak
da hikayeye göre formatın
uzun-kısa olmasına karar
verdiklerini dile getirdi.

Düşük bütçeyle çok iş

Söyleşinin devamında Kuy-
ruk filminin yönetmeni Yiğit
Hepsev aynı soruya, düşük
bütçe ile kısa sürede daha
çok iş üretebilmek için kısayı
tercih ettiği şeklinde yanıt ve-
rerek sözü Gümüş filminin
oyuncusu Sercan Özinan’a
devretti. Özinan, çevresindeki
yönetmenlerin uzun metraj
film çekebilmek için kısa film
çektiklerini dile getirdi. Amca
filminin yönetmeni Senem
Bay ise kısa ya da uzun metraj
diye ayırmadığını, anlatmak
istenilen hikayenin süresinin
işe başlarken hissedildiğini dile
getirirken Bebekevi filminin yö-
netmeni Ezgi Temel “İleride
uzun metraj çeksem de arada
kısa filmler üretmeyi istiyo-
rum.” dedi. Sonsuz filminin
yönetmeni Murat Çetinkaya
kısa filmin çok değerli olduğu-
nun altını çizdi.

Dikkatimi çekmeyenleri
keşfettim

Günün diğer gösteriminin ko-
nuğu Engelsiz Yarışma bölü-
münde yer alan Sibel filminin
oyuncusu Meral Çetinkaya idi.
Gösterim sonrası gerçekleşen
söyleşide Ezgi Yalınalp, filmi ilk
kez sesli betimleme ile izleyen
Çetinkaya’ya konu hakkındaki
düşüncelerini sordu. Meral Çetin-
kaya sesli betimlemenin çok ilgisini

çektiğini, farklı bir deneyim oldu-
ğunu dile getirerek filmde dikkatini
çekmeyen sahneleri fark ettiğini 
söyledi.

2013'te hikayesi çıktı

Günün son gösteriminde ise Engel-
siz Yarışma bölümünde yarışan
Yuva filmi vardı. Filmin yapımcısı
Anna Maria Aslanoğlu ve filmde
Mehmet karakterini canlandıran

Okan Bozkuş’un ka-
tılımıyla gerçekleşen
söyleşide; filmin yö-
netmeni Emre Yek-
san ile uzun
zamandır arkadaş
olduğunu ve ortak
projelerde çalış-
maktan çok keyif
aldığını belirten As-
lanoğlu, Yuva’nın
hikayesinin 2013’te
oluşmaya başladı-
ğını söyledi. “Kör-
fez büyük bütçeli
bir filmdi. Aynı
anda biraz daha
kompakt bir proje
olabilecek olan
Yuva’yı da yazı-
yorduk. Fakat
Körfez’in koşulları
oluştu, o yüzden
ilk uzun metrajlı
projemiz Körfez
oldu.” diye belirtti.
Filmin Gezi Dire-
nişi ile paralelliği
konusundaki so-
ruya da yanıt
veren Aslanoğlu;
“Sadece Gezi
okuması yapıla-
maz. Film, İğ-
neada’da çekildi.
İğneada aslında
kocaman bir
mücadelenin de
parçası. Film sa-
dece Gezi’ye
değil tüm top-
lumsal mücade-
lelere, yerinden
yurdundan edil-
melere, Kuzey

Ormanları savunmasından
Kaz Dağlarına dek pek çok konuya
atıfta bulunuyor diyebiliriz.” dedi.

Festival yedinci yılında İs-
tanbul’dan sonra 11-13
Ekim tarihleri arasında
Eskişehir, Yunus Emre
Kültür Merkezi’nde, 16-
20 Ekim tarihleri ara-
sında ise Ankara’da
Çankaya Belediyesi Çağ-
daş Sanatlar Merkezi ve
Goethe-Institut Ankara’da
sinemaseverleri ağırlaya-
cak. Sinemanın farklılık-
ları kucaklayan
birleştiriciliğinden ilham
alan Engelsiz Filmler Fes-
tivali, bu sene de dün-
yaya farklı pencerelerden
bakmak isteyenleri salon-
larına bekliyor. Engelsiz
Filmler Festivali’nin prog-
ramında yer alan tüm
filmler her sene olduğu
gibi sesli betimleme, işa-
ret dili ve ayrıntılı altyazı
seçenekleriyle seyircilerin
karşısına çıkıyor. Ortope-
dik engelli sinemasever-
lere uygun, erişilebilir
mekanları seçen festi-
valde gösterimlerin yanı
sıra, gösterim sonrası film
ekipleriyle yapılan söyle-
şiler ve atölye çalışmaları
da işaret dili çevirmeni
eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Festival 
devam edecek

Boşuna yıldız değil
Türkiye ve Avrupa Patent Vekili Kayahan, ölümünden sonra

telif haklarından en fazla kazandıran ünlülerin başında 
merhum şarkıcı Michael Jackson'ın geldiğini bildirdi

Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, Trakya Üniversitesi,
Trakya Kalkınma Ajansı,

Trakya Teknopark ve Kamu, Üniversite,
Sanayi İş Birliği Çalışma Grubu tarafın-

dan Balkan Kongre Merkezi Senato Salo-
nu'nda, "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Bilgilendirme Günleri" programı dü-
zenlendi. Türkiye ve Avrupa Patent
Vekili ve Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi Öğretim Görevlisi Doç.
Dr. Senem Kayahan, burada
yaptığı konuşmada, Türki-
ye'de patent ve telif bilinci-
nin geliştiğini söyledi. Telif
konusunda yerli ve ya-
bancı sanatçıların
gündem oluşturarak
bu konuya dikkati
çektiğini belirten
Kayahan, "Yurt
dışında telif hakları
çok ciddi anlamda
değerlendiriliyor.

Dünyaca ünlü
sanatçı Michael

Jackson, bu ko-
nuda önemli bir

örnek. Michael
Jackson, telif

hakların-
dan do-

layı, hayatını kaybetmiş sanatçılar arasında en
fazla kazandıran ünlülerin başında geliyor.
Bunun sebebi de güçlü bir telif hakkı koruma-
sının olmasıdır." diye konuştu. Telifin, eser sa-
hibinin ölümünden sonra, 70 yılın sonuna
kadar hak sağladığını anlatan Kayahan,

"Dolayısıyla hayatını kaybeden sa-
natçıların telif hakları, devralan
vakıflar veya akrabaları tarafın-
dan da takip ediliyor." dedi.

Eser yayınlandığında
telif başlıyor

Kayahan, telif hakkının sanatçı-
nın, eseri kamuya sunmasıyla başladığını
dile getirdi. Telif hakkı ile ilgili herhangi
bir tescil sürecinin gerekmediğini anlatan

Kayahan, "Telif, tüm dünyada kamuya
sunmanın yapıldığı andan itibaren koruma
sağlayan bir haktır. Örnek olarak sanatçı-
mız Sezen Aksu'nun şarkılarını verebiliriz.
Sezen Aksu bugün radyo veya televizyonda
yeni bir şarkısını yayınladığında o şarkının
bestesi ve güftesi tüm dünyada telif hakkı

çerçevesinde korunmaya başlanıyor. Bu
koruma çerçevesinde telif haklarının
ödenmesi gerekiyor." ifadelerini kul-
landı. Etkinliğe, Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan Taba-
koğlu, akademisyenler, oda baş-
kanları, iş insanları ve öğrenciler
katıldı.
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün, göreve başladıkları 1,5 yıl önceki durumdan çok farklı bir
konumda olduğunu belirterek, "Gelin dedikodu ve bilgi kirliliğinden uzak duralım ve bugün 'sürdürülebilir'
kıldığımız idari, ekonomik ve sportif başarının tadını hep beraber çıkaralım" ifadelerini kullandı

Milli judocular
zaferle döndü

Brezilya’nın başkenti Brasilia’da
düzenlenen grand slam müsaba-
kalarının son gününde, erkekler
90 kiloda milli sporcu Mikail
Özerler bronz madalyanın sahibi
oldu. Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat
Oyunları’na kota puanı kazandı-
ran turnuvalar arasında bulunan
Brasilia Grand Slam karşılaşma-

larının son gününde, erkekler 90
kiloda Mikail Özerler, bronz ma-
dalya mücadelesinde İtalyan Nic-
holas Mungai ile karşılaştı.
Normal süresi puansız tamamla-
nan zorlu mücadelede, rakibine
altın skorda üçüncü shidoyu ver-
diren milli judocu, maçı kazana-
rak üçüncülüğünü ilan etti.

BASARININ
TADINI CIKARIN

T rabzonspor Başkanı Ahmet Ağa-
oğlu, kulüp dergisinde yer alan yazı-
sında, geçmiş yıllara göre kulübün

çok iyi durumda olduğunu belirtti. Gö-
reve geldikleri günden bugüne katettikleri
mesafeyi anlatırken bazen durumu keli-
melerle ifade etmekte zorlanabildiklerini
anlatan Ağaoğlu, şunları kaydetti: "Ancak
böyle anlarda rakamlar devreye girdi-
ğinde işimiz biraz daha kolaylaşıyor. Bu
kulübün geçirdiği ekonomik dönüşüm ra-
kamsal verilerle çok daha çarpıcı hale ge-
liyor. Eylül ayının son günlerinde
yaptığımız basın toplantısında da bu dö-
nüşümden söz ettim. 2010 yılından bu-
güne ilk defa 107 milyon liraya yakın kâr
açıkladığımızı belirttim. Bu kâr beyanı bir
şeylerin iyiye gittiğinin en açık göstergesi.
Üstelik dahası da var: 900 milyon lira
borcu bulunan, UEFA'da yaklaşık 30'un
üzerinde oyuncunun alacaklarıyla ilgili
dosyası olan ve sürekli haciz işlemleri ile
boğuşan bir finansal yapıdan kurtulup;
futbol ailesine bir kuruş dahi borcu olma-
yan, 900 milyon civarındaki borçlarını
sürdürülebilir bir yapı içerisine koyan,
UEFA'dan men cezasına yol açacak tüm
borçlarını temizlemiş bir yapıya kavuştuk.
Üstelik; UEFA'ya kupalarına katılma ya-
sağı almış olmamıza rağmen o yasağı
kaldırmayı dahi başararak!"

Yapılandırma anlaşması önemli

Trabzonspor'un, Bankalar Birliği ile ku-
lüpler arasındaki, Türk futbolunun gele-
ceğini tayin eden 'yeniden yapılandırma'

anlaşmasına önderlik eden kulüp oldu-
ğunu dile getiren Ağaoğlu, yazısını şöyle
sürdürdü: "Kulübümüz tüm bu sürecin
en önemli aktörlerinden ve yol gösterici-
lerinden birisidir. Haziran ayı sonunda
yaptığımız anlaşma ile yeniden yapılan-
dırmaya imza atan 'ilk' kulüp oldu. Ay-
rıca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun
uygulamaya koyduğu Lisans Talimatı'nın
yürürlüğe konulması için en büyük ça-
bayı sarf eden ve bu talimatın gerektirdiği
tüm şartları yerine getiren de ilk kulüp
oldu. O günlerden bugünlere gelerek
adım atması mümkün dahi olmayan bir
Trabzonspor'dan bugün sürdürülebilir,
ileriye doğru yapılandırması olan bir ku-
lübe geldik. Artık karşımızda futbolcula-
rına en fazla 6-7 gün gecikmesi olan bir
kulüp var ki, o da normal bir süreçtir."
DHA

Dedikodudan
uzak duralım
1,5 yıl öncesinden çok daha farklı bir konumda oldukla-
rını belirten Ağaoğlu, "Gördüğünüz gibi şu an, göreve
başladığımız 1,5 yıl önceki durumdan çok ama çok
farklı bir konumdayız. Üstelik tam 6 yıl aradan sonra
Avrupa kupalarında mücadelesine devam eden bir
kulüp konumundayız. Hocamız ve takımımızla yakala-
dığımız güven ve istikrar ortamı da cabası. Şimdi gelin
dedikodu ve bilgi kirliliğinden uzak duralım ve bugün
'sürdürülebilir' kıldığımız idari, ekonomik ve sportif ba-
şarının tadını hep beraber çıkaralım! Herkese sağlık ve
huzur dolu bir Ekim ayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yorgun yıldız

Feghouli
Galatasaray’da sezona formsuz başlayan ve son olarak
iletişim problemi nedeniyle Ankara’da kenara alınan Sofiane
Feghouli’nin mazereti belli: Yoğun maç takvimi ve yorgunluk

30 yaşındaki Cezayirli futbolcu, 1.5
senedir yaşadığı tempo nedeniyle yor-
gun düştü. Üstelik dinlenemeden git-
tiği Afrika Kupası'nda mücadele
ettikten sonra, kendisine izin verilme-
sine rağmen erken döndü. Ancak 1.5
yıllık yoğun tempo Feghouli üzerinde
olumsuz etki yarattı. Feghouli sadece
2018-2019 sezonunda Galatasaray
formasını Lig, Avrupa, Türkiye Ku-
pası ve Süper Kupa olmak üzere 40
maçta giydi. Afrika Kupası’nda yazın
Cezayir formasıyla mücadele eden
Feghouli, 1.5 senelik takvimde ülkesi-
nin milli takımında 19 kez oynadı, bu
sezonla birlikte 67 karşılaşmaya çıktı.
Cezayirli futbolcu Milli Takım’dan

yine davet aldı.

Üç gence özel ilgi

Galatasaray’da milli maçlar için veri-
len arada gençler özel olarak hazırla-
nacak. Teknik direktör Fatih Terim’in
bu çerçevede Yunus Akgün, Taylan
Antalyalı ve Atalay Babacan gibi
isimlerle özel olarak ilgileneceği öğre-
nildi. Takımdaki enerji sorunu nede-
niyle böyle bir değişiklik planlayan
Terim’in gençlerden bu nedenle özveri
beklediği bildirildi. Sarı-kırmızılılarda
bu isimlerin daha çok kadroya alına-
cağı ve ilk planda sonradan oyuna
sokulup yavaş yavaş takıma monte
edilmesinin planlandığı belirtildi.

Herkes Galatasaray
hakkında konuştu
Galatasaray, Eylül ayında da en çok konuşulan kulüp
olmayı başardı. Geçtiğimiz ay medyada en çok haberi
yapılan kulüp Galatasaray, en fazla konuşulan 
futbolcu Falcao, teknik direktörde Fatih Terim oldu

Türk spor kamuoyunda Eylül
ayına damgasını vuran kulüp
yine Galatasaray oldu. Medya
Takip Merkezi’nin, Türkiye Spor
Yazarları Derneği için hazırla-
dığı rapora göre Sarı- Kırmızılı-
lar, geçtiğimiz ay 108 bin 540
haber içeriğinde yer aldı. Gala-
tasaray’ı 91 bin 435 haberle Fe-
nerbahçe, 75 bin 49 haberle
Beşiktaş takip etti. En çok konu-
şulan oyuncu ise Falcao oldu.
Kolombiyalı yıldız 25 bin 985
haberle zirvede yer aldı. Fal-
cao’yu 11 bin 597 haberle Emre
Belözoğlu, 10 bin 694 haberle
Burak Yılmaz izledi. Teknik di-

rektörler arasında da Fatih
Terim 28 bin 839 haberle ilk sı-
rada. 17 bin 6 haberle Abdullah
Avcı, 14 bin 59 haberle Ersun
Yanal, Terim’in altında yer aldı.

Fikret Orman da popüler

Galatasaray’ın haberlerde ge-
ride kaldığı tek alan başkanlar
sıralamasıydı. Beşiktaş Başkanı
Fikret Orman, 12 bin 145 ha-
berle en çok konuşulan isim
oldu. Orman’ı 10 bin 521 ha-
berle Fenerbahçe Başkanı Ali
Koç, 8 bin 633 haberle Galata-
saray Başkanı Mustafa Cengiz
takip etti.

Aboubakar dönebilir
Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'la resmen
ilgileniyor. Siyah Beyazlılar'ın futbol direktörü Ali
Naibi, Portekiz basınına verdiği demeçte Kamerunlu
oyuncuyu transfer etmek istediklerini doğruladı
Bir önceki yıl Tondela'yla oy-
nanan lig maçında sol diz ön
çapraz ve iç yan bağlarını ko-
paran Vincent Aboubakar, bu
sezon Porto'da yalnızca 2
maçta forma şansı bulabil-
mişti. B takımına kadar düşen
Kamerunlu santrforun geçti-
ğimiz günlerde iznini geçir-
mek için İstanbul'a gelmesi,
eski takımı Beşik-
taş'a geri dönece-
ğine yönelik
iddiaları yeniden
alevlendirmişti. Be-
şiktaş cephesinden
ise bugün söz ko-
nusu transferle il-
gili olarak Siyah
Beyazlı taraftarları
son derece heye-
canlandıracak bir
açıklama geldi.
Portekiz'de yayım yapan Bola
gazetesine konuşan futbol di-
rektörü Ali Naibi, "Size Ocak
ayında Beşiktaş'ın Aboubakar
için girişimde bulunacağını
garanti edebilirim. Kendisi,
kulüp tarihinde iz bırakmış bir
oyuncu ve taraftarlar onu çok

seviyor." sözlerini kullandı.

Harika bir golcü

Eski futbolcularının son de-
rece kaliteli bir isim olduğu-
nun altını çizen Naibi, "Harika
bir golcüden bahsediyoruz.
Bu yüzden onu Ağustos'ta da
almayı çok istedik. Abouba-
kar'ın Beşiktaş'ta oynama

şansı her zaman ola-
caktır." şeklinde ko-
nuştu. Beşiktaş
Başkanı Fikret
Orman da yaz trans-
fer döneminin bitimi-
nin ardından yaptığı
bir açıklamada 27 ya-
şındaki golcü oyun-
cuyu kadrolarına
katmak istediklerini
söylerken "MR so-
nuçlarını istedik, gön-

dermediler. Aboubakar
gelmek için '500 bin Euro
daha fazla alırım.' dedi. Taraf-
tarımızın duygusal bağı var
ama oyuncudan da aynı şeyi
bekliyorduk. Bu zihniyetle Be-
şiktaş'a gelmesini doğru bul-
madık." ifadelerini kullanmıştı.

2019 model Drogba
İngiltere Premier Lig ekiplerinden
Chelsea'nin genç santrforu
Tammy Abraham, bu sezon gös-
terdiği üstün performansla takı-
mının hücum gücüne önemli
katkıda bulunuyor. Bir dönem
Galatasaray'da da forma giyen
Fildişi Sahilli eski yıldız golcü Di-
dier Drogba'nın boşluğunu uzun
yıllar boyunca dolduramayan
Chelsea, aradığı oyuncuyu altya-
pısında buldu. Chelsea'nin teknik
direktörlüğünü üstlenen eski ef-
sane oyuncularından Frank Lam-
pard'ın güvenerek sezon
başından bu yana ilk 11'de oynat-

tığı Tammy Abraham, attığı gol-
lerle İngiliz çalıştırıcının ve taraf-
tarın yüzünü güldürdü.

Krallık yarışında zirvede

Bu sezon 8 lig maçında forma
giyen 22 yaşındaki Abraham, ağ-
ları 8 kez sarstı ve kazandırdığı
puanlarla takımının zirve yarışın-
dan kopmamasında başrolü oy-
nadı. Ligde her 72 dakikada bir
fileleri havalandırma başarısı gös-
teren Nijerya asıllı İngiliz santrfor,
gol krallığı yarışında Sergio
Agüero ile zirveyi paylaşarak da
adından söz ettirmeyi başardı.

PANİK 
YAPMAYIN

ANI YAŞAYIN
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U EFA Yönetim Kurulu Üyesi ve
TFF 1. Başkan Vekili Servet Yar-
dımcı, TFF Yönetim ve İcra Ku-

rulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter
Kadir Kardaş ve eski milli futbolcu Tuncay
Şanlı, dünya sporunun önderlerini bir
araya getiren 'Uluslararası 2019 Londra Li-
derler Haftası' etkinliğine katıldı. Etkinlikte;
30 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek 2020
UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili tanı-
tım sunumu yapan TFF heyeti, katılımcı-
lara ayrıca Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki
çalışmalar ve İstanbul'un ev sahipliği hazır-
lıkları hakkında bilgiler aktardı. TFF 1. Baş-
kan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim
ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve
eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, sunum
sonrasında Demirören Haber Ajansı'na
(DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İstanbul için çok değerli

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin
2005'ten sonra

tekrar Tür-
kiye'de

oy-

nanacak olmasının ülke adına büyük
önem taşıdığını ifade eden Servet Yar-
dımcı, "Şampiyonlar Ligi finalinin önü-
müzdeki mayıs ayında İstanbul'da
oynanacak olması bizler için çok önemli.
Bu finalin startını burada başlattık. Çok
önemli kişilerin katıldığı bir konferans. Ül-
kemizin bu turnuvalardaki becerisini ve
başarısını anlatmaya geldik. İstanbul'da
yapılan 2005 finalini anlattık ve heyecan-
landık. Önümüzdeki sene finalinin de
unutulmayan bir final olmasını diledik.
Bunun için buradayız. Şampiyonlar Ligi
finali dünyada izlenebilen en önemli fut-
bol finali müsabakasıdır. 200 milyon insa-
nın canlı olarak izlediği bir finaldir. Tabii
bu işin maddi tarafını daha bilmiyoruz
ama 500 milyon Euro ya da Dolar civa-
rında konuşuluyor. Dolayısıyla bu çok
önemli finalin İstanbul'da oynanması biz-
ler için önem sarf ediyor. 2019 Süper
Kupa finali ve önümüzdeki Şampiyonlar
Ligi finali ile İstanbul şehrimiz 9 ay içinde
2 final organize edecek. Bu hem UEFA
hem de TFF tarihinde ilk defa gerçekleşen
bir olay. TFF olarak bizim misyonumuz;
ülkemizi yurt dışında tanıtmak, bu önemli
etkinlikleri ve onların tecrübesini ülkemize
getirmek. Burada bahsettiğimiz projeler

de onlardan bir tanesi. 200 bin Türk ço-
cuğumuza okullarda ulaşacağız.
Bunun başlangıç tarihini henüz sap-
tamadık ama en kısa zamanda açık-
layacağız. UEFA ve TFF arasındaki
ilişkiler çok yakın temas içinde
devam etmektedir. Ülkemiz turistik
açıdan çok önemli bir ülke. Biz de
TFF olarak ülkemizi elimizden gel-
diğince en iyi şekilde temsil etmeye
çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Şampiyonlar buradan geçer

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası ve

Dünya Kupası da düzenleyebilecek kap-
asitede olduğunu belirten Yardımcı, "Şu
anda biz Şampiyonlar Ligi finaline yo-
ğunlaşmış durumdayız ama Türkiye hem
altyapısıyla hem de özellikleriyle Avrupa
Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'na
ev sahipliği yapabilecek nitelikte. İnşallah
önümüzdeki günlerde onları da görmüş
oluruz" ifadelerini kullandı.

Misafirleri iyi ağırlamak istiyoruz

Şampiyonlar Ligi finaline 8 aya yakın bir
süre olmasına rağmen hazırlıklarını sür-
dürdüklerini ve İstanbul'a gelecek takım-
ları çok iyi ağırlamak istediklerini
söyleyen TFF Yönetim ve İcra Kurulu
Üyesi Hamit Altıntop ise "İlk önce burada
emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 2020
Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da
olacak olması büyük bir olay. Bunun so-
rumluluğu da çok büyük. Daha 8-9 ay var
ama biz şimdiden çalışmaya başladık.
Çünkü misafirlerimizi çok iyi ağırlamak
istiyoruz. Ülkemizin özelliklerini iyi bir şe-
kilde aktarmak istiyoruz. Bu yönden son
yıllarda belki yıprandık ama bu özellikleri-
mizi hiçbir zaman kaybetmedik. Üstüne
bile koyduk diyebiliriz; yeni havalimanı-
mız ve ulaşım alanlarımız var. Bunları ön
plana çıkarmak ve finalin hakkını vermek
istiyoruz. Vereceğimizi de inanıyoruz. Bu-
rada yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İn-
şallah 2005'ten daha güzel bir finale
şahitlik ederiz. Hedefimiz Türk futbolu
olarak daha iyi yerlere gelmek" dedi.

Umarım tarihi bir final olur

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı da mayıs
ayında oynanacak finalde 2005'teki gibi
tarihi bir maça şahitlik etmek istediklerini
vurgulayarak, "2020 Şampiyonlar Ligi fi-
nali tekrar İstanbul'da olacak. 2005'teki fi-
nalde ben de stattaydım, çok güzel bir
organizasyon ve inanılmaz bir atmosfer
vardı. Federasyonumuz yine bu organi-
zasyonu aldı ve tekrardan hazırlıklara
başladı. Ben 4-4,5 yıl burada oynadım, o
yüzden buraya gelmek de benim için ayrı
bir keyif oldu. Ülkemizi tanıtmak ve nasıl
bir hazırlık içerisinde olduğumuzu göster-
mek açısından güzel bir lansmandı. Zaten
ülkemiz, hem futbol hem de hazırlıklar
anlamında çok iyi biliniyor. Önümüzdeki
finale de çok büyük hazırlıklar olacak.
Umarım çok keyifli ve yine tarihi bir finale
tanıklık ederiz" açıklamasında bulundu.
7-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiri-
len etkinlikte; FIFA ve UEFA yöneticileri
ile üye ülkeler başta olmak üzere sektörün
tüm paydaşlarından 3 bine yakın temsilci
yer alırken, sporun geleceğini etkileyecek
futbol endüstrisindeki son yenilikler, tek-
nolojik değişimler, gelirler konusunda
artan rekabet koşulları başta olmak üzere
birçok konuda oturumlar yapılacak.DHA

SAMPIYONLAR
LIGI PROVASI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti, İstanbul'da düzenlenecek 2020 UEFA Şampiyonlar
Ligi finali öncesi İngiltere'nin başkenti Londra'da UEFA yetkililerine sunum yaptı

2020 UEFA Şampiyonlar
ligi'ne ev sahipliği yapa-
cak olan Atatürk Olimpi-
yat Stadı'nda ise
yenileme çalışmaları
tüm hızıyla devam edi-
yor. Çalışmalar kapsa-
mında çim sahanın
yanında bulunan atle-
tizm pisti geçtiğimiz
hafta kaldırılırken, stat
zemininde çimlendirme
çalışmaları sürüyor. iki
aşamalı olarak yenilene-
cek statta ilk olarak
2020 UEFA Şampiyonlar
ligi finaline kadar ba-
kımlar yapılacak. So-
yunma odaları,
tuvaletler ve çimler maç
gününe kadar hazır hale
getirilecek. ikinci aşa-
mada ise EUrO 2024
kataloğunda da belirtilen
bilgilere göre; stadın üs-
tünün kapatılacak, kap-
asitesi de 92 bin 208'e
yükseltilecek. katalogda
ayrıca stadın şimdiki ha-
liyle en çok rüzgarı kale
arkalarından aldığı belir-
tilirken, bu projeyle kale
arkasından alınan rüzga-
rın etkisinin minimize
edilerek, oyuna etkisi az-
altılacak. Yenilenen
statta ayrıca 191 adet
loca yer alacak ve 20
bin metrekareden
fazla ağırlama
alanı bulu-
nacak.

Statta 
çalışmalar

devam ediyor

orman: kararımda
değişiklik Yok
Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, “Üç hafta önce
burada kararımı açıklamıştım. O günden bu 
yana kararımda bir değişiklik yok” dedi

BEŞiktAŞ kulübü
Başkanı Fikret
Orman, siyah-be-

yazlı kulübün 13 Ekim'de, ço-
ğunluk sağlanamaması halinde
ise 20 Ekim'de gerçekleştirile-
cek olağanüstü seçimli genel
kuruluyla ilgili, "Üç hafta önce
burada kararımı açıklamıştım. 
O günden bu yana kararımda bir
değişiklik yok." dedi.  Vodafone
Park'ta Özersoylar Grubu ile ya-
pılan iş birliğinin tanıtımı toplan-
tısında, başkanlığa aday olup
olmayacağı yönündeki soruyu
yanıtlayan
Orman, "Üç
hafta önce
Sompo Sigorta
ile yapılan an-
laşma toplantı-
sında kararımı
açıklamıştım.
Söyleyecekle-
rimin hepsini o
günkü basın
toplantısında
söyledim. ko-
nunun içeriğini
neden, niçin ve
ne hissiyatlı ol-
duğunu ifade
ettim. Bu ifade-
lerimle bera-

ber bir kararımın olduğunu söy-
ledim. Üç hafta önce burada ka-
rarımı açıklamıştım. O günden
bu yana kararımda bir değişiklik
yok." ifadelerini kullandı.

Soruları muhataplarına
sormalı

Daha önce yaptığı açıklamayla
ilgili görüntüleri herkesin izleye-
bileceğini kaydeden Orman,
başkanlık için ismi geçenlerin de
hala açıklama yapmamasıyla il-
gili soruyu, "kongre kararı
aldım. Sonuçta kongreye kadar

kulübü yöneti-
yoruz. Aday ol-
mayacağımı
söyledim. Bu
dakikadan
sonra kaldıraç
noktası ben de-
ğilim. O soru-
ları bana değil
muhataplarına
sormanız
lazım. Her şeyi
net anlattım.
Anlattığım net-
likte de sonra-
sında herhangi
bir açıklama
yapmadım."
diye yanıtladı.

Yiğidolar koptu

gidiYor
Süper Lig'de 7. hafta sonunda 12 puan toplayan
ve sıralamada averajla ikinciliğe kadar yükselen
Demir Grup Sivasspor, son 5 sezonun en iyi
performansını ortaya koydu

tEknik direktör rıza
Çalımbay'ın teknik
direktörlüğe getiril-

mesiyle iyi bir hava yakalayan
kırmızı-beyazlı takım, son hafta-
lardaki performansıyla puan cet-
velinde tırmanışa geçti. ligde
geçen hafta sonu MkE Ankara-
gücü'nü 3-1 yenerek puan cetve-
linde ikinci sıraya yükselen
Sivasspor, 7. haftalar itibarıyla
Süper lig'de mücadele ettiği son
5 sezonun en başarılı perfor-
mansını sergiledi. ilk 7 hafta iti-
barıyla 2014-2015 sezonunda 5
puan, 2015-2016'da 6 puan,
2017-2018'de 9 puan ve 2018-
2019'da 8 puan toplayan kırmızı
beyazlı ekip, bu sezon ise 12
puana ulaştı. 2013-2014 sezo-
nunda da 12 puan toplayan Si-
vasspor, bu sezon da aynı
başarıyı tekrarladı.
Sivas ekibi, 2016-2017 sezo-
nunda tFF 1. lig'de mücadele
etmişti.

İç sahanın lideri Sivasspor

teknik direktör rıza Çalımbay
yönetimindeki Sivasspor, bu

sezon sahasında oynadığı 4
maçın 3'ünü kazanırken, 1'inde
berabere kaldı. iç sahadaki 4
maçlık periyotta 10 puan topla-
yan Sivas temsilcisi, bu karşı-
laşmalarda rakip fileleri 9 kez
havalandırdı, kalesinde ise 3 gol
gördü.
Sahasında Beşiktaş'ı 3-0, trab-
zonspor'u 2-1, MkE Ankaragü-
cü'nü 3-1 yenen Sivas
temsilcisi, Gazişehir Gazian-
tep'le 1-1 berabere kalarak iç
sahada 10 puan topladı. kırmızı-
beyazlılar bu performansıyla iç
saha puan cetvelinde liderlik
koltuğuna oturdu. Sivasspor,
evindeki son yenilgisini geride
kalan sezonun 29. haftasında
Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla al-
mıştı. Sivasspor'da geride kalan
7 haftada 3'er gol atma başarısı
gösteren Fernando Andrade,
Mert Hakan Yandaş ve Mus-
tapha Yatabare takımdaki en
golcü oyuncular olarak dikkati
çekiyor. kırmızı-beyazlı ekipte,
Arouna kone, Emre kılınç ve
Uğur Çiftçi de birer kez gol se-
vinci yaşadı.

Messi’den şok itiraflar
Barcelonalı futbolcu

Lionel Messi, Katalan
radyosuna yaptığı

açıklamalarda, “Maliye ile
sorun yaşadığım dönemde

kafamda gitmek vardı.
Sadece Barcelona'dan 
değil İspanya'dan da 

gitmek” dedi
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ArjAntinli yıldız oyuncu, 2017 yılında vergi
kaçırma suçundan 21 ay hapis aldığı ve daha
sonrası cezasının paraya çevrildiği yargı süre-
cinin, kariyerinin en kötü dönemi olduğunu
söyledi.
Messi, "Maliye ile sorun yaşadığım dönemde
kafamda gitmek vardı. Sadece Barcelona'dan
değil ispanya'dan da gitmek. Bana kötü mua-
mele edildiğini hissediyordum ve burada
devam etmek istemiyordum. Hiçbir resmi teklif
almadım çünkü herkes burada devem etmek
istediğimi biliyordu." ifadelerini kullandı. "Artık
daha fazla dayanamayacağım." dediği bir
dönem yaşadığını aktaran Messi, "Özellikle
2013-2014 döneminde, Maliye ile ilgili çıkan

tüm haberlerden önce, yaşanan bazı şeylerden
dolayı sıkıntılı bir dönem oldu. Benim ve ailem
için çok zordu. insanlar olanların farkına pek
varmıyor. nefret içeren şeyler duyuyor ve
yorum yapıyorlardı. Bir basın organı da böyle
olmasına katkı sağladı. Her şey yalandı. ilk ol-
masından dolayı da çok zordu. En azından ço-
cuklarım çok küçüktü ve farkına varmadılar."
şeklinde konuştu. 

Ronaldo kalsın isterdim

Yıldız futbolcu, ezeli rakipleri real Madrid'in
her zaman güçlü olduğunu ancak Cristiano ro-
naldo'nun yokluğunu hissedeceğini savundu.
Messi, şu an italyan ekibi juventus'ta forma

giyen ronaldo için, "Madrid'de devam etmesini
isterdim. Aramızdaki rekabete ve El Clasico'ya
her zaman bir artısı oluyordu." açıklamasında
bulundu.

Unutamadığı maç ve gol

Unutamadığı en önemli maç olarak, Şampiyon-
lar ligi yarı finalinde 27 nisan 2017'de San-
tiago Bernabeu Stadı'nda attığı iki golle real
Madrid'i 2-0 yendikleri karşılaşmayı gösteren
Messi, "En iyi maçım o muydu bilemem ama
tekti." değerlendirmesini yaptı. Messi, en iyi
golünün roma Olimpiyat Stadı'nda Manchester
United'a karşı oynadıkları 2009 Şampiyonlar
ligi finalindeki kafa golü olduğunu söyledi.
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İ SİFED Genel Başkanı 
Muammer Ömeroğlu
Damga'ya konuştu. Sanayi-

cilerin sorunlarını ve bu sorun-
ların nasıl çözüleceğini tek tek
sıralayan Ömeroğlu, hüküme-
tin üreticiyle daha fazla diyalog
halinde olması gerektiğini 
belirtti. Siyaetçilerin seçimden
önce verdiği sözleri, seçimden
sonra rafa kaldırdığını ifade eden Öme-
roğlu, özellikle e-haciz uygulamasının 
sanayicinin canını yaktığını dile getirdi. 

nSevgili Muammer Ömeroğlu bize kısaca 
kendinizden bahseder misiniz?
1968 Trabzon doğumluyum. ilkokul, ortaokul ve
liseyi burada okudum, yüksekokul terk. 1984'ten
beri Star Oyun Aletleri'nin başındayım. Aynı za-
manda 1977 yılında kurulmuş bir aile şirketidir.
1999 senesinden sonra da Sanayici dernekleri ile
beraber, derneklerde yönetici olarak görev al-
maya başladım. İlk önce Esenyurt Sanayici İş
İnsanları Derneği'nin başkanlığını yaptm. Şimdi
de son 4 yıldır İstanbul Sanayici ve İş İnsanları
Dernekleri Federasyonu'nun genel başkanlığını
yapıyorum. Yaklaşık 1-1.5 yıllık bir görevim var,
sonrasında görevimi devredeceğim. 

nİstanbul Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri
Federasyonu'nun faaliyetlerinden söz eder 
misiniz?
İSİFED genel itibariyle üyeleri içerisinde bulu-
nan 7 tane dernek var. Bunlar; TÜSİAD, Esen-
yurt, Küçükçekmece, TOSİAD, SANDER,
BEYSİAD gibi. Bin 800 üyemiz var. Dernekleri-
mizdeki üye insanlarının, iş insanlarının yerel
problemleri ile daha çok ilgileniyoruz. Sanayici
iş insanları üye olabiliyor.  Yerel belediyelerle
veya ulaşamadıkları devlet daireleriyle ilgili so-
runlarıyla ilgilenip, çözüme kavuşturuyoruz. Bu
gibi şeyler dernekler ve federasyon aracılığıyla
çok daha hızlı çözülebiliyor. Federasyonun çok
daha hızlı, olması yurt dışı dahil yaşanan prob-
lemleri ortadan kaldırmada etkili oluyor. Üyele-
rimizin en kolay çözdüğümüz sorunları yurt dışı
sorunları oluyor. Genel olarak yurt dışından her
ülke ile direkt bağlantıya girebiliyoruz. 

n40 yıllık bir sanayici olarak,  sanayicilik nedir
diye sorsam ne dersiniz?
Sanayicilik demek vatansever olmak demektir.
Vatanınızı semiyorsanız sanayiclik yapamazsı-
nız. Sanayicinin ailesiyle ve arkadaşlarıyla ilişki-
leri kopuk olur, çünkü zaman ayıramaz. Sadece
işine odaklanmak zorundadır. Bizler sosyal çev-
reyi sadece kendi içimizde oluşturabiliriz. Ço-
cuklarımız ve ailemizle işimizden dolayı bunu
yakalayamayabiliyoruz. Ancak gerçekten emin
olun vatansever bir kimliğiniz varsa bu işi yapa-
bilirsiniz, bunun dışında asla bu iş yapılmaz.
Çok zor, hem hayatınızdan hem sağlığınızda ve-
riyorsunuz, hem de çevrenize karşı sanayicilik
kimliğiniz dışında bir de itici bir kimliğiniz olu-
şuyor. Çünkü gerek çalışanınız gerekse çevreniz

sizi sevmeyebiliyor. Bulunduğunuz konumdan
ötürü bunları yaşamanız gerekebiliyor. Burada
bir mal varlık sahibi bile olmanız rahatsız edici
sebeplere yol açabiliyor, bir şeylerin sahibinin
sanki sizin olduğunuzu zannedebiliyorlar. Yani
bir fabrikanın sahibinin benim olduğunu düşü-
nüyorlar. Oysa aslına bakarsanız ben değilim.
Nasıl değilim; çünkü burada en fazla yıpranan,
en az keyif süren benim. Ailem daha fazla key-
fini sürebilir, iş yerinde çalışanlar emin olun ben-
den daha keyiflidir. Çünkü onların, burada
çalıştıkları sürece kaygıları olmuyor, fakat benim
gibiler her gün işyerine geldiğinde kaygı yaşıyor,
acaba bugün başımıza ne gibi şeyler gelebilir
diye. Ekonomiyi takip edip gün içinde neler ya-
şanacağının takibini de bir bakıma yapmak zo-
runda kalabiliyoruz. 

nTürkiye ve İstanbul sizce sanayide nerede,
hangi noktada?
Şöyle söyleyeyim, bir kere İstanbul'da sanayicilik
yapmak büyük keyif veren bir şey. Zor da olsa,
hem Türkiye'de hem de İstanbul'da sanayicilik
uapmak keyiflendirici diyebilirm. Güç tarafları
olsa da, artı tarafları da var. Mesela Türkiye sa-
nayi üretiminde ihracatın en fazla olduğu bölge-
dir. Avusturya, Güney Kore, Güney Afrika
arasındaki bir üçgen. Bizim Türkiye'nin toplam
sanayi ihracatı 120 milyar dolar. 180 milyar
dolar, fakat geriye kalanı tarımsal ve gıda ürün-
leri. Bugün Rusya dahil 120 milyar dolara ula-
şabilen hiçbir ülke yok. Bunun çerçevesini çizmiş
olduğum bölge dünyanın yaklaşık yarısına ya-
kını, yüzde 40'ı. Bu bölgenin sanayi ürtimindeki
en büyük ülkesiyiz. Dolayısıyla İstanbul Türki-
ye'nin en büyüğü bu konuda. Türkiye sanayi
üretiminin yüzde 45'i İstanbul'da yapılır. İstan-
bul çok küçük bir alan belki ama, tek başına bu-
lunduğu konum itibariyle, insanların zaman
içerisinde İstanbul'da oturması, Avrupa'ya ya-
kınlığı ile bu büyüklüğe ulaşmıştır. Ne kadar pa-
halı bir şehir olsa da en ideal şehirdir. 

nAnadolu'da sanyici olmanın, İstanbul'da sa-
nayici olmaktan farkı var mı?
Anadolu'da bulunduğunuz ile göre değişir tabi
bu. Bulunduğunuz bölgeye göre bir gıda ürünü
üretiyorsunuzdur, dolayısıyla orası sizin için
avantajlı olabilir. Ancak bir çok üründen bileşeni
olan bir ürün üretiyorsanız, bunun mutlaka İs-
tanbul'da olması gerekir veya İstanbul'a çok
yakın olması gerekiyor. Anadolu'da tek düze
ürünler üretiliebilir. Örneğin yağ, çorap, bir ma-
kina üretirsiniz, çok fazla bileşeni olmayan şey-
ler olabilir ancak. Anadolu'da rahat üretim
gerçekleşir çünkü maliyet, işçilik açısından
düşük, vergisel açıdan avantajları olur. İstanbul
kadar stresiniz de olmaz tabi bunu da eklemek
gerek. Keşke Anadolu'da yapabilecek işlerimi
olsa ama bugün İstanbul'da olmak zorundayız.
Şuan İstanbul'daki sanayicilerin yüzde 99'unun
Anadolu'ya gitmesi mümkün değil. 

nSanayide işçi sıkıntısı var mı, mavi yakalı
beyaz yakalı gibi sorunlar gözlemliyor 
musunuz?
İstanbul'da mavi yakalı sıkıntısı oldukça yüksek.
Şuan da işsizlikle ilgili temel sorunlar da var,
fakat işsizlik genellikle beyaz yakalılarda. Çünkü
Türkiye üniversite doldu. Üniversitede her oku-
yan çocuk artık masa başı iş arıyor. Dolayısıyla
mavi yakalı olarak çalışmak istemiyorlar. 

nSanayicilk sektöründe itibar nasıl oluşur ve
nasıl kaybedilmez?
En önemlisi ürettiğiniz ürünü sürekli olarak aynı
kalitede üretmeye devam etmelisiniz. Bir müşteri
sizi arayıp bir ürünü alıyorsa hep aynı kalitede
veya ivmeyi yukarı doğru kaldırmış, kaliteye
devam eden bir firmaysanız mutlaka aranılan
bir sanayici oluyorsunuz ve asla fiyat kırmak
gibi bir probleminiz olmaz. Çünkü aranılan bir
firma halindesiniz. Kalite birinci derecede önem
teşkil eden bir şey bu anlamda. Şirket olarak tu-
tumunuz hep aynı şeklide devam etmelidir. Sis-
teminizi pek bozmamanız gerekiyor. Kriz
döneminde birden fiyatları uçurmak gibi bir sis-
tem edinmektense, mantıklı bir sisteminiz olma-

lıdır. Fiyatsal olarakta bir sisteme sahip olmanız
gerekiyor. Sanayide kalite yoksa geleceğiniz
olmaz. Ardından her açıdan sistemli ilerlemek
geliyor. 

nSektörü ayakta tutmak için neler yapılmalıdır?
Mesela küçük sanayici nasıl durur, büyük sana-
yici, küçük sanayici kimdir?
Mesela kriz dönemlerinde, büyük sanayiciler
kendilerini korurlar. Orta ölçekteki sanayiciler bir
nebze korur, fakat küçük sanayici kendini koru-
ması neredeyse imkansızdır. Dolayısıyla biz her
zaman küçük sanayicinin korunmasını isteriz.
Orta ölçekli dediğiniz zaman, 50-100 çalışanı
olan yerler mutlaka bir sistemleri vardır, kendile-
rini koruyabilirler. Zaten büyük sanayiciler ken-
dilerini derhal korurlar az önce de dediğim gibi.
Fakat iş küçük sanayiciye geldiğinde mesele de-
ğişiyor. Onlar koruyamazlar. Devletin krizden
sonra büyük destekleri oldu. Bence bu çok
doğru bir hareket oldu. Herkes bir faiz batağının
içerisindeyken, özellikle küçük sanayici için
büyük bir rahatlama meydana geldi. 

nSanayiciler arasında birlik ve beraberlik var.
Bunun sektör için önemi nedir?
Bu önemli bir şeydir. Yol alabilmek için, büyü-
mek için şarttır. Birlik ve beraberlik var. Dernek-
lerin amacı da budur zaten. Bir kültürel birlik
yakalayabilmek, sosyalleşebilmek önemlidir.
Küçük sanayicilerin büyük sanayicilerden ala-
cağı eğitimler çok önemlidir. Zannediyorum
Türkiye çok ayrı bir evreden geçiyor. Tahmi-
nimce bir daha bu ülke bu kadar yara almaz. 

nSizi özel bir dönemin, bir kuşağın sanayicisi
olarak görüyorum. Sanayiciliğin önünü açan 
siyasi liderler var mıydı? Turgut Özal size neyi
çağrıştırıyor? 

Rahmetli Turgut Özal ufku çok ama çok geniş
bir insandı. Bunu herkes biliyor zaten. Ancak
Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra baktığınız
zaman Özal dönemine kadar aynı ufukta olan
başka bir lider hiç gelmemiş. Çok uzun bir süreç
bu. Turgut Özal'ı da heralde ufkundan dolayı
olsa gerek yaşatmadılar. Dikkat ederseniz Tur-
gut Özal geldiğinde Türkiye'de 3-5 tane sanayici
vardı, onun dışında sanayicilik diye bir olay
yoktu. Çok küçük imalarlar vardı fakat onların
sayısıda çok azdı. Özal Türkiye'de sanayici
üretti, bizde onlardan birisiyiz. Benim ailem
1977'de başladı, ama 80 ihtilalinden dolayı iflas
etti. Bütün her yer durunca devam etmek müm-
kün değildi. Alacaklarımızı alamadığımız için if-
lasımız gelişti. 1984 yılında tekrar başladık.
Turgut Özal'ın bize vermiş olduğu özgüvenle
başlamış olduk. O günden bugüne Türkiye'de ve
dünyada büyük ivme yakaladık ve sektörde ne-
redeyse öncüyüz. Sanayi Bakanımızın sanayici
kimliği olması bence doğru bir seçim. Sanaciyi
olan bakan yardımcılarımız var. İnşallah devam
ettirirler. Sanayi Bakanlığına bir ithalatçının veya
sanayicilikten uzak bir kimliğin konması gibi bir
şeyi düşünemiyoruz. Milli Eğitim Bakalığına bir
eğitimci konuldu, bunlar önemli şeyler, gelişme-
ler. Hiçbir şey bilmeyen bir milltvekilinin ne bana
ne de ülkeye bir faydası olamaz. 

nSektörünüzde uzun ömürlü personelin sana-
yiye katkısı ve etkisi nedir?
Markalaşmak istiyorsanız çok sık personel de-
ğiştirmemelisiniz. Ama iyi, ama kötü personel.
Bir sanayici en son değiştireceği şeyin personel
olduğunu kesinlikle bilmelidir. Biz 42 yıllık bir
firmayız, 1984 yılında başladığımızda yanı-
mızda olanlardan şimdi bizim yöneticilerimiz
olanlar var.  Emekli olmalarına rağmen halen
çalışıyorlar. Bir firma marka olmuşsa, mutlaka
çalışanına yatırım yapmıştır. Kaliteli ürün ürete-
mezsiniz, adınızı duyuramazsınız ve iyi temsil
edilemezsiniz. Biz personelimize güveniyoruz.
Yurt dışına bile çıkarken personelimize güvene-
rek gidiyoruz. Birkaç yıllık personelle burayı yö-
netemezsiniz. Aidiyet duygusu olması lazım.
Aidiyet duygusunu bir personel 5 senede yakalı-
yor. İnsana yatırım şart. Yapamıyorsanız sana-
yici olmayı hiç düşlemeyin bile. 
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İstanbul Sanayici ve İş İnsanları
Dernekleri Federasyonu (İSİFED)
Genel Başkanı Muammer Ömeroğlu,
sanayicinin en büyük itibarının ürettiği
ürün olduğunu söyledi. “Sürekli 
olarak aynı kalitede üretmeye 
devam etmelisiniz” diyen Ömeroğlu,
kriz döneminde fiyat artırmanın da
büyük bir yanlış olduğunu belirtti. 
Ömeroğlu, “Sanayide kalite
yoksa geleceğiniz olmaz” dedi

KALıTENıZ OLMAZSA
GELECEGıNıZ OLMAZ
nSanayicilerin -e haciz sıkıntıları halen 
devam ediyor mu?
Bir dönem oldukça hızlı -e hacizler yaşanı-
yordu. Bankalar hiç haber vermeden -e hacizi
yapıyordu. Zaten piyasalarda bir kriz var. 
Maliye şuna bakmıyor; ben haciz yapıyorum,
neye istinaden yapıyorum? Bir şeyden ötürü
borcu var, mahkemelik olmuş fakat genel ola-
rak hiçbir borcu yok onun dışında. Her şeyi
tertemiz ama borcu var. Bu noktada demiyor
ki bu firma 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık bir fir-
madır. Bir problem gelişmiş olabilir. Çağırıp
durum hakkında bilgi edinmek yerine, bu kötü
uygulamayı gerçekleştiriyor. Sonra da tüm
bankalar kredi desteğini keserek o firmanın
batmasına sebep olmuş oluyor. Bu konuda
maliyenin çok daha duyarlı ve dikkatli olması
gerekir. Sanayicilik yapmayan insanların, 
ülkeyi yönetenler arasında maliye olsun veya
milletvekilleri arasında olsun sanayici yok. İlk
defa yeni dönemde görebiliyoruz. Bize dışar-
dan bakıldığında çok büyük paralar kazandığı-
mızı zannedip, sorunlarımız çözmek
konusunda hiçbir şey yapılmadı. Mesela ben
17 yıldır burda, bu alandayım. 17 yıldır aynı
metrekare alandayım, bir türlü büyüyemiyo-
rum. Bu kadar para kazanıyorsam yerimi
neden büyütmedim mesela. Enflasyonist 
dönemdeyken kazanıyorduk, fakat bu dönem 
bittikten sonra sanayicilerin kar oranları da
düştü. Eskiden yüzde 30 kar elde edebilirken,
şuan da yüzde 3'e düştü bu rakam. Bu yüzde
3'ü, 5'i de hesaplayabilmek için bayağı bir
hesap uzmanı olmak lazım. Hem üretim ya-
pacaksınız hem hesap uzmanı olacaksınız.
Dolayısıyla bu kadar küçük rakamlarla
zaten büyüyemezsiniz. Büyümeyince tek-
nolojinizide büyütemiyorsunuz. Avrupalı,
Çinli bizden hızlı büyüyor. Büyüyemez-
sem benim bu ülkeye katacağım fayda
kalmamış oluyor. Sanayiciye kesilen ce-
zalar çok ağır. En basit bir şeyde büyük
rakamlarla cezalar kesilebiliyor. Bu du-
rumlarla ilgili düzelmeye gidilmesi lazım.
Küçücük bir imalathaneye gelip 10 kişinin
çalıştığı bir yere 120 bin lira ceza kesiyorlar.
120 bin lirayı o adam senelerce kazanamaz,
ödemesi de yıllarca sürer. Bu gibi durular 
yaşatmaktansa, sanayicinin yanında durmalı,
iyileştirme yapılmalıdır. Bu cezayı kesen kişi
de ne yaptığını bilmiyor, kanun diyor yazıyor.
Ondan sonra da bekleyinki sanayici üretim
yapsın. Ülkeye faydası olmaz, büyüyemez ve
yok olur gider.  Bizim diğer insanlardan farkı-
mız yok, firmalarımızın içinde hamallık 
yapıyoruz. Sabahları işçiden önce geliyor, 
akşamları işçiden sonra çıkıyoruz. Uzaktan
bize bir şatonun içerisindeymişiz bakmaları
yanlış bir algıdır. Tek farkımız belki arabamız
ve evimiz biraz daha iyidir. Yemek yiyeceksek
çalıştırdığımız işçiden iyi yemek yemiyorum.
Günlük yaşanan rutin stres yemek yememize
bile çoğu kez mani oluyor. Çalışanın sattığı
üründen fazlasını firma sahibi satar, bıraktığı
an satamaz ürünü. Mecburen bizler ölene
kadar işimizin başında olmalıyız. Bayramlar
dışında tatil yaptığımız olmaz. Sanayinin ba-
şında daima olmamız gerekiyor. Bunları yöne-
ticilerin görmesi gerekiyor. Bu yüzden birtakım
algıların değişmesi gerekiyor. Sizleri tenzih
ederim ama, basın çalışanlarının bizlere bakış
açısı bile çok ağır. Hakkımızda bir şeyler ya-
zarken düşünmeden yazıyorlar. Adamın haya-
tına bakmadan, oralara kolay gelmişçesine
yazıp çiziyorlar. İnsanlar buralara, bugünlere
inanın hiç de kolay gelmiyor. Hayatlarından
neler gidiyor, neler yaşıyorlar kimse düşün-
müyor. Dolayısıyla bu bakış açısı yanlıştır. 
Yöneticilerin bunları düşünmesi lazım. İyileş-
tirme politikalı oluşturmaları lazım. Bizleri de
iyileştirsinler, bilinçlendirsinler. Firma olarak
kendi kendime emeğimle bugüne geldim. 
Bu sektörde dünya lideriyim, birinciyim. Buna
rağmen eksiklerim olmuş olabilir. Eksiklerimizi
de kafamıza vurarak değil, yavaş yavaş göste-
rilmesi gerekiyor. Devletimizin bu noktada
devreye girmesi gerekiyor. 

Sanayicilere karşı
olumsuz bir algı var

Seçimden önce verilen bütün
sözler sonrasında rafa kaldırılıyor

nÜlkemizde siyaset ve sanayici
doğru noktada birlikte yürüyebiliyor
mu, hükümetimizin sanayiciyi destek-
lediğini düşünüyor musunuz?
Siyasetçinin ve sanayicinin aynı doğ-
rultuda yürümesi çok kolay değildir.
Baktığınız zaman siyasetçilerin arasın-
dan kaç tane sanayici görebiliyorsu-
nuz. Dolayısıyla bizim ne çektiğimizi,
bu işe nasıl emek harcayıp, yaptığımızı
bilmeleri mümkün değil. Dolayısıyla
birlikte yürümemiz kolay olamıyor.
Zaman zaman bir araya geliyoruz, der-

dimizi dile getiriyoruz. O an anladıkla-
rını ifade ediyorlar ancak daha sonra
özellikle seçimden onra konuşulanlar
malesef rafta kalıyor, unutuluyor. Bunu
parti gözetmeksizin söylüyorum. Tele-
fonunuza çıkacak bir milletvekilini bul-
mak mümkün olmuyor. Yani herhangi
bir probleminiz varsa, hiçbir şekilde
yardımcı olmuyorlar. Bizler genellikle
siyasetçilerden uzak durmayı tercih
ediyoruz. Bize bir fayda sağlamaya-
caklarını düşünüyoruz. Kendi işlerini
doğru yapmaları bizim için yeterlidir. 

Bundan sonra böyle kriz olmaz
1980 darbesi dahil Türkiye'de
bütün yaşanmış kötü hatıraları-
mız olan dönemleri gördüm.
Belki o zamanlar yaşça küçüktüm
ama, 80 döneminde 12 yaşında
olmama rağmen gördüm. 1994
krizinde inanılmaz geriye gittik.
Fakat büyük bir ivme kazanarak
yeniden ülke olarak toparlandık.
1998-2001, 2008-2009 dünya
krizi, 2013'te yaşanan darbe krizi
ve O dönem Başbakan olan Erdo-
ğan'a yapılan saldırılar var. Bun-
lar hep geçmişimizin kara lekesi
olacaktır. Sanayiciliğin geride

kalmasındaki en büyük etkenler-
dir. Bunca şey yaşamamıza rağ-
men, bu bönemde yaşadığımızın
daha ağırını yaşadığımız hiçbir
dönem olmamıştı. Ağır dönemler
geçiriyoruz. Şuan ki hükümet
2001 krizinden sonra gelerek bir-
çok şey gördü. Zannediyorum ne
bu hükümetin, ne de başka bir
hükümetin, bu dönemde  sana-
yiye yapılan büyük yatırımlar sa-
yesinde bir daha zarar
göremeyeceğini düşünüyorum.
Bir kriz daha yaşayacağımızı san-
mıyorum.
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