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Küçükçekmece'de ölü
bulunan İranlı'nın evin-

den 57 kilogram uyuşturucu
madde çıktı. Küçükçekmece
Cengiz Sokak'ta bir binanın
merdivenlerinde İran uyruklu
bir kişi ölü bulundu. Olay ye-
rine gelen polis ekipleri binada
inceleme yaptı. İranlı'nın yaşa-
dığı belirtilen eve giren polis,
57 kilogram uyuşturucu
madde buldu. Polis, ölen kişi
ve ele geçirilen uyuşturucuyla
bağlantılı olduğu belirtilen
bazı kişilerin gözaltına alındığı
öğrenildi. 
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45 DAKİKA SÜRDÜ
Cebeci Mahallesi 2465 sokakta
Suriyeli ailenin yaşadığı bir
apartmanın bodrum katında

yangın paniğe neden oldu. Alevler evi sa-
rarken, dumanlar da tüm apartmana ya-
yıldı. Alevlere müdahale eden itfaiye
ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalış-

malar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Kontrol altına alınan yangın sonrası yanan

evde eşyalar kullanılamaz hale geldi.
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla parlamento muhabirle-

riyle TBMM Tören Salonu’nda kahvaltıda
bir araya gelen Binali
Yıldırım, istifa tartışma-

larına ilişkin, "Bele-
diye Başkanı kendi

makamında oturuyor
ve o makam için yarışıyor.

Bir başkası da dışarıdan

gelip o makamı kazanmak için yarışıyor"
dedi. Meclis Başkanının elinde hiçbir
imkan olmadığını belirten Yıldırım, "Benim
bir teklifim var; madem öyle bütün seçime
girecekler, bulundukları görevleri bıraksın-
lar. Meclis bu düzenlemeyi yapsın, o
zaman bu tartışmalar da sona ersin. Bu-
yursun herkes istifa etsin, biz de edelim.
Milletvekilleri de ayrılsın, belediye başkan-
ları da ayrılsın, bakanlar da ayrılsın" dedi. 
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Büyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün,

"Ben 70’li yılların özgürlüğünü
arayan bir vatandaşım. O
günlerde ne kadar muhteşem
bir demokrasiye sahip oldu-
ğumuzu bugünlerde görebil-
dik. Keşke bu ülke tekrar
1970’li yılların özgürlüğüne,

demokrasi anlayışına,
insan hak ve özgürlükle-
rine kavuşabilse ve o

günlerdeki gibi mutla
olabilse” dedi. 

I SAYFA 4

SAYFA 5Ali TARAKÇI

Balıkçı
Kenan...

SAYFA 2Sevim GÜNEY

En iyi aşçılar
neden erkek?ç

RAHAT BİR NEFES ALDILAR
İtfaiye ekiplerinin yangına mü-
dahalesi sırasında apartman
sakinleri, evde bulunan çocuk-

ların apartmanın arka tarafına çıkarak
yardım istediğini polise söyledi. Apart-
manın çevresini dolaşan ekipler, anne
ve çocukları aramaya başladı. Anne ve
çocukların kendi imkanlarıyla dışarı
çıktığını öğrenen ekipler ve apartman
sakinleri rahat bir nefes aldı. I SAYFA 3
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SarTlı ıSTıFa
AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, istifa tartışmalarına ilişkin, "Benim bir
teklifim var; Buyursun herkes istifa etsin, biz de edelim" önerisinde bulundu

İkinci yarı
sert olacak

İkinci yarı
sert olacak

İkinci yarı
sert olacak

Sezonun ilk yarı-
sında Kasımpaşa

formasıyla gösterdiği per-
formansla adından söz et-
tiren Olivier Veigneau,
ligin ikinci yarısının çok
çekişmeli geçeceğini be-
lirterek, Mustafa Deniz-

li'nin kendilerine
gösterdiği ilgi hak-
kında önemli açıkla-
malarda bulundu. 
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Kasımpaşalı
Olivier, iddialı
açıklamalar
yaptı.

Gazeteciler gazetecilik 
yApAMıyor

İstanbul Gazeteciler Derneği'nin
(İGD) 10 Ocak Çalışan Gazeteci-

ler Günü nedeniyle düzenlediği “Gaze-
teciliğin Dünü Bugünü” adlı söyleşide
konuşan Dernek Başkanı Mehmet
Mert, “Bugün ne yazık ki gazeteciliğin

birçok sorunu var. Türkiye'de artık
gazeteciliği gazeteciler yapa-

maz hale geldi. Maalesef
mesleğin kimyası bo-

zuldu” dedi. Beylikdüzü
Atatürk Kültür ve
Sanat Merkezi Şener
Şen Salonu'nda söy-
leşiye, gazeteciler
Emin Karaca ve
Mustafa  Dolu ko-
nuşmacı olarak ka-
tıldı. I SAYFA 8
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Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdo-
ğan, CHP'nin İstanbul

Büyükşehir Belediye Başkan
adayı Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu ile gör-
üştü. Basına kapalı
gerçekleştirilen görüşme 50 da-
kika sürdü. Görüşme sonra-
sında açıklama yapan
İmamoğlu, Erdoğan'ın oyunu
istediğini dile getirdi. Erdo-
ğan'ın bu talebi üzerine gülüm-
sediğini ifade eden İmamoğlu,

"Şu anda iki titri var. Zorlu-
ğunu biliyorum dedim ama
ben Cumhurbaşkanı olarak
sizin oyunuza talibim dedim"
diye konuştu. "Sayın Cumhur-
başkanımızla çok güzel bir
sohbet ettik. İstanbul'la ilgili
tecrübe ve tavsiyelerini dinle-
dik" diyen İmamoğlu, "Çok
kıymetli anektodları vardı.
Bizim amacımız en az hatayla
süreci başlatmak. Bu anlamıyla
çok faydalı bir görüşme oldu"
açıklamasını yaptı. 

ç Görüşmede dikey ya-
pılaşma konusunun
da gündeme geldiğini

ifade eden İmamoğlu, "Dikey
yapılaşma konusunda, İstan-
bul'un dönüşüme muhtaç ol-
duğunu, bu kavramın
İstanbul'u rahatsız etmemesi
konusunda açıkçası fikir birli-
ğine vardık" dedi. "Seçimin
çok adil, saygılı, seviyeli bir
ortamda gerçekleşmesinde
karşılıklı sohbetlerimiz oldu"
diyen İmamoğlu, "Sayın Mec-

lis Başkanımızla telefon gö-
rüşmelerimizi, sohbetimizi ve
bunun da bu şekilde devam
etmesi konusunda niyetimizi
ilettik, kendilerinin de bu
yönde beyanları oldu. İhtiyaç
duyulursa biz zaman içeri-
sinde İstanbul'da projemiz
varsa, uygun ortamımız varsa
anlatmaktan çekinmeyiz, zevk
duyarız. İstanbul için üretece-
ğimiz ne varsa herkes tarafın-
dan bilinmesini isteriz" diye
konuştu. 
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AMACIMIZ EN AZ HATAYLA SÜRECİ BAŞLATMAK DİKEY YAPILAŞMA GÜNDEME GELDİ

Gazetecilerin soru-
larını da cevapla-
yan Ekrem
İmamoğlu, TBMM
Başkanı Binali Yıl-

dırım'ın istifa ko-
nusunda yaptığı

açıklamanın sorulması üze-
rine, "Sayın Meclis Başkanımızın
takdiri, onu bilemem. İşin o yö-
nünü ben bilemem. O yöndeki
telkinim şu olabilir, sayın Meclis
Başkanı kendi titri ve maka-
mıyla İstanbul sokaklarında zor-
lanabilir. Kalabalık bir heyetle
gezmek zorunda kalabilir.
Benim tavsiyem büyükşehir be-
lediye başkanı adayı olarak
gezmesidir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da
eleştirdiği Beylikdüzü'ndeki anı-
tın görüşmede gündeme geldi-
ğini belirten İmamoğlu, "Bu bir
Rauf Denktaş anıtıdır. KKTC'nin
kuruluşunun anıtıdır. Orada kü-
çücük olarak anılması belki size
ulaşmıştır dedim. Sanıyorum,
yeterli bilgiye sahip oldular"
açıklamasını yaptı. 

Akgün 70’li yılların
özgürlüğünü istedi
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İstanbul'da etkili olan
kar yağışı ve soğuk

hava balık satışlarını vurdu.
Kar nedeniyle balıkçılar de-
nize açılamayınca, balık fi-
yatlarında artış meydana
geldi. Balık pa-
zarla-

rında geçen hafta tezgahta
10 liradan satılan hamsinin
kilosu 20 liraya, deniz lev-
reği 45 liradan 60 liraya
yükselirken, tanesi 10 lira-
dan satılan palamut ise 20

liradan satışa su-
nuldu.

Kar yağışı sonrası
balık fiyatları uçtu
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AK Parti Esenyurt Be-
lediye Başkan adayı

Azmi Ekinci, "Bundan
sonra eksik kalanları ta-
mamlayacağız ve insan
merkezli gönül belediyeciliği
yapacağız. Cumhurbaşka-
nımız nasıl ki ömrünün 45
yılını insana hizmetle geçir-
mişse, biz de onun yolunda
durmayıp yola devam ede-
ceğiz. AK Parti olarak 31
Mart’ta tekrar tarih 
yazacağız" dedi. I SAYFA 5

ç

31 Mart'ta tekrar
tarih yazacağız

Hasan Akgün

Azmi Ekinci
CHP İBB Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşme tam 50 dakika sürdü.
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2’deDevamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem
İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı tarafınızdan oyunuza talibim dedim. Oyunu istedim. Gülümsedi" açıklamasını yaptı
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Meclis 
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sokakta 
zorlanabilir

Sultangazi'de 5 katlı apartmanın bodrum katında elektrik sobasından
çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangında, evde mahsur kaldığı
düşünülen 3'ü çocuk 4 kişi polisi ve apartman sakinlerini alarma geçirdi

İstanbullu çok
kitap okuyor

E-ticaret platformu
Hepsiburada, kitap

kategorisinin 2018 alışve-
riş trend verilerini açıkladı.

Buna göre Tür-

kiye’nin en çok
kitap okuyan coğrafi
bölgesi Marmara Böl-
gesi ve İstanbul olurken
onu sırasıyla İç Anadolu,

Ege, Karadeniz, Akde-
niz, Doğu Anadolu

ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesi

takip etti.
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Binali Yıldırım



S oğuk hava nedeniyle vücut direncinde
düşme ve üst solunum yolu enfeksiyo-
nuna yakalanma gibi sorunlar nedeniyle

kış aylarında hamileliğin daha zor geçeceği dü-
şünülüyor. Aslında kış ayları sanılanın aksine
hamileliği geçirmek için daha avantajlı. Çünkü
hamilelikte vücut ısısının artması nedeniyle sıcak
basması ve el ayak şişmeleri gibi sorunlar gelişe-
biliyor. Yaz aylarında havanın sıcak olması bu
yakınmaları daha da artırıyor. Kışın ise bu tür
problemlerin gelişme riski düşüyor. Üstelik alı-
nacak bazı basit tedbirlerle kış aylarında hamile-
liği sağlıklı ve kolay geçirmek düşündüğünüzden
daha kolay. Peki neler yapmalı, nelerden kaçın-
malısınız? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uz-
manı Dr. Birgül Karakoç beslenmeden spora,
giyim alışkanlıklarından cilt bakımına kadar kış
mevsiminde dikkat edilmesi gereken alışkanlık-
ları anlattı, önemli önerilerde bulundu.

Balık, sebze ve meyve şart

"Doğacak bebeğinizin sağlığını, zihinsel, fiziksel
ve ruhsal gelişimini doğrudan etkilediği için ha-
milelik döneminde beslenmenize dikkat etmeniz
çok önemli" uyarısında bulunan Dr. Birgül Ka-

rakoç sözlerine şöyle devam ediyor: "Kış ha-
mileleri bu anlamda en şanslı olanlar, çünkü

bu mevsim vitamin, mineral ve posa kay-

nağı sebze ile meyve çeşitleri açısından oldukça
zengin. Ayrıca kış aylarının balık mevsimi olması
yönüyle de şanslılar. Omega 3 ve omega 6 yağ
asitleri açısından oldukça zengin bir besin türü
olan balığın hamilelik döneminde tüketilmesi,
anne karnındaki bebeğin beyin ve göz gelişimi
için oldukça önemli.”

Sarımsağın gücünden faydalanın

Bir diş sarımsak içerdiği 5 mg kalsiyum, 12
mg potasyum ve 100'den fazla sülfürik bi-
leşikler sayesinde bakteriler ve enfeksiyon-
larla savaşacak kadar güçlü bir besin.
Hamilelik döneminde günde bir diş sarım-
sak yemenizde fayda var.

İçeceğinize bir parça safran katın

Günde en az 8 bardak su içmek vücut diren-
cini artıran önemli bir faktör. Ayrıca içeceği-
nize, mesela sütünüze bir parça safran
koymanız da vücut direncinizi artırmaya katkıda
bulunacaktır. Çünkü safran içerdiği zengin mi-
neral ve vitaminler bakımından insan sağlığı açı-
sından oldukça önemli bir yere sahip.

Yakın temastan kaçının

Özellikle kış hamileliklerinde sık görülen grip,
nezle ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarını

ön-
lemek
için hasta olan
kişilerle yakın temastan (öpüşmek, tokalaşmak
vs.) kaçının. Kapalı ve kalabalık olan alanlarda
çok fazla durmamaya özen gösterin. 

Dışarıdayken
ellerinizi sık sık
yıkamanız da
enfeksiyonlar-

dan korunmanız için çok önemli.

Grip aşısı yaptırın

Hamile bir kadına yapılan grip aşısı,
hem annenin hem de yeni doğan
bebeğin bakımının olmazsa
olmaz bir parçası. Mevsimsel vi-
rüslerden kaçınmak için ikinci
veya üçüncü üç aylık dönemde
grip aşısını ihmal etmeyin. İnak-
tive aşılar, herhangi bir hamilelik
haftasında uygulanabiliyor. Ter-
cih edilen ise genellikle ilk üç

aylık dönemden sonrası.

Temiz hava alın

Temiz hava ve oksijen hem size hem
de bebeğinizin gelişim sürecine faydalı

olacaktır. Vücut direncinizi artırır ve kolay
hasta olmanın önüne geçer. Bu nedenle her-

hangi bir sağlık sorunu yoksa günlük en az 30
dakika yürüyüş yaparak vücut direncinizi artıra-
bilirsiniz.

Evinizi nemlendirin

Evlerde soba ve kaloriferlerin kuruttuğu hava,
cildin havalanmasını ve nefes alıp vermeyi zor-
laştırıyor. Bu tür sorunları önlemek için kalorife-
rin üzerine kaynayan bir çaydanlık, ıslak bezler

ya da buhar üreten elektronik aletler yayarak
odanızı nemlendirin.

Uykuya dikkat

Uyku önemli bir koruyucu mekanizma. Her
gece aynı saatte uyumaya çalışın ve uyku düze-
ninizi düzenlemeye yardımcı olmak için her
sabah aynı saatte uyanın. Yatakta rahatça ko-
numlanmak için vücut yastıklarını kullanmayı
deneyin ve yatağa gitmeden önce tuvaleti mut-
laka kullanın.

Sıcak değil, ılık suyla banyo yapın

Cildinizin kurumasını önlemek için hafif sabun-
lar kullanın. Sıcak su kurumayı artırmasının yanı
sıra cildi kaşındırabileceği için günlük banyo-
nuzu ılık suyla yapın. Duşta veya sonrasında cilt
nemlendiricisi kullanın. Günlük vitamin, protein
ve güneş koruyucusu içeren bir krem kullanma-
nız da faydalı olacaktır.

Bu hareketlerden kaçının

Çok ağır kaldırmayın, taşımayın, çünkü hamile-
lik sırasında bağlar daha yumuşar ve gevşer.
Bunun sonucunda da düşme, vurma, çarpma,
bel- omurga yaralanmaları, fıtıklar gibi önemli
sorunlar gelişebiliyor. Aynı nedenle kürek çekme-
yin veya kar temizleme girişiminde de 
bulunmayın.

2 YAŞAM

Y ıllardır mutfakta hanımlar olmasına
rağmen ödüllü aşçılar neden erkek?
Bu daha önceleri de çok tartışıldı.

Olaylara cinsiyetçi olarak bakmamayı tercih
ederim ama bu durumu biraz farklı taraftan
ele alıp dedikodu mu yapsak? 

***
Dünya çapında çeşitli yemek yarışmaları

düzenleniyor, listede yer almış olanlara
bakın, hepsi erkek. Mesela; Bask (Basque
Culinary Center) dünya aşçılık ödülünün sa-
hibi 2018 yılında Jack Zonfirillo. Dünyanın
en prestijli aşçılarının yer aldığı“Le Chef
Compilation”listesinin tamamı erkek. Michel
Troisgros, Yannick Alleno gibi, çogunluğu
Fransız olan, aralarında İtalyan ve Japon
aşçı da bulunan liste mevcut. Zaten ekran-
lara, dergilere bakın, sadece aşçılar değil,
gurmeler bile hep erkek!

***
Hadi biraz nedenleri üzerine kafa 

yoralım...

Kadın ve erkek elbette eşit olarak dünyaya
geliyor. Ancak, doğuştan paylaştırılan görev-
lerle erkeğin ve kadının vazifesi değişiyor. Kız
çocuklarının oyuncakları; mutfak aletleri,
fincan, bebek gibi şeyler oluyor, erkeklerin ise
araba, motosiklet, tır, uçak vs... Bu durumda
da zaten bebeklikten itibaren görev dağılımı
yapılmış, ve cinsler kendi rollerini kabullen-
miş oluyor. Kadınlarda elbet erkeklerin yap-
tığı işleri yapmakta başarılı, uçak kullanan
da var, şoförlük yapanda...Yine erkeklerde
bayan kuaförlüğü, makyöz ve bir çok alanda
kadınlara rakip olabiliyor. Üstelik çokta ba-
şarılılar. Ancak konumuz ödüllü erkek aşçılar
olduğundan, o kadar derine inmeyeceğiz. 

***
Kadınlar yıllarca mutfakta çeşit çeşit ye-

mekler üretiyor, tarifler deniyor, sabrıyla
mini minnacık sarmalar sarıyor, köfteler ya-
pıyor. Mantılar açıyor, hem de öyle böyle
değil, bir kaşığa 40 tane sığacak diye saatle-
rini harcıyor, sofradan keyifle yenilip kalkılı-

yor. Buna kimse şaşırıp taktir et-
miyor, çünkü zaten ondan beklenen bir şey iyi
yemek yapması.

Fakat erkek bir tava menemen
yapıyor,“pöh pöh, bu nasıl menemen ya”nok-
tasına varıyor. Salata yapıyor kimseye yetmi-
yor, daha olsa o da yenecek gibi sanki. Çünkü
olayın en başında, erkeklerin evde mutfağa
girişi bile hoş bir hal. Beklenmedik bir eylem
ve çıkacak sonucun merak edilmesi 
durumu... 

Bende oturup, erkeklerin mutfakta neden
daha başarılı olduğuna olduğuna kafa yora-
yım birazcık dedim.Yordum da sanki iyi
ettim! Bir yemek muhabbeti taa bireylerin
özgürlüğüne kadar gitti. Ne alaka yemek ve
özgürlük değil mi? 

***

Şöyle ki; kadın hep bastırılan cins. Belli
kalıplarda yetişiyor ve özgürlüğü hep kısıtlı.
Anneden, anneanneden, babaanneden gelen
gelenekler içinde, neyin nasıl yapılacağı öğre-
tilerek büyütülüyor. Tariflerinin çoğu eskiler-
den kalma, olanlara sadık kalınarak ve
ölçüyle yapılıyor. Bu arada genelleme yapmı-
yorum, yazdığım tespitler elbette tamamı
kapsamıyor. Sadece mutfak için değil, tüm
yaşamı boyunca kadın öğretilerin dışına çık-
maya korkuyor. Oysa, erkekler cesur tarafla-
rını mutfakta da kullanıyor. Çünkü doğasında
çeşitlilik var. Tarifte olmayan otu deniyor, ba-
haratı deniyor,“bu konur mu ki?”diye
düşünmüyor. 

Özgürlük ile ilgili olan birşey daha var ki o
da, çalışma ortamı ve saatleri. Kadının aşçı
olduğunu düşünelim, evinde zaten her gün
yemek yapacak. Erkeklerin böyle bir sorum-
luluğu yok. Hem çok büyük mutfaklarda bir
kadının saatlerce çalışmasına imkan yok.
Hem kuvvet olarak, hem de evinde bakmak
zorunda olduğu aile mensuplarının işlerini
yürütmek zorunda olması sebebiyle... Erke-
ğin evde böyle mesuliyeti olmadığı için, işi ile

ilgili daha uzun süreler uğraşabiliyor oluşu ve
bunda başarılı olması da doğal.

***
Benim bir gözlemim de şu; mutfakta

yemek yapan erkekler çok keyifli oluyor. Yap-
tığı omlet tavasıyla vals yapacak sanıyorsun
bazen. Ve yemeği yapmaya başladığı anda
sonucunun mükemmel olduğunu görmüş gibi
hayran hayran gözünü tavadan, tencereden
ayırmıyorlar. Arada bir mutfağa girenler için
bu durumun keyif verici olduğunu, bir çeşit
terapi olabileceğini kabul ediyorum elbette,
ev hanımının o işleri hergün yaptığını düşü-
nünce, onun omlet tavası ile dans etmesini
beklemenin haksızlık olacağının da 
farkındayım. 

Erkekleri fazla mı şımarttım ne? Neyse
kavga çıkmadan arayı bulayım hemen. Size
sesleniyorum beyler!”Ne o öyle iki yumurta
kıracağız, bir menemen, bir tava omlet yapa-
cağız diye mutfağın altını üstüne getiriyorsu-
nuz? Arkanızdan biz toplamazsak bir daha o
mutfakta omlet tavasıyla valsi biraz zor 
yaparsınız!.

Sevgiyle kalın

En iyi aşçılar neden erkek?

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 2.000 TL - Siyah Beyaz: 1.100 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.200 TL - Siyah Beyaz: 600 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 600 TL - Siyah Beyaz: 300 TL
1/16 Sayfa Renkli: 350 TL - Siyah Beyaz:150 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 15,00 TL

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

Avcılar-Küçükçekmece Koordinatörü
Yakup TEZCAN

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOğAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

YAY-SAT

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel:+90 0212 871 36 06-07-08 / +90 0212 883 48 28

Faks: +90 0212 871 36 10 / +90 0212 883 48 18

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

YIL  :  14 SA YI  : 4126 11 OCAK 2019 CUMA

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOğLU

BasýmYeri::Arslan Güneydoğu Matbaacılık - Akçaburgaz Mah. 169. Sk. No: 6 ESENYURT/İSTANBUL
0212  886 17 94

Reklam Departmanı
Nurcan EKİN

GSM : 0 541 722 69 25

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Çatalca Koordinatörü
Bahadır SÜGÜR

Grafik Tasarım :

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

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yayın Kurulu Başkanı 
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına İmtiyaz Sahibi

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Haber Müdürü
Anıl BODUÇ

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

Taylan DAŞDöğEN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Arnavutköy-Sultangazi Koordinatörü
Orhan ŞİMŞEK

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

CUMA 11 OCAK 2019

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

Çarşı Migros Karşısı 

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

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

Büyükçekmece / İST. (Devlet Hastanesi Arkası)

Sevim Y. GÜNEY

guneys13@hotmail.com

ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

BESLENMEDEN GİYİME, SPORDAN CİLT BAKIMINA

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Birgül Ka-
rakoç herhangi bir sağlık probleminiz yoksa günlük en az
30 dakika egzersiz yaparak vücut direncinizi artırabileceği-

nize dikkat çekerek, “Vücut sıcaklığındaki geçici bir artış, vü-
cutta bakterilerin çoğalmasının önlenmesine yardımcı

olabiliyor. Ayrıca egzersiz yaparken vücudun kan akışı daha hızlı
olacağı için antikorlar ve beyaz kan hücreleri gibi koruma fak-
törleri daha çok devreye giriyor. Egzersiz aynı zamanda has-
talığa yakalanma riskimizi azaltan doğal bir stres giderici”
diyor. Kış mevsiminde soğuk havayla birlikte durağanla-

şan bedeninizi meditasyon, yoga ve pilates yaparak
harekete geçirmeniz hem fiziksel hem de zihin-

sel rahatlama sağlayacak, aynı zamanda
kilo kontrolü konusunda da fay-

dalı olacaktır.

EN AZ 30 DAKİKA 
EGZERSİZ
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Kış aylarında vücudunuzu korumak için ekstra özen gösterin. Gö-
beğiniz, karın çevreniz büyüdükçe, ısınmak için daha fazla yüzey
alanınız oluyor, bu da sizi soğuğa karşı daha duyarlı hale getirebi-
liyor. Soğuktan korunmak için evden ayrılmadan önce hava duru-
munu kontrol edin, böylece hazırlıksız yakalanmazsınız. Doğal
kumaşları tercih edin, örneğin polar kullanabilirsiniz. Su geçirmez
palto, kaban ve yağmurluklar seçin. Vücudunuzun sıcak kalması
için eldiven, eşarp, şapka ve kayak çorabı kullanın. Kulak, burun,
çene, el ve ayak parmakları gibi donmaya eğilimli olabilecek yer-
lerinizi de korumayı ihmal etmeyin.

Doğal kumaşları tercih edin

Kızılay’dan acil
kan bağış çağrısı
Türkiye genelinde yaşanan soğuk ve kar yağışlı havalar Kızılay’ın kan
stoklarını da etkiledi. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, sosyal medya
hesaplarından “Acil Duyuru” başlığıyla, tüm Türkiye’yi kan bağışına çağırdı

Kış koşulları, Türkiye'nin
ihtiyacı olan kanın tama-
mını karşılamak için bin-

lerce personeliyle hizmet veren
Kızılay’ın kan stoklarını da olumsuz
etkiledi. Kızılay Genel Başkanı Dr.
Kerem Kınık, yaşanan olumsuzluk-
lara dikkat çekmek için sosyal
medya hesaplarından bir çağrıda
bulundu. Dr. Kerem Kınık, “Acil Du-
yuru” başlığıyla yayınladığı mesa-
jında, “Kan stoklarımız azaldı. Kan
ihtiyacımız arttı. Kış şartları nedeni
ile kan bağışı sayılarımızda ciddi
düşüş var. Her gün hastalarımız için
9000 ünite kan bağışı almak zorun-
dayız. Sizleri Kızılay kan bağış nok-

talarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer
verdi. Dr. Kerem Kınık, "Kızılay ola-
rak ülkemizin kan ihtiyacının karşı-
lanması için 2018 yılında 2 milyon
571 bin ünite kan bağışı aldık. Bu
bağışlarla hastanelerde kan bekleyen
yaklaşık 4 milyon hasta ve yaralı-
mıza şifa ulaştırdık. Bu anlamda da
çok mutluyuz” diye konuştu.

BU ÖNERİLER
SİZİ ZİNDE
TUTACAK

Uzmanlar
hamilelik

döneminde
çeşitli

egzersizler
yapmanın

vücut sağlığı
için çok

önemli bir
detay 

olduğunu
söyledi.
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Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip Pearl
of Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok olarak
kurulmuştur. 5000 m2 yeşil ve sosyal alan içine yerleştirilmiş
100 daire ve ticari dükkân siz değerli dostlarımızın
beğenisine sunulmuştur. 

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

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

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

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

Güne kuş sesleriyle eşsiz deniz manzarasıyla
uyanmak... Şehre ve olanaklara yakın ancak kargaşadan
uzak, tam size ve aileniz göre bir “yuva” projesi; Pearl of
Silivri...

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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suPHELıDEN
TuHAF TALEP
Gaziosmanpaşa'da 16 yaşındaki Dilek İnce’yi öldürdükten sonra valize koyan
ve ablasının ihbarı ile yakalanan sanık Ahmet Tazeoğlu (34) İstanbul Ağır Ceza
Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Tutuklu sanık mahkeme heyetinden
duruşmaya basın yasağı getirilmesini isteyerek savunmasını yarım bıraktı

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi üyesi bir grup hunhanca öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın
öldürülmeden önce geçtiği sokağın ismini sembolik olarak "Cemal Kaşıkçı Sokağı" adını verdi

UlUslararasi Af Örgütü
Türkiye şubesi üyesi bir grup
dün saat 12.00'da Cemal Ka-

şıkçı'nın kaybolmasının yüzüncü yılı ne-
deniyle Suudi Arabistan İstanbul
Başkonsolosluğu binası önünde açık-
lama yapmak için toplandı. Grup adına
açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü
Türkiye Şubesi kampanya sorumlusu
Göksu Özahıshalı, "Bugün İstanbul'daki
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda

Suudi devlet görevlileri tarafından öldü-
rülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için bura-
dayız. Uluslararası Af Örgütü aktivistleri
ve hak savunucuları olarak, Arap dünya-
sının ifade özgürlüğü için sesini yüksel-
ten Kaşıkçı için adalet talep ediyoruz. 2
Ekim 2018'de bu sokaktan geçerek
Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Baş-
konsolosluğu binasına giren Kaşıkçı,
Suudi yetkililer tarafından zorla kaybe-
dildi. Kaşıkçı'nın akıbetine daire bir so-

ruşturma başlatan Türkiye yetkilileri,
Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında bo-
ğularak öldürüldüğünü ve vücudunun
parçalara ayrıldığı sonucuna vardı. Vah-
şice katledilen Kaşçıkçı'nın bedeni
halen bulunamadı. Tam da bu nedenle,
katledilmesinin yüzüncü gününde Ka-
şıkçı'nın son görüldüğü sokağın adını
'Cemal Kaşıkçı' olarak değiştirdik. Bu
sembolik eylemle Kaşıkçı için adalet
talebimizi yineliyoruz" dedi. DHA

Grup üyeleri Cemal Kaşıkçı'nın son olarak görüldüğü Akasyalı
Sokağı'nın tabelasının altına "Cemal Kaşıkçı Sokağı" tabelası astı.

G aziantep’ten kaçarak geldikleri
İstanbul’da Dilek İnce'yi öldü-
rüp valize koymaktan yargıla-

nan sanık Ahmet Tazeoğlu, mahkeme
salonunda sözlü savunmasını yapar-
ken duruşmanın basına kapalı olma-
sını istedi. Talebi reddeden mahkeme
heyeti, sanığın savunmasına devam et-
mesini istedi. Bunun üzerine sanık
Ahmet Tazeoğlu, "Bazı rahatsızlıkla-
rım var, bunları söyleyeceğim ama
herkesin öğrenmesini istemiyorum"
dedi.

Kızı satmak istemiş!

Tanıkların dinlenmesine geçilen du-
ruşmada sanığı ihbar ettiği bilinen
ablası Gülay Şahin dinlendi. Gülay
Şahin, "Dilek, Ahmet ile kavga
edince çıkıp gelmiş, telefon ile an-
nemi arayıp Ahmet'in kendisini sat-
mak istediğini söylemiş. Annem

arayıp Dilek’i bana gönderin, dedi.
Biz Dilek’e 'Babana gönderelim seni
ya da yurda göndereli'm dedik ama
istemedi. Biz de Dilek’i eşimle An-
tep’e anneme göndermeye karar ver-
dik. Eşim Dilek’i Antep'e gitmesi için
otogara bırakmaya gitti. Ahmet biz-
deydi, öğrenince gidip Dilek’i alıp
getirdi. Daha sonra biz eşimin çalış-
tığı taksiyi, durağa bırakmaya gittik
birlikte. Ben de hava almak istemiş-
tim. Döndüğümüzde Ahmet’e de
Dilek’e de seslendim. Ahmet’e gelin,
dedim. 'Dilek yok artık' dedi. Ahmet
aşağıya geldi eşim belli etmeden yu-
karı bakmaya gitti. 'Dilek ölmüş'
dedi. Biz de polis çağırdık, kardeşimi
alıp götürdüler. Bildiklerim bu
kadar" dedi.

Resmen uyuştum!
Ablasının eşi Eyüp Şahin de Dilek’i

otogara bırakmak için yolda konuş-
tuklarını söyledi. Dilek'in 'Ahmet
beni satmaya çalışıyor' dediğini an-
lattı. Dilek'i otogara bıraktıktan
sonra işe gittiğini akşam eve döndü-
ğünde ise Ahmet Tazeoğlu'nun Di-
lek'i alıp eve getirdiğini söyledi. Eyüp
Şahin "Eşimle birlikte taksiyi bırak-
maya giderken Dilek’i arka tarafta
gördüm, sigara içiyordu. Biz taksiyi
bırakıp geldik. Dönünce Ahmet’e
'Dilek nerede?' diye sordum. O da
bana 'Kız yok, boş ver. Üç çocuk sa-
hibi adamsın içeri girme' dedi. İçeri
girmeye çalıştım. Yerde valiz vardı,
ayağımla ittim baktım çok ağırdı.
Evi gezdim baktım bulamayınca tek-
rar valize bakmaya gittim. Saçını
falan görünce resmen uyuştum.
Gidip eşime söyledim, polisi arama-
mız gerektiğini söyledim" şeklinde
konuştu. DHA

Tutuklu sanık Ahmet Tazeoğlu'nu, "Kişiyi
hürriyetinden yoksun kılma, Tasarlayarak
canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam
öldürme" suçlarından yargılayan mahkeme,
duruşmayı eksiklerin giderilmesi ve yazılı
savunmanın verilmesi için erteledi

Sultangazi'de 5 
katlı apartmanın 
bodrum katında 

elektrik sobasından
çıkan yangın, paniğe 

neden oldu.
Yangında, evde 
mahsur kaldığı

düşünülen 3'ü çocuk
4 kişi polisi ve 

apartman sakinlerini
alarma geçirdi

CeBeCi Mahallesi 2465
sokakta Suriyeli ailenin
yaşadığı bir apartmanın

bodrum katında yangın paniğe
neden oldu. Alevler evi sararken,
dumanlar da tüm apartmana
yayıldı. Alevlere müdahale eden it-
faiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika
süren çalışmalar sonucu yangın
kontrol altına alındı. Kontrol
altına alınan yangın sonrası yanan
evde eşyalar kullanılamaz hale
geldi.

Korku dolu anlar

İtfaiye ekiplerinin yangına müda-
halesi sırasında apartman sakin-

leri, evde bulunan çocukların
apartmanın arka tarafına çıkarak
yardım istediğini polise söyledi.
Apartmanın çevresini dolaşan
ekipler, anne ve çocukları aramaya
başladı. Anne ve çocukların kendi
imkanlarıyla dışarı çıktığını
öğrenen ekipler ve apartman
sakinleri rahat bir nefes aldı.

Elektrik sobasından çıkmış

İtfaiye ekipleri yangını kontrol et-
tikten sonra dairede yaptıkları ilk
incelemede yangına elektrik
sobasının neden olduğunu be-
lirledi. Yangınla ilgili soruşturma
başlatıldı. DHA

ALARMA GECTILER

Sokağa Cemal Kaşıkçı adı verildi

Takside uyuşturucu 
düzeneği bulundu
Etiler'de durdurulan bir takside kumanda ile çalışan özel düzenek olduğu
belirlendi. Taksi sürücüsü gözaltına alınırken araç trafikten men edildi

Beşiktaş İlçe Em-
niyet Müdürlüğü
ekipleri geçtiğimiz

pazar akşamı Etiler'de yaptık-
ları denetimlerde bir taksiyi
durdurarak inceleme yaptı. Ya-
pılan aramalarda bir şey bula-
mayan polis, taksiciden
şüphelenerek aracı Etiler Polis
Merkezine götürdü. Burada
takside detaylı inceleme ya-

pıldı. Yapılan incelemede ön
bölümde bulunda kumanda ile
açılan özel bir bölme olduğu
tespit edildi. Taksideki kuman-
danın düğmesine basan polis,
açılan bölümün içerisine giz-
lenmiş ufak bir çantanın içinde
uyuşturucu madde ele geçirdi.
Taksi sürücüsü gözaltına alı-
nırken araç trafikten men
edildi. DHA

Kurye virajı
alamadı

Beşiktaş'ta virajı alamayan
motosikletli kurye kaza geçirdi.
Sağ bacağı kırılan kurye, ambu-

lansla hastaneye kaldırıldı. Olay, Dolma-
bahçe Caddesi'nde saat 15.15 sıralarında
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir
kurye firmasında çalışan Mehmet Topuz,
motosikletle, Gazhane Caddesi'nden Dol-
mabahçe Caddesi'ne girdiği sırada yağmu-
run kayganlaştırdığı zeminde virajı
alamayarak kaza yaptı. Devrilen motosiklet-
ten düşen Topuz'un sağ bacağı kırıldı.

Hastaneye kaldırıldı

Yerde acı içinde kıvranan Mehmet Topuz'un
yardımına ilk olarak, cadde üzerinde görev
yapan polisler koştu. Bir başka kaza yaşan-
maması için çevrede güvenlik önlemi alan
polis, ambulans gelene kadar yaralının başın-
dan ayrılmadı. Sağlık görevlilerinde olay ye-
rinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kurye
Topuz, ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak burada
tedavi altına alındı. DHA

Japon kadın 
ölü bulundu

Fatih'te bir otelde Japon
uyruklu kadın turist Sion Hata
(30) kaldığı odada ölü bu-

lundu. Olay, saat 11.30 sıralarında
Hocapaşa Mahallesi Dervişler Sokak üz-
erinde bir otelde meydana geldi. Edinilen
bilgilere göre Sion Hata, otelin 4. katında
bir odada kalıyordu. Otel görevlileri
Japon turistin oteldeki son günü
olduğunu söylemek için odaya çıktı.
Görevliler turistin bulunduğu odaya
çıkarak kapıyı çaldı. İçeriden ses
gelmemesi üzerine görevliler, durumdan
şüphelendi. Görevlilerin ihbarı üzerine olay
yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Japon turist
Hata'yı bulunduğu odada kabloyla asılı
buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde
yaptığı ilk incelemede Sion Hata'nın
hayatını kaybettiği belirlendi.

İngilizce ve japonca not

Olay yerine gelen ekipler odanın içinde
yaptıkları incelemelerde, Sion Hata'ya ait
olduğu bildirilen İngilizce ve Japonca iki not
buldu. İngilizce notta otel görevlilerine
teşekkür yazısı olduğu öğrenilirken, Japonca
olanında ise ailesine bir erkek arkadaşının
olduğu, onunla sorunlar yaşadığı ve bundan
dolayı intihar ettiği
bilgisi yer aldı. Öte
yandan durumu
haber alan Japonya
Konsolosluğu'ndan
gelen ekipler, olayla
ilgili bilgi aldı.
Savcının yapmış
olduğu incelemelerin
ardından Sion
Hata'nın cenazesi
Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili
soruşturması sürüyor.
DHA

5 yıla
kadar 
hapsi

istendi 

Müzik dünyasında 'Ezhel'
adıyla tanınan ünlü rapçi
Sercan İpekçioğlu hakkında

"Kullanmak için uyuşturucu veya uya-
rıcı madde satın almak, kabul etmek,
bulundurmak ve kullanmak" suçundan
2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle

dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Baş-
savcılığı'nca hazırlanan iddianamede,
şüpheli İpekçioğlu hakkında bir başka
suça ilişkin olarak yapılan soruşturma
nedeniyle vücudundan örnek alındığı,
yapılan incelemede uyuşturucu madde
kullandığının tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede İpekçioğlu'nun "Kullan-
mak için uyuşturucu veya uyarıcı
madde satın almak, kabul etmek, bu-
lundurmak ve kullanmak" suçundan 2
yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.
İddianame kabul edildi.
DHA
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TENS CİHAZI 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 :2019/4069
1-İdarenin
a) Adresi :E-5 KARAYOLU ÜZERI 1 34752 ATAŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165783014 - 2165774044
c) Elektronik Posta Adresi :fsmsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :15 Adet Tens Cihazı AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Deposu.
c) Teslim tarihi :Yüklenici sözleşme imzalama tarihinde malların teminine başlayacaktır. 

İdarenin yazılı siparişine istinaden en geç 30 (otuz) takvim günü içinde 
cihazın montajı tamamlanmış ve cihaz çalışır halde teslim edilmiş olacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Kamu Hastaneleri Başkanlığı -2 Fatih Sultan Mehmet E.A. Hastanesi 

Yeni Başhekimlik Kız Kulesi Toplantı Salonu (Mülga Anadolu Kuzey
Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği) E-5 Karayolu Üzeri 
Ataşehir/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :21.01.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale
dosyasında sunmalıdırlar.
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. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri
sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli
malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum
veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
e) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (OriginalEquipmentManafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün
ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme
NOT: Yetkili satıcı veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler UBB kapsamında olmayan ürünler  için
aranacaktır. UBB kapsamında olan ürünler için bu belgelerin düzenlenmesine gerek yoktur.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekli firmaların teklif ettiği ürünlerin satın alma tarihinde ÜTS’de onaylı olması gerekmektedir.  İstekli-
ler teklif edecekleri malzeme için ÜTS kayıt çıktılarını ihale dosyasında sunacaklardır.
İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair ÜTS
kayıt bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii oldu-
ğuna dair ÜTS kayıt bildirimini sunacaklardır.
Teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise
(tıbbi cihazlar kapsamında değilse)  ÜTS'ye kayıt bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya
ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması gerekmektedir.
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı  boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait UBB/ÜTS  kaydı  veril-
melidir.
2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin  UBB/ÜTS kaydı verilmelidir.
3-Ürün set olarak isteniyorsa sete ait  UBB/ÜTS kaydı olmalıdır.  Teknik şartnamede setin parçalarının
da UBB/ÜTS kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB/ÜTS kaydı sunulmalıdır.
A) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dı-
şında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünün kapsam
dışı olduğuna dair üretici beyanını ihale dosyasında sunacaktır.
B) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dı-
şında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünün bağlı bu-
lunduğu mevzuatı gereği  sunulması gereken CE, ISO vb. belgeler ; ihale dosyasında sunacaktır.
C) İstekliler, 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi
Cihaz, Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istenilen satış merkezi yetki belgesini ihale
dosyasında sunacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
a)Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacı ile  teknik özelliklerinin ay-
rıntılı olarak belirtildiği   "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi"  düzenleyerek ihale dosyası içinde su-
nacaklardır. Belgede tüm maddeler için karşılamaktadır, uymaktadır ibareleri ile belirtilecektir. 
b) Teklif edilen ürün için  tanıtıcı katalog veya broşür v.b teknik dokümanlar  ihale dosyası içinde suna-
caklardır. Teknik şartnamede belirtilen özellikler kataloglarda madde madde işaretlenecektir.
c) İhale komisyonu tarafından, teklif edilen cihazların teknik özelliklerinin değerlendirilmesi için ihale
sürecinde demonstrasyon talebinde bulunulabilir. İstekliye demonstrasyon talebi yazılı olarak yapılır.
Demonstrasyon talebinin istekliye tebliğinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde istekli tarafından İdarenin
belirleyeceği yerde teknik şartname kriterleri doğrultusunda demonstrasyon yapılacaktır.
d) İstekliler, garanti sonrası yedek parça ihtiyacının karşılanması için, teklif edilen cihaza ait tüm yedek
parçalar ile ömürlü parçaların adını, kullanım ömrünü, garanti süresini, fiyatını içeren listeyi Türk Lirası
ve/veya döviz bazında ihale dosyasında vereceklerdir. Bu listede yer alan yedek parçaların cihazın kul-
lanım ömrü süresince beyan edilen döviz fiyatlarını geçmeyecek şekilde temin edileceğine dair istekli-
nin ve üretici/ithalatçı firmanın beyanını ihale işlem dosyasında sunacaklardır. Yedek parçalar ile
ömürlü parçalar için teklif edilen fiyatlar rayiç fiyatlara uygun olacak ve toplamı cihaz bedelinin %
200'ünü geçmeyecektir. İstekli tarafından bu listede kasten veya sehven belirtilmeyen yedek ve
ömürlü parçalar ücretsiz olarak değiştirilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSTANBUL FATİH SUL-
TAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Bi-
rimi E-5 Karayolu Üzeri Ataşehir/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 ve-
rilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
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70’li yillarin
ozgurlugunu 

Büyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün, "Ben

70’li yılların özgürlüğünü
arayan bir vatandaşım. O gün-

lerde ne kadar muhteşem bir
demokrasiye sahip olduğumuzu

bugünlerde görebildik. Keşke
bu ülke tekrar 1970’li yılların

özgürlüğüne, demokrasi
anlayışına, insan hak ve özgür-

lüklerine kavuşabilse" dedi

B üyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün “10
Ocak Çalışan Gazeteciler

Günü”nde ulusal ve yerel basın
emekçileri ile kahvaltıda bir araya
geldi. Büyükçekmece Belediyesi
Orhan Veli Kordonboyu Sosyal Te-
sisi’nde gerçekleştirilen kahvaltıya
çok sayıda basın mensubu katıldı. 

Gazetecilik yapmak zor
zanaat

Tüm gazetecileri tek tek kutlayan
Dr. Hasan Akgün, "Çalışan gazete-
ciler gününüzü şahsım ve ekibim
olarak kutluyoruz. 12 bin gazeteci
işsiz, 144 gazeteci de hapiste. 180
ülke arasında basın özgürlüğünde
155. ülke olduk. Gazetecilik yapmak
zor zanaat. Ben 70’li yılların özgür-
lüğünü arayan bir vatandaşım. O

günlerde ne kadar muhteşem bir
demokrasiye sahip olduğumuzu
bugünlerde görebildik. Keşke bu
ülke tekrar 1970’li yılların özgürlü-
ğüne, demokrasi anlayışına, insan
hak ve özgürlüklerine kavuşabilse.
Özgürlük ve demokrasi zenginliğine
tekrar kavuşabilecek miyiz diye dü-
şünmemek mümkün değildir" dedi. 

İlkelerimizden ödün veriyoruz

"Fikir ve düşünce özgürlüğü ol-
mayan bir ülkede kalkınma, eko-
nomi ve demokrasinin
taçlandırılmasından söz etmek
çok zor" diyen Akgün, "Kendi il-
kelerimizden baskı altında ödün
vermek zorunda kalıyoruz. Eğer
yerel demokrasi iyiye doğru gi-
derse genel demokrasiye de çok
büyük katkısı olur. Demokrasile-

rin gelişmesi insan hak ve özgür-
lüklerinin üzerine kurulur. İnsan-
ların yazma özgürlükleri varsa o
ülkede demokrasi var demektir.
Demokrasi olmadan ekonomiyi
güçlendiremezsiniz" ifadesini kul-
landı. 

Tesisi tanıttı
İstanbul Gazeteciler Derneği
(İGD) Başkanı Mehmet Mert ve
Türkiye Yerel Basın Birliği Genel
Başkanı Nezir Karayün de günün
anlam ve önemine değinerek, çalı-
şan gazetecilerin günlerini kut-
ladı. Toplantı sonunda Başkan
Dr. Hasan Akgün, önümüzdeki
günlerde hizmete girecek olan
Büyükçekmece Belediyesi Orhan
Veli Kordonboyu Sosyal Tesisi’ni
basın mensupları ile birlikte gezdi.

Akgün, gazeteciliğin çok zor bir uğraş olduğunu söyledi.

Meydan meydan dolaştık!
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy, 15 Temmuz gecesini
anlattı. Arısoy, "Küçük oğlum ve hanımla birlikte çıktık. Meydan meydan
dolaştık. Ondan sonraki günlerde hep meydanlarda olduk" dedi

AK PArti Zeytinburnu
Belediye Başkan Adayı
Ömer Arısoy, mahalle

teşkilatlarıyla gerçekleştirdiği top-
lantıda, teşkilat mensuplarından
gelen soru üzerine 15 Temmuz ge-
cesini anlattı. Arısoy,"Küçük oğlum
ve hanımla birlikte çıktık. Ben Vatan
Caddesi’ne gitmek istiyorum.
Hanım, ‘Meydana gidelim’ dedi.
Meydan meydan dolaştık. Ondan
sonraki günlerde hep meydanlarda
olduk. Başka pozisyonlarda olunca
bir irade kullanmak, bir mücadele
başlatmak lazımdı. Kültür Bakan-
lığı’nda bu mücadeleyi yürütmek bize
nasip oldu” dedi.

15 Temmuz’da neredeydiniz?

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı
görevinin ardından AK Parti Zeytin-
burnu Belediye Başkan Adayı olan
Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri
için çalışmalara mahalle teşkilatla-
rıyla tanışarak başladı. Gün içeri-
sinde ziyaretlerini tamamlayan
Arısoy, Kazlıçeşme ve Merkezefendi
mahallelerinde teşkilat mensuplarıyla
bir araya geldi. Zeytinburnu’nda sı-
kılmadık tek el bırakmamak için yola
çıktıklarını ifade eden Arısoy, mahalle
halkının temsilcileri olarak görülen
teşkilat mensuplarının sorularını ya-
nıtladı. Arısoy, teşkilat mensupların-
dan gelen '15 Temmuz’da

neredeydiniz? Nasıl bir mücadele
verdiniz’ sorusuna FETÖ’cü hain-
lere karşı ailecek verdiği mücadeleyi
anlatarak yanıt verdi.

Tüylerim diken diken oluyor

Arısoy, “O gece Zeytinburnu’nda
evdeydim. Gazeteye ‘boğaz tutuldu’
diye bir haber düştü. Çok geçmeden
mesajlar düşmeye başladı. Hala
tüylerim diken diken oluyor. 15 da-
kikada mevzu anlaşıldı. Toplu
Konut İdaresi daire başkanlarının
ve üstünün olduğu bir grupta da ya-
zışıyorlardı. ‘Arkadaşlar darbe var.
Geri püskürteceğiz’ diye yazmışım.
Küçük oğlum ve hanımla birlikte
çıktık. Ben Vatan Caddesi’ne gitmek
istiyorum. Hanım, ‘Meydana gide-
lim’ dedi. Meydan meydan dolaştık.

Ondan sonraki günlerde hep mey-
danlarda olduk" dedi.

FETÖ’den hep uzak oldum

Görev aldığı her konumda FE-
TÖ’den uzak durduğunu Arısoy,
“Burada, Zeytinburnu Belediye-
si’nde ve öteden beri onlardan uzak
oldum. Biz başka bir gelenekten ge-
liyoruz. Bu gerçekten şükredilecek
bir husustur. Sonraki haftalarda bir
mücadelenin başlayacağı ortadaydı.
Başka pozisyonlarda olunca bir
irade kullanmak, bir mücadele baş-
latmak lazımdı. Kültür Bakanlı-
ğı’nda bu mücadeleyi yürütmek
bize nasip oldu. Allah’a çok şükür
ülkemiz büyük bir badireyi atlattı.
Allah tekrarından korusun" ifadele-
rini kullandı. 

AtAşehir Belediyesi
ihtiyaç sahibi vatan-
daşların gözlük ihtiyaç-

ları gideriliyor. Sosyal Yardım
İşler Müdürlüğü tarafından ha-
yata geçirilen uygulamayla, Ata-
şehir Belediyesi’nin Sosyal
Yardım Sistemi’ne kayıtlı olan
vatandaşlar talep ettikleri tak-
dirde göz muayenesi oluyorlar.
Göz muayenesi talep eden vatan-
daşlar evlerinden alınarak hasta-

neye götürülüyor, uzman doktor-
lar tarafından göz muayeneleri
yapılıyor. 

Ücretsiz veriliyor

Muayene sonrasında anlaşmalı
optikçiler ile vatandaşların ihti-
yaçları doğrultusunda, göz sağ-
lığı hizmetinin bir parçası olarak
ücretsiz gözlük hizmeti Ataşehir
Belediyesi tarafından karşılanı-
yor. 

Önce muayene sonra gözlük



31 Mart’ta tekrar tarih yazacağız
AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci, "Bundan sonra çalınmadık kapı,
girmedik ev bırakmayacağız. AK Parti olarak 31 Mart’ta tekrar tarih yazacağız" dedi

AK PArTi Esenyurt Belediye Başkan
adayı Azmi Ekinci, seçim çalışmala-
rına başladı. Ekinci, AK Parti Esenyurt

ilçe Başkanı Yasir Çelik’le birlikte Esenyurt Kay-
makamı Dr. Vural Karagül, Esenyurt ilçe Milli Eği-
tim Müdürü Paşali Beşli ve Esenyurt ilçe Emniyet
Müdürü Dr. Hakan Becel’i ziyaret etti. Ekinci ve
Çelik daha sonra Bağlarçeşme, Şehitler ve Yeni-
kent Mahalle teşkilatlarında partililerle bir araya
geldi. 

Durmak yok yola devam

Seçim hazırlıkları konusunda teşkilat üyeleri ile is-
tişarelerde bulunan Azmi Ekinci burada yaptığı ko-
nuşmada, "Sizlerin heyecanı bizi mutlu etti. Ben,
teşkilatlardan gelen bir kardeşiniz olarak, teşkilatın
ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Siz, Cumhur-
başkanımızın mahallenizdeki, sokağınızdaki, evi-
nizdeki temsilcilerisiniz. Siz 13 seçim boyunca
Türkiye’de AK iktidarı ‘Durmak Yok Yola Devam’
sloganıyla devam ettiren yolun temsilcileriniz.
Bundan sonra eksik kalanları tamamlayacağız ve
insan merkezli gönül belediyeciliği yapacağız.

Cumhurbaşkanımız nasıl ki ömrünün 45 yılını in-
sana hizmetle geçirmişse, biz de onun yolunda
durmayıp yola devam edeceğiz. Bundan sonra ça-
lınmadık kapı, girmedik ev bırakmayacağız. AK
Parti olarak 31 Mart’ta tekrar tarih yazacağız”
dedi.

Sorunların üstesinden geliriz

Esenyurt’un son yıllarda kat ettiği büyüme ile is-
tanbul’un en büyük ilçesi haline geldiğine dikkati
çeken Belediye Başkan adayı Ekinci, “Esenyurt’un
on yıl içinde üç kat büyümesine bağlı olarak olu-
şan ihtiyaçlarını biliyoruz. Bilgi ve tecrübelerimizle
rahatlıkla bunların üstesinden geleceğimiz gibi,
milletvekilliği yapmış olmanın avantajlarını da
Esenyurt’umuz için kullanacağız. Esenyurt ilçemiz
istanbul Büyükşehir Belediyesi ve devlet kaynakla-
rından AK Parti iktidarı avantajıyla bundan sonra
çok daha fazla faydalanacaktır. Her şeyin ötesinde
Cumhurbaşkanımızın Esenyurt’a olan sevgisi, ilgi
ve alakasının, ilçemizin esenliği ve gelişimi için
yeni fırsatlar doğuracağını şimdiden müjdeleyebi-
lirim” diye konuştu.

Parlamento muhabirleriyle bir araya gelen TBMM Başkanı
ve AK Parti İstanbul adayı Binali
Yıldırım, istifa tartışmalarını
değerlendirerek, "Benim bir teklifim
var; bütün seçime girecekler
bulundukları görevleri
bıraksınlar. Meclis bu düzenlemeyi
yapsın, buyursun herkes istifa etsin, biz
de edelim" önerisinde bulundu
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İSTANBUL

10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü dolayısıyla Parla-
mento muhabirleriyle

TBMM Tören Salonu’nda kahval-
tıda bir araya gelen Yıldırım, CHP
Grup Başkanvekili Özgür Özel’in
kendisine yönelik, “Seçimi kaza-
nırsa İstanbul Büyükşehir Belediye
başkanı olmayacağı” yönündeki id-
diası hatırlatılarak, “İstifa etmeyi
düşünüyor musunuz?” sorusu üze-
rine, "Bu sorunun sorulmasını arzu
etmezdim ama sorulmadan da top-
lantıyı bitireceğinizi düşünmüyordum.
Madem sordunuz, her şeyi size anlata-
yım. Ben çıktığım yoldan geri dönmem.
Belli ki benim kazanacağım arkadaşımızın
içine doğmuş, ‘seçilse de geri dönecek’
diyor. Özgür Özel’in söylemesi… Onlar da
artık kabul etmişler ki kazanacağım.  Bu ka-
rarı ne Özgür Özel ne de ben veriyorum.
Bunun kararını seçmen, İstanbullu verecek.
Verdiği karar da İstanbul’un, İstanbullunun
hayrı, geleceği için en güzel karar olacak"
yanıtını verdi. 

Ben hukukçu değilim

"Ben Cumhur İttifakı’nın adayıyım. Bu işin
profesörü TBMM Başkanvekili Mustafa
Şentop yanımda oturuyor. Ben hukukçu de-
ğilim" diyen Yıldırım, "Bir işe karar verme-
den önce onun sonuçlarının ne olacağını
araştırırım, düşünürüm, tahlil ederim ve
ona göre karar veririm. Verdiğim bu karar-
dan da vazgeçecek değilim.  Anayasanın 94.
maddesi tamamen yasama faaliyetleriyle il-
gilidir. Biz seçimi konuşuyoruz. Yasama
faaliyetleri, aslında Başkanlık Divanının olu-
şumuyla ilgilidir. Onun son cümlesi, ‘Meclis
Başkanı ve vekilleri, mensup olduğu siyasi
partinin faaliyetlerine katılamaz’ diye bir
hüküm ihtiva ediyor. Konumuz yasama ol-
madığına, seçim olduğuna göre, acaba bu
konuda başka hangi düzenleyici mevzuat
var, buna bakmak gerekiyor. Bunlardan biri
Siyasi Partiler Kanunu, diğeri Seçimlerin
Temel Hükümleri Ve Seçmen kütükleri
Hakkında Kanun, diğeri de Mahalli İdareler
ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyet-

leri
Seçimi
Hakkında
Kanun. Bu üç mevzuata gitmek gerekiyor.
Mahalli İdareler Seçimi Kanununa gittiği-
miz zaman, orada istifa etmemesi gereken-
ler anlatılıyor. ‘Milletvekilleri, Meclis
üyeleri… ‘İstifa etmelerine gerek yok’ diyor.
Burada Meclis Başkanı geçmiyor ama mil-
letvekili geçiyor. Meclis Başkanı olmak için
milletvekili olmak gerekiyor. Dolaylı olarak
Meclis Başkanı’nı da istifa etmeyecekler
arasında sayıyor" açıklamasını yaptı. 

Seçim siyasi faaliyet değildir

Yıldırım, Siyasi Partiler Kanununun 24.
maddesinde özetle, “Eğer Meclis Başkanı
tekrar milletvekili olmak için seçime katı-
lırsa, bu Anayasa’nın 94. maddesindeki kı-
sıtlama geçersizdir” denildiğini söyledi.
Maddede, “Belediye başkanlığında aday
olursa aynı durum mevcuttur” denilmedi-
ğini belirten Yıldırım, “Anayasanın 94. mad-
desi ve diğer kanunları bir arada
düşündüğümüzde, hukuki açıdan Meclis
Başkanının aday olmasında herhangi bir
sorun ve sıkıntı yok. Zaten tartışma da bu-
rada değil, tartışma Anayasanın 94. madde-
sine göre, siyasi faaliyetler yapılır mı?
Yapılmaz. Bizim yaptığımız bir siyasi faali-
yet yok, seçim bir siyasi faaliyet değil.

Seçim; ‘aday olduğumuz işle ilgili va-
tandaşlara ne yapacaksınız, ne ede-

ceksiniz, niye aday oldunuz’ bunu
anlatmaktır. Ben işin mahiyeti
olarak soruyorum; eğer Meclis
Başkanı bağımsız bir üyeden
seçilseydi, ne olacaktı, ona ne
diyecektik?” değerlendirmesini
yaptı.

Herkes istifa etsin 
ben de edeyim

"Belediye Başkanı kendi maka-
mında oturuyor ve o makam için

yarışıyor. Bir başkası da dışarıdan
gelip o makamı kazanmak için yarışı-

yor" diyen Yıldırım, "Meclis Başkanının
elinde hiçbir imkan yok, bütçesi yok, se-

çimde harcayacağı tek kuruşu yok. İcracı bir
makam değil, itibari bir makamdır, onun dı-
şında hiçbiri şeyi yok ama bir belediye baş-
kanı her şeyi yapar, her türlü imkanı elinin
altında mevcuttur.  Benim bir teklifim var;
madem öyle bütün seçime girecekler, bulun-
dukları görevleri bıraksınlar. Meclis bu dü-
zenlemeyi yapsın, o zaman bu tartışmalar
da sona ersin. Buyursun herkes istifa etsin,
biz de edelim. Bir çağrı yapıyorum. milletve-
killeri de ayrılsın, belediye başkanları da ay-
rılsın, bakanlar da ayrılsın. Kim varsa yeni
bir seçime giren, madem eşitsizlikten bahse-
diyoruz, herkes ayrılsın. Niye bir noktaya
yoğunlaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Yıldı-
rım, “İlk önce kim istifa edecek?” sorusu
üzerine, “Hep beraber, aynı anda.” ifadesini
kullandı. "Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Be-
lediye Başkanlığı’ndan, siz de Meclis Baş-
kanlığı’ndan mı istifa edeceksiniz?"
sorusuna ise Binali Yıldırım, "Ben isimler
için konuşmuyorum. Mecliste de belediye
başkanlığına aday olanlar var. Onlar da ay-
rılacak, herkes ayrılacak. Seçime giren ve şu
anda kamuda bir pozisyonu olan herkes
görevinden çekilecek, o zaman hiçbir tar-
tışma kalmaz. Kaldı ki tartışılacak bir konu
yok. Türkiye bir hukuk devleti. Hukukun
verdiği bir imkandan, ‘birilerinin hoşuna git-
medi’ diye vazgeçecek değiliz, kusura bak-
masınlar" karşılığını verdi.
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B ir vatandaş, bir esnaf, bir sivil toplum
örgütü, bir dernek, bir kuruluş bir bele-
diye başkanını, bir siyasetçiyi protesto

edebilir mi? Tartışmasız. Evet. Bunu yaptı-
ğında birileri karşı çıktığında da yapılması ge-
reken o esnafın, o kuruluşun yanında olmaktır.
Yaptığının doğru olduğunu savunmaktır. 

Bir kamu kurumunu yöneteni, protesto
etme, yaptığı bir işi beğenmeme, bununla ilgili
kamuoyuna açıklama yapmak demokratik 
bir haktır.

Ve bununla ilgili bir kamu yöneticisi, yan-
daşları bu kişiyi, bu kuruluşu, bu esnafı pro-
testo ederek; "bizim başkanı, bizim
siyasetçimizi eleştirdi. Şimdi o'ndan alışveriş
yapmıyoruz. Protesto ediyoruz" demekte kulla-
nılan bir demokratik hak karşısında baskıdır.

Aynı şeyi, karşıtlarımız yapsa; kötüler, lanet-
ler, kınar ancak bizden gördüklerimiz yaparsa
da alkışlarız. Anlayacağınız ikiyüzlüyüz.

****
Bunu bugün toplumsal hayatımızın her ala-

nında görmek mümkün. Hangi siyasi düşünce-
den olursanız olun, hangi düşünceye kendinizi
yakın hissederseniz hissedin, hangi kamu yöne-
ticisini severseniz sevin bu gerçek böyle.

Bizden birine yapılan eleştiride ayağa kalkı-
yor ve kınıyoruz. Eleştiri yapmamak o'nun yap-
tığının yanlış olduğunu söylememek için
mazeretler buluyuruz.

Bizden olmayana, öteki gördüğümüze vurun
abalıya dönüşüyoruz.

Halbuki yapılan aynı olmasına rağmen. 
Yapanın ve yapılanan bizden olup olmaması

tavır koymamızda önemli oluveriyor. 
Davranışlarımızda, yaptıklarımızda, açıkla-

malarımızda ne ilke kalıyor, ne ahlak... 
Yanlış bildiklerimiz; bizden gördüklerimiz

yaptığında iltimas gösteriyor, öteki gördükleri-
miz yaptığında ise lanet okuyoruz. Yedi sülale-
sini belliyoruz, anlayacağınız.

****
Bunu neden anlatıyorum. Aralık ayında Ba-

lıkçı Kenan diye bildiğimiz Kenan Balcı, Ka-
vaklı'da bulunan ve yıllardır kapalı tuttuğu
mekanının önündeki "arsa satılıyor" diye, çalı-
şanlarıyla, önündeki arsanın çamurlu olduğunu
gösterebilmek için de çizmeler giydirerek, park
yapılmadığını belirterek kurbanlı, meşaleli bir
gösteri yaptı.

Çalışanları olduğu halde, sanki Beylikdüzü
halkı protesto gösterisi yapıyor gibi kamuoyuna
sundu.

****
Yetmedi, bir de "Kinle nefretle bize burada

zulüm yapıyorlar. İş yapamıyoruz. Beylikdüzü
2018 yılını üzüntü içinde geçirdi. 2019 yılını
burada halk olarak Ekrem İmamoğlu'ndan kur-
tuluş yılı olarak ilan ettik. Kimseye iftiramız
yok. Yaşanılan durum ortada. Buranın park ve
yol oluşu bütün kayıtlarda mevcut. Biz burada
çevre sakini olarak imza topladık ve bütün yet-
kili mercilere bildirdik. Buraya gelen herkes bu
sefilliği görüyor ve yaşıyor" şeklinde 
açıklama yaptı. 

Yetmedi bir de şunları söyledi: "İki kurban
kestik. Bunları fakire fukaraya dağıtacağız.
İmamoğlu'nun gidişi kutlu olsun."

****
Bu haberle ilgili videoları izleyince içim 

cız etti.
Balıkçı Kenan'ı severim. Sevimli bir insan ve

aynı zamanda, işinin hakkını veren, gazeteci-

lerle İstanbul'da en yakın olan bir esnaf ve de
olanakları ölçüsünde destek veren bir 
şahsiyettir.

Siyasi bir partinin ilçe başkanı mısın, bele-
diye başkanı mısın ki, Balıkçı Kenan, bu şiddet
bu celal nedir?

Şayet arsanın önündeki yeri belediye satı-
yorsa, gidip "bana sat" diyerek önceliğin hakkın
olduğunu söylemektir. Yoksa "bu arsayı park
yap, benimde arsam değerlensin" diyorsan
bunun adı kişisel çıkardır. Bunu da kamu yararı
gibi gösterip kendi çıkarını (ki bunu yapmakta
bir haktır) korumak için ve sanki Beylikdü-
zü’nün çıkarını koruyormuş gibi algı yaratırsan
da olmaz.

Satılan yerin yol, park olduğunu söylemekte
insafsızlıktır. Çünkü orasını, büyükşehir beledi-
yesi yol projesini büyüterek geliş gidiş yaparak
zaten yaptı. Yolun yönünü değiştirdi, genişletti.

****
Balıkçı Kenan'ın, ayrıca Ekrem İmamoğlu

ile ilgili kentte "3 katlı yerlere 10 kat imar ar-
tışı yaptı" demesi de büyük bir haksızlıktır.

Sonra İmamoğlu'nu sevenler, Balıkçı Ke-
nan'dan alışveriş yapmamaya yönelik kam-
panya yürüttüğünde hesap etmediğin bir şeyle
karşılaşıverirsin. Ki, bu yapılan kampayayı da
doğru bulmadığımı belirtmek isterim. 

Bir esnafa düşen ilçe başkanı gibi davran-
mak, olmayan şeyi, kişisel çıkarını kamunun
yararı gibi sunmak değildir. 

****
AK Partililer'in "şimdi Balıkçı Kenan'dan

alışveriş yapalım" diyerek sosyal medyada pay-
laşımlarını, CHP'lilerinde protesto etmelerini
lütfen yer değiştirin.

Balıkçı Kenan, yerel iktidar AK Parti'de olsa
aynı protestoyu yapsa, bugün yanlış diyen
CHP'liler alkışlayacak, Balıkçı Kenan'ın destek-
lenmesi yönelik sosyal medyada kampanya baş-
latanlar da, CHP'lilerin yaptığı protestoyu
yapacaklardı.

Anlayacağınız iki yüzlüyüz.
Bir türlü doğruya doğru, yanlışa da yanlış

diyemeyeceğiz galiba. 
Ya da daha çok yol alacağız.
Balıkçı Kenan'ın arsasının değerlenmesi için

basın açıklaması, satış yapılmasını doğru bul-
madığını yönelik gösteri yapması anlamlı bulu-
nabilir. Dedik ya bunu kamu çıkarı gibi sunması
doğru değildir. 

Yetmez, açıklamalarını seçim kampanyasına
çevirir bir şekilde yapması, siyasallaşması, ken-
disini muhalif bir siyasi partinin ilçe başkanı
gibi açıklama yapması da doğru değildir. 

Son söz: Balıkçı Kenan yıllar önce Ekinoks
inşaatı (projesi) E-5'deki "Balıkçı Kenan'ın
önünü kapatıyor" diye açıklama yapmış ve  ka-
muoyu oluşturmuştu. Biz de kendisine destek
vermiştik. Sonra o proje daha makul bir hale
getirilerek küçültülmüştü. O zaman AK Parti
iktidarı vardı. Ne meşaleli gösteri, ne de "2009
Vehbi Orakçı'dan kurtuluş yılı" diyerek açık-
lama yapmamıştı. O gün öyle yapmaması ne
kadar doğruysa bugün şovla bir gösteri yap-
ması o kadar yanlıştı. O zaman tepkisini demo-
kratik ve haklı bir zeminde ortaya koymuş ve
herkesinde desteğini almıştı. Zamanın Beylik-
düzü Belediye Başkanı Vehbi Orakçı'da tepki-
leri ciddiye almış, duyarlılık göstermiş ve
Ekinoks projesinin daha makul olarak yapılma-
sına izin vermişti. 

Balıkçı Kenan'ın
yaptığı doğru

değildir!
Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 
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Binal, Yıldırım, yapılan tartışmaların siyasi olduğunu, hukuki
altyapısının olmadığını ifade ederek, Anayasanın 79. maddesinin,

bir yere aday olunduğu zaman, bu konudaki itirazların, anlaşmazlık-
ların çözüm yerini Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olarak gösterdiğine

dikkati çekti. Yıldırım, “Bizimle ilgili Anayasa bakımından hukuksuzluk
iddiası varsa, bunların merci YSK’dir. YSK de önüne konu geldiğinde
kararı verecektir. Bunun dışındaki tüm değerlendirmeler siyaseten
bizi yormaya yöneliktir. Ama ben ne yaptığımı biliyorum. Ben hu-
kuka saygısızlık edecek, hukuka uymayacak hiçbir işin içerisinde

olmam" dedi. “TBMM Başkanı olarak diğer adaylardan farkı-
nız olacak mı? Nasıl bir kampanya yürüteceksiniz?” soru-

suna Yıldırım, şu yanıtı verdi:  “Seçim meydanında
belediye başkanlığı için yarışınca, belediye

başkanı mı avantajlıdır yoksa dışarı-
dakiler mi avantajlıdır?"

Tartışmalar 

siyasi

EKREM İmamoğlu, CHP İstanbul İl Baş-
kanlığı ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı
tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Kadıköy Evlendirme Dairesi’ndeki toplantıya CHP
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ
Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu,
CHP ve İYİ Parti’nin il yönetimleri ile ilçe baş-

kanları katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan
İmamoğlu, "Her iki partinin ittifakı elbette çok de-
ğerli. İstanbul ittifakının oyuna talibiz, dedik. Evet
siyasi bir birliktelik var. Biz biliyoruz ki İstan-
bul'daki herkesin oyuna talibiz. Dolayısıyla siyasi
ayrım yapmaksızın, tüm siyasi partilere oy veren

insanların da bize oy verebileceğini, vermeleri
gerektiğini anlatabiliyor olmamız lazım"

dedi.

Hepinizden çok ben çalışacağım

İmamoğlu, "Dünyanın evrensel değerleri
üzerinden değerli bir yönetim anlayışını
bu ülkede sahip kılmak adına, İstanbul'da
da çok değerli bir süreci yeni bir yerel
yönetim anlayışını yeni nesil bir yöne-
tim anlayışını vurgulamak adına değer-

lerinden uzaklaşmayan bir yol haritası
ortaya koymak durumundayız. Hedefe
giden yolda her şey mübahtır anlayışına
karşıyız. Tam tersi bir tavırla ilkelerimize,
değerlerimize aykırı düşen hiç bir kav-
ramı sahada paylaşmayacağız. Seçimler

kazanılır, kaybedilir ama her iki siyasi
parti mensubu arkadaşlarımla temel

amacımızın sahada gönülleri kazanmak olduğunun al-
tını çiziyorum. İstanbul'da bu süreçte benden daha çok
alın teri döken kimseyi bulamayacaksınız. Hepinizden
çok ben çalışacağım. Çünkü iyi biliyorum ki çok çalış-
mayan, sürece liderlik yapamaz" ifadelerini kullandı.

Partizanlıktan uzak bir süreç

"Seçmene davranışın çok önemli olduğu günlerdeyiz"
diyen İmamoğlu, "Türkiye'de bazı kavramlar son za-
manlarda değişse de bizim tevazu ile insanlara yakla-
şacağımızı ama en üst irade ile bu kenti
yöneteceğimizin altını çizebileceğimiz münasebet or-
tamı yaratmalıyız. Bu manada da seçmenle konuşur-
ken seçmeni suçlayıcı bir dil kullanmadan, onlara
nutuk atmadan onları dinlemeyi, anlamayı ve onlarla
süreci paylaşma metodunu geliştirmemiz lazım. Türki-
ye'nin şu anda en büyük düşmanı dediğim partizanlık
duygusundan uzak bir süreç yönetmeliyiz.  Bugün par-
tizanlıktan öte hizmeti İstanbul'un ihtiyaçlarını, beklen-
tilerini anlatmak durumundayız" ifadelerini kullandı. 

Değişimin zamanı geldi

Seçimi kazanacaklarını belirten İmamoğlu, "Süreç zor
bir süreç. Çok adil bir ortam yok onu da biliyoruz.Hak
ve hukuk çok fazla irdelenmiyor. Onu da biliyoruz.
Doğru değiller. Vatandaşımız şikayetçi. İstanbul'da her-
kesle konuşuyoruz. Herkes mutsuz. Neredeyse yüzde
60 insan bu kenti terk etmek istiyor. Bu kadim ve güzel
kentin tadına varamıyor. Dolayısıyla biz bu sefer başa-
racağız. Çünkü değişim zamanının geldiğini görüyo-
ruz. Buna hep birlikte inanmalıyız. Hep birlikte sonsuz
derecede başaracağımıza inanmalıyız" diye konuştu. 

CHP'nin İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı adayı Ekrem
İmamoğlu, "Süreç zor bir süreç. 
Çok adil bir ortam yok onu da 

biliyoruz. Hak ve hukuk çok fazla
irdelenmiyor. Vatandaşımız

şikayetçi. İstanbul'da herkesle
konuşuyoruz. Herkes mutsuz"

diye konuştu

İstanbul’da
herkes mutsuz

Binali
Yıldırım

Ekrem İmamoğlu



1.İhale Tarihi : 28/01/2019 günü, saat 09:00 - 09:05 arası.
2.İhale Tarihi : 18/02/2019 günü, saat 09:00 - 09:05 arası.
İhale Yeri : OTİM OTOPARKI FULYA MAH. PRF.DR.BÜLENT TARCAN SOKK. NO:48 ŞİŞLİ İSTANBUL 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 480.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 28/01/2019 günü, saat 09:15 - 09:20 arası.
2.İhale Tarihi : 18/02/2019 günü, saat 09:15 - 09:20 arası.
İhale Yeri : OTİM OTOPARKI FULYA MAH. PRF.DR.BÜLENT TARCAN SOKK. NO:48 ŞİŞLİ İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
2 230.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 28/01/2019 günü, saat 09:30 - 09:35 arası.
2.İhale Tarihi : 18/02/2019 günü, saat 09:30 - 09:35 arası.
İhale Yeri : OTİM OTOPARKI FULYA MAH. PRF.DR.BÜLENT TARCAN SOKK. NO:48 ŞİŞLİ İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
3 230.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 28/01/2019 günü, saat 09:45 - 09:50 arası.
2.İhale Tarihi : 18/02/2019 günü, saat 09:45 - 09:50 arası.
İhale Yeri : OTİM OTOPARKI FULYA MAH. PRF.DR.BÜLENT TARCAN SOKK. NO:48 ŞİŞLİ İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
4 230.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 28/01/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 18/02/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : OTİM OTOPARKI FULYA MAH. PRF.DR.BÜLENT TARCAN SOKK. NO:48 ŞİŞLİ İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
5 230.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 28/01/2019 günü, saat 10:15 - 10:20 arası.
2.İhale Tarihi : 18/02/2019 günü, saat 10:15 - 10:20 arası.
İhale Yeri : OTİM OTOPARKI FULYA MAH. PRF.DR.BÜLENT TARCAN SOKK. NO:48 ŞİŞLİ İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
6 230.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 28/01/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
2.İhale Tarihi : 18/02/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri : OTİM OTOPARKI FULYA MAH. PRF.DR.BÜLENT TARCAN SOKK. NO:48 ŞİŞLİ İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
7 170.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 28/01/2019 günü, saat 10:45 - 10:50 arası.
2.İhale Tarihi : 18/02/2019 günü, saat 10:45 - 10:50 arası.
İhale Yeri : OTİM OTOPARKI FULYA MAH. PRF.DR.BÜLENT TARCAN SOKK. NO:48 ŞİŞLİ İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
8 230.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 28/01/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 18/02/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : OTİM OTOPARKI FULYA MAH. PRF.DR.BÜLENT TARCAN SOKK. NO:48 ŞİŞLİ İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
9 200.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 28/01/2019 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
2.İhale Tarihi : 18/02/2019 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
İhale Yeri : OTİM OTOPARKI FULYA MAH. PRF.DR.BÜLENT TARCAN SOKK. NO:48 ŞİŞLİ İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
10 200.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 28/01/2019 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
2.İhale Tarihi : 18/02/2019 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
İhale Yeri : OTİM OTOPARKI FULYA MAH. PRF.DR.BÜLENT TARCAN SOKK. NO:48 ŞİŞLİ İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
11 250.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 28/01/2019 günü, saat 11:45 - 11:50 arası.
2.İhale Tarihi : 18/02/2019 günü, saat 11:45 - 11:50 arası.
İhale Yeri : OTİM OTOPARKI FULYA MAH. PRF.DR.BÜLENT TARCAN SOKK. NO:48 ŞİŞLİ İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
12 250.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 28/01/2019 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.
2.İhale Tarihi : 18/02/2019 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.
İhale Yeri : OTİM OTOPARKI FULYA MAH. PRF.DR.BÜLENT TARCAN SOKK. NO:48 ŞİŞLİ İSTANBUL 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
13 280.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 28/01/2019 günü, saat 12:15 - 12:20 arası.
2.İhale Tarihi : 18/02/2019 günü, saat 12:15 - 12:20 arası.
İhale Yeri : OTİM OTOPARKI FULYA MAH. PRF.DR.BÜLENT TARCAN SOKK. NO:48 ŞİŞLİ İSTANBUL 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
14 300.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 28/01/2019 günü, saat 13:00 - 13:05 arası.
2.İhale Tarihi : 18/02/2019 günü, saat 13:00 - 13:05 arası.
İhale Yeri : OTİM OTOPARKI FULYA MAH. PRF.DR.BÜLENT TARCAN SOKK. NO:48 ŞİŞLİ İSTANBUL 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
15 300.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 28/01/2019 günü, saat 13:15 - 13:20 arası.
2.İhale Tarihi : 18/02/2019 günü, saat 13:15 - 13:20 arası.
İhale Yeri : OTİM OTOPARKI FULYA MAH. PRF.DR.BÜLENT TARCAN SOKK. NO:48 ŞİŞLİ İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
16 300.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 28/01/2019 günü, saat 13:30 - 13:35 arası.
2.İhale Tarihi : 18/02/2019 günü, saat 13:30 - 13:35 arası.
İhale Yeri : OTİM OTOPARKI FULYA MAH. PRF.DR.BÜLENT TARCAN SOKK. NO:48 ŞİŞLİ İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
17 220.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 28/01/2019 günü, saat 13:45 - 13:50 arası.
2.İhale Tarihi : 18/02/2019 günü, saat 13:45 - 13:50 arası.
İhale Yeri : OTİM OTOPARKI FULYA MAH. PRF.DR.BÜLENT TARCAN SOKK. NO:48 ŞİŞLİ İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
18 220.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 28/01/2019 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
2.İhale Tarihi : 18/02/2019 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
İhale Yeri : OTİM OTOPARKI FULYA MAH. PRF.DR.BÜLENT TARCAN SOKK. NO:48 ŞİŞLİ İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
19 185.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 28/01/2019 günü, saat 14:15 - 14:20 arası.
2.İhale Tarihi : 18/02/2019 günü, saat 14:15 - 14:20 arası.
İhale Yeri : OTİM OTOPARKI FULYA MAH. PRF.DR.BÜLENT TARCAN SOKK. NO:48 ŞİŞLİ İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
20 170.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 28/01/2019 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
2.İhale Tarihi : 18/02/2019 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
İhale Yeri : OTİM OTOPARKI FULYA MAH. PRF.DR.BÜLENT TARCAN SOKK. NO:48 ŞİŞLİ İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
21 200.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 28/01/2019 günü, saat 14:45 - 14:50 arası.
2.İhale Tarihi : 18/02/2019 günü, saat 14:45 - 14:50 arası.
İhale Yeri : OTİM OTOPARKI FULYA MAH. PRF.DR.BÜLENT TARCAN SOKK. NO:48 ŞİŞLİ İSTANBUL 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
22 200.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 28/01/2019 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.
2.İhale Tarihi : 18/02/2019 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.
İhale Yeri : OTİM OTOPARKI FULYA MAH. PRF.DR.BÜLENT TARCAN SOKK. NO:48 ŞİŞLİ İSTANBUL 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
23 200.000,00 1   %18 
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Örnek no: 25*

34BFR346 Plakalı , 2018 Model , MERCEDES-BENZ
Marka , e class e220 d 2.0 exclusive 4 matic Tipli ,
WDD2130051A440907 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel ,
Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Siyah ,
ARAÇ GENEL DURUM İYİ LASTİKLER İYİ DU-
RUMDA MUHTELİF ÇİZİKLER MEVCUT

34BDV944 Plakalı , 2017 Model , MERCEDES-BENZ
Marka , c 200 d amg Tipli , WDD2050371R375716 Şasi
No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi
Sedan , ARAÇ GENEL DURUM İYİ , MUHTELİF ÇİZİK-
LER VAR , LASTİKLER İYİ

34BGU958 Plakalı , 2018 Model , MERCEDES-BENZ
Marka , c 200 d amg Tipli , WDD2050371F696759 Şasi
No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi
Sedan , Rengi Beyaz , ARAÇ GENEL DURUM İYİ
MUHTELİF ÇİZİKLER VAR LASTİKLER İYİ DURUMDA

34BGU948 Plakalı , 2018 Model , MERCEDES-BENZ
Marka , c 200 d amg Tipli , WDD2050371F713573 Şasi No'lu
, Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan ,
MUHTELİF ÇİZİKLER VAR , ÖN TAMPONDA VURUKTAN
DOLAYI ÇİZİKLER MEVCUT. ARAÇ GENEL DURUMU İYİ

34BGT348 Plakalı , 2018 Model , MERCEDES-BENZ
Marka , c 200 d amg Tipli , WDD2050371F696539 Şasi
No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi
Sedan , ARAÇ GENEL DURUM İYİ MUHTELİF ÇİZİKLER
VAR LASTİKLER İYİ DURUMDA

34BHS324 Plakalı , 2018 Model , MERCEDES-BENZ
Marka , c 200 d amg Tipli , WDD2050371F697467 Şasi
No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan
, ARAÇ GENEL DURUM İYİ , LASTİKLER İYİ DURUMDA ,
MUHTELİF ÇİZİKLER VAR

34BEE809 Plakalı , 2017 Model , MERCEDES-BENZ
Marka , c 200 d comfort Tipli , WDD2050371R356143
Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa
Tipi Sedan , ARAÇ GENEL DURUM İYİ MUHTELİF
ÇİZİKLER VAR LASTİK DURUMU İYİ

34BDL233 Plakalı , 2017 Model , MERCEDES-BENZ
Marka , c 200d comfort Tipli , WDD2050371R372976
Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa
Tipi Sedan , ARAÇ GENEL DURUM İYİ MUHTELİF
ÇİZİKLER MEVCUT

34BDV964 Plakalı , 2018 Model , MERCEDES-BENZ
Marka , a 180 d amg Tipli , WDD1760121F764758 Şasi
No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi
Hatcback 5 kapı , ARAÇ GENEL DURUMU İYİ , LAS-
TİKLER İYİ DURUMDA , MUHTELİF ÇİZİKLER VAR

34AHR918 Plakalı , 2017 Model , MERCEDES-BENZ
Marka , a180 d amg Tipli , WDD1760121J677280 Şasi
No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi
Hatcback 5 kapı , ARAÇ GENEL DURUMU İYİ LAS-
TİKLER İYİ DURUMDA MUHTELİF ÇİZİKLER VAR

35ADE848 Plakalı , 2018 Model , MERCEDES-
BENZ Marka , C180 comfort Tipli ,
WDD2050401F724516 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin ,
Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , ARAÇ GENEL
DURUM İYİ MUHTELİF ÇİZİKLER VAR

34BFL733 Plakalı , 2018 Model , MERCEDES-BENZ
Marka , c180 comfort Tipli , WDD2050401F725426
Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik ,
Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , ARAÇ GENEL
DURUM İYİ , LASTİKLER İYİ DURUMDA, MUHTE-
LİF ÇİZİKLER MEVCUT

34BIN845 Plakalı , 2018 Model , MERCEDES-BENZ
Marka , c 180 comfort Tipli , WDD2050401R395474
Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik ,
Kasa Tipi Sedan , ARAÇ GENEL DURUM İYİ , MUH-
TELİF ÇİZİKLER VAR, LASTİKLER İYİ DURUMDA

34AJH014 Plakalı , 2017 Model , MERCEDES-BENZ
Marka , c 180 amg Tipli , WDD2050401R355612 Şasi
No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Kasa
Tipi Sedan , ARAÇ GENEL DURUM İYİ , LASTİKLER
İYİ DURUMDA, MUHTELİF ÇİZİKLER VAR

34BDE850 Plakalı , 2017 Model , MERCEDES-BENZ
Marka , c 180 amg Tipli , WDD2050401R359148 Şasi
No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Kasa
Tipi Sedan , Rengi Beyaz , ARAÇ GENEL DURUM İYİ
MUHTELİF ÇİZİKLER VAR LASTİKLER İYİ DU-
RUMDA

34AJH760 Plakalı , 2017 Model , MERCEDES-
BENZ Marka , c 180 amg Tipli ,
WDD2050401R363226 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Ben-
zin , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , ARAÇ
GENEL DURUM İYİ , LASTİKLER İYİ DURUMDA ,
MUHTELİF ÇİZİKLER VAR

34ADL450 Plakalı , 2017 Model , MERCEDES-BENZ
Marka , a180 d amg Tipli , WDD1760121J705820 Şasi
No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi
Hatcback 5 kapı , ARAÇ GENEL DURUM İYİ LASTİK-
LER İYİ MUHTELİF ÇİZİKLER VAR

34AHS282 Plakalı , 2017 Model , MERCEDES-BENZ
Marka , c 180 amg Tipli , WDD2050401R317709 Şasi
No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi
Sedan , ARAÇ GENEL DURUM İYİ , LASTİKLER , İYİ
DURUMDA, MUHTELİF ÇİZİKLER VAR

34BHZ028 Plakalı , 2018 Model , MERCEDES-BENZ
Marka , c180 comfort Tipli , WDD2050401R395145
Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Kasa
Tipi Sedan , ARAÇ GENEL DURUM İYİ LASTİKLER İYİ
DURUMDA MUHTELİF ÇİZİKLER VAR

34BIN822 Plakalı , 2018 Model , MERCEDES-BENZ
Marka , c 180 comfort Tipli , WDD2050401R393504
Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Kasa
Tipi Sedan , ARAÇ GENEL DURUM İYİ , MUHTELİF
ÇİZİKLER VAR , LASTİKLER İYİ

34AJH662 Plakalı , 2017 Model , MERCEDES-BENZ
Marka , c 200 d amg Tipli , WDD2050371R362973 Şasi
No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi
Sedan , ARAÇ GENEL DURUM İYİ LASTİKLER İYİ ,
MUHTELİF ÇİZİKLER VAR

34BBA923 Plakalı , 2017 Model , MERCEDES-BENZ
Marka , class c200 d amg Tipli ,
WDD2050371R363648 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel ,
Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Siyah ,
ARAÇ GENEL DURUM İYİ , LASTİKLER İYİ DU-
RUMDA MUHTELİF ÇİZİKLER VAR

34AJH013 Plakalı , 2017 Model , MERCEDES-BENZ
Marka , c 180 amg Tipli , WDD2050401R358951 Şasi
No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Kasa
Tipi Sedan , ARAÇ GENEL DURUM İYİ , LASTİKLER
İYİ DURUMDA , MUHTELİF ÇİZİKLER VAR

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 bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedeli-
nin 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; bi-
rinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda 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.
07/01/2019

(İİK m.114/1, 114/3)
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Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla gösterdiği performansla adından
söz ettiren Olivier Veigneau, ligin ikinci devresindeki hedeflerini, transferde
adı geçen Trezeguet ile Diagne hakkındaki düşüncelerini ve Mustafa Denizli'nin
kendilerine gösterdiği ilgi hakkında önemli açıklamalarda bulundu

A maçlarının her zaman iyi bir sezon
geçirmek ve sahaya iyi bir futbol
ortaya koymak olduğunu söyleyen

deneyimli oyuncu, "Yaptığımız güçlü başlan-
gıç da bu amacı takip etme adına yardımcı
oldu. Bu kulübün her sezon amacı, ligi biti-
rebildiği en yüksek yerde bitirmek, biz de
bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Fi-
nansal olarak bazı kulüplerin bizden fazla
potansiyeli olabilir ama bununla alakalı bir
endişemiz yok. Biz çalışmaya devam ediyo-
ruz" dedi.

Tekrar için uğraşıyoruz

İkinci yarıda zorlu bir sürecin kendilerini
beklediğini dile getiren Veigneau, "Başlan-
gıçların önemli olduğunun hepimiz farkın-
dayız. Burada yaptığımız hazırlıklar
başlangıcı doğru yapabilmek ve yoğun fiks-
türe kendimizi hazırlayabilmek için. Bura-
daki çalışmalarımız yoğun geçiyor, 1 hafta
dinlendikten sonra herkes tekrar odaklan-
mış durumda. Lige yaptığımız güçlü başlan-
gıcı tekrar etmek için uğraşıyoruz" diye
konuştu.İkinci yarı sert olacakBu süreçte
ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarının
altını çizen tecrübeli savunmacı, "Kupa
zorlu bir yolculuk. Geçen sezon yarı finale
kadar çıkabildik, ötesine geçemedik. Bu
yolculukta da çok
büyük takımlara
karşı oynamadık. O
yüzden şimdi Tür-
kiye Kupası ile ilgili
bir şey söylemek
için çok erken.
Çünkü çok zorlu
rakipler ile oynaya-
cağız. Lig ile alakalı
da, bütün takımlar
birbirine çok
yakın
se-

viyede, bunu lig sıralamasından da görebili-
yorsunuz. Hepsinin puanı birbirine oldukça
yakın. Neredeyse eşit puandalar. Önümüzde
de daha 17 maç var. Ancak başarıyı çok
fazla istediğimizi söyleyebilirim. Hem Ba-
şakşehir, hem de Beşiktaş oldukça büyük
isimlerle anlaştılar, Robinho ve Burak Yıl-
maz. Oldukça sert bir ikinci yarı bizi bekli-
yor. Biz de kendi yolumuzda elimizden
gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.
Hem kendime hem de takımıma güveniyo-
rum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Denizli ile çalışmak önemli

33 yaşında tecrübeli bir oyuncu olduğuna
işaret eden Veigneau, teknik direktör Mus-
tafa Denizli'nin deneyimlerinden de bir şey-
ler öğrendiğini vurgulayarak, "Benim için
böyle bir hoca ile çalışmak oldukça önemli.
Kazandığı kupalar ve başarılar, bu tecrübe-
lerini bize aktarması hem genç oyuncular
için çok önemli hem de kadrodaki bütün
oyuncular için çok önemli. Genç oyuncular
için bir örnek aynı zamanda. O yüzden tec-
rübelerinden yararlandığımız için iyi hisse-
diyoruz" şeklinde bahsetti.

Her takım onları ister

Takım arkadaşları Diagne ve Trezeguet'nin
lige iyi bir başlangıç yaptığını belirten dene-
yimli oyuncu, "Hem Diagne, hem Trezeguet
gösterdikleri performansla puanlar kazan-
mamıza çok yardımcı oldu. Tabii ki sadece
bu iki oyuncu sayesinde değil, bütün oyun-
cular sayesinde bu başarıyı elde ettik.
Fakat takımımızda Diagne gibi her maçta
gol atan oyuncu, Trezeguet gibi her maçta
fark yaratan bir oyuncu olunca maçları ka-
zanmak daha kolay oluyor. İkisi de umarım
bizimle kalacaklar. Kulüp onları burada tut-
mak için elinden geleni yapıyor. Trezeguet

kendine çok güvenli, sahada istediği
her şeyi yapabilecek bir oyuncu.

Hızlı, teknik ve iyi bir bitirici. Aynı
zamanda işini çok da ciddiye alan
bir isim, sürekli kendini geliştir-
mek isteyen, çok çalışan bir
oyuncu. Her takımın sahip
olmak isteyeceği bir isim. Ha-
rika da bir takım arkadaşı"
açıklamasında bulundu.

Fransa'da ilgi arttı

Türkiye'deki lig ve futbol
hakkında da görüşlerini
paylaşan Veigneau, bu-
nunla birlikte beğen-
diği genç
oyunculardan da bahsederek, "Türkiye ligi-
nin geldiğimden bu yana geliştiğini düşünü-
yorum. Fransa'dayken burayı çok fazla takip
etmiyordum ama geldikten sonra oynadığım
yıllar içerisinde Fransa'da da Türk futboluna
olan ilginin arttığını görebiliyorum. İnsanlar
Türk futbolunu daha fazla takip etmeye
başladı, bu lig için oldukça iyi bir şey. Daha
fazla takım yarışa ortak oluyor. Bu takım-
larda gerçekten iyi oyuncular var. Buraya
gelmeden önce Başakşehir'den Edin Vis-
ca'yı tanımıyordum ancak geldikten sonra
ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gör-
düm. Aynı zamanda Cengiz Ünder gibi bir
örnek var. Başakşehir'de iyi bir performans
sergiledikten sonra Roma'ya transfer oldu.
İnanıyorum ki birçok yetenekli Türk futbolcu
Cengiz'in yolunu takip edecektir ve kendile-
rine çok iyi bir kariyer planlayacaklardır.
Trabzonspor'da da Abdulkadir ve Yusuf ol-
dukça iyi oyuncular. İşlerini ciddiye aldıkları
sürece Avrupa'da iyi bir kariyer yapacakla-
rına inanıyorum" dedi.

Zlatan ve Burak

Dünya futbolundan Zlatan Ibrahimovic'i be-
ğendiğini belirten 33 yaşındaki savunmacı,
"İnanılmaz güçlü. Çok iyi bir tekniği var ve

harika bir bitirici. Her zaman bize karşı oy-
nadığında gol attı. O yüzden çok etkileyici
bir performansı var. Fransa'da top oynarken
en beğendiğim oyuncu kesinlikle Ibrahimo-
vic'ti" ifadelerini kullandı. Veigneau, Türki-
ye'den ise beğendiği oyuncularla ilgili
şunları söyledi; "Edin Visca'yı yaklaşık 3.5
senedir tanıyorum. Oldukça iyi bir oyuncu.
Atiker Konyaspor'dan Skubic'i beğeniyorum.
Belki kanat oyuncusu değil ama hücumu
çok seven bir bek, çok fazla atağa katılıyor,
O'nu savunmak çok zor olabiliyor. Burak Yıl-
maz'ı da söyleyebilirim, çok iyi bir bitirici.
Her zaman kontrol altında tutulması gere-
ken bir oyuncu. Çok kaliteli ve yetenekli.
Türkiye ligi için birçok yetenekli oyuncunun
olması bir şans. Her takımın oyunu değişti-
rebilecek, oyuna etki edebilecek oyuncuları
var."

Daha fazla puan alabilirdik

Bu sezon ligde çok fazla gol atan takımlar-
dan biri olduklarını ancak bunun yanında
çok fazla da kalelerinde gol gördüklerine
değinen savunma oyuncusu, "Belki bu hü-
cumda aldığımız risklerden, çok fazla gol
atma isteğimizden kaynaklanıyor olabilir.
Hücuma etki edebilecek, oyunu değiştirebi-

lecek birçok oyuncumuz var. Ama işin de-
fansif yönünü geliştirmemiz lazım, daha az
gol yememiz lazım. Baktığınızda ligin ilk ya-
rısında 2-3 tane daha az gol yemiş olsaydık
ligin ilk yarısını daha fazla puanla bitirebil-
dik. Defans oyuncusu olarak daha az gol
yemeyi istiyorum, bu da takım olarak yapa-
bileceğimiz bir şey" diye konuştu.

İki yıl daha devam

Kendisi için en önemli şeyin fit olabilmek ol-
duğunu belirten Kasımpaşalı futbolcu,
"Tembel bir oyuncu değilim, çalışmaya
devam ediyorum. Benim yaşımda aslında en
önemli şeylerden biri de çalışma motivasyo-
nunuzu kaybetmemek. Bu motivasyonu da
kaybetmedim. Hala antrenman ve oynamak
için motivasyonum var. Eğer bir gün bu son-
lanırsa o zaman kariyerimi bitirmeyi düşü-
neceğim. Şu an kendimi iyi hissediyorum,
önümüzdeki 2 yıl daha futbol oynamaya
devam edebilirim. Kasımpaşa'da kendimi
mutlu hissediyorum, Türkiye'de bulunmak-
tan çok memnunum. Ailem de uyum sağla-
mış durumda. Değişiklik yapmanın gereği
olduğunu düşünüyorum, kariyerimi devam
ettirip daha sonra neler olacağını görece-
ğiz" açıklamasında bulundu. DHA

IKINCI YARI
SERT OLACAK

Belirleyici
haftalar
olacak

İkinci yarının başlarında Başakşehir
ile oynayacaklarını ve bu maçtan ala-
cakları 3 puanın kendilerini zirveye
daha fazla yaklaştıracağını vurgula-
yan Veigneau, "İlk yarıda yaptığımız
bazı hatalar oldu. Çok fazla puan
kaybettik, Alanyaspor'a, Antalyas-
por'a, Kayserispor'a yenildik. İkinci

yarıda bunları yaşamamamız gereki-
yor. Oynadığımız maçlarda en azın-
dan birer puan alabilirdik. Çok
belirleyici haftalar olacak, özellikle di-
rekt rakiplerimize karşı oynayacağı-
mız maçlarda alacağımız sonuçlar
belirleyici olacak. Ligin ikinci yarısı
her takım için çok zor geçecek" dedi.

Medipol Başakşehir maçına kısa bir süre kala Ogenyi Onazi'nin boşluğu başta
olmak üzere birkaç transfer yapmak isteyen Trabzonspor aradığını Portekiz'de
buldu. Porto forması giyen Chidozie Awaziem'i listesine ekleyen bordo
mavililer ilk adımları da attı. Buna göre satın alma opsiyonu bulunacak
şekilde Afrikalı oyuncunun kiralanması için 
uğraşılacak.

Türkiye'ye sıcak bakıyor

Onazi'nin yokluğunda bir ön libero arayan Trabzons-
por'un radarına giren Chidozie Awaziem stoper böl-
gesinde görev yapsa da vatandaşının yerinde de
oynayabiliyor. Bu yönü ile de avantaj sağlayacak ol-
ması düşünüldüğünde ön plana çıkan Nijeryalı
geçen sezon Nantes'te kiralıktı. Bu sezon çok az
maça çıkan ve bu sebeple Türkiye'ye gelmeye sıcak
bakan Awaziem takımdaki diğer Afrikalı oyuncula-
rın varlığı ile fazla yabancılık da çekmeyecek.

Karar bekleniyor

Geçici olarak koyulan transfer yasağını kaldırmak
için gece gündüz çalışan ve buna rağmen görüşme-
lere başlayan Trabzonspor'da kararın verilmesi bek-
leniyor. Bordo mavililer Kucka ve Olcay'dan sonra
oluşacak maaş yükü ile birlikte rahatlamak ve Awazi-
em'i kadrosuna katmak amacında. BURAK ZİHNİ

Devre arası transfer döneminde kadrosuna kaliteli isimleri 
katmak isteyen Trabzonspor Chidozie Awaziem için temaslara
başladı. Bordo mavililerin niyeti Nijeryalıyı 1.5 sene kiralamak

Türkiye Otomobil Sporları
Federasyonunun (TOSFED),

Türkiye Rallisi öncesinde ve
sırasında "sıfır atık" parolası

doğrultusunda çevresel 
etkilerin azaltılması için

yaptığı çalışmalar, FIA
tarafından denetlendi.

Türkiye Rallisi, ilk
yılında 2 yıldız 

seviyesine 
akredite olmayı

başardı.

Trabzonspor’un
Awaziem sevdası!

TOSFED'in Çevre Koruma
ve Ambalaj Atıkları Değer-
lendirme Vakfı (ÇEVKO)
ile gerçekleştirdiği iş bir-
liği kapsamında çevre bi-
lincinde farkındalık
oluşturan karbon ayak izi-
nin azaltılması çalışmaları
FIA'nın da dikkatinden
kaçmadı. Organizasyon
sonrası 22,5 ton geri dön-
üştürülebilir ambalaj atığı
toplanarak doğanın ko-
runması sağlandı.

Temizlik yapıldı

Toyota Gazoo Racing
World Rally Team ve Mar-
maris Belediyesi iş birli-
ğinde 15 Eylül Dünya
Temizlik Günü'nde İçmeler
Pazaryeri'ndeki seyirci
noktalarında gönüllülerce

temizlik yapıldı. TOSFED'in
sosyal medya hesapları da
ralli severlere çevre bi-
linci konusunda bilgilen-
dirme çalışmaları yaptı.
Proje kapsamında TOSFED
Kadınlar Komitesi ise "Bir
Pilot-Bir Fidan" projesi ile
Türkiye Rallisi'ne katılan
dünyanın en hızlı pilotları
adına TEMA Vakfına ba-
ğışta bulunuldu.
Sürdürülebilirlik bilincini
yansıtmayı hedefliyoruz
TOSFED Başkan Yardım-
cısı Nisa Ersoy konuyla il-
gili yaptığı açıklamada,
"Kayıt altına alınan çevre-
sel etki değerlerini bu yıl
daha da azaltıp karbon
ayak izini başarıyla silen
ülke unvanını elde etmek
istiyoruz” dedi. AA

Türkiye 2 yıldız Türkiye 2 yıldız Türkiye 2 yıldız Türkiye 2 yıldız Türkiye 2 yıldız Türkiye 2 yıldız 
seviyesinde
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Söyleşinin sonunda Avcılar Belediye Başkanı
Handan Toprak, Beylikdüzü Belediye Başkanvekili
Ömer Şatır ve CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı
Hüseyin Remzi Gökbulak, sahneye çıkarak konuş-
macılara çiçek takdim etti. Burada kısa bir konuşma
yapan Belediye Başkanı Toprak, “Gazetecilerin işle-
rini özgürce yapabildiği hiçbir sıkıntı yaşamadığı
refah içerisinde mesleklerini gerçekleştirebilecekleri
bir Türkiye diliyorum” diye konuştu.

İstanbul Gazeteciler Derneği'nin (İGD) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle
düzenlediği “Gazeteciliğin Dünü Bugünü” adlı söyleşide konuşan Dernek Başkanı
Mehmet Mert, “Bugün ne yazık ki gazeteciliğin birçok sorunu var. Türkiye'de artık
gazeteciliği gazeteciler yapamaz hale geldi. Maalesef mesleğin kimyası bozuldu” dedi

kimyaSi
bozuldu

CiCek takdim ettiler

Ocak ayı ikinci 
oturumunu gerçekleştiren 

Büyükçekmece Belediye
Meclisi tarihi bir karara

imza atarak, hizmet
anlamında ilçeye katkı

sunanlara “Üstün Hizmet
Madalyası” verilmesi
kararını oybirliğiyle

kabul etti

Büyükçekmece Belediyesi Ocak ayı meclis
toplantısı ikinci oturumu belediye hizmet bi-
nası meclis salonunda gerçekleşti. Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün
başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplan-
tısında Büyükçekmece’nin gelişmesinde
büyük katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara
“Üstün Hizmet Madalyası” verilmesi mad-
desi belediye meclisinin oy birliğiyle kabul
edildi. 

Madalya ile onurlandırılacaklar

Kültür, sanat ve spor alanında Büyükçekme-
ce’nin adını duyuran, yerel yönetimlerde hiz-
met vermiş yöneticiler, bölgenin
kalkınmasına katkı sunan ve istihdam sağla-

yan sanayi kuruluşları, yaptıkları bağışlarla
ilçeye okul, ibadethane kazandıran hayırse-
verler  “Üstün Hizmet Madalyası”,  “Hizmet
Onur Madalyası” veya “Hizmet Madalyası”
ile onurlandırılacak.  

1398 belediye arasında bir ilk

Büyükçekmece’yi spor, bilim, sağlık ve eği-
timde ulusal ve uluslararası alanlarda temsil
ederek belediyeye karşılıksız yardımda bulu-
nan kişilere de Üstün Hizmet Madalyası ve-
rileceğini belirten Başkan Akgün şu şekilde
konuştu: “1398 belediye arasında ilk defa bu
şekilde bir hukuka, kanuna uygun üstün hiz-

met madalyası veriliyor. Bu da Büyükçek-
mece Belediye Meclisi’nin ayrıcalıklığı olsun.
Her madalyanın bir numarası olacak ve ma-
dalya kütüğüne işlenecek. Bizim bu yaptığı-
mız bir kanundur ve ona bağlı yönetmelik
vardır. 100 sene sonra Büyükçekmece Mecli-
si’nin 24 numaralı üstün hizmet madalyası-
nın kime verildiği orada kayıtlı olarak
gözükecek. Büyükçekmece Kültür ve Sanat
Festivali’nin bel kemiklerinden bir tanesi de
Altınköprü Halk Dansları Topluluğu’dur. Bu
topluluk üç tane dünya birinciliği ödülü aldı.
Türk Folklor Kurumu’yla birlikte onları da
üstün hizmet madalyasına tabii tutuyoruz.” 
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cemal Süreya unutulmadı
Türk şiirinin unutulmaz isimlerinden Şair Cemal Süreya,
vefatının 29’uncu yılında yurt içinden ve yurt dışından gelen
şairlerin katıldığı bir programla Maltepe’de anıldı
Program yazar Vedat akda-
mar ve Emel Koşar’ın mode-
ratörlüğünde gerçekleşti.
Program, Cemal Süreya'nın
hayatına ilişkin belgesel nite-
liğindeki ‘Süreya’nın Cemali’
isimli film gösterimiyle baş-
ladı. Yönetmenliğini a. ayben
altunç Yarbaşı’nın üstlendiği
filmde Cemal Süreya’nın
kendi sesinden hayat hika-
yesi, fotoğrafları ve şiirleri
perdeye yansıdı. maltepe Be-
lediyesi’nin ev sahipliğini
yaptığı, Prof. Dr. Türkan Say-
lan Kültür merkezi’nde dü-
zenlenen anma programı,
yurt içinden ve yurt dışından

gelen şairleri, edebiyatçıları
ve Cemal Süreya sevenlerini
bir araya getirdi. Programa
ayben altunç Yarbaşı da ka-
tıldı. Cemal Süreya’nın her yıl
anma toplantılarının yapıl-
masına öncülük eden,yakın
dostu mehmet ali Işık, “ Bu-
güne kadar hayatımı Sü-
reya’ya adadım ve onunla
gurur duydum” dedi.

Büyükçekmece
madalya dağıtacak

İ GD'nin Beylikdüzü Atatürk Kültür ve
Sanat Merkezi Şener Şen Salonu'nda dü-
zenlediği “Gazeteciliğin Dünü Bugünü”

adlı söyleşiye gazeteciler; Emin Karaca, Mus-
tafa Dolu ve Dernek Başkanı Mehmet Mert
konuşmacı olarak katılırken, söyleşi modara-
törlüğünü İlke Duyan üstlendi.
Söyleşiye gazeteciler dışında; Avcılar Belediye
Başkanı Handan Toprak, Beylikdüzü Belediye
Başkanvekili Ömer Şatır, CHP Büyükçekmece
İlçe Başkanı Hüseyin Remzi Gökbulak, CHP
Avcılar Belediye Başkan Aday Adayı Nimet
Baylan Bazan, CHP Silivri Belediye Başkan
Aday Adayı Selami Değirmenci, Büyükçek-
mece Sivil Toplum Kuruluşları İletişim Dernek
(BUSTKİD) Başkanı Ümit Keskin, Beylik-
düzü Kars Ardahan Iğdır Kültür ve Daya-
nışma Derneği Başkanı Temel Altıntaş,
Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı Necla Tür-
koğlu, Beylikdüzü Kent Konseyi Kadın Meclis
Başkanı Semra Atasoy, Büyükçekmece Tüketi-

ciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği Baş-
kanı Sevgi Emanet, gazeteciler ve çok sayıda
STK temsilcisi de dinleyici olarak katıldı. 10
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün nasıl or-
taya çıktığına ilişkin bilgilendirici konuşmaların
yapıldığı söyleşide gazetecilerin sorunları da
masaya yatırıldı.

Basın özgürlüğünde gerideyiz

Söyleşide ilk sözü alan Akşam Gazetesi eski

Sorumlu Yazıişleri Müdürü ve İGD Başkan
Vekili Mustafa Dolu, gazeteciliğin Türkiye'de
şu an gelmiş olduğu noktanın oldukça karanlık
olduğunu söyledi. Gazetecilerin özgür bir or-
tamda işlerini yapamadığını anlatan Dolu,
“Yüz elliye yakın gazeteci görev yaparken şid-
det görmüş bunu zaman zaman haberlerde
gördüğümüz gibi kendi içimizde de görüyoruz.
Yine 150'ye yakın gazeteci ve medya çalışanı
da tutuklu. Bazı durumlarda gazetelere el 

koyulmuş,
çok sayıda ha-
bere yayın yasağı getiril-
miş. Ülkemiz 180 ülke içinde basın
özgürlüğü sıralamasında 140'ıncı sırada. Ha-
pisteki gazeteciler sıralamasında Çin ve
İran'dan sonra dünyada üçüncü sıradayız.
Umarım bu zor günleri atlatırız” dedi.

Gazeteciler büyük emek verdi

Söyleşinin bir diğer konuğu olan usta gazeteci
Emin Karaca da gazetecilerin çok büyük
emekler vererek 10 Ocak'ı kazandığından söz
etti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü hak-
kında bilgi veren Karaca, “4 Ocak 1961 tari-
hinde Resmi Gazete'de yayımlanan
düzenlemede, iş sözleşmelerinin yazılı olarak
yapılması, sözleşmelere işin türü ve ücret mik-
tarının yazılması gibi gazetecilerin sosyal ve
yasal haklarını belirleyen hükümleri içerisinde
barındırıyor. Yapılan bu düzenlemeyi kabul et-
meyen 9 gazete patronu (Akşam, Cumhuriyet,
Dünya, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Vatan,
Yeni İstanbul ve Yeni Sabah) 212 sayılı yasanın
ve Basın İlan Kurumu'nun oluşmasına ilişkin
195 sayılı yasanın mesleki sakıncalar doğura-
cağını iddia eden bir ortak bildiriye imza ata-

rak gazete-
lerini 3 gün bo-

yunca kapattıklarını
bildirmişlerdir. Bunun ar-

dından bu olay 'Dokuz Patron Olayı'
olarak basın tarihine geçti. Bu olayın ardından,
gazeteciler, boykot boyunca “Basın” adlı bir
gazete yayımlamaya karar verdi. Gazeteciler
tarafından yayımlanan Basın Gazetesi, 11
Ocak günü yayına başlayarak, üç gün devam
eden boykot boyunca düzenli olarak yayınına
devam etti. Bunun ardından ise 'Çalışan Gaze-
teciler Günü' ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Mesleğin kimyası bozuldu

Söyleşinin ev sahipliğini gerçekleştiren İGD
Başkanı Mehmet Mert ise kapanış konuşma-
sını yaparak gazeteciliğin birçok sorunla bir-
den uğraş verdiğini anlattı. Mert, “Gazeteciliği
bugün belli bir kesim yapıyor. O en çok oku-
nan gazetelerde gazeteciler çalışmıyor. Eski za-
manlarda gazeteciler gazetecilik yapıyordu.
Benim bu bölgede geçmişte kurduğum Haber-
dar Gazetesi'nin sloganı 'Gazetecilerin Hazır-
ladığı Gazete' idi. Ne yazık ki bugün
gazetecilerin çoğu ya işsiz ya hapislerde müca-
dele vermek zorunda kalıyor. Bugünlerde gaze-
teciliğin kimyası çok bozuldu” diye konuştu.

ANIL BODUÇ

Beylikdüzü’nde düzenlenen İlke Duyan’ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşiye; 
gazeteciler Emin Karaca, Mustafa Dolu ve Mehmet Mert konuşmacı olarak katıldı.

Gazetecilerin önemine dikkat çeken iGD
Başkanı Mehmet Mert, “Her bireyin ya-

nında bir doktor bir avukat ve bir gazeteci
olmalı. ama en iyileri olmalı” ifadelerini
kullanarak, “Kötü doktor sizi hastanelere

düşürür kötü avukat hapse girmenize neden
olur. Kötü bir gazeteci ise sizin siyasi kimli-
ğinize zarar verebilir. O yüzden siyasilerimiz

de doğru gazetecilerle çalışmalı, doğru
isimleri tercih etmeli. Gazeteciliği 
hakkıyla yapanlara sahip çıkmalı” 

açıklamasını yaptı. 

İşİnİ İyİ 
yapanlara

sahip çıkılmalı!

GazeteciliGin 

Mehmet Mert,
gazeteciliğin zor
zamanlardan 
geçtiğini söyledi.


