
QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

SAYFA 3Mehmet MERT

Sandalye...

SAYFA 4Fakir YILMAZ

Sabır isteyen
yazılar

SAYFA 5Savaş ATAK

Kim birleştirici
olacak?

SAYFA 7Hüseyin ŞENGÜL

Her çağırdığında
gidecek misiniz?

Bülent Arınç bir
kenara oturmalı!

Yüksek İstişare Kurulu
Üyesi Bülent Arınç'ın Mar-

din Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı görevinden uzaklaştırılan
Ahmet Türk için sözlerini eleştiren
MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Bü-
lent Arınç Bey bir kenara oturmalı
ya Bursa’ya ya Manisa’ya yerleş-
meli. Biz Bülent Bey'e saygı duya-
rız ama artık kendisini kabulde
zorlanıyoruz” dedi. I SAYFA 7
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Düşüncemi asla 
tutsak edemezler

CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, kendi-

sine verilen hapis cezasına ilişkin
konuştu. Kaftancıoğlu, “Hapse
atılmam teferruat olur. Çünkü biz-
ler fikir ve ifade özgürlüğünün
mücadelesini veriyoruz. Hem ken-
dimizin hem de başkalarının haya-
tındaki duvarları yıkmakla
uğraşıyoruz. Beni hapse attıkla-
rında düşüncelerimi sınırlayama-
yacaklar” dedi. I SAYFA 8
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Kerbela şehitleri 
Esenyurt’ta anıldı

Peygamber efendimiz Haz-
reti Muhammed'in torunu

Hazreti Hüseyin ve yakınları, Ker-
bela'da katledilmelerinin 1380’inci
yılında Esenyurt’ta anıldı. Prog-
ramda konuşan Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, “Bulundu-
ğumuz Anadolu coğrafyası 
geçmişinde binlerce acıyı içinde
barındırıyor. Bu acının kökeninde
de hep zalimlerin zulümleri 
yatıyor" diye konuştu. I SAYFA 8
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Seçim sürecinde
başlayan israf tartış-

maları seçimden sonra da
aktüelliğini koruyor. İhtiyaç
fazlası olduğu gerekçesiyle
730 aracı Yenikapı Meyda-
nı'nda sergileyen Ekrem
İmamoğlu'nun uçuk kirala-
malar konusunda ne yapa-
cağı şimdiden merak

ediliyor. Bu kapsamda geç-
miş dönemde İBB tarafın-
dan yapılan iki
kiralama dikkat çekti.
Kasımpaşa'da İBB ek
hizmet ve İSPER
AŞ'nin Eyüp'te bulu-
nan merkez binalarına
aylık 5 milyon lira kira
ödendiği ortaya çıktı.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
büyükşehir belediye başkan-

larıyla yaptığı toplantının ardından
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da
ilçe belediye başkanlarıyla bir araya
geldi. AK Partili belediye başkanları-
nın da katıldığı toplantıda konuşan
İmamoğlu, İstanbul'da oluşturula-
cak bölge koordinasyon masalarının
ele alınacağını ifade etti. Konuşma-
sında istişare kültürüne de dikkat
çeken Ekrem İmamoğlu, “Hizmet
üretmek için iş birliği yapmak zo-
rundayız. Sadece İBB ve ilçeler ara-
sında değil, ilçelerin kendi arasında
da iş birliği içinde olması gerekir”
diye konuştu. 

4 kat plan verildi 
40 kat bina yapıldı

Haramidere tarafından
Beylikdüzü’ne kadar olan

kısımlarda tehlike olduğundan
ötürü tedbir alındığını ve  '4-5 katı
geçmemesi gerekir' diye tavsiyede
bulunulduğunu belirten Hasan
Akgün, "Fakat 2005’lerden sonra
4-5 kat diye önerilen bölgelerde,
ülkenin bu işle sorumlu otoriteleri
hiçe sayılmış ve binalar 40-50 kata
kadar çıkmıştır" dedi. I SAYFA 9
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AK Parti’den 
istifa (mı) edecek?

Yeni bir parti kurma hazırlığı
içinde olmasıyla gündemde

olan eski Başbakan Ahmet Davu-
toğlu AK Parti'den kesin ihraç ta-
lebi istenmesinin ardından bugün
Ankara'da basın toplantısı düzenle-
yerek kararını açıklayacak. Disiplin
kuruluna sevk edilenlerle birlikte
Davutoğlu'nun savunma vermeye-
ceği ve bu toplantıda istifasını açık-
layacağı iddia edildi. Ayrıca basın
toplantısının yeni parti için kirala-
nan binada yapılacağı dile getirildi. 
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İETT'nin yeni 
müdürü Kolukısa

İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Ekrem İma-

moğlu İETT Genel Müdürlüğü'ne
Hamdi Alper Kolukısa'yı atadı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu'nun yeni açıkladığı yönetim
kadrosunda değiştirmediği isim-
lerden olan İETT Genel Müdürü
Ahmet Bağış, “kendi kadrosunu
kuramadığını” belirterek 4 Eylül
günü görevinden istifa etmişti. 
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ç İBB'nin ek hizmet bi-
rimi olarak kullandığı

iki binaya 5 milyon lira
kira öderken, kendisine ait
iki yeri  ise Bauhaus ve
Decathlon isimli mağaza-
lara kiraya vermesi iyice
kafaları karıştırdı. Bu iki
mağazadan aylık 1 mil-
yon 500 bin TL kira alan

İBB'nin, başka bir bina kirala-
mak yerine, kendi yerini kul-
lanmaması kamuda yapılan
israfın başka bir boyutunu
gözler önüne serdi. Bu arada
aylık 5 milyon kira ödemesi
yapılan hizmet binalarına
İBB tarafından ne kadar teş-
rifat harcaması yapıldığı ise
muğlaklığını koruyor. 

İBB’NİN YERLERİ KİRAYA VERİLMİŞ
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Fatih'te birçok tarihi sar-
nıç yer alıyor. Bunların

bazıları kaderine terk edilmiş du-
rumda. Onlardan biride Panto-
krator Kilisesi'ne ait olduğu
belirtilen 900 yıllık sarnıç çökme
tehlikesiyle karşı karşıya. Tarihçi
Mehmet Dilbaz, "Bizans döne-
minde bir iki onarım gördüyse
görmüştür. Osmanlı döneminde

hiçbir onarım görmedi. Zamanın
ve doğa şartlarının, depremlerin
etkisiyle git gide çöküyor. Bu yer
seviyesinde değil. İstanbul'daki
depremlerin etkisiyle yapı çök-
müş durumda. Bundan sonra 
50 sene bile gitmez. Çünkü bir
büyük depremde Allah muha-
faza bu yapı grubu tamamen
çöker" diye konuştu. I SAYFA 9

50 SENE BİLE AYAKTA KALAMAZ
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4 MILYON KIRA ODE
İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski yönetiminin Kasımpaşa ek hizmet binası ve İSPER'in merkezinin 
bulunduğu binayı toplam 5 milyon liraya kiraladığı, kendisine ait Bakırköy’deki binanın iki katını ise kiraya 
verdiği ortaya çıktı. Aynı zamanda binanın yarısının boş olması ise dikkat çekti. Geçmiş dönemde yapılan kirala-
malar eleştiriye neden olurken, İmamoğlu'nun İBB'nin kendi binasını neden kullanmadığı ise merak konusu oldu

Hizmet icin is birliği sart

Toplantıda grup başkanvekilleri İmamoğlu’nun yanında oturdu.

KENDİ BİNANI KİRAYA VER

Sinüzitle ilgili
doğru bildiğiniz

yanlış çok

Sayfa 2

Kasımpaşa’da bulunan ek hizmet binası-
nın akdağlar Madencilik’e ait olduğu ve
2015 yılında İbb’ye kiralandığı öğrenildi. 

İSPer a.Ş. kiralık hizmet binası

İbb bakırköy hizmet binası

İbb bakırköy hizmet binası, kiraya verdiği katlar

aLİ TaraKCI
haber

İKİ BİNAYA 50 MİLYON TL KİRA

KADERINE TERK EDILDI
Fatih'te 900 yıllık sarnıç çökme tehlikesiyle karşı
karşıya. Üst tarafında Evliya Çelebi'nin eğitim gördüğü
medresenin de bulunduğu alan kaderine terk edildi

Baba
katili!Sa
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3 Pırlantayı kaçıramadı

Muhalefet olup,
şimdi iktidar olan-
laradır sözümüz.
Topluma israftan,
şatafattan söz ede-
ceksiniz ama 
aynılarını tekrar
edeceksiniz.
Topluma şeffaflık-
tan söz edeceksiniz
ama şeffaflık ara ki
bulacaksınız.
Topluma ihalelerde
adrese teslim yapıl-
mayacağına söz
vereceksiniz ama
aynısına devam
edeceksiniz.
Millet şeffaflık 
olmadığı için...
İhalaleler yandaş-
lara verildiği için...
Şatafat ve israf
artık gizlenemeye-
cek bir noktaya
geldiği için AK 
Parti'nin İBB iktida-
rına son verdi.

İsraf ve
şatafata 
son verin!

Ali Tarakçı'nın
köşe yazısı 9'da 

TEK HEDEF
SAMPIYONLUK

Fenerbahçe'nin Danimarkalı yıl-
dızı Zanka, Fenerbahçe'de şam-

piyonluk hedeflediğini belirterek, "Ben
de takıma katkı sağlamak ve Danimar-
kalı oyuncuların buradaki mirasını
sürdürmek, burada şampiyonluk yaşa-
mak istiyorum. Fenerbahçe’ye şampi-
yonluk hedefleyen büyük bir takımda
oynamak için geldim" dedi. I SAYFA 14
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Sana yazık 
olur Bülent!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek
İstişare Kurulu Üyesi Bü-

lent Arınç, Ahmet Türk ile ilgili
açıklamasına AK Parti Grup Baş-
kanvekili Bülent Turan’ın göster-
diği tepkiye cevap verdi. Turan’ın
boyundan büyük işlere karıştığını
belirten Arınç; “Boyundan büyük
işlere karışma. Sen zaman zaman
böyle çıkışlar yapıyorsun. Sivrisi-
nek ısırığı kadar beni ilgilendir-
mez. Sana yazık olur. Herkes
haddini bilsin. Ben de bileyim.
Bülent Turan da bilsin. Başka par-
tilerin başka temsilcileri de bilsin”
dedi. I SAYFA 7

ç
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Y aşam kalitesini düşüren önemli sağlık
sorunlarından biri olan sinüzit,
burun tıkanıklığı, burun akıntısı, baş

ağrısı ve akut dönemde ateş ile kendini göste-
ren yüz bölgesinde bulunan hava boşlukları-
nın iltihaplanması sonucu oluşuyor. Genelde
immün sistemi zayıflayan, ani hava değişim-
lerine maruz kalan, yeteri kadar dinleneme-
yen ya da burun içinde et büyümesi,
deviasyon gibi darlık yapan sorunları olan ki-
şilerde daha fazla görülüyor. Sinüzit sorunu
toplumda yaygın olarak görüldüğü için halk
arasında çeşitli çözüm yolları aranan prob-
lemler arasında başı çekiyor. Ancak bu
çözüm yolları her zaman sağlıklı sonuçlar
doğurmuyor ve hastada farklı komplikasyon-
lara yol açabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölü-
mü'nden Op. Dr. Nurten Küçük, sinüzit has-
talığı, tedavi yöntemleri ve sinüzitte doğru
bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

Sağlığınız için sigaradan 
uzak durun

Sinüzit; baş bölgesinde göz altı, göz üstü ve
burun içindeki hava boşluklarının enfeksiyon
veya kronikleşirse poliplerle dolması sonucu
oluşan enfeksiyon sürecidir. Sinüzite herkes
yakalanabilir ancak bazı kişiler yüksek risk al-
tındadır. İmmün sistemi zayıf olanlar, çok
yoğun tempoda çalışanlar, kapalı ortamlarda
uzun süre bulunanlar, ani hava değişimlerine
maruz kalanlar, burun içinde darlık yaratan et
büyümesi ve şekil bozuklukları olanlar sıkça
sinüzite yakalanmaktadır. Bunlar haricinde
alerji hastalarında sinüzit atakları hem daha

sık görülmekte hem de iyileşme süreci uzaya-
bilmektedir. Sigara içimi ve tozlu ortamda
bulunmak gibi burun içindeki tüy hücreleri-
nin burnu temizleme özelliğini kaybetmesine
yol açan faktörler de sinüzit ataklarını yüksek
oranda tetiklemektedir.

Antibiyotik tedavisine 
cevap alınmazsa...

Akut ataklarda; sinüzit genelde bakteriyel
kaynaklı olduğu için antibiyotik tedavisi ile
birlikte burnu açmak için bir takım ilaçlar da
verilebilmektedir. Burun içini tuzlu hipertonik
su ile yıkamak da tedaviye yardımcı olmakta-
dır. Alerjik hastalarda ise bunlara ek olarak
alerji tedavisi uygulanmaktadır. Ancak eğer
sinüzit kronikleşmişse yani 2-3 aylık süreçte
hasta antibiyotik tedavisine cevap vermezse
ya da sinüzit ataklarını çok sık yaşarsa cerrahi

müdahale tercih edilir. Ameliyatta burun
içinde darlık yapan et ve deviasyon gibi pato-
lojiler düzeltilip sinüs ağızları genişletilip
sinüs içleri temizlenmektedir.

Sinüzitten korunmak için 7 öneri

nBol su için.
nAni hava değişimlerini iyi ayarlayın.
nAlerjik hastalığınız varsa tedaviyi mutlaka
sonuçlandırın. Çünkü alerji sürdüğü sürece
etler büyüyecek ve sinüziti tetikleyecektir.
nİmmün sisteminizi; beslenme, uyku ve din-
lenme ile sağlam tutun. Bağışıklığın düşmesi
sadece sinüzit değil tüm hastalıklara davetiye
çıkarmaktadır. Burun içinde et büyümesi, de-
viasyon gibi şekil bozukluklarından dolayı si-
nüzit atakları artabilir. Polip, burun eti
büyümesi gibi burun içinde darlık yaratan
durumların tedavilerini ertelemeyin.

1 saat bile
hayat

kurtarır!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından
2017 yılında sepsisin tehlikeli has-
talık olarak kabul edildiğini hatır-

latan Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr.
Sibel Temür, halk arasında kan zehirlenmesi
olarak bilinen sepsisin vücutta oluşan enfek-
siyona bağlı bağışıklık sistemini çökerterek
organ yetmezliğine neden olduğunu söyledi.
13 Eylül Dünya Sepsis Günü dolayısıyla
Prof. Dr. Sibel Temür, hastalığı önleme, tanı
ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.
Sepsisin vücudun enfeksiyona karşı göster-
diği kontrolsüz ve abartılı yanıt sonucunda,
kendi doku ve organlarına zarar vermeye
başlamasıyla ortaya çıktığını belirten Prof.
Dr. Temür, enfeksiyona bağlı bağışıklık siste-
mini çökerten sepsisin, ilk 1 saat içerisinde te-
davisine başlanmazsa ölüm oranının yüzde
60 artacağını vurguladı.

Her 4 saniyede bir oluyor

Sepsisin her yaş grubu hastalığı olabileceğini

belirten Prof. Dr. Sibel Temür, “Dünyada her
yıl 30 milyon kişide sepsis gelişiyor, 8 milyon
kişi sepsis nedeniyle hayatını kaybediyor. Yani
ortalama 3-4 saniyede 1 kişi sepsise bağlı ha-
yatını kaybediyor” dedi. Prof. Dr. Sibel
Temür, sepsisin özellikle; 60 yaş ve üzerinde-
kilerde, bir yaş altı bebeklerde, diyabet hasta-
larında, dalağı alınmış kişilerde, HIV/AIDS
hastalarında, alkoliklerde, kronik hastalığı
olanlarda (özellikle kalp, akciğer, karaciğer,
böbrek hastalıkları ve onkolojik hastalıklar)
bağışıklık sistemi zayıf olduğu için yaşam
kaybı riskinin arttırdığını vurguladı.

İlk 1 saat hayat kurtarıyor

Sepsis tedavisinde öncelikle sağlık çalışanları-
nın bilgili olması gerektiğini söyleyen Prof.
Dr. Sibel Temür, “Acile başvuran kişilerde ilk
1 saat içinde sepsise bağlı tedavinin başla-
ması çok önemli. Sepsise bağlık ölüm oranı
yüzde 10 ile 60 arasında değişmektedir. İlk 1
saat içinde tedavi başlarsa bu oran yüzde
10’dur. Fakat tedaviye geç başlanırsa bu oran

yüzde 60’ı bulmaktadır” uyarısında bulundu.

Sespis belirtileri nelerdir?

Tüm dünyada, sepsisin erken tanısında acil
SOFA değerlendirmesinden yararlanılıyor.
Elde edilen sonuçlar ışığında şüphe duyulan
vakalar için kesin tanı koymak üzere çalış-
maya başladıklarını anlatan Prof. Dr. Temür,
“Hastalarda bakılan üç bulgu var. Bu üç bul-
gundan ikisinin pozitif olması sepsisten şüp-
helenmemiz için yeterlidir. İlki şuur
bulanıklığı, ikincisi sistolik kan basıncının
100’ün altına düşmüş olması üçüncüsü ise
solunum sayısının normalin üzerinde seyret-
mesidir. Her enfeksiyon sepsis değildir”

Tedavi nasıl olmalı?

Temür, “Maalesef ülkemizde antibiyotiklerin
yanlış kullanılıyor olması ve bu ilaçlara direnç
gelişmesi sepsis tedavisinde bizim elimizi za-
yıflatıyor. Kültür sonuçlarına göre hızlı bir şe-
kilde spesifik antibiyotik geçiş yapılmalıdır”
ifadelerini kullandı.

Sağlıklı beslenme
zihninizi açar

Tüm okullarda ilk ders zili
çaldı. Uzun yaz tatilinin yerini
yeni öğretim yılı aldı. Uyku sa-

atleri ve beslenme düzeni okul düzenine
göre ayarlandı. Bu tatlı telaşın içinde sağ-
lıklı atıştırmalıkları unutmamakta fayda
var. Pikan cevizi gibi vitamin ve mineral
deposu atıştırmalıklar öğrencilerin beden-
sel ve zihinsel gelişiminde olumlu rol oy-
nuyor. Yeni öğretim yılı başladı bile.
Öğrencilerin zihinsel, fiziksel ve duygusal
gelişimlerini olumlu yönde beslemek için
sağlıklı yaşam ve beslenme düzenini
doğru yönetmek çok önemli. Okulda veya
evde açlık hissedildiğinde tüketilen besin-
lere çok dikkat edilmeli.

Başarıyı doğrudan etkiler

Pikan cevizinin katkılarından bahsederken
öğrencilerin beslenmesine dikkat çeken
Beyin Cerrahı Doç.Dr.Tufan Cansever
“Öğrencinin başarısında beslenme çok
büyük önem taşır. Özellikle ara öğünlerde
abur cubur tüketmektense, pikan cevizi
gibi sağlıklı atıştırmalıkları alışkanlık ha-
line getirmek konsantrasyon süresini de
uzatır. Pikan cevizi; içerdiği potasyum,
kalsiyum ve demirin yanı sıra A, C ve E vi-
taminleri açısından da son derece zengin
bir atıştırmalıktır. Günde bir avuç tüketilen
pikan cevizi, özellikle gelişim çağındaki
çocukların beyin gelişmine katkıda bulu-
nur. Uzun saatler süren ödevler ve yoğun
sınav dönemleri bedeni olduğu kadar
zihni de çok yorar. Elbette başarıyı etkile-
yen mucize besin yoktur. Ancak öğrencilik
dönemi boyunca tüm besinleri içeren bi-
linçli beslenme; hem fiziksel ve ruhsal sağ-
lığı olumlu etkiler, stres etkilerini azaltır;
hem de okul / sınav başarısına katkıda bu-
lunur. Pikan cevizinin yapısındaki bazı bi-
leşiklerin, beyin hücrelerine koruyucu etki
gösterdiği saptanmıştır. Beynin özellikle
hafıza ve mekansal öğrenme gibi kritik
bölgelerinde iyileştirici etkisi olduğu belir-
lendiğinden, günde bir avuç pikan cevizi
tüketilmesi hafızayı güçlendirmede de
önemli rol oynar” dedi. 

İşte hatalı 
tedavi 

yöntemleri

n1. Sinüzit ameliyat olsa da iyileşmez: Sinüzit cerrahi-
lerinin amacı et büyümesi gibi burun içini daraltan pa-
tolojileri ameliyat ile ortadan kaldırmak, aynı zamanda
sinüs ağızlarını genişleterek sinüslerin kendini temizle-
mesini sağlamaktır. Kronikleşen hastalar cerrahi işlem
sonrasında kronik sinüzitten kurtulur ancak daha az ol-
makla birlikte akut sinüzit atakları geçirebilir. Bu atak-
lar da normal sağlıklı bireyler gibi antibiyotik

tedavisiyle iyileşir.
n2. Aktarlardan bilinçsizce alınan bitki ve bitki çay-
ları: Sağlık söz konusu olduğunda her şey bilinçli,
uzman kontrolünde kullanılmalıdır. Bazı baharat ve çay-
lar kişinin varsa diğer kronik hastalıklarına göre tüketil-
melidir. Bazı besinler tansiyonu, bazı besinler diyabet
hastalarında şekeri yükseltebilmektedir. Hastaların
mevcut olan diğer hastalıklarını etkilemeyecek şekilde

aktardan alınan bitkisel takviyelerin doktor kontrolünde
tüketilmesi gerekir.
n3. Acı kavun bitkisinin suyu buruna çekilirse sinüzite
iyi gelir: Acı kavun adı verilen bitkinin suyu sinüzitleri
açmak için halk arasında yaygın olarak kullanılmakta
ancak dokuları kimyasal olarak yakan bu bitki, körlüğe
kadar gidebilen riskler taşımaktadır. Dolayısıyla böyle
bir yönteme kesinlikle başvurulmamalıdır.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof.
Dr. Sibel Temür, sepsiste erken ve

doğru tedavinin hayat kurtardığını
söyleyerek, “Hastanın ilk 1 saat

içerisinde tedavisine başlanmazsa
ölüm oranı yüzde 60 artar” dedi

Sinüzitle ilgili doğru
bildiğiniz yanlış çok

Sinüzit; baş bölgesinde göz altı, göz üstü ve burun içindeki hava boşluklarının enfeksiyon veya kronikleşirse poliplerle dolması 
sonucu oluşan enfeksiyon sürecidir. Sinüzite herkes yakalanabilir ancak bazı kişiler yüksek risk altındadır ve dikkat edilmelidir.

Prof. Dr.
Sibel Temür
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Olay, önceki gece İnönü Mahal-
lesi Çamlıklı Sokak 17 numa-
rada meydana geldi. İddiaya

göre, Mustafa Ekmen bilinmeyen bir
nedenle evinde babasıyla tartışmaya
başladı. Tartışma sonrasında çıkan
kavgada Mustafa Ekmen, babası
Mehmet Ekmen'i öldürdü. Daha
sonra elinde kerpetenle dışarı çıkan
şüpheli, sesler üzerine bina önüne
gelen eniştesi ve arkadaşını yaraladı.
Olayı gören vatandaşlar durumu po-
lise bildirdi. Kısa sürede olay yerine
gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Polis ekipleri daireye girdiklerinde ise
büyük şok yaşadı. Olay yerine gelen
sağlık ekipleri kanlar içinde yatan ba-
banın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine gelen çok sayıda polis
çevre güvenliğini alırken, daireye girişi
yasakladı. Olay yeri inceleme ekipleri
daire ve çevresinde geniş çaplı ince-
leme yaptı. Mehmet Ekmen'in cesedi
Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılır-
ken, Mustafa Ekmen polis merkezine
götürüldü.

Müzik sesi yüzünden tartıştık

Kardeşi ve babasının müzik sesinden
rahatsız oldukları için odasına geldi-
ğini söyleyen Mustafa Ekmen, savcı-
lıktaki ifadesinde. "Geldiklerinde

babamın elinde mavi bir bıçak vardı.
Babam bana bıçağı salladı, bu ne-
denle karnımda bir çizik oluştu. Ben
de elimdeki kerpetenle babamın kafa-
sına vurdum. Ancak kardeşime vura-
madım, kendisi o sırada kaçtı. Bu
olaydan sonra ben dışarıya çıktım"
dedi.

Öldürmek istemedim

Dışarıya çıktığında eniştesi ve enişte-
sinin oğluyla karşılaştığını söyleyen

Mustafa Ekmen, , "Ben dışarıdayken
bunlar benim üzerime geldiler. Ben de
elimdeki kerpetenle eniştemin oğlu
İ.D.'nin kafasına kerpetenle vurdum.
Babama yönelik tek eylemim kafasına
kerpeten ile vurmamdı. Benim kimseyi
öldürme ve yaralama kastım yoktu"
dedi. Mustafa Ekmen savcılık sorgu-
sunun ardından, "Yakın akrabayı kas-
ten öldürme" suçundan tutuklanması
talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimli-
ği'ne sevk edildi. DHA

Ataşehir'de madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, babasını öldürdü. Kaçarken de eniştesi
ve arkadaşını kerpentenle vurarak yaralayan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Adli-

yeye sevk edilen Mustafa Ekmen, "Yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklandı

AKÜ hırsızları yakayı ele verdi
İstanbul'da 5 ayrı ilçede girdikleri iş
yerlerinden lastik ve akü çalan hırsız-
lar son işlerinde polise suç üstü yaka-
landı. Hırsızlık olaylarına ait
görüntüler güvenlik kameralarına
yansırken, biri çocuk toplam 3 şüp-
heli tutuklanarak cezaevine gönde-
rildi. Asayiş Şube Müdürlüğü,
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekip-
ler, son bir ay içerisinde Başakşehir,
Arnavutköy, Küçükçekmece ve Gazi-
osmanpaşa ilçelerinde meydana
gelen iş yerlerinden ve park halin-
deki otomobillerden yapılan hırsızlık
olayları üzerine harekete geçti. Ekip-
ler, hırsızlık olaylarının meydana gel-
diği bölgelerde ve çevrelerinde

bulunan güvenlik kamerası görüntü-
lerini inceleyerek şahısların kimlikle-
rini ve olayda kullandıkları aracı
tespit etti. İncelemeler neticesinde
şüphelilerin kullandıkları aracın pla-
kasının çalıntı olduğunu belirledi. 

Tutuklandılar
Ekiplerin şahısları yakalamaya yöne-
lik çalışmaları sürerken, 2 Eylül Pa-
zartesi günü Bayrampaşa'da bir iş
yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını
alan polis, kimlikleri ve araçları önce-
den tespit edilen şahısların kaçış gü-
zergahları üzerinde detaylı bir
inceleme yaparak, hırsızları kısa süre
içerisinde buldu ve tutukladı. DHA

Feci şekilde 
darp edildim
Sarıyer'de kavga eden Bülent Yıldırım, polisler tarafından
yere yatırılarak defalarca darp edildiğini söyledi.  Yıldırım,
“Feci şekilde darp edildim. Polislerden şikayetçiyim” dedi

Şikayetçi Bülent Yıldırım avu-
katı Caner Şahin aracılığıyla
savcılığa sunduğu şikayet di-

lekçesinde, 3 Ağustos'ta Sarıyer, Maslak
Mahallesi'nde gerçekleşen olayı anlattı.
Dilekçede, Bülent Yıldırım'ın olay tari-
hinde kurye olarak çalışırken bir grupla
tartışma ve arbede yaşadığı, olay yerine
polisin çağrıldığını belirtti. Olay yerine
gelen motosikletli polis ekibinde bulu-
nan 4 polis memurunun olayı yatıştır-
mak yerine şikayetçi Bülent Yıldırım ve
arkadaşlarını darp ederek görevlerini kö-
tüye kullandıkları ileri sürüldü. Şüpheli
polislerden A.Ö.'nün şikayetçi Bülent
Yıldırım karşılık vermemesine rağmen
büyük bir şiddetle darp ettiği, diğer pol-
islerin de hem olay yerinde, hem de
polis merkezindeki avukat görüşme oda-
sında Yıldırım'ı darp ettikleri öne sü-
rüldü. Dosyaya delil olarak sunulan
görüntülere göre, Bülent Yıldırım'ın
polis memurlarınca yere yatırılarak defa-
larca darp edildiği, hatta şüpheli polis
A.Ö.'nün kendi sağ bileği kırılana kadar
Yıldırım'a vurduğu, bileğinde sorun ol-

duktan sonra şiddetine son verdiği de
belirtildi. Polislerin, araya giren kişileri
de darp ettikleri belirtilen dilekçede, Bü-
lent Yıldırım'ın polislerden işkence gör-
düğü ve polis merkezinde hazırlanan
tutanağın da zorla imzalatılmaya çalışıl-
dığı ifade edildi.

4 memur hakkında şikayetçi oldu

Dilekçede, olay yeri görüntülerinin top-
lanarak 4 polis memuru hakkında so-
ruşturma açılarak "Kasten yaralama",
"Görevi kötüye kullanma", "İşkence" suç-
larından cezalandırılmaları talep edildi.
Şikayetçi Bülent Yıldırım Maslak Şehit
Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi'ne 4
Ağustos'ta verdiği ifadesinde, olay yerine
gelen polisler yüzüme biber gazı sıkarak
ters kelepçe taktılar yere yatırıp darp etti-
ler" diyerek araç içerisinde ve avukat gö-
rüşme odasında da darp edildiğini
söyledi.

Savcılık soruşturma başlattı

Şikayet üzerine, İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma

Bürosu, olay hakkında soruşturma baş-
lattı. Savcılık, olay gününe ait kamera
kayıtlarının istenmesi, tanıkların ifadele-
rinin alınması için Sarıyer İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Öte yan-
dan bileğinden yaralanan polis memu-
runun da Bülent Yıldırım'dan şikayetçi
olduğu belirtildi.

Suratımı tekmelediler

Yaşadıklarını anlatan Bülent Yıldırım,
başka bir grupla kavga ettiklerini belirte-
rek, "Daha sonra polis geldi olaya mü-
dahale etmek için. Polis arkadaşlar bize
aşırı müdahalede bulundu. Bana aşırı
derecede müdahale ettiler. Yere düşüyo-
rum, yere düşmeme rağmen suratımı
tekmeliyorlar, 3-4 kez biber gazı sıktılar.
Hatta bir polis memuru yerde bana vu-
rurken elini kırdı. Daha sonra da bizi
'polisin elini kırdınız' diye şikayet etti. Biz
4 kişiydik, karşı taraf polisler gelince
kaçtı zaten. 10 tane falan polis vardı. Po-
lisler zaten normal bir müdahale yap-
madı. Beni ters kelepçelemelerine
rağmen yerde yine tekme attılar" dedi.

B ir sandalye diyip geçmemek lazım.
Dort ayaklıdır *öte meraklıdır.
Hatta bazı yörelerimizde evlenme

yaşını belirleyecek kadar hünere sahiptir.
Şayet üzerine oturduğu kız çocuğunun

ayakları yere değiyorsa o kızcağız on sekiz
yaşını doldurmuştur ve evliliğe müsaittir.

İnsanoğlu üretir ama üzerine nasıl oturul-
ması gerektiğine o karar verir.

İsterseniz deneyin.
Alın karşınıza bir sandalye ve oturmaya

çalışın.
Nasıl oturacağınıza siz değil o karar

verir.
Geniş sandalye ise yayılırsın.
İnce uzun ise hazırola vaziyette oturur-

sun.
Vücudunu hemen sandalyeye uygun vazi-

yete sokarsın.
Sandalye gördüğümüzde, ona doğru

hamle yaptığımızda, vücudumuz hemen
onun istediği şekle bürünüyor. Ona sığmaya
çalışıyoruz, sığamayınca da mahcup oluyo-
ruz ona karşı.

*

Latincede “oturmak” anlamına gelir.
Çinliler sandalyeye "barbar yatağı" derler.
Japonlar diz çöküp topuk üstünde oturur-

lar, İslam dünyasında bağdaş kurulur, Avru-
palıların sandalyede oturuşu için ise
bacaklarını asmak deyimini kullanılırmış.

Koltuğun sandalyeden daha eski olduğu
bilinirken, 1800'lü yılların başından itibaren
Viyana kafelerinde yaygınlaşarak bütün
dünyada tanınmış sandalye.

*

İşte o sandalyelerden birisi Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesinde karşımıza çıktı.

Ne zaman çıktı?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdo-

ğan'ın büyükşehir belediye başkanlarını
kabul ettiği gün olan 11 Eylül 2019 Çar-
şamba günü.

Nasıl çıktı?
Kitaplara konu olan, olabildiğince lük şe-

kilde dayatılıp döşetilen, 1150 odalı, Danış-
tay Raporlarına göre günde ortalama 2
milyon TL harcanan Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesi'nin toplantı salonlarından birisin de.

Hem de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan'ın olduğu bir ortamda.

Hem de Türkiye'nin bütün Büyükşehir be-
lediye başkanlarının bir arada olduğu bir or-
tamda.

Hem de kameraların, 7/24 canlı yayınla
izlenen bir ortamda.

*

Peki bu sandalye ne mi yaptı?
Tesadüfe bakın, 1150 odada kaç sandalye

vardır?
Ben diyeyim 3 bin, siz diyiverin, iki bin,

en az bin sandalye.
Ve o bin sandalyeden sadece bir tanesinin

ayakları yamuk.
O kadar para harcanıp, lüks ile donatıl-

masına rağman sandalye dayanıksız.
Ve ne tesadüf o kadar sandalyeden sadece

bir tanesi dayanıksız.
O da hangisi biliyor musunuz?
Tesadüfün bu kadarı işe; İstanbul Büyük-

şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu'nun oturacağı belli olan sandalye.

Ve ne ilginçtir ki, İmamoğlu ilk defa otur-
maya kalktığında sandalye kırılıyor, İma-
moğlu yere yıkılıyor, solunda oturan İzmir
BB Başkanı Tunç Soyer ve sağında oturan
Eskişehir BB Başkanı Yılmaz Büyükerşen'de
yere düşmesinler diye onlara tutunmuyor.

İkinci bir sandalye isteniyor, sandalyeyi
getiren görevli 'Başkanım bu da biraz kırık
görülüyor, durun ben size başka bir sandalye
getireyim' diyerek üçüncü bir sandalye geti-
riliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu tam ahan oturdum no
problem diyecek bu arada Cumhurbaşkanı

Erdoğan'ın 'Biz bir şey yapma-
dık, sandalye sağlamdı kırıldı israf oldu' sö-
züne;

Daha nefesini toplamakta zorlanan İma-
moğlu 'İkinci defa oturduğumda sağlam otu-
ruyorum efendim' diye yanıt veriyor.

*

Şu sandalyenin yaptıklarına bakar mısı-
nız?

Binlerce sandalyeden, lüks içerisindeki
saraydan sadece iki sandalye kırık ve daya-
nıksız.

O da tesadüf bu ya; toplantıda bulunan o
kadar belediye başkanları arasından İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu'na denk geliyor.

Peki size bir şey sorayım.
Benzer bir durum başka bir mekanda

başka bir isme olsaydı ne olurdu?
Mesela ABD Başkanı Trump Türkiye'de

ve oturduğu sandalye kırılıyor adam yere yı-
ğılıyor.

Ne olurdu sizce?
Hadi bu durumda daha dikkatli olnurdu,

tamam fazla abartmayalım örneklemeyi.
Cumhurbaşkanı Edoğan İBB'yi ziyarette

ve oturduğu sandalye kırılıyor Erdoğan yere
yıkılıyor.

Ne olurdu?

...
Tamam cevapları aldım.
İşte anlatmak istediğim şu.
Siz sırf İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-

lu'nun zor durumda bırakacaksınız, yere yı-
kılacak gülünç duruma düşecek, bak
Erdoğan'ın karşısında bacakları titredi, san-
dalyeye oturamadı izlenimi vermeye çalışa-
caksınız.

Aslında kendiniz çok ama çok komik du-
ruma düşüyorsunuz.

Ve bütün bunları yaparken de en çok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zarar veriyorsu-
nuz.

Şunu da çok merak ediyorum.
Hani İmamoğlu'da bugün (dün) sormuş

ya; Cumhurbaşkanı soruşturmalı diye.
24 saat kamera ile izlenen, dinlenen

yerde sandalye olayı benzeri saçma sapan
şeyler Türkiye'ye yakışmıyor.

Kim veya kimler buna benzer antrikalar
peşinde koşuyorsa uyarılmalı, cezalandırıl-
malı, eğitilmeli.

Ki, yarın daha enteresan olaylar yaşan-
mamalı.

Başkanlar Erdoğan'dan neler istedi?

Bu arada haberlerimizi takip edemeyenler
için buradan da iletelim.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler talep et-
tiler?

-Büyükşehir Belediye Yasası’ndan kay-
naklı sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle yasada
bazı konularda yetki alanının belirsiz olma-
sından kaynaklı hizmette aksamalar yaşanı-
yor. Yasadan kaynaklı sıkıntılar çözülmeli.

-Bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı genel
müdürlüklerin CHP’li büyükşehir belediyele-
rine yaklaşımı sorunların çözümüne yönelik
değil. Bakanlıklar iktidar partisine mensup
belediyelere yaklaştığı gibi CHP’li belediye-
lere yaklaşmıyor. Bu anlayış düzeltilmeli.

-Büyükşehir belediyeleri büyük bir borç
yükünün altındayken, alacaklarını da tahsil
edemiyor. Bu konuda hiç olmazsa alacak ve
vereceklerin mahsuplaştırılmasına ilişkin bir
düzenleme yapılmalı.

-Kredi imkânı olmasına karşın CHP’li bü-
yükşehir belediyelerinin projelerine ilişkin
kamu bankalarından kredi alamaması ve bu
konuda kamu kaynaklarının kullandırılma-
ması sıkıntı yaratıyor. Bu konuda finansman
desteğinde ayrım yapılmamalı...

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Sandalye...

Mahkemedeki sorgusunda da müzik

yüzünden kardeşi ve babası ile tartış-

tıklarını hatırlatan Mustafa Ekmen,

"Babamın elinde mavi saplı bıçak

vardı. Karnımı bıçakla çizdi. 'Beni mi

keseceksin baba' dedim. Sonra kar-

deşim odadan koşarak kaçtı.

Niye kaçtı bilmiyorum. Ben sa-

dece babamın kafasına kerpe-

tenle vurdum. Babamı

kalbinden bıçaklamadım. Kar-

deşime testereyi attım" dedi.

Mahkeme, M.E.,'yi, "Yakın ak-

rabayı kasten öldürme" suçun-

dan tutuklanmasına karar

verdi.

Baba katili!
Tu

tu
kl
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dı

Pırlantayı kaçıramadı
İstanbul Havalimanı'nda Hindistan'dan gelen
bir yolcunun valizinde yapılan aramada, 9 klipsli
poşette toplam 69,57 gram ağırlığında kaçak pır-
lanta ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri havalima-
nına gümrüksüz ve kaçak yollarla kaçak eşya ge-
tirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. 30
Ağustos’ta Hindistan’ın Mumbai şehrinden İs-
tanbul Havalimanına gelen bir kişinin davranışla-

rından şüphelenen polis ekipleri, bu kişiyi takibe
aldı. Durdurulan şüpheli Y.D'nin valizinde yapı-
lan aramalarda 9 klipsli poşette toplam 69,57
gram piyasa değeri 500 bin lira dolayında olan
pırlanta ele geçirdi. Gözaltına alınarak Vatan
Caddesi’nde bulunan Şube Müdürlüğüne getiri-
len Y.D. emniyetteki işlemlerinin ardandan sevk
edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından
savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



B eylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Av-
rupa Yakası Gaziantep Derneği'nin
(İSAYGAD) ortaklaşa düzenlediği "8.

Gaziantep Yiyecekleri, Kültür ve Sanat Şenliği"
Beylikdüzü’nde başladı. Şenliğin açılışına, Bey-
likdüzü Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık’ın yanı sıra, İSAYGAD Başkanı Fahri
Öztütüncü, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üye-
leri, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar
katıldı. Şenlik alanını, Beylikdüzü protokolü ile
birlikte dolaşan ve alanda stand açan esnaflar
ile sohbet eden Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, esnaflara Gaziantep kültürünün
tanıtımına yaptıkları katkı için teşekkür etti.

Eski Beylik Pazar alanında, 15 Eylül’e kadar
sürecek şenlikte, İstanbullular hem Gaziantep
kültürünü daha yakından tanıyacak hem de
birbirinden değerli müzisyenlerin konserleriyle
gönüllerince eğlenecek.

Gaziantep özel bir şehir

Açılışta yaptığı konuşmada, Gaziantep’i çok
özel bir şehir olarak nitelendiren ve şehrin Türk
tarihindeki önemine dikkat çeken Beylikdüzü
Kaymakamı Mustafa Altınpınar “Gaziantep;
tarihimize, birliğimize, beraberliğimize, kültü-
rümüze büyük katkılarda bulunan çok özel bir
şehir. Sadece gastronomi alanında değil, kültü-
rel anlamda da Türk kültürüne büyük katkıları
olan önemli bir şehrimiz olan Gaziantep’in
kültürünü İstanbullular ile buluşturmak için bu

güzel şenliği düzenleyen, bizlerle buluşturan ve
şenliğin gerçekleşmesine katkı sunan herkese
teşekkür ediyorum.” diye konuştu.  

Ev sahipliği için çok mutluyuz

Karacaahmet Sultan Gürpınar Cemevi’ndeki
Muharrem ayı programı nedeniyle alandan
ayrılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık’ın yerine konuşma yapan Beylik-
düzü Belediyesi 1.Başkanvekili Serdal Mumcu
hemşeri derneklerinin bulundukları illerde kül-
türlerini yaşatmaları için yerel yöneticilere
büyük görev düştüğünü söyledi.Başkanvekili
Mumcu, konuşmasında “Gaziantep sadece
gastronomisiyle değil, kültürüyle tarihiyle eşi
benzeri olmayan coğrafyasıyla her Türk vatan-
daşının gidip görmesi gereken nadide şehirleri-

mizden biri. Beylikdüzü Belediyesi olarak bu
yıl sekizincisi düzenlenen Gaziantep Kültür ve
Sanat Şenliği’ne ev sahipliği yapmaktan büyük
mutluluk duyuyoruz. Anadolu kültürünü Bey-
likdüzü'nde yaşamak ve yaşatmak için, vatan-
daşlarımızın bu kültürle kaynaşmasını
sağlayabilmek için Beylikdüzü Belediyesi ola-
rak elimizden gelen her türlü desteği gösterece-
ğiz.” ifadelerine yer verdi. İSAYGAD Başkanı
Fahri Öztütüncü ise konuşmasında, Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a
ve şenlikte stant açan tüm esnafa teşekkürlerini
iletti. Açılışta; Kırklareli Belediyesi Halk Oyun-
ları Topluluğu ve Gaziantep Halk Oyunları
Topluluğu’nun sunduğu halk oyunu gösterile-
rinin ardından sahne alan müzisyen Ramço,
şenliğe katılanlara keyifli bir gece yaşattı.  
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Bir gazeteci olarak hayat denen
bu yolda verdiğimiz mücadelemi-
zin, gerek haberlerimiz gerekse

düşüncelerimiz olduğunu belirten biz gaze-
tecilerinde birer insan olduğunu ve her
insan gibi sabırlarının zorlandığı da diğer
bir gerçek..

Evet, her gerildiğimiz de ya aklımızın
yada yanımızda o an bulunanın, 'Sabır et,
Allah büyüktür, İyi niyetli olanın yanında-
dır' diyerek yaşadığınız, yaşatılmak istenen
bir sıkıtı esnasında, 'Gırtlağıma kadar
geldi' dediğiniz bir anda sabrı zorlananın

sabra davet etmesi de ayrı bir güzelliktir..
Aksine o an veya içine çekilmek istendi-

ğiniz bataklıkta bir bomba kadar etkili
patlamaya neden olurken hem kedinizi
hem de etrafınızdakilerini de ya zora yada
belaya sokabilirsiniz..

İşte bu nedenledir ki; 'not ettiğiniz,
sonra dediğiniz' yeri geldiğinde gücünüzü
his ettireceğiniz o anların içinde olduğum
şu günlerde bende bir gazeteci olarak
gücüm yettiğince, karınca, kararınca
denen karşı atak ya da gere
ken saldırı ile yapmam gereken haberleri 

ve yazıya dökmem gereken düşünceleri er-
teleyip, 'Yaa sabır' diyerek 'Belki düzelir,
yada adam olur' diyerek geciktirdiğimin
farkındayım..

Hem de bu alçakça saldırı ve tahriklerin
getirdiği stresin dolayısıyla kendi başımın
etimi yemekle kalmayıp, yenilediğim dişle-
rimi sıkarak..

Evet, 'insan yaşamında sıkıntılar olacak

ki hayatın, yaşamın tadını da alabilesin' de-
diğimiz bu zorlu yolda ömür tüketmek
içinde bunlarda lazım dediğimiz ama al-
çakça saldırı ve mobingler karşısında sab-
rınız zorladığınız o anları yaşarken
yazılması gereken yazıları da geciktir-
mekte diğer bir sabır olduğunu algılamıyor
değilim..

Ve bu sabrın nereye kadar dayana-
cağını da son olarak Azerbaycan'da
yaşanan ama Ardahan'da da hissedil-
mesine karşın pek de hissedilmeyen yer
sarsıntısı gibi yaşadıklarınızı, yarattığı
içinizde ki depremlerin tusinami olup,
dağlarını yakan volkanlar gibi  patla-
maması için verdiğiniz mücadelenin

adıdır, sabır isteyen yazılarım..
Ve bu yazılara konu olacak olanların

başında gelenin kimler olduğuna baktığı-
nızda, en yakınınızdakiler diye bildikleri-
niz, siyasetten yan yana olmazsanız da
aynı düşüncelere sahip olduğunuzu sandık-
larınız ve en önemlisi makam ve mevkiler-
den aldıkları güç ile kendilerini fil olarak
görenler olduğunu görmeniz de ayrı bir
sabır, sıkıntı ve de adı tamamen iyi niyet
olan düşünceler ile  yapmak istediklerinizin
gecikmesine neden olduğu da diğer bir ger-
çektir, sabırdır, gecikmedir.. 

Eh yine de, 'sabır diyelim', yaşananları,
yaşatılmak istenenleri yeri geldiğinde ya-
şatmak için diyerek.. Ya sabır..

Sabır isteyen geciken yazılar...

AYNUR CİHAN

Beylikdüzü’nde,"8. Gaziantep Yiyecekleri, Kültür ve Sanat Şenliği" başladı. Beylikdüzü Kaymakamı
Mustafa Altınpınar ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın katılımıyla açılışı
gerçekleştirilen şenlik, eski Beylik Pazarı alanında, 15 Eylül’e kadar devam edecek

Kerbela acısı
yüreğimizde

BüYükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, Kerbela
Olayı’nın 1380’inci yıldönü-

münde Büyükçekmece Cemevi’nde vatan-
daşlarla bir araya gelerek matem
lokmasını paylaştı. Kerbela’da şehit edilen
Hazreti Muhammed’in torunu Hz. Hüse-
yin ve 72 ehlibeytin matemini tutan Alevi
vatandaşlarla bir araya gelen Başkan
Akgün, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı
H. Remzi Gökbulak, belediye meclis üye-
leri ve belediye başkan yardımcıları ile bir-
likte matem lokmasını da paylaştı.

Acı da seviç de bir

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, “Kerbela’da şehit edilen
Hz. Hüseyin ve 72 ehlibeyti rahmetle anı-
yorum. Kerbela olayı, insanlık tarihinin en
büyük ibret vesikalarından biri olarak son-
suza kadar unutulmayacaktır. Bizlerin acısı
bir, sevinci birdir. Kerbela’ın 1380’inci yı-
lında canlarla birlikte matem lokmamızı
paylaştık. Mateminize ortak olduk. Kar-
deşlik, barış ve huzur içerisinde bir hayat
sürdürelim. Kerbela acısını bugün yüreği-
mizde hissediyoruz” dedi. 
MEHMET ALİ ÇATAL

BüYükçekmece Belediyesi’nin
“Okuma Yılı” kapsamında dü-
zenlediği etkinlikler tüm hızıyla

devam ediyor. Zülfü Livaneli Kültür, Sanat
ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen okuma
etkinliğine 7’den 70’e çok sayıda okur
sever katıldı. Müzik eşliğinde kitap okuma
keyfi yaşayan vatandaşlar bu atmosferi ya-
ratan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün’e teşekkürlerini iletti. Tüm
vatandaşları kitap okuma etkinliklerine
davet eden Başkan Dr. Hasan Akgün,
“Hepimiz biliyoruz ki öğrenmenin ve oku-
manın yaşı yoktur. Kitabını alan vatandaş-
lar Zülfü Livaneli Kültür, Sanat ve Eğitim
Merkezi’mizi ziyaret ederek müzik eşli-
ğinde kitaplarını okumanın keyfini yaşıyor.
Büyük Büyükçekmece ailem kültür seviyesi
yüksek ve okumayı seven bir kitleden olu-
şuyor. Rehabilitasyon merkezlerini aratma-
yan bir ortam sağlıyoruz. Günün stres ve
yorgunluğundan uzaklaşmak isteyen her-
kesi okuma etkinliklerimize davet ediyo-
rum” dedi.

Bağcılar Belediyesi Ruhsat
ve Denetim Müdürlüğü tara-
fından gerçekleştirilen asansör

kontrolleri devam ediyor. “Asansör İş-
letme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yö-
netmeliği” doğrultusunda asansörden
kaynaklı can ve mal kayıpları olmaması
için denetimlere önem veriliyor. Türk
Standartları Enstitüsü (TSE) ile yapılan
protokol çerçevesinde asansörler, mü-
hendisler tarafından kuyu dibi, kabin içi
ve kabin üstü olmak üzere detaylı bir in-
celemeden geçiriliyor. Çıkan raporda
asansörler durumlarına göre belirlenen
renklerle etiketlendiriliyor. Muayene
ekiplerince belirlenen eksiklikler ve tüm
bilgiler belediyenin kayıtlarına alınıyor.

Yönetmeliği planlı uyguluyoruz

Bir yıl içinde ilçe genelinde kamu ku-
rumları, okul, hastane, ibadethane, iş-
yeri ve konutlarda toplam 3064
asansörde periyodik kontrol yapıldı.
Uygulama sonucunda kullanıma uygun
686 asansör yeşil, güvensiz 643 asansör
ise kırmızı olarak etiketlendi. Kusurlu
52 asansöre sarı ve hafif kusurlu 1683
asansöre de mavi etiket yapıştırıldı. Öte
yandan toplam 1466 asansör mühür-

lenmek suretiyle hizmet dışı bırakıldı.
TSE muayene ekipleri tarafından kont-
rol edilen mühürlü asansörler, eksiklik-
lerin giderildiği belirlenince yeşil etiket
yapıştırılarak asansör yeniden hizmete
açılıyor. Asansörlerin periyodik olarak
sıkı bir şekilde denetlendiğini ve asla
taviz verilmediğini ifade eden Bağcılar

Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Hemşehrilerimizin can ve mal emniye-
tini her şeyden önce gelir. Biz belediye
olarak yönetmeliği planlı ve düzenli bir
şekilde uyguluyoruz. Asansörlerin ayda
bir kez bakımını ve yılda bir kez periyo-
dik kontrolünü yapıyoruz” dedi.
BARIŞ KIŞ

Avcılar vefalı çıktı
Avcılar Belediye Meclisi, Avcılar’ın
Gümüşpala Mahallesi’nde yaşa-
yan ve Avcılar Belediyesi’ne çalışan

Özgür Gönülal’ın isminin yaşadığı mahallede
bulunan İskeçe Parkı ve Spor Alanı’na veril-
mesini kararlaştırdı. Avcılar Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan Özgür Gö-
nülal, geçtiğimiz Temmuz ayında yakalandığı
kanser hastalığı sebebiyle yaşamını yitirmişti.
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin
meclise sunduğu önerinin kabul edilmesinin
ardından Gönülal’ın yaşadığı Gümüşpala
Mahallesi’ndeki İskeçe Parkı ve Spor Alanı’nın
adının Özgür Gönülal Parkı ve Spor Alanı
olarak değiştirilmesine karar verildi.

Adı yaşasın istedik

Turan Hançerli, kararın ardından “Acı bir şe-
kilde yitirdiğimiz çalışma arkadaşımızın ismini
yaşadığı ilçede bulunan bir parka vererek
ölümsüzleştirmek istedik. Arkadaşımıza
Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine
sabır diliyorum” dedi. YAKUP TEZCAN

Büyükçekmece
kitap okudu

Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, asansörlerin güvenilir olduğunu söyledi.

ANTEP MUTFAGI 
BEYLIKDUZU'NDE

Şenlik 15 Eylül’e 
kadar sürecek
Yerel ve ulusal sanatçılar,
yöresel kültür ve lezzet us-
taları ile tiyatro gruplarının
da yer alacağı şenlik ala-
nında, 15 Eylül’e kadar, her
gün DJ performansı, yarış-
malar, skeçler ve sahne şov-
ları düzenlenecek. Dört
gün boyunca dopdolu bir
programla vatandaşlarla
buluşacak şenlikte; 12 Ey-
lül’de Faruk Lök, 13
Eylül’de Aynur Güneş, 14
Eylül’de Koliva, İstanbullu
müzikseverlerle buluşacak.
15 Eylül’de ise Halk Oyun-
ları Gösterileri ve Beylik-
düzü Bandosu ilçe halkına
muhteşem bir görsel şölen
sunacak.

Gönül rahatlığıyla binin
Bağcılar’da bulunan 3064 asansör denetlendi. Asansörlerden kullanıma uygun olan
686 tanesine yeşil, güvensiz olduğu tespit edilen 643’üne kırmızı, kusurlu olan 
52 taneye sarı ve hafif kusurlu 1683 taneye de mavi etiket yapıştırıldı

Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Gaziantep mutfağına ev sahipliği yapacak olmalarından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.
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İ stanbul Büyükşehir Bele-
diye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
davetiyle bir araya gelen 29 bü-
yükşehir belediye başkanının
katıldığı Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’ndeki toplantının ar-
dından İstanbul’a dönmek
üzere Ankara Esenboğa Havaa-
lanı’na geçti. Gazeteciler, uçağa
yetişmek üzere alana gelen İma-
moğlu’na, Beştepe’deki görüş-
meyle ilgili değerlendirmelerini
sordu. İmamoğlu, “Verimli bir
buluşma oldu. Bence iletişim
açısından çok değerli bir buluş-
maydı. Sayın Cumhurbaşka-
nı’na teşekkür ediyoruz.
Tümüyle sorunlar konuşuldu.
Nasıl bir yöntem belirleyeceği-
miz konuşuldu. Hatta bizim bir

komisyon önerimiz oldu. Kuru-
lacak bir komisyon marifetiyle
süreçlere dahil olmamız gerekti-
ğini illettik öneri olarak. Kendi-
leri kabul etti. Hem CHP’li
belediyelerden hem AK Partili
büyükşehir belediyelerinden
ortak bir komisyon kurulması
yönünde bir karar verildi. Bu
komisyon, hem yeni yasal dü-
zenlemeler sürecine katılacak
hem de sürdürülebilir iletişim
kanalı oluşması noktasında
böyle bir misyonu olacak diye
karşılıklı bir görüş belirtildi.
Akabinde karşılıklı yine sorular
soruldu ve sayın bakanlar da ce-
vaplar verdi. Tümüyle güzel, ve-
rimli, iyi bir başlangıç” dedi.

Her eleştiri değerlidir

İmamoğlu, gazetecilerin,
“Cumhurbaşkanı’nın İBB’deki
işten çıkarmalarla ilgili eleştiri-

leri oldu…” sorusuna, “Tabii ki
her eleştiri değerli. İrdeleriz, ba-
karız ama toplantının çok iyi ta-
rafı var, konuşulacak. Bu tarafı
çok minimumda kalıyor” yanı-
tını verdi. İmamoğlu, “Cumhur-
başkanı’nın birkaç kötü örnek
üzerinden yüzlerce kişinin mağ-
dur edilmesiyle ilgili sözleri var”
hatırlatmasına, “Sorulmadığı
için bilgi paylaşımı yapmadık.
Kimi kastettiğini ben bilmiyo-
rum açıkçası ama sorulursa,
kendileriyle neler olduğunu bilgi
olarak paylaşırım” yanıtını
verdi. İmamoğlu, gazeteciler,
“Sayın Cumhurbaşkanı’nın, ‘Ne
personelle uğraştık ne araçlarla!
ifadesi var. ‘Aynı hassasiyeti bek-
liyoruz’ dedi. Bu sözlere ne di-
yeceksiniz” sorusunu da “Biz
hassasız. Ama kimi kastetti bil-
miyorum açıkçası. Biz hassasız”
şeklinde yanıtladı.

Çatalca CHP geçtiğimiz günlerde 96. yılını
kutladı. Çatalca’da ki kutlamalarda katılı-
mın hayli düşük olması gözlerden kaçmadı.

Aslında bu durum bazı siyasi partilerde de böyle
oluyor hele yerel veya genelde iktidar değilseniz,
ilçe yönetimiyle bu gibi programları az bir katı-
lımla hızlı bir şekilde yapılıyor. Ama ben CHP’nin
Çatalca’da yaptığı programda katılımın biraz daha
yoğun olmasını beklerdim en azından bu günlerde
öyle olur diye düşünüyordum. CHP seçim takvimini
açıklamadı ama ufukta kongre süreci var. Ça-
talca’da ilçe Başkanlığı’na şimdilik 4 aday oldu-
ğunu biliyorum. Hesap yapıyorum her aday 20 kişi
ile bu programa katılsaydı 80 kişi yapar. Mevcut
ilçe yönetimi yedekleri ve birkaç partili daha yanla-
rına dahil etse kaba hesap 200 kişiyle kutlama
programında katılım olurdu. Ama 50 kişi gibi
küçük bir katılımla program yapıldı. Hatta prog-
rama katılmayanlarda vardı. CHP adına mangalda
kül bırakmayanlar partisinin kuruluş programına
katılma zahmetinde bulunmadılar. Sahneye çıkıp
şarkıcıya çiçek verecekseniz deseler koşa koşa gi-
decek olanlar, partisinin programına katılmadılar.
Mutlaka mazeretleri vardır. Hatta ilçe yönetimine
talip olan başka bir ismin ise Ankara’da parti bü-
yükleri ile olduğunu öğrendik. Kendi ilçesinde par-
tisini yalnız bırakıp Ankara yollarına düşmek ne
kadar doğru tartışılır. Aynı günün akşamı ise parti-
lileri ile yemekte buluşmak partililerini, destekçile-
rini kutlama programına katılımını sağlayamayıp,
kendi yaptığı programa getirip burada alternatif
bir program yapmak gibi algı yaratmak ne kadar
doğru bu da tartışılır. Yine bir başka adayında bir-
kaç gün sonra benzer bir program yapıp destekçile-
rini bir kafede buluşturması da ilginç… İlginç
diyorum çünkü partililerinizin üzerinde bu kadar
gücünüz var ise bir davetle bu kadar partili arka-
daşınızı bir araya getirebiliyorsanız, partinizin ku-
ruluş yıl dönümünde neden bu katılımın
sağlanması için çaba sarf etmediniz? Bu davetli
kısır çekişme hiçbir adaya hiç bir şey kazandırmaz
hanelerine eksi not düşer. Senin partin varsa sen
varsın. Senin partin varsa sen o partinin ilçe baş-
kanlığına ancak o zaman aday olabilirsin. Kendi
programına sahip çıkıp, özen gösterdiğin gibi par-
tinin en önemli gününde birlik ve beraberlik sağla-
yıp destekçi olamıyorsan kusura bakmayın da ben
sizin Çatalca CHP’ye bir şey katacağınıza, yaşadı-
ğınız ilçeye katkı sunacağınıza inanmıyorum. Önce
ben olayım düşüncesiyle ne partinize ne de bu il-
çeye gram faydanız olmaz, yolunuz açık olsun ama
CHP’li arkadaşlar bu tutum ve davranışları mut-
laka en iyi şekilde değerlendirip en doğru kararı
verecektir. Son olarak Çatalca CHP’nin şu anki
mevcut yönetimi başarısızdır. Aday olarak ismi
geçen isimleri de toparlayıcı olarak göremiyorum.
Çatalca CHP’nin herkesi kucaklayan aklı başında
bir ilçe başkanı ve zımba gibi dinamik ilçe yöneti-
mine ihtiyacı vardır.

Çatalca'ya ufak dokunuşlar

Çatalca Belediyesi yaz ayı içerisinde uyarılıları-
mızı dikkate aldı. Erler Caddesi’nde tamirat çalış-
ması ve trafiğe kapalı olan caddeye araç
sokulmaması tavsiyelerimizi değerlendirdi. Cadde
baştan aşağıya yenilendi, ışıklandırması yapıldı. Ve
araç trafiğine tamamen kapatıldı. Yayalar rahat
bir nefes aldı. Şimdi caddede yapılması gereken
son çalışma ise burada bulunan çay bahçelerinin
caddeye bakan tarafına paravanlar yapılarak cad-
deyle ilişkisinin kesilmesi… Özelikle bayanların bu
konuda şikayetçi olduklarını biliyorum. Bu çay
bahçelerinin kahvehane gibi işlev gördükleri için
rahatça bu caddede dolaşamadıklarından söz ettik-
lerine şahit oluyorum ve bu anlamda kendilerine de
hakta veriyorum. Fakat sonuçta yıllarca bizim yaz-
maktan söylemekten bıktığımız, caddeyi düzenleyin
araç trafiğine kapatın diye gündeme aldığımız ko-
nular demek ki isteyince çok kolay bir şekilde yapı-
labiliyormuş. Diğer bahsettiğim çay bahçelerinin
düzenlemesi anlamındaki çalışmalarında kısa süre
içerinde değerlendirileceğini umut ediyorum. Ça-
talca’nın ufak dokunuşlara ihtiyacı vardı. Yıllarca
ihmal edildi. Şimdi bunlar yavaş yavaş yapılıyor.
Cumhuriyet Meydan’ı otoparka dönmüş durumda
buraya da el atılmalı, gereği yapılmalı. Yayalara
ait olan meydanlar, kaldırımlar da araçların gasp
etmesinin önüne geçilmeli. Artık kaldırımları yol-
ları yazmak istemiyorum. İlçedeki kaldırımlar hızlı
bir şekilde genişletilmeli ve kullanıma uygun hale
getirilmelidir. Umarım bu sefer kaldırım ve mey-
dan sorununu son kez yazıyorumdur. 

Güç zehirlenmesi

Çatalca Belediyesi’nin çalışmalarından bahset-
mişken oturduğu koltuğun manasını kavrayamamış
bazı kişiler hakkındaki gözlemlerimi paylaşmak is-
tiyorum. Bilmem farkında mısınız ama bulunduğu-
nuz koltukta üstün başarılarınız, akademik
çalışmalarınız nedeniyle bulunmuyorsunuz. Tek bu-
lunma nedeniniz “hey belediyenin ikinci adamı
geldi” diye ayağa kaldırmaya çalıştığınız bu halkın
oylarıdır. İnsanlara önünüzde ceket ilikletmeye ya
da ayağı kaldırmaya hakkınız olmadığı gibi aslında
sizleri belki de hiçbir itibarınız yok iken o koltuğa
oturtarak bir bakıma üzeriniz de hakkı olan halkın
önünde ceketinizi iliklemeli ve ayağa kalkmalısınız.
Bir silkelenin ve kendinize gelin koltuktan itibar
alanlarla bu halkın işi olmaz. Bulunduğunuz kol-
tuğa yeteneklerinizle, yaratıcı fikirlerinizle ve an-
lamlı hizmetlerinizle itibar kazandırmalısınız.
Vatandaş, 2. Adam geldi ayağı kalkın lafınızla
değil, başarılı hizmetlerinizi takdir ettikleri için
saygılarından ayağı kalkmalıdır. Ama işte güç ze-
hirlenmesi bulunduğu yerin farkında olmayan öz
değeri düşük ve bilgi yoksunu insanlar da tam da
böyle bir etki yaratıyor. Gerçi onlara mana bulma-
mak lazım, yetersiz kişileri o koltuklara layık
görüp halkı ayağa dikme cesaretini göstermesine
sebep olan, o göreve getirenleri sorgulamak gerek.

CHP Çatalca'da 
kim birleştirici olacak?

HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Ankara’da bir araya
gelen 29 büyükşehir belediye başkanı arasında yer alan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a dönüş yolunda, havaalanında gazetecilerin
sorularını yanıtladı. “Verimli bir buluşma oldu” diyen İmamoğlu, “Bizim
bir komisyon önerimiz oldu. Kendileri kabul etti. Hem CHP’li 
belediyelerden hem AK Partili büyükşehir belediyelerinden ortak bir
komisyon kurulması yönünde bir karar verildi” şeklinde konuştu

Hamidiye Su'ya
ambargo geldi!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden Hamidiye Su A.Ş.’ye
kamu kurumları tarafından Ekrem İmamoğlu seçimi kazandıktan sonra üstü kapalı
bir ambargo uygulanmaya başladığı iddia edildi. “Hamidiye Su almayın” talimatı
veren kurumlar arasında bir kamu bankasının bulunduğu, üstelik bu bankanın 
84 bin 500 İBB personelinin maaşlarını aldığı banka olduğu öne sürüldü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu'nun Eylül ayı meclis oturu-
munun ilk bileşimindeki

“8-10 kurumun ‘Hamidiye Su' alma-
yın talimatını biliyorum. Bir kamu
bankası da var. Kamunun bir bankası-
nın nasıl böyle bir talimatı olur?” açık-
laması sonrasında, İBB şirketlerinden
Hamidiye Su A.Ş.'ye birçok kurum ve
kuruluş tarafından gizli ambargo uy-
gulandığı iddiası doğrulanmış oldu.
Bugüne dek bardak, şişe ve damacana
su ihtiyacını İBB şirketi Hamidiye Su
A.Ş.'den karşılayan başta kamu ku-
rumları olmak üzere birçok kuruluşun,
İBB yönetiminin AKP'den CHP'ye
geçmesinin ardından alımlarını dur-
duğu iddiası ortaya atılmıştı.

Maaşlar o bankaya yatıyor

İmamoğlu'nun meclis oturumunda
gündeme getirdiği “Hamidiye Su al-
mayın talimatını” veren kamu kurum-
larının arasında bir kamu bankası
olması oldukça dikkat çekti. Çünkü
söz konusu talimatı veren ve alımı dur-
duran kamu bankası halihazırda İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi ile
birlikte çalışmaya devam ediyor.
İBB'nin satışını yaptığı suyu almama
kararı alan kamu bankasının, İBB'nin
84 bin 500 personelinin maaşını aldığı

banka olduğu iddia ediliyor.

Talimatlar kamuya zarardır

İBB'ye ait Hamidiye Su'ya kurumlar
tarafından uygulanan gizli ambargoya
tepki gösteren CHP'li İBB Meclis
Üyesi Fidan Aslan Eroğlu “Görevi

halka hizmet üretmek olan kamu ku-
rumlarının, halka ait bir kurum olan
İBB'nin ‘Hamidiye Su'dan su almayın'
talimatı vermesi yine kamuya zarardır.
İstanbullunun kaynaklarını eksiltme
yönünde bir talimattır. Hamidiye Su
İstanbulluların malıdır” dedi.

İstanBul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), eskiyen vapurların Haliç Ter-
sanesi'nde yenilendiğini duyururken,

belediyenin resmi Twitter hesabından "Şehir
Hatları Müdürümüz Sinem Dedetaş koltukla-
rın rengi ne olsun diye soruyor. Ne dersiniz?"
paylaşımı yapıldı. İBB'ye bağlı Şehir Hatları'nın
eskiyen vapurları için Haliç Tersanesi'nde
bakım çalışması başlatıldı. Vapuraların koltuk-
larının ve zemininin yenilendiği belirtilirken,
İBB'nin resmi Twitter hesabından "Şehir Hat-
ları Müdürümüz Sinem Dedetaş koltukların
rengi ne olsun diye soruyor. Ne dersiniz?" şek-
linde bir paylaşım yapıldı.

Vatandaş keyif yapsın

İBB'nin paylaşımına kısa sürede binlerce yanıt
gelirken, bazı Twitter kullanıcıları "Rengarenk
olsun resimdeki gibi, vatandaş az keyif yapsın,
mutlu olsun" yorumlarıyla koltukların renga-
renk olması gerektiğini belirtti. Şehir Hatları'nın
yenilenen koltuklarının ne renk olacağıyla ilgili
henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Vapurlar ne
renk olsun?

Savaş ATAKBUYUKSEHIR BELEDIYELERI
ORTAK KOMISYON KURACAK

Gazhane Caddesi sıkışacak!
BEdaŞ Beşiktaş İlçesi Vişnezade
Mahallesi Dolmabahçe Gazhane
Caddesi’nde bu akşam “Elektrik

Kablo Tesisi İmalatı”na başlayacak.
05.09.2019’da alınan UTK kararıyla bölgede
geçici trafik sirkülasyonu uygulanması kararı
alındı. Çalışma nedeniyle bölgede toplam 15
gün şerit daraltması yapılacak. Yol kapaması
yapılmayacak. 23.09.2019 tarihinde Vodafone
Arena Stadyumu’nda oynanacak olan Beşik-
taş - Başakşehir maçı sebebiyle 23 Eylül tarih-
lerinde çalışmaya geçici olarak ara verilecek.

TRT’ye bile sponsor olunmuş
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Muran Ongun, İBB'nin AK Parti döneminde
Ekrem İmamoğlu aleyhine yazı yazan bir yazarın internet sitesine reklam verildiğini, TRT
dizisine sponsor olunduğunu ve BELTUR'un tanzim satışları yüzünden zarar ettiğini açıkladı.

Katıldığı televizyon progra-
mında konuşan Murat
Ongun, İBB'nin geçmiş yıl-

larda ciddi derecede israfa uğratıldığını
söyledi. Ongun, “"Ciddi abonelikler,
ciddi gazete abonelikleri söz konusu"
diyen Ongun, “Bunu inceliyoruz. Sa-
dece bir iştirakin, yani 3 yılda bir TV ka-
nalına verdiği, malum bir haber
kanalına verdiği ilan 7 milyon lira. Sa-
dece bir iştirakten bahsediyorum. İBB

iştiraklerinden Medya A.Ş.'nin TRT
1'de yayınlanan "Kut'ül Amare" dizisine
sponpor olduğunu belirten Ongun,
"İBB neden bir diziye sponsor olur,
Medya A.Ş., 2018 yılında 12 milyon
750 bin liraya sponsor olmuş” diye ko-
nuştu.

İmamoğlu aleyhine çalıştılar

Ongun açıklamasında İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu aleyhine yazı yazan

bir yazarın internet sitesine reklam veril-
diğini de açıkladı. "Her gün bir gazetede
İmamoğlu aleyhinde yazı yazan bir
yazar. O yazarı siz de tanıyorsunuz"
diyen Ongun, "O yazarın internet site-
sine sadece bir iştirak KİPTAŞ, 2017’de,
2018’de 50-60 bin lira reklam veriyor"
dedi. Ongun ayrıca, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi'nin AK Parti döneminde
başlattığı tanzim satışların dolayı BEL-
TUR'un zararda olduğunu açıkladı.

İmamoğlu, kendisine yapılan her eleştiriyi dikkate aldığını söyledi.

Sinem
Dedetaş

Murat
Ongun
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1050166)

Müdürlüğümüze Bağlı Marmara Ünv Pendik EAH Nükleer Tıp Bölümü Radyoaktif İyot Hasta Odası Yapım İşi
yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası :2019/436113
1-İdarenin
a) Adresi :Peykhane Caddesi No: 8 ÇEMBERLİTAŞ/ FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124530776 - 2125180712
c) Elektronik Posta Adresi :ism34satinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Müdürlüğümüze Bağlı Marmara Ünv Pendik EAH Nükleer Tıp Bölümü 

için Radyoaktif İyot Hasta Odası Yapım İşi (1 Adet)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Müdürlüğümüze Bağlı Marmara Ünv. Pendik E.A.H Nükleer Tıp Bölümü
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Mali Hizmetler - Satınalma Birimi 5.Kat 

(Peykhane Cad. No: 8 Çemberlitaş /Fatih / İSTANBUL) 
b) Tarihi ve saati :03.10.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
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. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 ora-
nından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık
bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen BIII Grubu (Bina İşleri) İşler Benzer İş Olarak Kabul Edi-
lecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu-
dur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Mali Hizmetler - Satınalma Birimi 5.Kat
(Peykhane Cad. No: 8 Çemberlitaş /Fatih / İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese ia-
deli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan is-
tekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 

Ç evre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, Kentsel Dönüşüm Eylem
Planı'nı açıkladı. Kurum, 100 bini

İstanbul'da olmak üzere her yıl 300 bin ko-
nutun kentsel dönüşümünün yapılacağını
söyledi. Bakan Kurum, "Belirlediğimiz bu
eylemle hâlihazırda acil dönüştürülmesi
gereken 1 milyon 500 bin konutu 5 yıl içeri-
sinde dönüştürmüş olacağız" diye konuştu.

Belediyelere kapımız açık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
kentsel dönüşüme dair her konuda beledi-
yelere kapılarının açık olduğunu belirterek,
"Eser siyaseti anlayışıyla ortaya koyulan
tüm projelere, belediyelerimize, 82 milyon
vatandaşımıza her zaman destek olacağız
ve projelerin yanında olacağız. Çünkü

2012'den bu yana bir seferberlik ruhuyla
hayata geçirdiğimiz kentsel dönüşümle il-
gili bundan sonraki süreçte de atacağımız
adımlar şehirlerimizin, vatandaşlarımızın
geleceği adına çok önem arz ediyor" dedi.
Konuşmasında bugünün önemli bir gün
olduğunu dile getiren Kurum, temel ilke-
leri, yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm
olan 8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem
Planı'nı paylaşmak için bir arada olundu-
ğunu söyledi. Kurum, göreve geldikleri
günden itibaren çok kısa süre içerisinde
kentsel dönüşüme dair belirli aralıklarla
önemli adımlar attıklarını belirterek, bu
kapsamda yürüttükleri çalışmalara ilişkin
bilgi verdi. Bu doğrultuda Antalya'da
"2023'e Doğru Çevre ve Şehirciliğin Gele-
ceği İstişare Toplantısı" gerçekleştirdikle-
rini, ardından "Kentsel Dönüşümde Yeni
Dönem" toplantısında dönüşüme ilişkin
stratejilerini açıkladıklarını hatırlatan
Kurum, son olarak da her iki toplantının ve
saha çalışmalarının sonuçlarına dair mev-
zuat değişikliklerini gerçekleştirdiklerini ak-
tardı.

Genelge 81 ile gönderildi

Bakan Kurum, bu süreçte pek çok kap-
samlı değişikliği hayata geçirdiklerini vur-

gulayarak, bu çalışmaların ardından hazır-
lanan genelgeyi 81 ile gönderdiklerini belir-
terek, hem belediyelerden aldıkları
kapsamlı cevaplar hem de ziyaret ettikleri
60'ın üzerindeki ilde yapmış oldukları gö-
rüşmelerin de katkısıyla kentsel dönüşüme
ilişkin 5 yıllık eylem planını hazırladıklarını
kaydetti.

Yüzde 66 risk altında

Murat Kurum, kentsel dönüşüm seferberli-
ğine 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın talimatıyla başladıklarını hatır-
latarak, şöyle devam etti: "Cumhurbaşka-
nımız o gün, 'Bedeli ne olursa olsun kentsel

dönüşümü yapacağız.' sözleriyle kentsel
dönüşümün önemini o gün için ortaya net
bir şekilde koydu. Biz de her zaman bunu
her fırsatta dile getiriyoruz, söylüyoruz;
kentsel dönüşüm, depremle, terörle müca-
dele kadar önemlidir, hayatidir. Türkiye'nin
yüzde 66'sı deprem riski altındaki alan-
larda yaşıyor. Nüfusumuza baktığımızda
da yüzde 71 nüfusumuz deprem riski altın-
daki alanlarda ikamet ediyor. Son bir
asırda 6 ve üzerinde yaşadığımız 56 dep-
remle 80 binin üzerinde vatandaşımız ha-
yatını kaybetti. En son 17 Ağustos
Marmara Depremi'nin 20. yılını geçtiğimiz
günlerde geride bıraktık."

KENTSEL DONUSUM 
ANAYASASI GELIYOR
Türkiye genelinde uygulanacak yeni kentsel dönüşüm programını açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "8
maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planı hazırladık. Bu kapsamda kentlerin dönüşüm anayasasını oluşturacağız. 25
bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini başlatmış bulunuyoruz" dedi

"20 yıl önce yaşadığımız büyük felaket ve kay-
bettiğimiz canların acısı hala yüreğimizde"
diyen Kurum, "Yakın zamanda Kartal'da yaşa-
dığımız acı olay, Kağıthane'de, Sarıyer'de, Avcı-
lar'da, Bağcılar'da ve İstanbul'un değişik
ilçelerinde son dönemde kentsel dönüşümün
önemini bir kez daha ortaya koyacak acı hatı-
ralar yaşadık. İstiyoruz ki bir daha bu tür hatı-
ralar yaşamayalım, bir daha annelerimiz

ağlamasın, ocaklarımıza ateş düşmesin. Kent-
sel dönüşümde en temel hedefimiz her şeyden
önce insanımızın can ve mal güvenliğini sağla-
maktır. İnşallah bunu devletimizle, belediyele-
rimizle, valiliklerimizle vatandaşımızla özel
sektörümüzle 82 milyon vatandaşımızla hep
birlikte gerçekleştireceğiz. Çünkü bu topyekun
hareketi gerektiren bir eylem planıdır, bir dö-
nüşüm seferberliğidir" ifadelerini kullandı. 

HEDEF CAN GÜVENLİĞİ730 BİN BİNA DENETLENDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde
dün büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya gelindi-
ğini anımsatan Kurum, birlikte 2023'ün Türkiye'sine dair
neler yapabileceklerini istişare ettiklerini söyledi. Çevre ve
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşüme dair
her konuda belediyelerimize kapımız sonuna kadar açık-
tır. Eser siyaseti anlayışıyla ortaya koyulan tüm projelere,
belediyelerimize, 82 milyon vatandaşımıza her zaman

destek olacağız ve projelerin yanında olacağız. Çünkü
2012'den bu yana bir seferberlik ruhuyla hayata geçirdiği-
miz kentsel dönüşümle ilgili bundan sonraki süreçte de
atacağımız adımlar şehirlerimizin, vatandaşlarımızın ge-
leceği adına çok önem arz ediyor. O yüzden burada eser
siyaseti yapmadan vatandaşımızın can ve mal güvenliğini
koruyacak tüm projelerin Bakanlık olarak yanında olaca-
ğımızı bir kez daha ifade etmek isterim." diye konuştu.

Ekmek ve simidin 
fiyatı artacak mı?
İstanbul'da son günlerde toplu taşımadan akaryakıta, taksilerden, vapurlara kadar çok
sayıda kaleme zam yapılmıştı. Şimdi ise yeni bir zam talebi doğdu. Ekmek ve simit üretici-
leri maliyetlerinin çok fazla arttığını belirterek 25 kuruş zam talep ettiklerini söyledi

İsTanbullular hemen
hemen her gün yeni bir
zam haberi alırken yeni

bir zam talebi doğdu. Fırıncılar
Odası ve Simitçiler Odası maliyetle-
rinin çok fazla arttığını belirterek 25
kuruşluk zam talep etti. Buna göre
simitçiler yüzde 14 ekmek üreticileri
ise yüzde 20 oranında zam talep
etmiş oldu. Zammın gerçekleşip ger-
çekleşemeyeceği ise merak ediliyor.

Zam talebinde bulunduk

Ekmek zammının gündemde oldu-
ğunu ancak yetkililerden fiyat alı-
namadığını söyleyen İstanbul
Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan
Çetin sozcu.com.tr’ye yaptığı açık-
lamada, "Şu an da İstanbul’da
ekmek 1.25 TL’den satılıyor. 25 ku-
ruşluk zammı talep ettik ancak
şartlar uyuşmadı. Bir zam talebi-
miz mevcut. Dosyayı yetkili mer-
keze gönderdik inceleniyor. Daha

cevap gelmedi" dedi.

Maliyetler çok fazla arttı

Ekmek maliyetlerinin çok fazla art-
tığını da sözlerine ekleyen Çetin,
“Maliyetler çok fazla arttı. Fiyatlar
maliyetini ancak kurtarıyor. Ancak
yeterli değil. Un,maya, işçilik, do-
ğalgaz, elektrik bu kalemlerin hepsi
çok fazla arttı. “ifadelerini kullandı.

Simit 2 TL olacak

Simit fiyatlarının da ilerleyen gün-
lerde artacağını belirten İstanbul
Simitçiler Odası Başkanı Ali Yücel
ise yaptığı açıklamada, "Zam gele-
cek ama henüz bir işlem yapılmadı.
Sonbahar itibari ile bir zam bekli-
yoruz. 1.75 TL’ye satılan simit  2
TL olacak. Maliyetlerimiz çok arttı
ama o kadar zam yapamıyoruz.
Susam fiyatları, doğalgaz fiyatları
aldı başını gidiyor" ifadelerini 
kullandı.

İstanbul’da taksilere, otobüslere, dol-
muşlara, suya, otoparka gelen zamların
ardından bir fiyat artışı da Halk Ek-

mek’te gerçekleşti. İBB iştiraki Halk Ek-
mek’te poşetli ürünler yüzde 40’a varan
oranlarda zamlandı. Konuyla ilgili açık

lama yapan belediye yöneticileri, ilerleyen
süreçte zam ile ilgili bilgilendirmede bulu-
nacaklarını belirtti. Ancak İBB iştiraklerin-
den Halk Ekmek'te, önceden bilgilendirme
olmaksızın zamlı tarifeye geçildi.

Poşetli ürünlere yüzde 40 zam

10 bin 400 kişi görüş bildirdi
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 3'üncü Tarım Orman Şurası ile ilgili, "Şu ana kadar 10 bin 400
vatandaşımız görüşünü bildirdi. Bunları inceliyoruz, sınıflandırıyoruz ve çalışma gruplarına gönderiyoruz" dedi.

Tarım ve Orman
Bakan Yardımcısı
Metin, 3'üncü Tarım

Orman Şurası öncesi yapılan ça-
lışmaları incelemek üzere Orman
Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Genel müdürlükteki çalışma
gruplarına katılan Metin, burada
katılımcıların sorunlarını dinledi
ve bilgilendirmeler yaptı. Şuraya
ilişkin açıklamalarda bulunan
Metin, ekim sonu kasım başında
yapılması planlanan şuranın ça-
lışmalarına başlandığını belirte-
rek, "Katılımcılığı önemsiyoruz.
Tüm Türkiye'de üniversitelerimiz,
sivil toplum kuruluşlarımız, özel
sektörümüz, çiftçilerimiz, birlikle-
rimiz ve vatandaşlarımızın katılı-
mını arzuladığımız süreç
başlattık" diye konuştu.

Bildirimler inceleniyor

Bakan Yardımcısı Metin, ça-
lışma gruplarına büyük ilgi ol-
duğunu, gelenlerin çalışma
gruplarına dahil olma taleplerini
karşıladıklarını belirterek, "Şu
ana kadar 10 bin 400 vatandaşı-
mız görüşünü bildirdi. Bunları
inceliyoruz, sınıflandırıyoruz ve
çalışma gruplarına gönderiyo-
ruz. Çalışma gruplarında onlar
da değerlendiriliyor. Tüm Türki
ye'nin katkı verdiği, Türkiye'nin
hem tarım hem ormancılık hem
de su faaliyetleri olmak üzere bu
3 alanda politikaların oluşma-
sında tüm Türkiye'nin katkısıyla
oluşacak stratejiyi önümüzdeki
dönemde de hayata geçirmek
bize düşüyor" dedi. DHA

Murat
Kurum

Fatih
Metin
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M HP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli bir grup gazeteci ile yemekli
toplantıda gündeme ilişkin dik-

kat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli,
yeni parti iddiaları, kabine değişikliği,
idam cezası, af yasası, Diyarbakır annele-
rinin eylemi, "Susamam" adlı rap şarkısı
ve Bülent Arınç’a ilişkin pek çok konuda
açıklamalar yaptı. Habertürk'ten Saliha
Çolak'ın haberine göre, MHP Genel Baş-
kanı Devlet Bahçeli, yeni parti iddiaları
hakkında "Çok değişik alanlarda siyasi
hayatta yıldız olabilecek toplumda önemli
önderlik görevini üstlenebilecek çok kişi
bu "siyasi tıkanıklık" ve "siyasette yeni olu-
şumlara ihtiyaç var" kavramları altında ez-
diler. Bunları saymak mümkün, çok partili
hayata geçtikten sonraki döneme ele alır-
sanız çok önemli isimler var. Kimler var
derseniz, mesela bir Mehmet Yazar Bey
var. Kayserili değerli bir işadamı. Sonra-
sına baktığınızda Aydın Menderes, Cem
Boyner var. Cem Uzan var. Say sayabildi-
ğin kadar. Ama bunların hiçbirisi siyasette

olamadı. Bunlar üzerinden siyaseti rakip
gördükleri insanları yıpratmak için kulla-
nanlar ise biraz evvel söylediğim kavram
kapsamındaki insanlardır. Bunlar hiç tü-
kenmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kırık sandalye şarkısı dinleyeceğiz

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent
Arınç'ın Mardin Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet
Türk için sözlerini eleştiren MHP lideri,
"Bülent Arınç Bey bir kenara oturmalı ya
Bursa’ya ya Manisa’ya yerleşmeli" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
29 büyükşehir belediye başkanı ile yaptığı
toplantıyı değerlendiren Devlet Bahçeli,
"Belediye başkanları toplantısı çok isabetli
olmuştur. Böyle bir toplantı olmamış ol-
saydı, 11 belediye başkanı televizyonlarda
sürekli olarak tartışma zemini bulmuş
olurlardı. Bana göre Cumhurbaşkanı çok
sabırlı hareket ediyor. Hepsini bir araya
getirdi, "taşları dökün" dedi. Kimin kuca-
ğında ne taş varsa oradaki 29 belediye

hangi taşı kim attı gördüler. Bu siyasi bir
birikim ve zekanın sonucudur. Önce 11
kişi olarak CHP’ye gidip, strateji belirleyip
toplantıya gidenler açığa düşmüşlerdir.
Kafalarında ne varsa açıkça söylemek du-
rumunda kalmışlardır. Siyaseten iktidarda
bugüne kadar ortaya koymuş olduğu gö-
rüşlerden de sarfı nazar etmişlerdir. Ümit
Besen’in bir tane ayağı kırılmış tahta masa
şarkısı vardı, şimdi zannediyorum kırık
sandalye şarkısı dinleyeceğiz hep beraber"
diye konuştu.

Kabine değişikliğini uygun bulmuyorum

Kabine değişikliği iddialarını da değerlen-
diren MHP lideri Bahçeli, "Ben uygun
bulmuyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi 9 Temmuz 2018’de başlamış-
tır. Bir yılı da çok az bir süre aşmıştır.
Böyle bir ortamda yeni bir sistemi yerleş-
tirmek, kökleştirmek ve bununla ilgili uy-
gulamaları hayata geçirmek için çaba sarf
edileceği yerde, "Bakanlar Kurulu'nda
şunlar değişsin" gündemini taşırsanız mu-

halefet unsurları olarak, siz de "Muhale-
fetin bu isteğine cevap veriyorum" der
iseniz iki yanlışı birlikte yaparsınız. Ama
CHP’den Faik Öztrak istedi diye bakan
değiştirilecekse biz hep beraber olarak
toplanırız CHP’nin önünde, "Faik’i iste-
miyoruz" deriz. Ne yapacak Faik Öztrak"
dedi.

HDP insanların evlatlarını versin

Bahçeli, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı
önünde annelerin eylemini de değerlen-
direrek, "HDP’nin önündeki her anne te-
rörün bitmek üzere olduğu bir
mücadelenin cesaretlendirdiği analardır.
HDP’nin önünde evlatlarını istiyorlar.
Bugün evladını isteyen yarın milletini
ister, yarın devletini ister. Bunu böyle yo-
rumlamak lazım. bunları bu polemikler-
den çıkarmak lazımdır. Bu siyaset
değildir. Bundan da iktidar yıpranmaz.
Bu tür lafları söyledikçe insan iktidarı
daha fazla sevmeye başlıyor" ifadelerini
kullandı. 

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk için
sözlerini eleştiren MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Bülent Arınç Bey bir kenara oturmalı ya Bursa’ya ya Manisa’ya yerleşmeli” dedi

Sana yazık olur!
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Ahmet Türk ile ilgili
açıklamasına AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın gösterdiği tepkiye cevap verdi.
Turan’ın boyundan büyük işlere karıştığını belirten Arınç; “Sen zaman zaman böyle
çıkışlar yapıyorsun. Sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur” dedi

ak parti Grup Başkan-
vekili Bülent Turan,
Cumhurbaşkanlığı Yük-

sek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bü-
lent Arınç’ın HDP’li Ahmet Türk ile
ilgili sözlerine tepki göstererek,
“Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok
Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yok-
muş. Hadi oradan yahu.” demişti.
Bülent Arınç, kendisine gelen tepki-
lere Show Ana Haber'de cevap
verdi. Turan'a çok sert yüklenen
Arınç'ın açıklamalarından satırbaş-
ları şu şekilde; “Bülent Turan,
benim sana bir ağabeyin olarak tav-
siyem budur. Boyundan büyük iş-
lere karışma. Bilmediğin işlere
karışma. Sonra ayıp olur. Sen
zaman zaman böyle çıkışlar yapı-
yorsun. Sivrisinek ısırığı kadar beni
ilgilendirmez. Sana yazık olur. Her-
kes haddini bilsin. Ben de bileyim.
Bülent Turan da bilsin. Başka parti-
lerin başka temsilcileri de bilsin.”

Ahmet Türk'ü yıllardır tanırım

Ahmet Türk'ü eskiden beri tanıdı-
ğını da anlatan Arınç, “Ahmet

Türk’ü ben yıllardan beri tanıyo-
rum. Kandil’le HDP ile ilişkisi ol-
duğunu ama terör ve şiddete karşı
olduğunu ifade ettim. Görevden
alınmıştır. Alabilir. İdari bir tedbir-
dir. Eğer Teftiş Kurulu’nun bir ra-
poru varsa savcılıkların açmış
olduğu davalarda varsa bunları ka-
muoyuna ilan etsinler. Aynı za-
manda da mahkeme kararıyla
görevden almayı uygulasınlar.
Yoksa aksi takdirde bazılarının al-
gısı o noktaya gelir ki kurt kuzuyu
yemeye niyetlenmiş, suyun başında
da olsa suyumu bulandırdın diyor,
diyebilirler.”

Sen Çanakkale'ye layık ol

Arınç, “Bülent Turan, senin Çanak-
kale’deki seçiminde az da olsa bir
katkım oldu ama sonra bütün Ça-
nakkaleliler benden şikayetçi oldu-
lar. Bu adamı başımızdan alın
tekrar İstanbul’a gönderin diye.
Sen Çanakkale’ye layık bir milletve-
killiği yap, halkla ilişkilerini düzelt.
Parti içerisinde de faydalı çalışma-
larını çoğalt" dedi.

E rdoğan 29 ilin büyükşehir belediye başkanla-
rını toplantıya çağırdı. Bunlardan HDP’li olan
üç başkan görevden alınmış, yerlerine kayyım

atanmıştı. CHP’li başkanlar da Partinin olur izniyle
toplantıya katıldılar. Ancak yüzlerindeki gülücüğe
bakılırsa, bunlar da dünden razıymışlar intibaı 
verdiler.

***
Madem gittiniz, bari ağzınızın kulaklarınıza varan

gülücüklerinden uzak duraydınız. Madem katıldınız,
hiç değilse ‘nötr’ açıklamalarda bulunaydınız. 

***  
Muhalefet öteden beri bu türden işler için şöyle 

gerekçeler üretiyor: Barışçıl ortam sağlansın, ülke
hepimizin, sertleşme son bulsun,  unutmayalım 
Erdoğan bu ülkenin cumhurbaşkanı, gerginlikten
kime ne fayda vs.  

***
Toplumu geren, bölen, düşmanlaştıran, adaletin

dibine kibrit suyu döken, tehdit eden, hukukun yerine
gücü ve keyfiliği geçiren Erdoğan, nerede ne zaman
sıkışsa “Türkiye ittifakı” gibi siyaseten tam bir opor-
tünizmde (buna pragmatizm demiyorum) ifadesini
bulan davetler yapıyor. Erdoğan’ın yaptığı tam da 
çocuğunu istediği zaman döven, istediği zaman
sevme numarasına yatan patriyarkal bir babanın 
aile içi iktidarına benziyor.

*** 
Çocuk, babaya itirazla özgürleşebilir ancak. Bir

ülkede muhalefet ise baskıcı iktidara karşı yerinde ve
rasyonel politikalar üreterek toplumun özgürleşme-
sine katkıda bulunabilir. Elbette bunun önkoşulu, 
muhalefetin özgürlükten yana olmasıdır! 

***
Erdoğan iktidarı sarsılıyor. Ülke genelinde başla-

yan düşüş, parti içine de sıçrayarak fren tutmuyor.
Babacan ve Davutoğlu faktörü bir sarsıntı yaratacak
ama bunun ne ölçüde olacağı kestirilemiyor. Ekono-
miden dış politikaya; adaletten medyaya; eğitimden
toplumsal morale kadar bunalımın arttığı bir yerde,
bütün bunlara yol açan AKP iktidarı ve onun payan-
dası MHP, “eden bulur” deyişindeki gibi bir duruma
düşmüşken, muhalefetin yaptığına bakar mısınız?

***
Erdoğan fren tamiriyle uğraşıyor. Muhalefet ise

elinde birkaç tamir malzemesiyle Erdoğan’ın
yardımına koşuyor. 

***
Şu son günlerde olanlara bakalım. 
Van, Mardin, Diyarbakır’ın HDP’li seçilmiş 

belediye başkanları görevden alınarak yerlerine 
kayyım atandı.

Erdoğan alenen İmamoğlu’nu tehdit etti. Süley-
man Soylu bu tehdidi “pejmürde ederiz” diyerek (bu
adam önce Türkçeyi öğrensin – pejmürde edilmez,
pejmürde olunur) çok daha kaba bir noktaya taşıdı. 

Canan Kaftancıoğlu’na İstanbul seçimlerinin 
intikamı olarak 9,5 yıl hapis cezası verildi. 

Bu olanlara AKP iktidarının çevresinden ve 
hatta içinden bile cılız da olsa sesler çıktı.

Peki, ne oldu?
***

Erdoğan büyükşehir belediye başkanlarını topladı.
Geçmişle fazla uğraşmayın; işçi çıkarmayın, bu in-
sanlar ekmek paralarının peşinde koşuyorlar, ahlarını
almayın; devri sabık yaratmayın, sizler geçmişin 
üzerine gitmeyin, işinize bakın şeklinde başkanlara,
daha doğrusu CHP’li başkanlara konuştu. Ne güzel,
Kürtler de yokken gerilimden uzak, bu noktada 
buluşalım demek istedi. 

***
Başkanlar adına açıklama yapan Adana Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, bu durum-
dan çok memnun kaldıklarını, yumuşamanın ve
uzlaşının önemli olduğunu belirterek, bu ortamı sağ-
layan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sundu. 

***
Erdoğan bir taşla birkaç kuş vurmanın peşinde,

ama ilginç olan, Erdoğan’ın kuş avlamasına 
muhalefetin de yardımcı olmasıdır.

Ne diyor Erdoğan, geçmişi karıştırmayın, devri
sabık yaratmayın vs. 

Neden?
AKP siyasi çevrelerine belediyelerden akıtılan 

devasa kaynaklar kesildi. Önce birkaç hotzot ederek
özellikle İmamoğlu’na ayar çekmeye çalıştılar. Emin
olun eğer güçleri yetseydi İmamoğlu’nu görevden
alır, yerine kayyım değil, ama meclisin içinden (AKP
çoğunlukta olduğu için) bir AKP’li başkan seçerlerdi!

Bunu yapamadılar!
***

Şimdi olabildiğince belediyelerdeki geçmişin 
üzerini örtmeye ve belediye faaliyetlerinin karşılıklı
alışverişle devamını istiyorlar.

***  
CHP’nin İstanbul, Ankara belediye başkanlığını

alması için oy veren seçmenler, Erdoğan’ın geçmiş
dediği o talan, rüşvet, israf dönemine son verilsin diye
oy verdiler. Bütün bunların hesabı sorulmayacaksa,
bu rezaletlere son verilmeyecekse, seçimlere birkaç
ay İstanbul’a atanan kayyımın 2.500 kişi işe alarak
AKP iktidar çevresine avanta sağlamasının önü 
kesilmeyecekse, sizleri ne diye seçtik ki? 

***
Muhalefete ne işe yararsınız sorusunun tam

zamanı!
Erdoğan tehdit edecek, susacaksınız! 
Ne adına? 
Toplumsal yarar adına, aman gerilim 

politikalarından, çatışmadan uzak duralım diye.
Erdoğan sıkıştığında sizleri toplantıya çağırıyor

ya, madem Erdoğan’ın çatışmacılığından uzak 
duruyorsunuz, o zaman Erdoğan’ın barış, uzlaşı adı
altındaki oportünizminden de uzak durun! 

***
Ey muhalefet, Erdoğan ile yapılacak bir iş,

yürünecek bir yol kalmadı!
Yeter artık!
NOT: İmamoğlu’nun sandalyesinin ayağının kırık

olmasını, çok büyük ihtimalle bilinçli olarak
İmamoğlu’na verilen bir işaret olduğunu sanıyorum.    

Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

Erdoğan her çağırdığında
gidecek misiniz?

Bulent
Arınc Bır

kenArA
oturMAlı!

Muharrem İnce
yine aday olacak

24 Haziran 2018'te düzenlenen
cumhurbaşkanlığı seçiminde
CHP'nin adayı olan Muharrem

İnce, Habertürk televizyonunda Didem
Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki
programda soruları yanıtladı. İnce, geçen
yıl 24 Haziran'da düzenlenen seçim gece-
sinde yaşananlara açıklık getirirken, "Hak
yerini bulacak, meydanlar dolacak, Muhar-
rem İnce yine aday olacak" ifadesini kul-
landı. Bunun üzerine gazetecilerin, "2023'te
aday mı olacaksınız?" sorusuna İnce, "Şüp-
heniz mi var? Bu böyle yarım kalır mı?" ce-
vabını verdi. Gazeteci Nagehan Alçı'nın,
"CHP, Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterirse
yine de aday olur musunuz?" sorusuna ise
CHP'li siyasetçi, İmamoğlu'nun arkadaşı
olduğunu, adaylığın ikisinin de hakkı oldu-
ğunu ve durumun neler göstereceğine bakı-
lacağını söyledi. İnce, seçimin seneye
Kasım ayında yapılmasını da ihtimal dahi-
linde gördüğünü ifade etti.

Özür dilerim kapatın artık

İnce, 24 Haziran gecesi ile ilgili ortaya atılan
spekülasyonlara ve o gece gazeteci İsmail
Küçükkaya'ya canlı yayındayken 'Adam ka-
zandı' mesajı atmasına açıklık getirdi. Mu-
harrem İnce, 24 Haziran gecesiyle ilgili
olarak şu açıklamada bulundu: "Bir tane
hatam var. Vatandaş benden duymalıydı,
bana oy verenler benden duymalıydı, İsmail
Küçükkaya'dan değil. Hata yaptım, ne ya-
pacaksınız kardeşim? Bir futbolcu kırmızı
kart gördü diye ömür boyu futbolu mu ya-
saklatıyorsunuz. "Meydanları doldurdum,
umudu aşıladım, zafere doğru yürüttüm,
yenildim, yenilince kabullenemedim, yenil-
giyi iyi yönetemedim, özür dilerim."  "Sizi o
gece bir general tehdit etti mi?" sorusuna ise
İnce, “Beni tehdit edecek adam anasının
karnından doğmadı” dedi.

Devlet BahçeliDevlet Bahçeli

Bülent Arınç

ABD bize karşı durumda
Vatan Partisi
Genel Başkanı
Dr. Doğu Perin-

çek, Fırat'ın Doğusu ve
Güvenli Bölge konusunda
Rusya devlet haber ajansı

Ria Novosti'ye konuştu.
Perinçek'e
Türki-
ye'nin
neden
Güvenli

Bölge'yi Suriye yerine ABD
ile kurmaya çalıştığı so-
ruldu. Doktor Doğu Perin-
çek soruyu stratejik ve
taktik düzlemde yanıtladı.
Ayrıca Vatan Partisi'nin
çözümünü sundu. "Önce-
likle stratejik olarak ba-
karsak, Türkiye'nin Batı
Asya'daki fiilî müttefikleri,
Rusya, İran, Irak'tır. Bu it-
tifak, Türkiye ile Suriye'yi

aynı cephede buluşturu-
yor. ABD ise, şu anda Ak-
deniz, Karadeniz ve
Suriye-Irak sınırında Tür-
kiye'ye karşıt konumdadır.
Stratejik süreç budur."
Vatan Partisi Genel Baş-
kanı Perinçek, Rusya ve
İran'ın Tayyip Erdoğan yö-
netimini rahatlatacak çö-
zümlere destek olmaları
gerektiğinin altını çizdi.

Doğu
Perinçek
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HAPSE ATILMAM
TEFERRUAT OLUR
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,

Gazete Duvar'dan İrfan Aktan'a verdiği röpor-
tajda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bu-

lundu. Kendisine verilen hapis kararından tutun da
“Demirtaş çıkacak Kaftancıoğlu içeri girecek” yönün-
deki iddialara kadar birçok konuda konuşan Kaftancı-
oğlu, hapse girmekten de korkmadığını söyledi.
Kaftancıoğlu, “Halkın iradesinin karşısında hiçbir güç
bu kadar uzun duramaz. Son kayyım atanması dâhil,
sürekli halkın iradesine karşı işler yapıyorlar. Ama
hangi gücü kullanırlarsa kullansınlar, halkın gücü kar-
şısında duramazlar. Halkın iradesine karşı politikalara
devam ettikleri sürece daha fazla güç kaybedecekler.
Öfkelerinin bir sebebi de bu” dedi.

CHP baskıcı bir parti değil

CHP'nin her zaman demokrasiden taraf olduğunu be-
lirten Kaftancıoğlu, “CHP’nin baskıcı bir politik zihni-
yeti olmadığı için ne muhafazakârlara ne de başka
kesimlere herhangi bir baskısı söz konusu olmayacak.
O dönemler bitti. CHP’nin anlayışı, programı, söyle-
dikleri ve yapmak istedikleri çok net. Darbe hukukun-
dan arındırılmış bir anayasa yaptığımızda, üstünlerin
hukuku yerine hukukun üstünlüğünü yeniden tesis et-
tiğimizde, demokrasi, özgürlük, eşitlik ve insan hakları
bağlamında bir gelecek inşa ettiğimizde, herkesin dü-
şüncesine saygı duyulan, insanca yaşanan bir Tür-
kiye’ye kavuşacağız. Hayalimiz bu ve bu hayalin
gerçekleşeceğini görüyorum” diye konuştu.

Erken seçim istemem

Herhangi bir erken seçim ihtimaline de değinen CHP
İl Başkanı, “Açıkçası erken seçim olmasını istemem.
Yerel seçimlerden yeni çıktık ve insanlar seçimlerden
yoruldu. Ayrıca yerel yönetimlerde kazandığımız başa-
rıyı sosyal demokrat belediyecilik başarısıyla daha da
görünür kılmamız, bunu bize oy vermeyenlere de gös-
termemiz gerekiyor. Böyle bir döneme hem toplumun
hem de partimizin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Tabii bu benim temennim. Ama mevcut ekonomik, iç
ve dış sorunlara bakıldığında, evet bir erken seçim ola-
bilir. Umarım çok erken olmaz” ifadelerini kullandı.

Demirtaş tahliye edilirse mutlu olurum

Kendisinin hapse gireceğini Demirtaş'ın ise serbest ka-
lacağı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Kaftancıoğlu,
“Geçenlerde biri de “Yenikapı’daki arabaları alın,
Canan Kaftancıoğlu’nu verin” diye yazmış. Demir-
taş’ın tahliye edilmesinden müthiş bir mutluluk duya-
rım elbette. Öte yandan muktedirin bizimle ilgili neler

düşünüp tasarladığıyla ilgilenmiyorum. Bizim ne yap-
tığımız, ne düşündüğümüz ve ne yapacağımız daha
önemli. Muktedir, bizimle ilgili düşüncelerini hayata
da geçirebilir ama bunların hepsi teferruat” diye ko-
nuştu.

Düşüncemi tutsak edemezler

Doğru bildiğini söylemekten asla geri durmayacağını
kaydeden Canan Kaftancıoğlu, “hapse atılmam tefer-
ruat olur. Çünkü bizler fikir ve ifade özgürlüğünün
mücadelesini veriyoruz. Hem kendimizin hem de baş-
kalarının hayatındaki duvarları yıkmakla uğraşıyoruz.
Beni hapse attıklarında düşüncelerimi sınırlayamaya-
caklar. Yine düşüneceğim, yine üreteceğim. Zihnini tu-
tuklayamadığınız insanı dört duvar arasına atarak esir
edemezsiniz. Benim asıl üzüntüm, dışarıda olmasına
rağmen zihni esaret altında olan insanlar içindir. Ço-
cukluk yıllarımdan beri hep sanal duvarları yıkarak, kı-
rarak var olmaya çalıştım. Ama o sanal duvarlar gibi
hapishane duvarları da düşüncelerimi tutsak edemez”
şeklinde konuştu.

Zihinlerdeki karakollar yıkılmalı

Türkiye'de kutuplaşmanın derinleştiğine bunun önüne
geçmek için de özgür düşünceye ihtiyaç olduğunu be-
lirten Kaftancıoğlu, “Türkiye’deki kutuplaşmayı sa-
dece iki farklı ideolojik anlayış bağlamında
okumamalıyız. Yaşadığımız şey, bugünü kurtarmak is-
teyenlerle geleceği kurmak için çalışanların mücade-
lesi. Bence iktidarın en büyük korkusu, insanların
zihinlerindeki karakolları yıkmaya başlamaları. İktida-
rın sonu, insanların zihinlerindeki karakolları yıkma-
sıyla başlayacak. Korkunun esaretinden kurtulunduğu
İstanbul seçimlerinde görüldü. Ben bir hekimim ve
korkuyu çok anlaşılır buluyorum. Korku insani ama
korkaklık anlaşılır bir şey değil. Eğer korkaklığa teslim
olursak, ha hapisteyiz ha dışarıda, ne fark eder! O yüz-
den öncelikle zihinlerdeki karakolları yıkmamız lazım”
dedi.

İktidar partisi eriyor

AK Parti'nin kan kaybettiğini de anlatan Kaftancıoğlu,
“Sadece yukarıdaki ayrışmalara değil, tabana da bak-
mak lazım. Ortaya çıkan verilere göre AKP’nin üye sa-
yısında da çok ciddi bir düşüş yaşanıyor. Babacan ve
ekibinin şu ana kadar açıktan herhangi bir politik söy-
lemi, programı olmadığı halde AKP’den hiç azımsan-
mayacak bir oy alacağı görülüyor. Babacan’ınki gibi
AKP dışında farklı alternatiflerin ortaya çıkması, de-
mokrasi açısından önemlidir, anlamlıdır” diye konuştu.

Çok ciddi güç kırılması yaşattık
AK Parti'nin yerel seçimde ağır bir mağlu-
biyet aldığını da anlatan Kaftancıoğlu,
şöyle konuştu; “Dağılma gerçekleşi-
yor. Yerel seçimlerden sonra da, sa-
dece kendi bekalarını korumak üzere
devam ettirdikleri, toplumun gene-
line dönük çok yanlış uygulamala-
rıyla her geçen gün bu dağılmanın
daha da hızlandığını görüyorum. Bana
verilen hapis cezasını da bu yanlış uygula-
maların içine koyuyorum. Artık kendi kitlelerine bile
anlatamayacakları işler yapıyorlar. AKP, tahmin et-
tiğimden çok daha fazla hata yapıyor. Ayrıca İstan-
bul’u alarak AKP’ye çıkarabileceğimiz en büyük
zorluğu çıkardık. Bunu zaten Cumhurbaşkanı’nın
kendi sözleriyle de özetleyebiliriz: “İstanbul’da tek-
lersek, Türkiye’de tökezleriz.” Tökezliyorlar. Ayrıca

İstanbul onların elindeyken hep bir yenilmez-
lik, kaybetmezlik hissi yaratıyorlardı. O ye-

nilmezlik duyguları ortadan kalktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kaza-
nan siyasi partiler, aynı zamanda Türki-
ye’deki iktidarlarının da ilk adımını
atmışlardır. 23 Haziran’ın, CHP’nin ikti-

darının ilk adımı olduğunu düşünüyorum.
Öte yandan üzülerek söylüyorum ki, İstan-

bul’un siyasi ve idari rantı kadar büyük bir eko-
nomik rantı da var. Geçen gün Yenikapı’da yapılan
israfın sergisini gördünüz. İstanbul’un kaynakları-
nın yandaşlara şu veya bu şekilde nasıl aktarıldığı
zamanla daha iyi anlaşılacak. AKP, buradaki eko-
nomik ranttan da oldu. Tüm bu unsurları yan yana
koyduğumuzda, iktidarda çok ciddi bir güç kırıl-
ması yarattık.” 

Kerbela şehitleri Esenyurt’ta anıldı
PEYGAMBER efendimiz Hazreti
Muhammed'in torunu Hazreti
Hüseyin ve yakınları, Kerbela'da

katledilmelerinin 1380’ıncı yılında Esen-
yurt’ta anıldı. Hazreti Hüseyin ve berabe-
rindeki 71 kişinin Kerbela'da şehit
edilmesinin 1380’ıncı yıl dönümü nede-
niyle Esenyurt’ta ‘Aşura Kardeşlik Prog-
ramı’ düzenlendi. Esenyurt Belediyesi’nin
katkılarıyla Sefinet-ün Necat Gençliği ta-
rafından düzenlenen programda birlik be-
raberlik mesajları verildi. Programa
Esenyurt Kaymakamı Dr.Vural Karagül,
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, İlahiyatçı Yazar Ömer Dönge-
loğlu, Sefinet-ün Necat Gençliği Başkanı Karbelayi
Talip Taşdemir, Caferi imamlar ve çok sayıda va-
tandaş katıldı. Esenyurt Belediye Meydanında ger-
çekleşen programda Kerbela şehitleri için ilahiler
söylendi, sineler dövüldü.

Acıya sahip çıkmalıyız

Programda konuşma yapan Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Bulunduğumuz
Anadolu coğrafyası geçmişinde binlerce acıyı içinde
barındırıyor. Bu acının kökeninde de hep zalimlerin
zulümleri yatıyor. Hz. Hüseyin zalimlerin zulmüne
direnen en önemli kişiliktir. Bu anlamda ben de Hz.

Hüseyin’in yolundayım. Zalimlere karşı beraberce
direnmeliyiz ve birlikte yaşamaktan asla vazgeçme-
meliyiz. Bu coğrafyanın içinde herkesin inancına
kökenine saygı duymalı ve birbirimizi olduğu gibi
kabul etmeliyiz. Birbirimizin acılarına da, güzel
günlerine de sahip çıkmalıyız. Bu anlamda Hz. Hü-
seyin’in yaptıkları, yaşadıkları bizim için çok ama
çok önemli bir örnektir. Ben acınızı paylaşıyorum.
Allah Hz. Hüseyin’e ve onun yolundan gidenlere
rahmet etsin. Allah birliğimizi beraberliğimizi boz-
masın. Adaletsizliğe, hukuksuzluğa, yanlışlara karşı
beraber mücadele etmeyi bize nasip etsin ve bizi
doğru yoldan ayırmasın” dedi.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
15.FÜZE ÜS K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1049838)

2020 PERSONEL TAŞIMA SİVİL SERVİS KİRALAMA HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşa-
ğıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/424707
1-İdarenin
a) Adresi :ALEMDAG 34796 ALEMDAĞ ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2163123982 - 2163120276
c) Elektronik Posta Adresi :kamilakgun@hvkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :2020 Yılı Personel Taşıma Sivil Servis Kiralama Hizmeti Alımı - 8 

Güzergahta 8 Adet Araç (5 Adet 27 Kişilik Otobüs ve 3 Adet 45 
Kişilik Otobüs) ile Personel Taşıma Hizmeti Yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :15'inci Füze Üs Komutanlığı-Malzeme Yönetim Komutanlığı Yerleş
kesi- İhale Komisyon Başkanlığı Alemdağ / İSTANBUL

c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :15'inci Füze Üs Komutanlığı-Malzeme Yönetim Komutanlığı 

Yerleşkesi- İhale Komisyon Başkanlığı Alemdağ / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :21.10.2019 - 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 işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak
düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesi’nin 5.ç. mad-
desinde “İstanbul geneli öğrenci ve personel servis taşımacılığı hizmeti alan veya alacak tüm resmi ve
özel kurum, kuruluş, dernek ve vakıflar konuyla alakalı ihale ve sözleşme yapılmadan önce taşımacı-
dan Servis Taşımacılığı Yetki Belgesini istemek zorundadır.” şeklinde belirtildiğinden, isteklilerin “Ser-
vis Taşımacılığı Yetki Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir. İhaleye katılacak olan isteklilerin, bu
belgeyi teklif zarfı içerisinde vermesi zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilan-
çonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek
üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak dü-
zenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kri-
ter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde,
son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç
defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait
gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır.
Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da
vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli
yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın pa-
rasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge-
ler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
a) Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Taşıma Servis Hizmetleri,
b)  Özel Sektör Personel Taşıma Servis Hizmetleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 15'inci Füze Üs Komutanlığı-Malzeme Yönetim Komutanlığı Yer-
leşkesi-İhale Komisyon Başkanlığı Alemdağ / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı ad-
rese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir
iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerin-
den birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisine verilen hapis cezasına ilişkin konuştu. Kaftancıoğlu, “Hapse atılmam
teferruat olur. Çünkü bizler fikir ve ifade özgürlüğünün mücadelesini veriyoruz. Hem kendimizin hem de başkalarının 
hayatındaki duvarları yıkmakla uğraşıyoruz. Beni hapse attıklarında düşüncelerimi sınırlayamayacaklar” dedi

İSTANBUL

Canan
Kaftancıoğlu
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GÜNDEM

M uhalefet olup, şimdi iktidar olanla-
radır sözümüz. Topluma israftan,
şatafattan söz edeceksiniz ama ay-

nılarını tekrar edeceksiniz.
Topluma şeffaflıktan söz edeceksiniz ama

şeffaflık ara ki bulasınız.
Topluma ihalelerde adrese teslim yapılma-

yacağına söz vereceksiniz ama aynısına
devam edeceksiniz.

Çebi'ye çağırımızdır: İhaleyi iptal et!

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal
Çebi, eski döneme ait hizmet araç sayısını
80'den 101'e çıkaracak.

Yetmez, kendine makam aracı olarak lüks
VIP araç kiralayacak.

Yetmez ama evet mi diyelim...
Neden eleştirdiğiniz şeylerin aynısını yapı-

yorsunuz?
Millete verdiğiniz sözleri neden tutmuyor-

sunuz?
Bizzat israfın başında olanları hâlâ gö-

revde neden tutuyorsunuz?

***

Yetmez...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem İmamoğlu, Yenikapı Meydanı'nda israf
gerekçesiyle 730 aracı sergiledi. 

İyi de yaptı. 
Ancak İSKİ tarafından 997 araç ihalesi

açması ise kafa karışıklığı yarattı.

Neden mi? 

1- Şayet İSKİ'de araç ihalesinin zamanı
bitmişse ve yeniden araç kiralaması yapıla-
caksa, yapılması gereken israf gerekçesi ile
sergilenen araçları İSKİ'ye kaydırmak olma-
lıydı.

2- Çünkü israf gerekçesiyle sergilenen
araçların kiralama bedeli, yeni kiralama ya-
pılan araçlara göre daha düşük olduğunu bili-
yoruz.

3- İSKİ ihalesini, 1994 yılından sonra ka-
muya kiraladığı araçlarla bilinen merkezi
Esenler'de bulunan AKMERCAN Grubu'nun
alması ise dikkat çekti. AKMERCAN Grubu
başta Esenler ve Bağcılar Belediyesi olmak
üzere İBB'nin en büyük hizmet aracı tedarik-
çisi. Tahminen 30 bin araçlık bir filoya sahip.

Mülkiyet zengini ama 
kiralama yapıyor

Yetmez.
Bugün gazetemizin manşet haberine ba-

kınca şunu göreceksiniz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyet

zengini olmasına rağmen, Merter'de bulunan
hizmet binasının yarısı boş olmasına ve iki
katı kiraya verilmişken, Kasımpaşa hizmet bi-
nası, AK Plaza, AKDAĞLAR İnşaat tarafın-
dan 2015 yılında İBB'ye kiralanmış. 

İTO eski Başkanı Murat Yalçıntaş'a ait
olan İSPER AŞ binası 5 milyon verilerek
İBB tarafından içerisi yaptırılmış. Aylık ise
100 bin lira civarında kira ödeniyor. Yıllık
1.2 milyon kaynak aktarılıyor. 

İçerisine harcanan milyon liralık teşrifat
ise hariç.

***

Düşünün, Bakırköy'de bulunan İBB hizmet
binasının yarısı boş. İki katı kiralık. İSPER
AŞ ve Kasımpaşa ek hizmet binasında bulunan
tüm hizmet birimleri bu binaya taşınabilir. 

Bu geçmişte yapılsa tasarruf miktarını dü-
şünün.

Bu bizim ulaştığımız bilgiler. 
Kendi binaları dururken kiraya çıkan İBB.
Milletin milyonlarını ganimet gibi dağıtan

İBB.

***

Şeffaflık olmadığı için...
İhalaleler yandaşlara verildiği için...
Şatafat ve israf artık gizlenemeyecek bir

noktaya geldiği için millet AK Parti'nin İBB
iktidarına son verdi. 

Yerine gelenlerden şimdi şeffaflık bekliyor.
Şatafattan kaçınmaya bekliyor.
Milletin bir kuruşuna sahip çıkılmasını

bekliyor.
Kısacası samimiyet bekliyor. 
Son söz: Muhalefet belediye başkanlarına

çağrımızdır. Millet verdiğiniz sözleri tutun.
Milletin hayallerini heba etmeyin. Umutları
tüketmeyin. Verdiğiniz sözlere uygun davra-
nın. Ve örnek olun... 

ZAYÝ İLANLARI
Nüfus cüzdanımı kaybettim.Hükümsüzdür. 

Gökçe BİLİZ

Beko 300 TR AT 0000218327 Sn. 90400893 21R
0001900089300401 marka modelve seri numaralı yeni
nesi pos yazar kasa ruhsatını kaybettik.Hükümsüzdür.
Avşar Grup Gıda İnşaat Otomotiv San.Ve Tic. Ltd.Şti.

V.D.B.ÇekmeceNo:1061238566 

Beylikdüzü vergi dairesinin 4400332972 numaralı mükellefi-
yim. A seri numaralı 55001-55250 numaralar arası faturala-

rımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
Atakan Furkan Gürbüz

AFC isimli teknemizin telsiz ruhsatını kaybettik hükümsüzdür.
Küçükağa Şu Turizm San.Tic.Ltd.Şti.

F atih'te bir çok tarihi sarnıç yer
alıyor. Bunların bazıları kade-
rine terk edilmiş durumda. On-

lardan biride Pantokrator Kilisesi'ne ait
olduğu belirtilen 900 yıllık sarnıç çökme
tehlikesiyle karşı karşıya.
Tarihçi Mehmet Dilbaz, "Pantokrator
Kilisesi yani günümüzdeki Zeyrekhane
Camii'nin alt kısmında bulunan Zeyrek
Sarnıçlarının devamında bulunan
küçük sarnıçlar. Burada toplam 5-6
tane sarnıç olduğu biliniyor. Bu sarnıç-
ların Haliç tarafında olan kısmı terke-
dilmiş durumda. Burayı İmparator
Yannis Komnenos yaptırdı. Bizim için
çok önemli bir eşikte imparatorluk
yaptı. 1017'deki Malazgirt Savaşı'nın
kaybından sonra Bizans'ı yeniden to-
parlayan kişi. 1204 yılındaki Latin işga-
line kadar. İşgalden sonra bu hanedan
Trabzon'a gidiyor ve Trabzon Rum İm-
paratorluğu'nu kuruyorlar. Yannis bu
sarnıçları yaptırdığı zaman, bu günü-
müzdeki Süleymaniye Külliyesi gibi bu-
rası da Bizans için önemli bir külliyeydi.
Külliyeye ait bazı önemli eğitim bölüm-
lerinin alt kısmında da sarnıçlar vardı"
diye konuştu.

Büyük konaklar vardı

Dilbaz, “Yapım tarihi 1150-1156 olarak
tahmin ediliyor. Yani 12. yüzyıl yapısı
yaklaşık 900 yıllık bir sarnıç gurubun-

dayız. Burası Fil Yokuşu'nun hemen alt
kısmında olan bir yer. Bulunduğumuz
yerin ön kısmında Namık Kemal'in de-
desinin evi vardı. Namık Kemal burada
üniversite eğitimini tamamlamıştı. Ay-
rıca bu yokuşun üstünde Evliya Çele-
bi'nin de medrese eğitimi gördüğü
biliniyor. Bizim için önemli 2 büyük ka-
rakterin yaşadığı bir bölge. Burada Os-
manlı döneminde büyük konaklar vardı.
Konakların kuyularında, sarnıçların
içinde sular çekiliyordu. Bazı anlatılan
hikayelerde kuyunun içinde balık yaşı-
yor gibi söylentilerden sonra bunların
sarnıç ortaya çıkmıştı" şeklinde ko-
nuştu. 

Kilisenin devamıydı
"Buradaki Bizans dönemi yapıları Pan-
tokrator Kilisesi'nin devamıydı" bilgisini
veren Mehmet Dilbaz, "Pantokrator Ki-
lisesi günümüzde restore edilen Zeyrek
Camii'nde itibaren Haliç'e kadar inen
bir yapılar grubuydu. Aşağı kısmında-
yız. Bizans döneminde bunların üze-
rinde eğitim kurumları, papaz yapıları
ve dini bazı yapılar, aş evleri vardı. On-
ların da su ihtiyaçları, o dönemde ku-
şatmalar çok ve su kaynakları kısıtlı
olduğu için sarnıçlar inşa edildi. Her
büyük yapı grubunun altında birden
fazla sarnıç var. Caminin altında,
Büyük Zeyrek Sarnıcı var" dedi.

HABER MERKEZİ

50 sene bile gitmez

Dilbaz, sarnıcın ilk inşa edildiği
şeklinde durduğunu belirterek,
“Bizans döneminde bir iki ona-
rım gördüyse görmüştür. Os-
manlı döneminde hiçbir onarım
görmedi. Zamanın ve doğa
şartlarının, depremlerin etkisiyle
git gide çöküyor. Bu yer seviye-
sinde değil. Aslında biraz daha
yüksekteydi. İstanbul'daki dep-
remlerin etkisiyle yapı çökmüş
durumda. Bundan sonra 50
sene bile gitmez. Çünkü bir
büyük depremde Allah muha-
faza bu yapı grubu tamamen
çöker. Çok büyük bir sanatla
yapılmış fakat bakım görmediği
için çökmeye mahkum” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, otoparkların ardından işletmesi de İBB’ye devredilen Bayrampaşa Otogarı’nda incelemelerde bulundu.
Otogarın yeni mal sahibinin İBB olduğunu vurgulayan İmamoğlu, esnafın kira bedellerini kuruma ödeyeceği bilgisini paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, geçtiğimiz Ağustos ayında otopark işletmesi İS-
PARK’a, 9 Eylül’de de otogar faaliyetleri İBB’ye devredilen
Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda incele-
melerde bulundu. Vatandaşlar ve esnaf tarafından yoğun il-
giyle karşılanan İmamoğlu, işletme sahiplerinin sorunlarını
dinledi. Otogarı 3 gün önce devraldıklarını belirten İma-
moğlu, sorunların çözümü için ortak masada, ortak karar-
lar alacaklarını vurguladı. Otogar’ın daha önce pisliği ve
tehlikeli ortamlarıyla gündeme gelen bodrum katlarını
gezen İmamoğlu, kameraların karşısına geçerek, ziyaretiyle
ilgili bilgiler paylaştı. 

Burada tapu yok

"Otogarın önce otopark kısmını İSPARK olarak teslim
aldık. Akabinde, zaten sözleşmesi bitmiş olan alanın, oto-
büs giriş-çıkışlarını da denetim altına aldık" diyen İma-
moğlu, "Şu an tümüyle İBB tarafından yönetilmekte.
Pazartesi günü akşam itibariyle teslim alındı. Bugün,
üçüncü gün. Şu anda bu Bayrampaşa’daki otogarın oto-
park ve otobüs giriş-çıkışları bizim kontrolümüzde. Ancak,
iş böyle bitmiş değil. Şu an burada otobüs işletmeleri bulu-
nan ticarethaneler, bunun yanı sıra benzin istasyonu ve
bunun gibi işletmelerin tümü, İBB’ye ait. Emlak İstimlak
Müdürlüğü’müz, şu anda bununla ilgili tespit yapıyor. Bu
tespitle beraber, buradaki bütün işletmelerin ecrimisil usu-
lüyle ücretlerini İBB’ye ödemeleri gerekiyor. Yani bütün ki-
racıları, buradaki ödemelerin muhatabı İBB’dir. Şimdi
burada tapu diye bir şey yoktur. Burası, işletmecilik olarak
verilmiştir. Şimdi İBB bünyesine geçmiştir. Dolayısıyla İBB,
mal sahibidir, başkası değildir. Bu bir lütuf değil, tak aksine
16 milyon insanın hakkını teslim almaktır. Geçmişe dönük

haksız işlemler yapılmış ise onlarla ilgili de arkadaşlarım
araştırmacı olacaklar. Bu anlamdaki süreci, İBB’nin Emlak
İstimlak Müdürlüğü yönetecektir" dedi. 

Ortak karar alacağız

Otogarın yeni bir yere taşınma sürecini önemsediklerini
dile getiren İmamoğlu, "Bu konuda da hem buradaki sek-
tör temsilcileriyle hem buradaki sektörün işletmeci firmala-
rıyla ortak karar vermek adına, onlarla oturup konuşacağız.
Ve yeni otogarın hem Bayrampaşa hem Harem için nerede
olması konusunda ortak karar alacağız. Buraların da yapı-
mını üstleneceğiz. Bu yapımı, ihaleyle de ‘yap-işlet-devret’
yöntemiyle de yapabiliriz. Kendimiz yapıp, işletebiliriz de.
Bu süreci tek başımıza analiz etmeyeceğiz. Bu sürecin part-
neri, bu sektörün temsilcileri. Bu yeni otogarın yapım süre-
ciyle beraber, bilime ve eğitime dönük bir merkez olması
konusunda bir ön düşüncemiz var. Bu düşünceyi de ma-
saya yatırıp, tartışacağız. Bütüncül bir şekilde İstanbul’un
geleceğini bu anlamda tasarlamış olacağız" ifadelerini kul-
landı. 

Tehdit unsurları temizlenecek

Otogarda üst çatı kurumunun oluşması için çalılşşma ya-
pacaklarını ifade eden İmamoğlu, "Belediyemizin bu tür iş-
letmecilik yapan iştirakleri var, Boğaziçi şirketi gibi, bu
iştirakin kontrolünde işlerin düzgün yönetilmesi için gerekli
tedbirleri alacağız. Bugün gördüğüm manzara itibariyle,
hem buranın temizliği hem buradaki tehdit unsurları, geçici
tuvalet gibi hizmetlerin buraya taşınması gibi çok daha
hızlı hareket etmek adına bir termin koymam lazım. Takvim
vermeyi seven bir insanım. Şu an Eylül ayındayız. Ekim so-
nunda, inşallah biz burayı gezmeye geleceğiz” dedi.

KADERiNE 
TERK EDiLDi

4 kat plan
40 kat bina
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı
ikinci oturumunda söz alan Başkan Akgün, 
"İstanbul için en büyük tehdit depremdir.
Marmara’yı, İstanbul’u hatta Türkiye’yi etki-
leyecek ciddi bir deprem tehdidi ile karşı kar-
şıyayız. Bu konuda yapılan her öneri
kutsaldır sonuçta insanın canı ile ilgilidir"
dedi.

Sağlı sollu kayma var

Kıraç ve Esenyurt’un bazı kısımlarının plan
çalışmalarını kendilerinin yaptığını hatırlatan
Akgün, "Haramidere’ye doğru inerken sağlı
sollu aktif kaymalar var. Bakırköy formasyo-
nuna benzer bir arazidir. Bu nedenle deniz
tarafı imara kapatıldı. Haramidere tarafın-
dan Beylikdüzü’ne kadar olan kısımlarda
tehlike olduğundan ötürü Ankara raporla-
rına göre imar yüksekliği konusunda tedbir-
ler aldık. 4-5 katı geçmemesi gerekir diye
tavsiyelerde bulunulmuştu. Fakat 2005’ler-
den sonra 4-5 kat diye önerilen bölgelerde,
ülkenin bu işle sorumlu otoriteleri hiçe sayıl-
mış ve binalar 40-50 kata kadar çıkmıştır.
Bazı binalar yapılırken dahi çöktü. Kıraç böl-
gesinde dere var. O bölgede yapılaşmayla il-
gili bir plan çalışmamız olmuştur. Tam
Bakırköy formasyonudur. Kireç taşından
oluşur ve dereye doğru kayma vardır. Bize 2-
4 kat plan verildi ama o bölge bizden Esen-
yurt’a geçtikten sonra 40 kat olmuştur” dedi. 
Bu yapılanları siyasi yolla değerlendirmenin
son derece yanlış bir yola girmek olduğuna
dikkat çekerek, "İstanbul’un geleceğini daha
iyi planlamak  önemli bir görevdir” dedi.

İsraf ve şatafata son verin!

Esnaf kirasını İBB'ye ödeyecek

Fatih'te 900 yıllık sarnıç çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Üst tarafında Evliya Çelebi'nin eğitim gördüğü
medresenin de bulunduğu alan kaderine terk edildi. Sarnıcın etrafını, üzerini yabani otlar ve ağaçların
kapladığı görüldü. Tarihçi Mehmet Dilbaz, “İstanbul'daki depremlerin etkisiyle yapı çökmüş durumda. Bundan

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 
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sAssolİ, Brüksel'de AB Brexit
Başmüzakerecisi Michel Barnier
ile yaptığı görüşmenin ardından

basın toplantısı düzenledi. Gelecek hafta
AP'de oylanacak Brexit'e ilişkin karar tasarı-
sına değinen Sassoli, "Tasarı, İngiltere'nin
Birlik'ten anlaşmasız ayrılması halinde tüm
sorumluluğun İngiltere'ye ait olacağını, İngil-
tere'nin mali yükümlülüklerine bağlı olması
gerektiğini ve ayrılık sonrası vatandaşların
haklarının korumasını öngörüyor." diye ko-
nuştu. Sassoli, 31 Ekim'de gerçekleşecek Bre-
xit tarihinin ertelenmesi önerisine açık
olduklarını ancak bunun anlaşmasız Brexit'in
önlenmesi, İngiltere'de genel seçimlere gidil-
mesi gibi bir gerekçeye dayanması gerektiğini
ifade etti. Londra yönetiminin Brexit anlaş-
masında yer alan İrlanda-Kuzey İrlanda sı-
nırı hakkındaki tedbir maddesinin
kaldırılması önerisine atıfta bulunan Sassoli,
Johnson hükümetinin buna henüz uygulana-
bilir alternatif bir öneri sunmadığı değerlen-
dirmesinde bulundu.

İhtiyaç çok

Sassoli, "AP, içinde tedbir maddesi bulunma-
yan herhangi bir Brexit anlaşmasını reddede-
cek." dedi. İngiltere Başbakanı Boris
Johnson'ın parlamentoyu 14 Ekim'e kadar
tatil etme kararını da eleştiren Sassoli, "Mecl-
islerin sürekli olarak açık olmasından yana-
yım. Özellikle de İngiltere gibi büyük bir
ülkenin kaderinin belirleneceği bir zamanda."
diye konuştu. Sassoli, konuya ilişkin, "Eğer
bir ülkenin kaderini parlamentoda tartışama-
yacaksanız, nerede tartışacaksınız?" soru-
sunu yöneltti. İngiltere Başbakan Johnson,
parlamentoyu 9 Eylül'den 14 Ekim'e kadar
tatil etme kararı almıştı. Muhalifler, John-
son'ın Brexit sürecinde parlamenterlerin mü-
dahalesinin önüne geçmek için bu kararı
aldığını öne sürerken Boris Johnson ise hü-
kümet programının hazırlanması için za-
mana ihtiyaç duyduğunu iddia etmişti.

Brexit anlaşmasını
reddederiz

ARAP YARIMADASI’NDA
GERGINLIK KAPIDA!

Hamas'ın birkaç gün önce
suskunluğunu bozarak Riyad
yönetiminin hareketin üyele-
rine yönelik gözaltı faaliyetle-
rine ilişkin açıklama yapması,
Suudi Arabistan ile hareket
arasındaki "diplomasi
kanalı"nın kapandığına ilişkin
soruları gündeme getirdi
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H amas'ın birkaç gün önce suskunlu-
ğunu bozarak Riyad yönetiminin,
hareketin üyelerini gözaltına aldığı

ve serbest bırakmadığını açıklaması, Suudi
Arabistan ile hareket arasındaki "diplomasi
kanalı"nın kapandığı ihtimalini gündeme ge-
tirdi. Hamas yönetimi, pazartesi günü yap-
tığı yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan
güvenlik güçlerinin, Cidde kentinde yaşayan
Hamas yöneticisi Muhammed Salih el-Hu-
dari (81) ile oğlunu yaklaşık 5 ay önce gözal-
tına aldığını duyurdu. Hudari'nin yaklaşık 20
yıldır Hamas'ın Suudi Arabistan ile ilişkile-
rinden sorumlu olduğu ve harekette üst
düzey görevlerde yer aldığı ifade edilen açık-
lamada, Suudi Arabistan'ın bu hamlesinin
şaşkınlıkla karşılandığı ifade edildi. Açıkla-
mada, Hudari'nin gözaltına alınmasının
Suudi Arabistan'da yaşayan birçok Filistin-
liye uygulanan muamelenin bir parçası oldu-
ğuna dikkati çekildi. Hamas Siyasi Büro
Üyesi Musa Ebu Merzuk, Twitter hesabın-
dan yaptığı açıklamada, doktor ve diplomat
Hudari'nin Hamas'ın Suudi Arabistan'daki
ilk temsilcisi olduğunu vurguladı. Ebu Mer-
zuk, sosyal medya hesabından 1998 senesine
ait, Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Ab-
dulaziz (o dönemde veliaht prens) ile Ha-
mas'ın kurucusu Şeyh Ahmed Yasin ile
doktor Muhamed el-Hudari'nin yer aldığı bir
fotoğraf karesini paylaştı. Hamas, söz ko-
nusu gözaltılarla ilgili detaylı bilgi vermezken
Suudi Arabistan makamları konuya ilişkin

açıklama yapmadı. Ancak Hamas'ın bu
gözaltıları gün yüzüne çıkarması, Riyad
ile İslami Direniş Hareketi arasındaki
ilişkinin durumuna dair soruları da
beraberinde getirdi.

60 Filistinli zorla alıkonuldu

Merkezi Cenevre'de bulunan Av-
rupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlem-
evi'nden cuma günü yayımlanan
raporda, "Suudi Arabistan'ın 60 Filis-
tinliyi zorla ve gizlice alıkoyduğu" belir-
tildi. Tutuklular arasında öğrenci,
akademisyen, iş adamı ve hac ibadetini ye-
rine getirmek için ülkeye gelen Filistinlilerin
olduğuna dikkat çekilen raporda, bu kişilerin,
herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin gözal-
tına alındığı, dosyalarının ilgili kurumlara
sevk edilmediği, dış dünya ile ilişkilerinin ke-
sildiği, yakınlarını aramalarına ya da avukat-
larıyla iletişim kurmalarına izin verilmediği,
mallarına el konulduğu kaydedildi.

Hamas'ın suskunluğu

Yazar, siyasi analist Mustafa Savvaf, konuya
dair yaptığı değerlendirmede, "Hamas, Hu-
dari ve diğer üyelerine yönelik gözaltıların
duyurulmasını, meselenin çözüme ulaşması
ve gözaltına alınanların serbest bırakılması
adına diplomasiye alan açmak için erteledi."
dedi. Savvaf, Riyad yönetiminin Hamas'ın
diplomasi çabasına hiç önem vermediğini,
hareketin de sonunda Suudi Arabistan'da
olup bitenleri anlatmak için açıklama yapma
gereği duyduğunu söyledi. Hamas'ın mese

leyi
basından

uzak şekilde çözmeye çalıştığına dikkati
çeken Savvaf, aylar süren çabaların bir
sonuç vermemesinin Hamas'ı, konuyu ba-
sına taşımaya ittiğini ifade eti.

Gözaltıların hedefi finansal kaynağı
engellemek

Suudi Arabistan'ın Hamas'a maddi destek
için çalışan kişileri gözaltına almaya odak-
landığı görüşünü savunan siyasi analist
Savvaf, "Hamas ve tüm Filistinlilerin Suudi
Arabistan'daki sosyal çalışmaları, ciddi şe-
kilde kuşatılmış durumda. Gözaltıların,
sosyal alandaki tüm çalışanlar ile Filistin
halkına destek olan herkesi kapsaması
bunun kanıtı." değerlendirmesinde bu-
lundu. Siyasi analist Teyser Muheysin de
Suudi Arabistan ile Körfez ülkelerinin ço-

ğunun, Hamas'ın mali kaynaklarının ku-
rutulması teorisine dayalı çalışmalar yü-
rüttüğünü, bu çerçevede hareketin
faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli
can damarları olarak addedilen yar-
dımların kesilmesi ve kuşatma altına
alınması için çalışıldığı görüşünü sa-
vundu. Gözaltına alınanların hareketin
finansal yapısıyla bir ilgisi olduğuna

dikkati çeken Muheysin, gözaltılardan
sonra artık finansal bir kanalın kalmadı-

ğını dile getirdi. Muheysin, durumun son
derece tehlikeli bir hal aldığını, Filistin'i
desteklemek için çalışan onlarca kişinin
Suudi makamları tarafından zorla kaybetti-
rildiğini söyledi.

Hamas-Riyad arasındaki ilişkinin süreci

Hamaslı yetkililer, hareket ile Suudi Ara-
bistan arasındaki ilişkinin, 1948'deki
Nekbe olaylarından sonra başladığını
ifade ediyor. Yetkililer ayrıca, Riyad yöne-
timinin Filistin'deki Müslüman Kardeşler
Teşkilatı (İhvan) üyelerinden göç edenlere
kucak açtığını, topraklarında örgütsel ça-
lışmalar yürütülmesine izin verdiğini kay-
dediyor. Hamas'ın 1987'de İhvan'ın
Filistin'deki kanadı olarak kurulmasını
takip eden seneler hareket ile Riyad ara-
sındaki ilişkinin zirvesi olarak kabul edili-
yor. Hareketin yöneticilerinden Musa Ebu
Merzuk'un dönemin Suudi Arabistan İs-
tihbarat Teşkilatı Müdürüyle 1988'de ger-
çekleştirdiği buluşma, bu ilişkinin resmi
düzeye taşındığını gösteriyor.

HABER MERKEZİ

Hamas ile Suudi Arabistan arasındaki ilişki son 10
yılda bölgedeki siyasi değişimlerin gölgesinde gelgitli
bir seyir izledi. Arap coğrafyasındaki siyasi manza-
ranın değişimi, "Arap Baharı"nın patlak vermesiyle

eş zamanlı gelişti, bunları takiben Muhammed
bin Selman veliaht prens olarak tayin edildi.

Bu dönemde, bazı Suudi yetkililer de
Hamas'ı ilk kez "terör örgütü"

olarak nitelendirdi.

İlİşkİnİn 
son 10 yılı 

gelgİtlerle dolu

Netanyahu'nun
Trump abisi!

İsrail Başbakanı
Binyamin Netanyahu,

ABD Başkanı 
Donald Trump'ın İran 

üzerindeki baskısını
sürdüreceğinden emin

olduğunu söyledi

İsrAİl Başbakanı Binyamin Netan-
yahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın
İran üzerindeki baskısını sürdürece-

ğinden emin olduğunu söyledi. Netanyahu,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüş-
mek üzere Soçi'ye hareketinden önce Tel
Aviv'deki havalimanında basın mensuplarının
sorularını yanıtladı. Washington'un İran'a yöne-
lik yaptırımları yumuşatabileceği iddialarının
gündeme geldiği bir süreçte Netanyahu, İran'a
yönelik baskıların devam etmesi konusunda "sü-
rekli" Trump ve yönetimiyle iletişim halinde ol-
duklarını belirtti.

İran'a baskı sürecek

Netanyahu, "Başkan Trump'ın, İran yönetimin-
den nükleer silahlara sahip olma arayışı ve böl-
gedeki saldırganlığına yönelik davranışlarında
değişikliğe gitmesini talep eden politikasına
devam edeceğinden eminim." diye konuştu.
ABD basınında yer alan haberde Trump'ın,
Fransa'nın İran'ı nükleer anlaşmada tutmak için
sunduğu Avrupa'dan Tahran'a 15 milyar dolar
kredi önerisine sıcak baktığı iddia edilmişti.
Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada,
"İran’ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile gö-
rüşme konusunda bir sorunum yok” ifadesini
kullanmış, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
da Trump'ın hiçbir ön şart olmadan Ruhani ile
görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı
David Sassoli, Brexit anlaşmasındaki
İrlanda-Kuzey İrlanda sınırıyla ilgili
tedbir maddesinin olmadığı olası bir
öneriyi reddedeceklerini bildirdi

Yemen acil
yardım bekliyor

DünyA Sağlık Örgütü (DSÖ),
finansman sıkıntısının Yemen'de
milyonlarca çocuğun hayatını

tehdit ettiği uyarısında bulunarak, uluslar-
arası topluma taahhütlerini yerine getirme
çağrısında bulundu. DSÖ Yemen ofisinin
Twitter hesabından yapılan açıklamada,
kurumda yaşanan mali sıkıntının insanla-
rın sağlık alanında hizmet almasını engel-
lediği belirtildi. Yemen'de hayat kurtarmak
için verilen sözlerin yerine getirilmesinin
zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada,
finansman eksikliğinin milyonlarca Ye-
menli çocuğun hayatını tehdit ettiğine dik-
kat çekildi.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm
sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile
hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar
yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana
başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini
elinde bulundururken Suudi Arabistan ön-
cülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart
2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen
hükümetine destek veriyor. Yemen'de yak-
laşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce
kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ül-
keleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş
nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç bo-
yutlara ulaştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’a yaptırım konusunda ABD’nin kararlı tutumuna
güvendiklerini belirterek, “Sayın Trump’a bu anlamda güveniyoruz” diye konuştu.

Rusya'ya yaptırım

sürüyor
AvrupA Birliği Kon-
seyi, yazılı açıklama
yaparak, Rusya'nın

Ukrayna'nın toprak bütünlü-
ğünü, egemenliğini ve özgürlü-
ğünü tehdit etmesi nedeniyle
birliğin uygulamakta olduğu kı-
sıtlayıcı tedbirlerin 15 Mart
2020'ye kadar uzatılması kararı
alındığını bildirdi. Yaptırımlar
uyarınca mal varlığı donduru-
lan ve seyahat yasağı uygula-
nan kişi sayısı 170'e, şirket sayısı
da 44'e çıktı. AB'nin diğer yaptı-
rımları uyarınca 28 üye ülke,
Rusya'ya silah satışı yapamıyor,
Rusya'nın, petrol ve gaz sektör-
lerinde kullanılan bazı teknolo-
jileri AB ülkelerinden alması
kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu
bankaları, Avrupa'da finans
sektöründen dışlanıyor. Özel-
likle ticaret ve yatırımlara yöne-
lik kısıtlamaları içeren
yaptırımlar her 6 ayda 
bir uzatılıyor.

David
Sassoli

Vladimir
Putin
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 ALİM
 AŞIK
 AYNI
 BAZI
 ENVA
 EPEY
 İKON
 İMHA

 İNEK
 KLİK
 KONİ
 LEKE
 MEAL
 OYUN
 TIPA

5 HARFLİ
 EKMEK
 ESHAM
 KELEK
 NEZLE
 PEKİN
 ŞİLEM
 ZİFOS

 ZÜHRE

6 HARFLİ
 EKSERİ

 HEYKEL
 İZBİRO

 ORUÇLU
 PALUZE
 ŞELALE

 VAKVAK

10 HARFLİ
 ELEKTROŞOK

 KRİSTALOİT
 KÜMELEŞMEK

 MEYVECİLİK

Soldan Sağa:
1. Düşünce. - Olumsuz, menfi. 2. Tutumsuzluk, savur-
ganlık, israf. 3. Bir veya iki çalgı için yazılmış, üç veya 
dört bölümden oluşan müzik eseri. - Gösteriş, çalım. 4. 
Eksilti. 5. Sansargillerden, yazın esmer kırmızı, kışın be-
yaz renkli kürkü değerli, etçil hayvan, as, ermin. - Olun-
ca, olursa. 6. Kalkma işi veya biçimi. 7. Çarşılarda veya 
alışveriş bölgelerinde aynı işi yapan esnafın bir arada 
bulunduğu bölüm. - Kilometre (Kısaca). 8. Çok çevik 
bir köpek türü. - Parça. 9. Bir şeyin yüzünü alevden ge-
çirmek, aleve tutmak.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Oruca başlama zamanı. - Baba. 2. İkili. - Benzerlerin-
den farklı olan. 3. Görüş ve tutumlarında katı olmayan. 
- Üye. 4. Sürekli, aralık vermeden. 5. Güven, güvenç, 
emniyet. 6. Bağışlama. - Şehzadelerin özel eğitmenleri. 
7. Sanatta kuralcı. - Alamet. 8. İthalatta bir malın bede-
li, sigortası ve navlunu giderleriyle birlikte olmak üzere 
maliyeti. - Bir tür pantolon veya şalvar. 9. Sayısı ikiye 
çıkmak.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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L Leke P B K Ö O N U A Türk

tempo
D gamze Ç

M K A L O D E R M D O P D O L U
Alamet

N A N M M Ü S T E N C Ü N K
H E R T Z K O K A R T Gözle

Soy A Y N N E M "Ekmek S U
E O M T N A K E V N C O S T N E R

P R O V A S K A L A E L Sermaye

K N U T A N Ç Ö K L D
A B A L R Peterburg" L O Ö
Komut E P K K A O S A P A G A N
E M R R T A S S O T E
Yüce O A T T O V Nobelyum N O C M

Erkek

E R
Â L O

geçme
T S Vücutta

Gaflet M A L T zümre C Sahra Ç A R
Ehem- para S K K E T U A L L L A Ö F K E L
Ö N E M S Z E Y S E M T M A L S E N

A V P A N K A K O D E N T U T M A
W H T N E Y H O U S T O N V A Z yortu N O E L
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Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.com
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KÜLTÜR-SANAT 13

T ürkiye’de ilk defa ileri seviye bir sis-
tem uygulayarak yeni bir duruş ser-
gilediklerini söyleyen Geleneksel

Sanatlar Akademisi yöneticisi Hakan Dağlı,
‘’ Küçükçekmece Belediyesi olarak ilk defa
böyle bir sistemi uygulamanın heyecanını
yaşıyoruz. 17 sanat branşı ile kendine has

müfredatı geliştirerek sistemli ve disiplinli bir
sanat eğitimi veriyoruz. Eğitimimizi her sene
yenileyerek ve farklılıklar getirerek gerekli
güncellemeyi yapıyoruz. Yapmış olduğumuz
kültür sanat etkinlikleri ile vermiş olduğu-
muz sanat eğitimini destekleyerek sanata
dair bir söylem geliştiriyoruz. Yeni dönemde
sanat eğitimi, kültür sanat programları, atöl-
yeler ve çocuk sanat etkinlikleri ile toplam 13

bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz’’ dedi.

Dersler Usta Eğitmenlerden

Gençlere ve yetişkinlere yönelik kursların dü-
zenlendiği Sanat Akademisi’nde kursiyerler,
ebrudan, minyatüre, çiniden, sanat tarihine,
desen tasarımından, ince kağıt oymacılığına,
kaligrafiden, güzel sanatlara 17 farklı branşta
alanında usta eğitmenlerden ders alıyor. Dr.

Öğr. Üyesi Latife Aktan Özel, Öğr. Gör. İslam
Seçen , Öğr. Gör. Semih İrteş , Öğr. Gör.
Taner Alakuş, Öğr. Gör. Davut Bektaş, Dür-
dane Ünver, Öğr. Gör. Alparslan Babaoğlu
gibi usta eğiticiler tarafından verilen dersler-
den, 2018-2019 Eğitim döneminde 750 öğ-
renci eğitim aldı. Sanat Akademisinde, son bir
yılda sergi, söyleşi, eğitim, workshop ve sanat
atölyelerinden 12 bin sanatsever yararlandı.

Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi'nde kayıtlar 2-22 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
Kayıt yaptıran kursiyerler 26-29 Eylül tarihlerinde yetenek sınavında ter dökecek. Akademi 1 Ekim 2019 
tarihi itibariyle 17 farklı branşta ders başı yapacak. Eğitimler Pazartesi hariç haftada 6 gün verilecek

HIDIR ULAĞ

Demir ocağı gün
yüzüne çıkıyor

ilÇeYe bağlı Filyos beldesinde,
Kültür ve Turizm Bakanlığının
himayesinde, Bartın Üniversi-

tesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığında
yürütülen kazı çalışmaları, 35 kişilik ekip
tarafından yapılıyor. Kazı çalışmalarında,
kentin yüksek bölgesinde (Akropol), kuru-
luş döneminden Orta Çağ'ın sonlarına
kadar süren yerleşim yeri incelenmesi sıra-
sında "demir ocağı" bulundu. Ekiplerin,
titiz çalışmasıyla ortaya çıkarılan "demir
ocağı"nın, çalışmaların tamamlanmasının
ardından planlanan projelerle bölge turiz-
mine kazandırılması amaçlanıyor.

Milattan öncesine kadar gidiyor

Kazı Başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım,
yaptığı açıklamada, bu yıl antik kentte
yaptıkları çalışmalar sırasında kentin "kut-
sal" olarak adlandırılan yukarı şehir bölge-
sinde Arkaik döneme ait olduğu
değerlendirilen demir ocağı bulduklarını
söyledi. Demir ocağının bulunmasının
önemine işaret eden Yıldırım, şunları kay-
detti: "Milattan önce 7. yüzyıla, başka bir
deyişle Helen Kolonizasyon Dönemi'ne
yani Karadeniz'de kentlerin ilk ortaya çık-
tığı döneme ait olduğu değerlendirilen iç-
liklerle ve demir ocaklarıyla karşılaştık. Bu
da kentin ekonomisiyle bağlantılı. Koloni-
zasyonla ilgili fikirlerimizin daha da art-
masına neden oldu. Bu bölgede yine
milattan önce 7. ve 8. yüzyıllara ait ol-
duğu değerlendirilen oval ve dikdörtgen
planlı konutlar bulmuştuk. Bunların yan-
larında atölyelerin ve demirci atölyelerinin
çıkması, madencilikle de oldukça uzun
dönemlerde uğraşıldığını gösteriyor.
Demir ocağının yanı sıra cüruflar ile de-
polama alanları da ortaya çıkarıldı. Bu da
bu bölge açısından önemli."

Sanat akademıSıne
kayıtlar BaSladı

Elektrik Savaşları
beyaz perdede
Alfonso Gomez-Rejon'un yönettiği "Elektrik Savaşları"; endüstriyel çağın en büyük 3
mucidinin elektrik sistemi üzerine girdikleri kıyasıya rekabeti beyaz perdeye taşıyacak

TürkiYe'deki sinema salonla-
rında bu hafta 2'si yerli 9 film
vizyona girecek. Benedict Cum-

berbatch, Michael Shannon, Nicholas
Hoult, Tom Holland, Katherine Waters-
ton ve Damien Molony'nin başrollerinde
oynadığı "Elektrik Savaşları" izleyici ile bu-
luşacak. Benedict Cumberbatch'in Tho-
mas Edison'a, Michael Shannon'ın
George Westinghouse'a ve Nicholas Ho-
ult'un Nikola Tesla'ya hayat verdiği film,
endüstriyel çağın en büyük 3 mucidinin
elektrik sistemi üzerine girdikleri kıyasıya
rekabeti beyaz perdeye taşıyacak.
1880'lerin Amerika'sında geçen film; elek-
triğin yaygın dağıtımı için doğru akımı
(DC) uygulamak isteyen Thomas Edison
ile Avrupa'da denediği alternatif akımı
(AC) Amerika'ya da getirmek isteyen Ge-
orge Westinghouse arasındaki "akım sa-
vaşları"nı ve bir tartışma konusu olarak
popülerliğini koruyan Edison-Tesla müca-
delesini konu ediniyor.

Casus farklı bir film

Diane Kruger'in başrolünde yer aldığı
"Casus", kimliği açığa çıkmış ajan Rac-
hel'ın, kendisini içerisinde bulduğu son bir
görevi anlatıyor. Diane Kruger'e Martin
Freeman, Cas Anvar, Rotem Keinan ve
Lana Ettinger'in başrolde eşlik ettiği fil-
min yönetmenliğini Yuval Adler yaptı.

Cehennem Gecesi sizi çağırıyor

Mike Gan'in yazıp yönettiği "Cehennem
Gecesi", çevresi tarafından çok ilgi gör-
meyen bir kadının, çalıştığı benzin istas

yonunda gerçekleşen bir soygun girişimi
sonrası aldığı inisiyatifle gelişen olayları
konu ediniyor. Gerilim türündeki filmin
başrollerinde Tilda Cobham-Hervey, Suki
Waterhouse, Josh Hutcherson, Harry
Shum ve Shiloh Fernandez oynuyor.

Ölümcül temas hayran bırakacak

Juliane Block'un yönettiği "Ölümcül
Temas", kendisini kaçıranlardan kurtul-
masına yardım eden insanlardan birinin
15 yıl önce kendisine saldırıda bulunan
kişi olduğunu fark eden genç bir kızın hi-
kayesini anlatıyor.Wolf-Peter Arand'ın se-
naryosunu kaleme aldığı filmin
başrollerinde Mhairi Calvey, Anatole Ta-
ubman, Maja-Celine Probst, Victor Al-
fieri ve Tyron Ricketts oynuyor.

Altın Ayı ödülü de almıştı

Nadav Lapid'in senaryosunu yazıp yö-
nettiği "Eş Anlamlılar", bir türlü kendini
ait hissetmediği İsrail'den yaşamayı çok
istediği Paris'e gitmenin yolunu bulan
Yoav'un hikayesini ele alıyor.
Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise
Chevillotte, Olivier Loustau ve Uria Ha-
yik'in rol aldığı film özetle şöyle: "Filmin
başkarakteri Yoav, hiç hazzetmediği ül-
kesi İsrail'den, sonuna kadar benimse-
meye karar verdiği Paris'e taşınır.
Kökenlerini silmek, Fransız olmak, Pere
Lachaise mezarlığına gömülmek ister
ama çifte kimliği onu hiç bırakmaz." İsra-
illi yönetmenin dram türündeki filmi, ya-
rıştığı Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı"
ödülünü kazanmıştı.

Boğaziçi Film 
Festivali'ne doğru
7'nci Boğaziçi Film Festivali'nin
Ulusal Uzun Metraj Yarışması jüri-
sine senarist, yönetmen Mahmut
Fazıl Coşkun başkanlık edecek

UlUslararası Boğaziçi
Sinema Derneği tarafından
18-25 Ekim'de düzenlenecek

"7. Boğaziçi Film Festivali"nin Ulusal
Jüri Başkanı belli oldu. Festivalde Ulu-
sal Uzun Metraj Yarışma seçkisini de-
ğerlendirmek üzere bu yıl jüri başkanı
olarak Mahmut Fazıl Coşkun görev
yapacak. Coşkun, ABD'de üç kısa film
çektikten sonra Türkiye'ye ödüllerle
döndü. Türkiye'de bulunduğu dönem
içinde de belgeseller çekti. İlk uzun
metrajlı filmi "Uzak İhtimal" dünya
prömiyerini yaptığı 38. Rotterdam
Film Festivali'nde büyük ödülün sahibi
olurken Coşkun'a "En İyi Yönetmen"
dalında Altın Koza ödülünü getirdi.
İkinci filmi "Yozgat Blues" 61.San Se-
bastian Film Festivali'nde dünya prö-
miyerini yapmasının ardından 20.
Adana Altın Koza Film Festivali'nde
"En İyi Film" ödülünü alırken, 18.
Sofya Film Festivali'nden "En İyi Bal-
kan Filmi" ödülleriyle döndü.

Adres Beyoğlu ve Kadıköy

Coşkun, 2018'de çektiği "Anons" filmi
ile Venedik Film Festivali'nin Ufuklar
(Orizzonti) bölümünde "Jüri Özel
Ödülü" ve 6. Boğaziçi Film Festiva-
li'nden "En İyi Yönetmen Ödülü"nü
kazandı. "Anons" bugüne kadar ulusal
ve uluslararası festivallerde on beşin
üzerinde ödül aldı. 7. Boğaziçi Film
Festivali’nin film gösterimleri bu yıl
Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemala-
rında yapılacak.

UlUslararası Boğaziçi
Sinema Derneği tarafından
18-25 Ekim'de düzenlenecek

"7. Boğaziçi Film Festivali"nin Ulusal
Jüri Başkanı belli oldu. Festivalde Ulu-
sal Uzun Metraj Yarışma seçkisini de-
ğerlendirmek üzere bu yıl jüri başkanı
olarak Mahmut Fazıl Coşkun görev
yapacak. Coşkun, ABD'de üç kısa film
çektikten sonra Türkiye'ye ödüllerle
döndü. Türkiye'de bulunduğu dönem
içinde de belgeseller çekti. İlk uzun
metrajlı filmi "Uzak İhtimal" dünya
prömiyerini yaptığı 38. Rotterdam
Film Festivali'nde büyük ödülün sahibi
olurken Coşkun'a "En İyi Yönetmen"
dalında Altın Koza ödülünü getirdi.
İkinci filmi "Yozgat Blues" 61.San Se-
bastian Film Festivali'nde dünya prö-
miyerini yapmasının ardından 20.
Adana Altın Koza Film Festivali'nde
"En İyi Film" ödülünü alırken, 18.
Sofya Film Festivali'nden "En İyi Bal-
kan Filmi" ödülleriyle döndü.

Adres Beyoğlu ve Kadıköy

Coşkun, 2018'de çektiği "Anons" filmi
ile Venedik Film Festivali'nin Ufuklar
(Orizzonti) bölümünde "Jüri Özel
Ödülü" ve 6. Boğaziçi Film Festiva-
li'nden "En İyi Yönetmen Ödülü"nü
kazandı. "Anons" bugüne kadar ulusal
ve uluslararası festivallerde on beşin
üzerinde ödül aldı. 7. Boğaziçi Film
Festivali’nin film gösterimleri bu yıl
Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemala-
rında yapılacak.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki
Tieion Antik Kenti'nde yürütülen
kazı çalışmalarında bulunan "demir
ocağı" gün yüzüne çıkarılıyor

Tarihe ışık
tutan yer

Çanakkale'nin merkeze bağlı
Tevfikiye köyü sınırları içinde yer
alan, dünyadaki arkeolojik çalış-

maların önemli alanlarından biri olarak
kabul edilen Troya Antik Kenti'ndeki kazı-
larda çıkarılan buluntular, bölgenin 2 bin
500 yıl önce de turistlerin gözdesi oldu-
ğunu gösterdi. Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO)
Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan
kentte kazıların bu yıl 156. dönemi sürdü-
rülüyor. İlk olarak 1871'de Heinrich Schlie-
mann, daha sonra Dörpfeld ve Blegen
tarafından kazılan, Çanakkale'nin Tevfikiye
köyü sınırları içindeki bu görkemli arkeolo-
jik şehirde kazılar 156 yıldır aralıksız sürdü-
rülüyor.

Filmi yapılmıştı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1996 yı-
lında "Troya Tarihi Milli Parkı" ilan edilen
antik kent için dönemin Troya Kazı Heyeti
Başkanı Prof. Dr. Manfred Osman Korf-
mann'ın önerisiyle UNESCO'ya başvuru
yapıldı. 1998 yılı itibarıyla UNESCO
Dünya Kültür Miras Listesi'ne kabul edilen
Troya Antik Kenti, zaman içinde dünyanın
en çok tanınan antik kentlerinde biri haline
geldi. Antik dönemin ünlü ozanı Home-
ros'un MÖ 730'da yazdığı, 10 yıllık Troya
Savaşı'nın son 51 gününün anlatıldığı, 15
bin 693 dize, 24 farklı bölümden oluşan "İl-
yada Destanı"nda yer verdiği Troya'nın
ünü, başrolünü Brad Pitt'in üstlendiği
"Troy" filmiyle üst seviyeye ulaştı. İÇDAŞ'ın
ana sponsorluğunda antik kentte yapılan
çalışmalarda ele geçirilen buluntular böl-
geyle ilgili somut bilgilere ışık tutuyor.

Saçlarını mevsime hazırla
Yazın deniz, havuz, güneş ve sık yıkama-
nın yıpratıcı etkisine maruz kalan saçlar,
sonbahar başlangıcı ile birlikte mevsim ge-

çişi etkisine giriyor. Bu dönemde saçlarda oluşabile-
cek kepek, saç dökülmeleri ve saç derisinde hassasiyet
büyük sorun yaratıyor. Sonbahar ile birlikte iyi bir ba-
kıma ihtiyaç duyan saçlar için Head&Shoulders,

kadın ve erkeklerin ihtiyaçlarına özel olarak ürettiği
Derma Pure formüllü şampuan ve saç bakım krem-
leri ile tüm bu sorunlara çözüm bulunuyor. Araştır-
malar hem kadınların hem de erkeklerin iyi ve sağlıklı
saç görünümüne sahip olduklarında kendilerini gü-
vende hissettiklerini kanıtlıyor. Öte yandan kepekli ve
kaşınan saç derisinin endişeye yol açtığı görülüyor. 

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ilçedeki sanatsal faaliyetlere her zaman destek olacaklarını belirterek, “Özellikle gençlerimizin bu alanda çalışmasını isteriz” dedi.
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Kasımpaşa'nın Akhisarspor'dan kad-
rosuna kattığı 32 yaşındaki tecrübeli ka-
leci Fatih Öztürk, Demirören Haber
Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda
bulundu. Kasımpaşa'ya transferinin çok
kısa bir süre içerisinde gerçekleştiğini ve
yeni kulübünde olmaktan mutluluk
duyduğunu belirten Fatih Öztürk,
"Transfer sürecim çok kısa sürdü. Birkaç
gün içinde karar verdim. Şu an burada
olmaktan çok mutlu ve gururluyum.
Artık Kasımpaşasporluyum. Diğer ko-
nular çok önemli değil. Bu saatten sonra
geri kalan 17 takım da rakibim. 3 büyük

ya da 4 büyük olması önemli değil,
benim için önemli olan şu an olduğum
kulüpte mücadele etmem" diye konuştu.

Mert'i bir kenara koyuyorum

Fenerbahçe'nin yeni kalecisi 21 yaşın-
daki Altay Bayındır'ın 15 sene sarı-laci-
vertli takımın kalesini koruyabilecek
potansiyelde olduğunu belirten tecrübeli
eldiven, "Türk kaleciler arasında tecrü-
beli ve ligde fark yaratmış bir kaleci ol-
duğu için Mert'i bir kenara koyuyorum.
Gençlerden bahsedecek olursak, Uğur-
can ve Altay'dan çok umutluyum. Bana
göre Fenerbahçe'nin en iyi transferi
Altay. Eğer satmazlar ya da Avrupa'ya
göndermezlerse en az 15 sene Volkan
ağabey gibi Fenerbahçe'nin kalesini
korur. Berke de kiralık gitti ve geri gele-
cek, hepsi de çok iyi çocuklar" açıklama-
sında bulundu. DHA

Fenerbahçe'nin Danimarkalı yıldızı Zanka, Fenerbahçe'de şampiyonluk hedefledi-
ğini belirterek, "Ben de takıma katkı sağlamak ve Danimarkalı oyuncuların bura-
daki mirasını sürdürmek, burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Fenerbahçe’ye
şampiyonluk hedefleyen büyük bir takımda oynamak için geldim" dedi.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LEVAZIM VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ
İTFAİYE YAĞMURLUK VE KABAN SATIN ALINACAKTIR

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1050233)

3 KALEM İTFAİYE YAĞMURLUK VE KABAN 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 :2019/428204
1-İdarenin
a) Adresi :Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 - 

BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124494235-2124494293 - 2124494240
c) Elektronik Posta Adresi :levazimayniyat@ibb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :3 KALEM İTFAİYE YAĞMURLUK VE KABAN ALIMI

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

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

c) Teslim tarihi :İşin süresi : İhtiyaç listesinde yer alan malların tamamı işe başlama
tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü içinde tek partide 
teslim edilecektir. Teslimatlar 9:00-15:00 saatleri arasında yapılabilecektir.

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

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

b) Tarihi ve saati :22.10.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
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.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da
serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma
uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen be-
delin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
Numunelerin Sunulma Yöntemi:
Teklif edilen malların mühürlü numunelerine ve teknik şartnamesine uygunluğunu teyit etmek amacıyla;
3 adet L beden Kaban numunesi (Erkek) teklif ile birlikte verilecektir. Numunelerde ait olduğu firmanın
etiketi bulunacaktır.
Numuneler, üzerinde firma ve numune bilgileri ile ihale adının yer aldığı etiketli bir ambalaj
içerisinde İhale İşleri Müdürlüğü ihale zarf teslim alma yetkilisine bir tutanak karşılığında teslim edilecek
ve tutanağın bir sureti de istekliye verilecektir.
Numunelerine Ait Laboratuvar Analiz Raporlarının Sunulma Yöntemi:
İdareye teslim edilecek olan numunelerin teknik şartnameye uygun olduğunu gösteren akredite bir labo-
ratuvardan alınmış analiz raporları,  teklif ekinde  sunulacaktır.  
Laboratuvar analiz raporlarında teknik şartnamenin aşağıda belirtilen maddelerine ait değerler bulunacaktır.
C.1.1.Kaban kumaşı karışım oranı (%)
C.1.2. Kaban kumaşı doku tayini
C.1.3. Kaban kumaşı gramajı (gr/m²)
C.1.9. Kaban kumaşı su buharı geçirmeye karşı direnci.
İhale Komisyonunca numunelerin ve laboratuvar analiz raporlarının değerlendirilmesine yönelik düzenleme:
Teklif eki ile birlikte verilen numuneler, ihale komisyonu tarafından fiziksel özellikleri bakımından  teknik
şartnamenin 1. Kaban Erkek başlıklı maddelerine (1.1. maddesi hariç) ve mühürlü numunelerine uygun-
luğu açısından incelenerek değerlendirilecektir.
Laboratuvar analizi gerektiren özellikleri bakımından ise laboratuvar analiz raporlarının yukarıda belirti-
len teknik şartnamenin ilgili maddelerine  uygunluğuna bakılacaktır.
Numuneleri ve laboratuvar analiz raporları yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmak şartıyla teknik şartname
ve mühürlü numuneye uygun olmayan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Konfeksiyon ürünleri satışı konusunda gerçekleştirilen işler benzer işler olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Mü-
dürlüğü Zarf Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İs-
tanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

F enerbahçe'nin tarihindeki
6'ncı Danimarkalı futbol-
cusu Mathias 'Zanka' Jor-

gensen, kulüp dergisine konuştu. 

Profesyonel futbola nasıl başladın?
Danimarka'daki B93 takımının alt-
yapsındaydım. Benim önemli bir
yetenek olarak gördüler. Böylece
sözleşme imzaladım. Arsenal'den
teklif almıştım ama o dönem Dani-
marka'da kalmayı tercih ettim.

Futbolcu olmasaydın ne olurdun?
"Birçok şey yapabilirdim. Özellikle
siyasetle ilgileniyorum. Eğer zama-
nım olsaydı belki üniversitede siya-
set üzerine çalışmak isteyebilirdim.
Amerikan politikası bana eğlenceli
geliyor. Amerikan siyaseti şov gibi.
Siyasetten çok spora benziyor. Da-
nimarka ve Avrupa politikası da
benim için ilgi çekici. Mesela 
Brexit gibi."

Danimarka, Hollanda ve İngilte-
re'de oynadın. Türk futbolunu bu
liglerle karşılaştırırsan ne 
söylersin?
Kıyaslamak çok zor. Özellikle Pre-
mier League başka bir boyutta. Bu
açıdan diğer liglerden ayrı bir yerde
duruyor. Premier Leauge'de oyun
sürekli ileri geri giderek oynanıyor.
Burada ise oyun genelde daha iyi
olan takımın kontrolünde gidiyor.
Karşı takım savunma yapıyor ve
kontratak fırsatı arıyor.

Defans oyuncusu olmayı kendin
mi seçtin yoksa hocaların mı seni 
yönlendirdi?
Her zaman defans oyuncusu ol-
mayı istemiştim. Forvet ve orta sa-
hada oynadığım da oldu.
Hocalarım ise beni orta sahada

oynatmak istemişti.

Premier League'de karşısında en
çok zorlandığın isimler kimlerdi?
Crystal Palace'tan Wilfred Saha
çok iyi bir oyuncu. Daha küçük bir
takımda oynadığı için sahada daha
fazla serbestliği var. İstediği şeyi
yapmakta özgür. Chelsea'de oyna-
dığı dönemde Eden Hazard. Bence
ligdeki en iyi oyuncu Hazard'dı.
Karşısında oynamanın en zor ol-
duğu oyuncuydu. Neyse ki kanatta
oynadığı için onunla doğrudan
fazla karşı karşıya kalmadım 
(gülüyor).

Homofobiye karşı kampanyalarda
yer aldın. Bununla ilgili ne söyle-
mek istersin?
Bu futbolcu sendikasının başlattığı
bir kampanyaydı. Danimarka Milli
Takımı da buna destek verdi. Dani-
marka'da toplumda homofobi bir
sorun olmaktan çıktı. Ama stad-
yumlarda hala homofobik bir reto-
rik var. Futbolda da homofobi ve
ırkçılık istemiyoruz.

Lakabını Cool Running filminden
almışsın. Bunun hikayesini anlatır
mısın?
10 yaşındayken izlediğimiz bir
filmdi. Altyapı hocam bana bu la-
kabı verdi. Şu anda Kopenhag ta-
kımının teknik direktörü. Ardından
da bana arkadaşlarım, okulda öğ-
retmenlerim Zanka demeye baş-
ladı. Kopenhag'a imza attığımda
formama Zanka yazdırıp isteyip is-
temediğimi sordular. Bunu yapabi-
lir miyim diye şaşırmıştım.
Lakabımı seviyorum.

Eski futbolcumuz Kjaer ile birlikte
oynadın. Buraya gelmeden önce

onunla konuştun mu?
Onunla milli takımdayken zaten
Fenerbahçe ve İstanbul üzerine ko-
nuşmuştuk. Ayrıca, benim mena-
jerlik şirketimde görev yapan Brian
Nielsen de eski bir Fenerbahçe
oyuncusu. Onunla konuşup ku-
lüple, kulübün tarihiyle ve Türkiye
ile ilgili bilgi aldım. Bu da benim
karar vermemi kolaylaştırdı.

Sen Fenerbahçe'deki 6'ncı Dani-
markalı futbolcusun. Senden ön-
ceki 5 oyuncuyu sayabilir misin?
Simon Kjaer, Brian Nielsen, Jes
Hogh, Frank Pingel... Henrik Niel-
sen vardı bir de. Ama o 80'lerin so-
nunda oynamıştı. O zamanlar
daha doğmamıştım (gülüyor).

Danimarkalı oyuncular Fenerbah-
çe'ye katkılarıyla genel olarak iyi
hatırlanıyor. Bunun senin için 
anlamı ne?
Ben de takıma katkı sağlamak ve
Danimarkalı oyuncuların buradaki
mirasını sürdürmek istiyorum. Bu-
rada şampiyonluk yaşamak istiyo-
rum. Fenerbahçe'ye şampiyonluk
hedefleyen büyük bir takımda oy-
namak için geldim.

Gazişehir maçında takımımız pen-
altı atarken, penaltıya bakmayarak
sırtını döndüğünü gördüm. Bunu
neden yaptın?
Bu benim çoğu zaman yaptığım
bir şey. Özellikle de kendi sahamız-
daki maçlarda bunu yaparım. Fut-
bol oynarken tribünlerle
ilgilenemezsiniz. Penaltı atışı, ta-
raftarın reaksiyonunu görüp bunu
hissedebileceğiniz maçtaki çok az
anlardan biri. Tabii atış yapıldıktan
hemen sonra pozisyon almanız 
gerekir.

Atmosferden
çok etkilendik
Taraftarımızı nasıl buldun?
Genel olarak Türk taraftar-
ların ne kadar tutkulu ol-
duğunu duymuştum.
PSV'de oynarken Fener-
bahçe ile Kadıköy'de hazır-
lık maçı yaptığımızda da
stadyumda çok ses vardı.

Gazişehir maçında kız ar-
kadaşım da tribündeydi ve
atmosferden çok etkilendi.
Taraftarımız maçlarda eks-
tra performans gösterme-
mizi sağlıyor ve
motivasyonumuzu artırıyor.

saMPIyOnlUK
teK HeDeF

Fatih Öztürk, "Uğurcan ve Altay'dan çok umutluyum.
Bana göre Fenerbahçe'nin en iyi transferi Altay. Eğer 

satmazlar ya da Avrupa'ya göndermezlerse en az 15 sene
Volkan ağabey gibi Fenerbahçe'nin kalesini korur" dedi

Fener’in en iyi transFeri altay
SP  R

Kıyaslamak çok zor.
Özellikle Premier League

başka bir boyutta. Bu açıdan diğer
liglerden ayrı bir yerde duruyor. Pre-
mier Leauge'de oyun sürekli ileri geri
giderek oynanıyor. Burada ise oyun
genelde daha iyi olan takımın kont-

rolünde gidiyor. Karşı takım sa-
vunma yapıyor ve kontratak

fırsatı arıyor.

Fenerbahçe’nin yeni stoperi 
oynadığı ligleri değerlendirdi



2019-20 sezonunda lig, kupa ve Avrupa’da 3 ayrı kulvarda
mücadele edecek olan Trabzonspor sakatlıklardan yana se-
zona şanssız bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz sezondan
devam eden sakatlığı nedeniyle sezona Onazi’den yoksun
başlayan bordo-mavililerde daha sonra Kamil Ahmet Çö-
rekçi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Caleb Ekuban’ın da
sakatlanması keyifleri kaçırdı. Ameliyat olan Yusuf Sarı’nın
yanı sıra ameliyat olacak Ekuban ile Abdülkadir Ömür’den
önemli bir süre faydalanamayacak olan bordo-mavililerde,
fizik olarak tam hazır olmayan ayrıca hafif sakatlığı nede-
niyle de takımdan ayrı çalışan Daniel Sturridge’in de du-
rumu belirsiz. Aynı zamanda tedavileri devam eden ve
takımdan ayrı çalışan Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi’nin de
takıma katılması süre alacak. Yeni transferlerden Mikel ile
Avdijaj’ın da henüz fizik olarak tam hazır hale gelmedikleri
kaydedildi. Ekuban ile çarpışan ancak durumu ciddi olma-

yan Fernandes ile ilgili karar da yapılacak son kontrollerin ar-
dından verilecek.

Kadro daraldı
Yeni transferlerden henüz tam verim alamayan Trabzons-
por’da ilk 11’de forma giyen Abdülkadir Ömür ile Ekuban’ın
da sakatlık yaşaması teknik heyeti zor durumda bırakacak.
Sezona alternatifli kadroyla başlayan, şu anda hem lig hem
de Avrupa’da mücadele eden ve yoğun fikstüre girecek olan
bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, Türkiye
Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirilen 28 kişilik A takım
kadrosunda yer alan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Caleb
Ekuban’ın yanı sıra Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çö-
rekçi’den bir süre faydalanamayacak. Ayrıca durumları belir-
siz olan Fernandes ile Sturridge de bu isimler arasında
eklendiğinde 28 kişilik kadro 3 kaleci ile birlikte 20’ye iniyor.
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Tepecik
zafere koştu
Ziraat Torkiye Kupası ikinci turunda kendi sahasında Halide

Edip Adıvar'ı konuk eden B.Çekmece Tepecikspor rakibi
karşısında ikinci yarıda bulduğu golle sahadan galibiyetle

ayrılarak turu geçen taraf oldu. Maç sonu Tepecikli 
oyuncu ve taraftarlar büyük bir coşku yaşadı

Tepecik Şenol Güneş sahasında oy-
nanan karşılaşmada 3.lig ekip-
lerinden Halide Edip Adıvar&ı konuk
eden B.Çekmece Tepecikspor AŞ , rak-
ibi karşısında zorlanmasına rağmen
turu atlayan taraf olmayı başardı.
Maçın ilk yarısının ilk dakikalarından
itibaren rüzgarı’da arkasına alarak
atak üzerine atak yapan ev sahibi
son vuruşlarda ilk yarıda başarılı
olamadı. Maçta konuk ekip kendi yer
alanında kabul ettiği oyunda ilk
yarıda yapılan atakları
savuştururken, kontra atak yapmaya
çalışsa da bunda başarılı olamadı.

Penaltı kaçırdı golü attı

Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı
başlayan ev sahibi B.Çekmece Tepeik-
spor 46. Dakikada geliştirdiği atakta
kazındığı penaltı vuruşunu Aykut
kullandı. Bu vuruşu gole çeviremeyen
Aykut Sevim 49. Dakikada gelişen
atakta yakaladığı pozisyonu gole çe-

virmeyi başardı 1-0.

Adıvar, beraberliği kaçırdı

Karılaşmanın ikinci yarısında
kalesinde gördüğü golden sonra be-
raberlik golü için mücadelesini
arttıran konuk ekip Halide Edip
Adıvar üst üste geliştirdiği pozisyon-
larla gol aradı, onlarca pozisyondan
bir kaç tanesi net olmasına rağmen
son vuruşlarda başarılı olamadı.

Maç sonunda büyük sevinç

Ziraat Türkiye kupası 2. Turunda
Halide Edip Adıvarı 1-0 mağlup ed-
erek bir üst tura çıkmayı başaran
yeşil beyazlı ekip yıllar sonra tekrar
bir tur geçmişi başardı. Karşılaşma
sonrası yönetim kurulu üyeleri,
teknik heyet ve oyuncular geçtikleri
turun sevincini saha içinde başlayıp,
soyunma odasında bitirdi ve 
galibiyeti doyasıya kutladı.
HAKAN SONGUR
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A Milli Takım’ın yıldızı, Milan’ın 10 numarası Hakan Çalha-
noğlu, “Galatasaray ve taraftarına her zaman sempatim oldu.
Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. İleride ne olur bilemem

ama gönlüm hep Galatasaray’dan yana” dedi
Moldova galibiyeti sonrası
konuşan Hakan Çalha-
noğlu’ndan çarpıcı sözler...

“Galatasaray ve taraftarına her zaman
sempatim oldu” diyen A Milli Ta-
kım’ın yıldızı, Milan’ın 10 numarası,
“Hiçbir zaman söylemekten çekinme-
dim. Küçüklüğümden beri Galatasa-
raylıyım. Galatasaray taraftarını çok
seviyorum. En yakın arkadaşlarım bile
ultrAslan’dan. İleri de ne olur bilmem
tabi ama gönlüm hep Galatasaray’dan
yana” ifadelerini kullandı. 

İnşallah hep kazanırız

Milli takımın hedefleriyle ilgili de ko-
nuşan Çalhanoğlu, “Takım arkadaşla-
rımı öncelikle tebrik ediyorum.
Kampta bu maçlara çok iyi hazırlan-
dık. Önümüzde çok daha önemli maç-
lar var, Fransa ve İzlanda gibi... Bu

galibiyetlere bizim ihtiyacımız vardı.
Çünkü kolay gibi görünen ama zor
olan maçlar. Bu maçlardan da galibi-
yet ile ayrılmak zorundaydık. Bunu ba-
şardık. Ülkemizin yüzünü
güldürdüğümüz için mutluyuz. İnşal-
lah önümüzdeki kamplarda da bu mo-
tivasyonla, bu şekilde hazırlanır ve
maçlarımızı kazanırız” dedi.

Arnavutluk çok iyi oldu

Çalhanoğlu, “Arnavutluk’un kazan-
ması bizim için çok iyi oldu. Avantajlı
oldu bizim için. Biz yine de kendimize
bakacağız. Turnuvaya rahat katılmak
istiyoruz. Her zaman son dakikalara
bırakıyoruz. Ruhumuzda bu var ama
bu kez rakiplerimizi yenerek rahat
rahat Avrupa Şampiyonası’na gitmek
istiyoruz. Bunun için elimizden geleni
yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Başakşehir'e
paşalar gibi
forvet

everton’da yedek kulübesine hapsedilen, milli
takımda ise istikrarlı bir şekilde forma giyen Cenk
Tosun’un Moldova karşısında 2 gol atması Av-
rupa basınında da dikkat çekti. Premier Lig’de
Moise Kean, Lewin ve Richarlison gibi yıldızların
arkasında kalan Cenk Tosun, milli maçlar ara-
sında gösterdiği başarılı performansla hocası
Marco Silva’ya mesaj gönderirken, tecrübeli gol-
cünü UEFA tarafından ‘En iyi performans sergi-
leyen futbolcu anketinde’ yer alması alkış topladı.
Transfer sezonunda eski kulübü Beşiktaş ve Gala-
tasaray’dan teklifler almasına rağmen takımda
kalıp savaşmayı düşünen Cenk’in Ocak ayına
kadar forma şansı bulamaması halinde Süper
Lig’e geri döneceği ifade edilirken, 28 yaşındaki
oyuncunun Başakşehir’e imza atabileceği belir-
tildi. Bu sezon sadece İngiltere Lig Kupası’nda 17
dakika görev alan Cenk 1 asist yaptı. 

abdulkadir Ömür şoku!
Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün başa-
rılı bir ameliyat geçirdiğini ve 4 ile 6 ay
sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu
şekilde; Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar

Kibar Güven, futbolcumuz Abdülkadir
Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıkla-
malarda bulundu. Abdülkadir Ömür’ün
başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten
Güven, “İyileşmesi zaman alacak” dedi.

Avcı yıldızları uyardı
Beşiktaş'ta teknik di-
rektör Abdullah Avcı,
hafta sonu oynayacakları

lig maçı öncesi oyuncularını uyardı
ve “Gazişehir mücadelesiyle birlikte
kazanmaya başlamamız gerekiyor.
Bu karşılaşmanın ardından Avrupa
Ligi’ne geçiş yapacağız. Tümenerji-
mizi Gazişehir maçına saklayalım.
Gaziantep’ten kayıpsız dönersek
Avrupa Ligi’nde Bratislava’yla oy-
nayacağımız karşılaşmaya daha
moralli çıkarız” dedi. Milli aranın
sona ermesinin ardından toplanan
Beşiktaş'ta dün Gazişehir mücade-
lesinin hazırlıkları devam etti. Tek-
nik direktör Abdullah Avcı’nın
yönetiminde yapılan antrenman ön-
cesinde tecrübeli çalıştırıcı, oyuncu-
larıyla bir toplantı yaptı. 56
yaşındaki teknik adam, cumartesi
günü Gazişehir’le oynayacakları
maçla birlikte yoğun bir fikstüre gi-
receklerini söyledi.

Avcı, “Ligde ilk 3 haftada bekleme-
diğimiz kayıplarımız oldu. Gazişe-
hir mücadelesiyle birlikte
kazanmaya başlamamız gerekiyor.
Bu karşılaşmanın ardından UEFA
Avrupa Ligi’ne geçiş yapacağız. Şu
anda önceliğimiz Süper Lig... Tüm
enerjimizi Gazişehir maçına sakla-
yalım. Gaziantep’ten kayıpsız dö-
nersek Avrupa Ligi’nde
Bratislava’yla oynayacağımız karşı-
laşmaya daha moralli çıkarız” söz-
lerini sarf etti.

Diaby idmana katılmadı

Siyah-Beyazlılar, Abdullah Avcı’nın
konuşmasının ardından Süper Lig’de
4. hafta mücadelesinde cumartesi
günü Gazişehir’le oynayacakları karşı-
laşmanın hazırlıklarına devam etti.
Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleş-
tirilen antrenmana ateşi yükseldiği için
serum tedavisi uygulanan Abdoulay
Diaby katılmadı.

ŞanSSız Trabzon!
Yeni sezonda Süper Lig’de 3 ve Avrupa Ligi’nde 4 maça çıkan Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı’nın ar-

dından dün antrenmanda sakatlanan forvet oyuncusu Caleb Ekuban’dan da uzun süre faydalanamayacak
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Everton’da forma şansı 
bulmakta zorlanan Cenk 
Tosun’un Başakşehir’e 
imza atabileceği belirtiliyor



HABER MERKEZİ

15 Nisan’da başlayan av yasağının 1 Ey-
lül’de bitmesiyle balıkçılar denize açıldı.
Geçen seneye oranla bu sene verimin
daha az olduğunu söyleyen balıkçılar,
umduklarını bulamadıklarını belirtti. Yak-
laşık 15 gündür tezgahları süsleyen balık-
lar vatandaşa pahalı gelse de esnaf
fiyatların pahalı olmadığını savundu. 18
yıl içinde balık stoklarında 200 bin ton
azalma yaşandığını kaydeden İstanbul
Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Karaku-
lak ise ekosistemdeki bozulma nedeniyle
bu sene hamsi ve sardalyanın bol olaca-
ğını ancak lüfer ve palamut gibi büyük
balıkların az bulunacağını dile getirdi.

Azalmanın birçok nedeni var

Avcılığın yüzde 70’inin Karadeniz’de ol-
duğunu ve son yıllarda balık stoklarında
ciddi bir azalmanın yaşandığını belirten
Karakulak, "Azalmanın birçok nedeni var.

Bunlardan birisi aşırı avcılık, yasa dışı av-
cılık ve kayıt dışı avcılığın olması. Aşırı av-
cılık ve küresel ısınmanın etkisi çok
büyük. Sıcaklığın artması akıntı sistemle-
riyle birlikte balıkların üreme dönemle-
rinde ve göçlerinde değişikliğe yol açıyor.
Bunlar da olumsuz olarak balıklara etki

ediyor" dedi. Balık stoklarının azalmasın-
daki büyük etkenin istilacı türler oldu-
ğunu ifade eden Prof. Dr. Saadet
Karakulak, “Bu istilacı türler kendi balık
türlerimizle rekabet içinde olduğundan
onlara zarar vermekte ve balık sayısı 
maalesef azalmaktadır” diye konuştu.

DolmabaHçe Sarayı'nın Selam-
lık Salonundaki yazı daire-
sinde geçtiğimiz ay
restorasyon çalışmalarına
başlanan "Süreyye
Alayı" tablosu 1873 yı-
lında Mısır Hidivi İs-
mail Paşa'nın
siparişiyle İtalyan res-
sam Stefano Ussi tara-
fından resmedilmiştir. "Sürre
Alayı" 25 metre kare boyutuyla
Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük
ikinci tablosu olma özelliğine
sahip bu tablo aynı zamanda
altın varak çerçevesi bakımın-
dan da sarayın en büyük tab-
losu. Tablonun ihtişamlı
çerçevesinin bordür kıs-
mında 'Kufi' hat ile yazılmış
Al-i İmran Suresinin 126.
ayeti yer alıyor. Ayette,
"Düşmanları bozguna
uğratmak için gereken
yardım ancak güçlü ve

hâkim olan Allah katındandır" de-
niliyor. Kurban Bayramı önce-

sinde gerçekleştirilen hac
yolculuğundaki atmosferi
detayları ile resmedilen
tablo İsmail Paşa tarafından
Osmanlı Padişahı Sultan

Abdülaziz'e hediye edildiği
düşünülüyor.

1873 tarihinde yaptırıldı

Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi
veren Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Altın
Varak Atolyesi Koordinasyon Sorumlusu
Arzu Kural, "Şuan 14 no'lu yazı dairesi
'Sürre Alayı' tablosunun önündeyiz. Mısır
Hidivi İsmail Paşa tarafından 1873 tari-
hinde yaptırılmıştır. Çerçevenin özelliklerin-
den birisi kurumumuz envanterine kayıtlı en
büyük altın varaklı çerçeve özelliğini taşı-
maktadır. 6 metre 38 santim genişliğinde 4
metre 5 cm yüksekliğindedir. Çerçevenin bir
diğer özelliği dört bir yanını çevrelemiş olan
altın varaklarla bezenmiş ayet yazılı olması-
dır” ifadelerini kullandı.

Bedenime dokunma!
Çocuğa karşı yapılan cinsel
istismara karşı savaş açan

Silivri Lions Kulübü; Beylik-
düzünde düzenlenen 30

Ağustos Zafer yürüyüşüne
ve belediyenin tahsis etmiş
olduğu festival standına 10

gün boyunca 'Çocuk bedi-
neme dokuma' yazılı tişört-

lerle katıldı

Silivri Lions Kulübü tarafından
gerçekleştirilen ve Beylikdüzü
Belediyesi'nin takdirini topla-
yan proje, Beylikdüzü Kent
Konseyi ile vatandaşların da
büyük desteğini aldı.

En büyük destek Sözen’den

Amaçlarının bu konuda daha
bilinçli bir toplum oluşturmak,
sessizliği bozmak olduğunu
söyleyen Silivri Lions Kulübü
Dönem Başkanı Kemal Mus-
tafa Serbes ve Sekreteri Tuna
Ebru Özdemir, "Yapılan araştır-
malarda çocuğa yönelik cinsel

istismarın artmasının en büyük
sebeplerinden birincisi çocuk-
ların kolay korkutulup susturu-
labilmesi. İkincisi ise sessizlik.
Biz de bu nedenle evlatlarımı-
zın çıkaramadığı ses, hatta çığ-
lık olmaya çalışıyoruz. 'Çocuk
Bedenime Dokunma' yazılı ti-
şörtlerimiz ve bilgilendirme
broşürlerimizle cinsel istisma-
rın önüne geçmek istiyoruz.
Bizler bu savaşımızdan vazgeç-
meyecek; bu konuda asla 'yo-
rulduk' demeyeceğiz"
açıklamasını yaptı. Silivri Lions
Kulübü bu projede en büyük

desteği Lions 118 E
Yönetim Çevresi
Genel Yönetmeni
Prof. Dr. Şevki Sö-
zen'den aldı. Bu deste-
ğin Silivri Lions Kulübü
üyelerinden sonra onla-
rın en büyük gücü oldu-
ğunu belirtildi. Tüm Lions
ailesi bu  proje için ekim
ayında Silivri'de gerçekle-
şecek sivil toplum kuruluş-
larının, kent konseylerinin
ve vatandaşın tek bir vücut
olacağı büyük bir etkinlik
planlıyor.

Av yasağının bitmesiyle denize ağ atan balıkçılar iskeleye elleri boş döndü. Deniz sıcaklıklarının artması ve
ekosistemdeki değişimler balık türlerini olumsuz etkiledi. Denizlerdeki balık sayısı ciddi derecede azaldı
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Tüm etapları tamamlan-
dığında 200 milyon
yolcu kapasiteli ola-
cak İstanbul Havali-
manı, doğu ile batı
arasında kısa sürede
hava köprüsü kurdu.
İstanbul Havalima-
nı’nın da etkisiyle Türk
Hava Yolları’nın 8 ayda
transit yolcu sayısı geçtiğimiz yılın
aynı dönemine göre yüzde 3.5 artışla
16 milyona yükseldi.

192 bin 580 adet uçuş yapıldı

Atatürk Havalimanı'ndan 6 Nisan'da
İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen

ve 'Büyük Göç' olarak
adlandırılan taşınma

operasyonun üze-
rinden 5 ay geçti.
İstanbul Havali-
manı’nın tam kap-
asiteyle faaliyete

geçmesiyle birlikte
kapasite sorununun

bitmesi, Türk şirketlerinin
yeni noktalara uçmalarının

önünü açmasının yanı sıra, birbiri ar-
dına yeni yabancı havayolu şirketleri
de İstanbul’a uçmaya başladı. İstan-
bul’a uçan havayolu şirketleri de mev-
cut uçuş hariç başka noktalardan da
sefer yapmak için girişimlere başladı. 

Vatandaşın balık özleminin artık son
bulduğunu ifade eden Balıkçı Kenan
Balcı da müşteri talebinin çıkan balığa
göre fazla olduğunu dile getirdi. Geçen
seneye kıyasla bu sene balıkların az ol-
duğunu ancak umutsuzluğa kapılma-

mak gerektiğini belirten Balcı, “Halkı-
mız pahalı balıktan kaçınsın, uygun ve
ucuz balığı tercih etsin. Ucuz çıkan
balık, bol olan balıktır. Bugün hamsi
ucuzsa, yarın istavrit ucuz olacak. Balık-
larda azalma yok” diye konuştu.

Umutsuzluğa 
kapılmayın
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Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Ti-
yatrosunda sahneye çıkan Ebru Gün-
deş, konsere gelenlere unutulmaz
anlar yaşattı. Poll Production organi-
zasyonunda gerçekleşen konserde
Gündeş'i sevenleri yalnız bırakmadı.
Gündeş'in hayranlarından bazıları,
konseri cep telefonlarının kamerasıyla
kaydederken bazı hayranları ise sosyal
medyadan canlı yayın yaptı. Ebru
Gündeş, "Elim ayağım zangır zangır

titriyor. Sanki ilk defa sahneye çıkıyor-
muşum gibi. Her defasında böyle olu-
yor. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
Ayaklarınıza sağlık. Ne iyi ettiniz de
geldiniz. Her konserde, her defasında
beni çok mutlu ediyorsunuz. Beni
onurlandırıyorsunuz. Beni ödüllendiri-
yorsunuz. Çok teşekkür ederim o
güzel alkışlarınıza, ilginize, alakanıza,
sevginize. İyi ki varsınız" ifadelerini
kullandı. DHA

DENiZLERiMiZDE 
BALIK KALMADI!

Dolmabahçe
Selamlık Salonu'nda
yer alan "Sürre Alayı"
tablosu titizlik içinde
restorasyona alındı

Altın varaklı tablo 
restorasyona alındı

KITA KAVUŞMASI

Ebru Gündeş,
sahneye
çıktığında ilk
gün ki gibi
heyecan
duyduğunu
söyledi.


