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SANKİ BABALARININ MALINI SATACAKLAR!
Esenyurt Belediyesi
eski Başkanı Necmi
Kadıoğlu döneminde

mülkiyeti belediyeye ait 25 dö-
nümlük arsa 25 yıllığına Esen-
yurt Üniversitesi'ne tahsis
edildi. Aynı arsanın üniversi-
teye satışının gündeme gelme-
sine tepki gösteren CHP
Belediye Meclis Grubu bir
açıklama yayımlayarak, bu du-
rumu 'skandal' olarak yorum-
ladı. İlgili arsanın Kadıoğlu

tarafından üniversiteye tahsis
edildiğini belirten CHP'liler,
aynı şahsın Esenyurt Üniversi-
tesi mütevelli heyetinde oldu-
ğunu belirtti. CHP'liler
tarafından yapılan açıkla-
mada, “Sabık belediye başkanı
kendisinin ortağı olduğu üni-
versiteye kamu malını bir an-
lamda peşkeş çekmiş. Sanki
babalarının malını birilerine
satacaklarmış. Biz grup olarak
olayın takipcisiyiz” denildi.

ç

ESENYURT İÇİN EN YARARLI OLAN SATILMASI
Damga'ya konuşan
Belediye Başkanı Ali
Murat Alatepe ise

CHP'lilerin seçim öncesinde
bu olayı siyaset malzemesi
yapmaya çalıştıklarını belirte-
rek, “Bu arazi planlarda üni-
versite alanı olarak
geçiyor. Buraya üni-
versite haricinde hiçbir
şey yapılamaz” dedi.
CHP'lilerin iddia etti-
ğinin aksine Necmi
Kadıoğlu'nun üniversi-
tenin onursal başkanı

olduğunu ifade eden Alatepe,
“Bu arsaya ya bir üniversite
yaptıracaksınız, ya da satıp
elde edilen gelirle Esenyurt'a
hizmet edeceksiniz. Şu anda
belediye için en yararlı olan
satılmasıdır” diye konuştu.

Görev süresinin dolma-
sına sadece 2 ay kaldığını
hatırlatan Alatepe, “Bu sü-
reçte gündeme gelmez.
Bizden sonra ki iktidar
gündeme getirip satışını
gerçekleştirebilir” açıkla-
masında bulundu. 
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İzmir Adliyesine iki yıl
önce PKK'lı teröristlerce

yapılan saldırıyı canı pahasına
engelleyen şehit polis memuru
Fethi Sekin için Bağcılar’da anma
töreni düzenlendi. Bağcılar Halk
Sarayı’nda gerçekleşen programa
konuşmacı olarak Fethi Sekin’in
babası Mehmet Zeki Sekin ve
AK Parti İstanbul eski Milletvekili
Metin Külünk katıldı. 
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İYİ Parti’ye
Yaman aday

İYİ Parti Arnavutköy İlçe
Başkanlığı tarafından düzen-

lenen kahvaltılı tanıtım toplantı-
sında konuşan İlçe Başkanı Tuncay
Aktürk, İYİ Parti ile CHP’nin anlaş-
ması ve Arnavutköy’ün kendilerine
bırakılması halinde,  belediye baş-
kan adaylarının Avukat Muharrem
Yaman olacağını söyledi. I SAYFA 6
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Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum Çamlıca tepe-

sinde yapımı devam eden Çamlıca
Camii'nde incelemelerde bulundu.
Kurum, "7 gün 24 saat İstanbul'a
hizmet verecek camimiz, bu döne-
min bir mührü olarak inşallah. Ec-
dadın bize bıraktığı mirasın bir
benzeri olarak gelecek nesillere ak-
tarılacaktır" dedi. I SAYFA 6
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Bu dönemin 
mührü olacak

Selçuk İnan, "Ben bu-
raya 8 sene önce geldi-

ğimde de bu gönül bağını
pazarlık konusu etmedim.
Mayıs ayında imza attım ve
Galatasaray'ı tercih eden ben-
dim. Birçok takımdan teklif
olmasına rağmen ve çok
daha fazla paralar görmeme
rağmen hiç para bile
konuşmadan
Galatasaray'a
imza atmış-
tım. Galata-
saray benden
ne isterse o
olacak" dedi. 
I SAYFA 7
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Galatasaray ne 
isterse o olacak!

Necmi Kadıoğlu döneminde Esenyurt Üniversitesi'ne tahsis edilen 25 dönümlük arsanın yine Esenyurt
Üniversitesi'ne satışının gündeme gelmesi CHP'lileri ayağa kaldırdı. Belediye Başakanı Ali Murat Alatepe
ise ilgili arsanın üniversite alanı olduğunu belirterek satışının bu dönem gündeme gelmeyeceğini söyledi

SECIM ONCESI 
ARSA POLEMIGI

Şehit oğlunu anlatırken
zaman zaman duygulanan

baba Mehmet Zeki Sekin, "Fethi
Sekin sizin de evladınızdır. Onu
unutmayın" dedi. Oğlunu görevi ge-
reği yurdun dört bir yanını dolaşan
gurbet kuşuna benzeten Sekin,
"Fethi bizim vatanımız, umudumuz,
hayalimiz, yarınımızdı. O hainler
onu bizden ayırsa da umutlarımızı
alamayacaklar" dedi. I SAYFA 5
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Münir AKTOLGASAYFA 3

Tekin, Esenyurt’a 
yeşil ışık yaktı

Mehmet MERT

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu

108 yaşındaki Asiye Bekir'i evinde ziyaret
ederek hayır duasını istedi. Asiye Bekir'in
elini öpen İmamoğlu, “Bir asırlık çınar Asiye
Nine’yi bugün Beylikdüzü Gürpınar Mahal-
lesi’ndeki evinde ziyaret ettim. Sevgisi ve
güzel temennileri inancımıza güç kattı” açık-
lamasında bulundu. Ziyarete CHP Beylik-
düzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat
Çalık, CHP İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer,
Gürpınar Mahallesi Muhtarı Mustafa Pina-
zoğlu ve Asiye Bekir'in çocukları da katıldı. 
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asıRlık cınaRın
HayıR dUasını aldı 

TBMM Başkanı ve AK Parti
İstanbul Büyükşehir Belediye

Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pen-
dik'te Amine Hatun Camii'nde sabah
namazı kıldı. Vatandaşlarla bir araya
gelen Yıldırım, ardından Amine
Hatun Külliyesi'nin yemekhanesinde
vatandaşlarla birlikte kahvaltı yaptı.
Camidekilerle sohbet eden Yıldırım,
cami çıkışında vatandaşlarla bol bol
fotoğraf çektirdi.
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Esenyurt Üniveristesi'ne tahsis edilen arsaya üniversite harici hiçbir şey yapılamayaca-
ğını belirten Ali Murat Alatepe, “Bu arsa belediyeye ait. Madem üniversite yapılacak

satılması ve elde edilecek gelirin yine eğitime harcanması lazım” diye konuştu. 

ÜNİVERSİTE HARİCİ BİR ŞEY YAPILAMAZ

EKREM 
HACIHASANOĞLU

ÖZEL HABER

KAHRAMANCA ÇARPIŞTI O’NU SAKIN UNUTMAYIN!

FetHı bıZım 
VatanımıZdı
Şehit polis memuru Fethi

Sekin, şehadetinin 2. 
yılında Bağcılar’da 

hemşehrileri ve babası 
Mehmet Zeki Sekin’in de

katıldığı bir programda
anıldı. Baba Sekin,

“Fethi bizim vatanımız,
umudumuz, hayalimiz,

yarınımızdı” dedi

calısmaya
Pendık’te
basladı

Biz dersimize 
çok iyi çalıştık

Gazetecilerle buluşan Cumhur İt-
tifakı Silivri Belediye Başkan Adayı

Volkan Yılmaz, “Biz kadro olarak, ekip
olarak dersimize çalıştık ve Silivri’nin
huzurundayız. Seçimlerin sonunda
ipi göğüsleyen taraf biz olacağız.
Silivri’de yaşayan vatandaşlarımız
mutlu olsalar bile, geleceğe dönük
umutsuz olduklarını düşünüyo-
rum. Bu umutsuzluğa çare ol-
maya geliyoruz” dedi. Yılmaz,
Silivri projelerinden de birkaçını
gazetecilere açıkladı.  I SAYFA 5
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Polis memuru Fethi Sekin, 5 Ocak
2017’de teröristlerce şehit edildi.

Kovalamaca 
kaza ile bitti

Gaziosmanpaşa'da polisin 'dur' ihta-
rına uymayan ticari taksi ile asayiş

ekipleri arasındaki kovalamaca kazayla son-
landı. Zeytinburnu'nda ticari taksiyle birlikte
iki polis aracının karıştığı kazada iki polis me-
muru hafif yaralanırken, ticari taksi sürücüsü
olay yerinden yaya olarak kaçtı. I SAYFA 3
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CHP’nin seçim aracı yandı
Çekmeköy'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait
seçim aracı henüz bilinmeyen bir nedenden do-

layı yandı. CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Hasan Hüse-
yin Acıporaz, “Sabotaj diye ifade ediliyor” dedi. I SAYFA 3
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V ücut ağırlığımızın yükünü en çok
çeken eklemlerin başında ayak bileği
eklemlerimiz geliyor. Ayakta sabit

durmak, yürümek, koşmak gibi hareketlerde
oldukça ciddi görevleri olan ve vücut ağırlı-
ğımızın tümünü taşıyan sağlam eklemdir
ayak bilekleri. Öyle ki yürürken 1.5, koşarken
8 katına ulaşan vücut ağırlığını taşıma kap-
asitesinde oluyorlar. Ortopedi ve Travmato-
loji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet İşyar, ayak
bileği eklemlerinin bu güçlü yapılarına rağ-
men, spor yaralanmalarında en sık etkilenen
eklemlerden biri olduklarına dikkat çekerek,
“Üstelik ayak bilekleri sadece spor yaparken
değil, günlük hayatımızda da birçok riskle
karşı karşıya kalıyorlar” diyor. Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet
İşyar ayak bileğinde hasar oluşturan hatalı
alışkanlıkları anlattı, önemli bilgiler verdi.
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AYAK BILEGINIZE
COK DIKKAT EDIN!

Tedavi altta yatan 
nedene göre planlanıyor
OrtOpeDi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr.
Mehmet İşyar ayak bileğinde yaşanan sorunların
tedavisinin altta yatan nedene göre planlandığını
vurguluyor. Ayak bileğinde oluşan problemlerde isti-
rahat, buz kompresyonu ile fizik tedavi egzersizleri gibi
konservatif tedavilerden kapalı ve açık cerrahiye kadar
birçok yöntem mevcut. Doç. Dr. Mehmet İşyar konser-
vatif tedavilerden fayda görülememesi durumunda önce-
likle kapalı cerrahi yöntemini tercih ettiklerini belirterek
bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Örneğin çeşitli kemik sıkış-
ması sendromlarında artroskopik ayak bileği cerrahisiyle tüm
işlemler bir santimden daha küçük olan 2-3 deliklerden girile-

rek yapılıyor. Bu sayede hastalar ameliyatın
ertesi günü hastaneden taburcu olabiliyor ve
açık cerrahiye oranla daha kısa sürede iyileşi-
yorlar.” Ameliyatın yeni kıkırdak oluşumu des-
teklemek için kök hücre, PRP\PRF, bir başka
deyişle kendi hücrelerinin onarma gücünü kullanan
tedavilere de başvurulabiliyor. PRP\PRF yöntemle-
rinde hastanın kendi kanındaki trombosit adı verilen
hücrelerin içerisinde yer alan birçok faktör kullanılarak
kıkırdak, kemik gibi dokuların onarımı sağlanıyor”

Doç. Dr. Mehmet İşyar, ayak
bileğine hasar veren hatalı
alışkanlıkları şöyle sıralıyor:
ÜIsınma hareketi yapmadan spora
başlamak,
ÜHatalı egzersiz ve spor yapmak,
Ayak bileğini güçlendiren germe egzersiz-
leri yapmamak,
ÜSık sık, topuklu ayakkabı gibi, ayak
yapısına uygun olmayan ayakkabı giymek,
ÜKoşmak, merdivenden inip çıkmak gibi
hareketlerin yanı sıra ani hareketlerle ayak
bileğini aşırı zorlamak,
ÜSpor yaparken ayak yapısına ve spor
çeşidine uygun ayakkabı seçimi yapma-
mak,

ÜKötü beslenmek: Bu alış-
kanlığımız bir yandan ayak bi-
leğinin baş düşmanlarından
obeziteye yol açarken, bir yan-
dan da kemik, kıkırdak, tendon
ve ligaman gibi tüm doku ile
yapıların anatomik özellikleri-
nin kaybolmasına yol açıyor.
ÜUzun süre ayakta kalmak:
Ne kadar uzun süre ayakta ka-
lırsak eklemlerin yük taşıma
oranı o kadar artıyor. Eklem-
lerdeki yük arttıkça kıkırdak
yapısında dejenerasyon deni-
len aşınma daha erken yaşta
oluşuyor.
ÜSigara içmek: Sigara dola-
şım sistemini olumsuz yönde
etkilediği için damarlarda ka-
sılma ve bozulmaya yol açıyor.
Bunun sonucunda ayakta

Burger hastalığını tetikleyebili-
yor. Ayrıca tendon, kıkırdak,
kemik ve kas gibi tüm dokular-
daki hasarlarda iyileşmeyi ya-
vaşlatıyor.

Ağrı birkaç günde
geçmemişse, dikkat!

Ayak bileğindeki sorunlarda
erken tedavi oldukça önem ta-
şıyor. Çünkü tedavide gecikil-
diğinde ayaklardaki problem
daha da ilerleyerek stres kırık-
ları gibi yaşam kalitesini olum-
suz yönde etkileyen soruna
dönüşebiliyor, hatta kalıcı ha-
sarlar bırakabiliyor. Doç. Dr.
Mehmet İşyar bu nedenle
ayak bileğindeki ağrı birkaç
gün istirahate rağmen geçme-
mişse, şiddetliyse, ayak bile-

ğinde şişlik, ısı artışı veya kıza-
rıklık varsa zaman kaybetme-
den mutlaka bir uzmanına
başvurmak gerektiği uyarı-
sında bulunuyor.

Yaralanmalardan 
stres kırığına

Doç. Dr. Mehmet İşyar ayak
bileği ağrısının birçok sorunun
habercisi olabildiğine işaret
ediyor. En sık görülen sebebi,
ayak bileğinin burkulmaları ile
burkulma sonrasında yırtılan
ve zarar gören tendonların
tam olarak iyileşememesi.
Eğer ağrı ihmal edilip doktora
başvurulmazsa bu yapıların
tam olarak iyileşememesi tek-
rarlayan burkulmalara neden
oluyor ve bunun sonucunda

ayak bileğindeki kıkırdaklara
zarar veriyor. Kıkırdakların
hasar görmesi de “Osteokon-
dral defekt” denilen kıkırdak
yaralanmalarına yol açabiliyor.
Ayak bileğinde oluşan ağrının
bir başka sebebi de ayak bilek
kemiğinin çok küçük bir şe-
kilde kırılması nedeniyle geli-
şen stres kırığı veya tendon
iltihaplanması (tendinit) olabi-
liyor. Topuk arka kısmında
özellikle sabahları daha belir-
gin olan ve üzerine basmakla
ağrıyan kemik çıkıntısı Hag-
lund Deformitesi, genellikle 3.
ve 4. ayak tarak kemikleri ara-
sında gelişen ve yanma-huzur-
suzluk hissi veren ağrı da
morton nöroma probleminin
habercisi olabiliyor”

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

Çarşı Migros Karşısı 

Din görevlileri, öğretmenler,
avukatlar, politikacılar, oyun-
cular, tiyatrocu ve şarkıcılar

gibi sesini yoğun kullanan meslek grup-
ları ses hastalıklarının tehdidi altında.
Bunlardan biri de sesini kaybetme ris-
kiyle karşı karşıya kalan imam Şükrü
Koç. 30 yıldır imamlık yapan ve şan sesi
terapisiyle sağlığına kavuşan Koç, "Teda-
viyle ses tellerimin güçlendiğini fark
ettim" dedi.

Tedavi yoluna başvurdum

Ses kısıklığı, nezle ve grip sonrası geçici
olarak görülebileceği gibi uzun süreli de
yaşanabiliyor. Uzmanlar iki haftayı
geçen ses kısıklıklarında mutlaka bir he-
kime başvurulması gerektiğini belirtiyor.
Sakarya'da yaşayan 30 yıllık imam Şükrü
Koç da, ses kısıklığı nedeniyle görevini
yerine getirmekte zorlanmaya başladı.
Okumalarını istediği gibi gerçekleştire-
mediğini anlatan Şükrü Koç, "Görevimi
tam olarak yerine getiremiyor, kelime-

lerde kırılmalar oluyordu. Ses düşük-
lüğü ve ses kırılmalarından dolayı

tedavi yoluna başvurdum" diye konuştu.

Önce ilaç tedavisi oldu

Sesini istediği gibi kullanamadığından
imamlık görevini yapmakta zorlandığını
ifade eden Koç, "Sesimi makam olarak
kullanmaya başladığımda sıkıntı yaşıyor-
dum. Nefesim yetmiyor, iki kelimeyi art
arda söylemekte zorlanıyordum. Dokto-
rum önce ilaç tedavisi verdi. Ayrıca,  diyaf-
ram çalışmaları ve ses kullanma
hareketleriyle ses tellerimi güçlendirdik.
Diyafram hareketlerimde başlangıç ve
sonuç arasında ciddi fark var" ifadelerini
kullandı.

Din görevlileri sık geliyor

Ses sorunlarının bazı meslek gruplarını
yoğun şekilde etkilediğini kaydeden Yedi-
tepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-
Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sevtap
Akbulut, şu değerlendirmede bulundu:
"Avukatlar, çağrı merkezi çalışanları, poli-
tikacılar, sahne önünde çalışan herkes,
oyuncular, tiyatrocular, şarkıcılar, müzis-

yenler gibi meslek nedeniyle sesini çok kul-
lanan kişilerde aşırı kullanıma bağlı yorul-
maya bağlı ya da yükün artmasına bağlı
ses sorunları görülebiliyor. Öğretmenler,
din görevlileri, imamlar, müezzinlerin yor-
gunluğa bağlı sorunları ortaya çıkabiliyor.
Ya da sesleri doğru teknikle kullanmadık-
ları için bir ses sorunu şeklinde karşımıza
gelebiliyor. Din görevlileri çok sık geliyor.
Çünkü belli bir aşamadan sonra sesleri

yoruluyor. İstedikleri ses kalitesine ulaşa-
mıyorlar. Bu nedenlerle görevlerini tam
olarak yerine getiremiyorlar. Nasıl ki bir
futbolcuda menüsküs problemi daha sık
görülüyorsa, bu meslek gruplarında da ses
sorunları daha sık görülüyor. Bu iş yükü-
nün doğal bir sonucu. Ayrıca, kişi birtakım
teknikleri doğru uygulayamıyorsa o kişinin
o teknikleri öğrenmesini sağlamak amacı-
mız oluyor.”

Ses terapisi ile sesine kavuştu

İmam Şükrü Koç,”Sesimi makam
olarak kullanmaya başladığımda
sıkıntı yaşıyordum” diye konuştu. 

GÜNDE İKİ
LİTRE SU İÇİN
Ses kısıklığının birçok nedeni 
olduğuna dikkat çeken Doç. Dr.
Sevtap Akbulut, sağlıklı ses teli
için gün içinde içilen su miktarına
dikkat etmek gerektiğini
belirtti.  'Ses tellerinin sağlıklı ça-
lışması ıslaklık ve nemlilikle
mümkün' diyen Doç. Dr. Sevtap
Akbulut, "Düzenli su içmemiz ge-
rekiyor. Gün içerisinde 2 litreye
kadar su tüketmeye çalışmalıyız.
İkincisi ise, sigara kullanıma dik-
kat etmek gerekiyor. Sigara,
başta ses telleri olmak üzere bir-
çok hastalığa yol açıyor. Ses teli
nodüllerinde sigara en temel risk
faktörüdür. Sigara içen birisi her
zaman hastalığa hazırdır. Bunun
yanı sıra tüm tütün ürünleri ses
tellerine zarar verir. Sesi, aralığı
dışında kullanmak da sese zarar
verir. Besinlerin de ses tellerine
olumsuz etkileri var" dedi. 

Doç. Dr. Mehmet İşyar

Yetersiz uyku
sorun olabilir

Diyetisyen
İdil İmamoğlu,
7 saat ve altın-

daki uykunun 'yetersiz
uyku' olduğunu söyleye-
rek, "Yetersiz uyku aslında
vücudumuzda birçok hor-
monel değişime neden
oluyor. Bireyin yetersiz
uykuya bağlı olarak şeker
tüketimi artabiliyor. Şe-
kerle ilgili bir takım sorun-
lar da yaşanabiliyor. Kalp
veya tansiyon hastalığı ile
ilgili bir takım sorunlar da
meydana çıkabiliyor"
dedi.

7 saat altı az uyku

Uyku yetersizlikleri ve dü-
zensizliklerine bağlı ola-
rak ortaya çıkan
hastalıkları DHA'ya de-
ğerlendiren İdil İma-
moğlu, "Biliyoruz ki
aslında düzensiz ve yeter-
siz bir uyku birçok sağlık
problemini de berabe-
rinde getiriyor" diye ko-
nuştu. Normalde 7
saatten az uykunun 'az
uyku' diye tanımlandığını
ifade eden diyetisyen
İmamoğlu yetersiz uyku-
dan doğan hastalıklarla il-
gili şöyle konuştu: "7 ila
8,5 saat uyku normal, 9
saatten fazlasını ise 'uzun
uyku' olarak tanımlıyoruz.
Bu durumda 7 saat ve al-
tında olan uykuları as-
lında 'yetersiz uyku' olarak
tanımlayabiliriz. Yetersiz
uyku aslında vücudu-
muzda bir çok hormonel
değişime de neden oluyor.
Uyku düzensizliği hor-

mon düzensizlilğine de
sebep olduğu için bir çok
hastalığı da beraberinde
getirebiliyor. Örneğin bi-
reyin aslında yetersiz uy-
kuya bağlı olarak daha
fazla şeker tüketimi arta-
biliyor. Buna bağlı olarak
şekerle ilgili bir takım so-
runlarla da yaşayabiliyor-
lar. Kalp veya tansiyon
hastalığı ile ilgili bir takım
sorunlar da meydana çı-
kabiliyor."

Denge bozulur

Uyku süresi azaldıkça ki-
şinin uyanık kaldığı süre-
nin artacağını ve bu
sürecin içerisinde besin
tüketiminin de artacağını
vurgulayan İmamoğlu,
"Eğer besin tüketimi artı-
yorsa ve özellikle daha
yağlı, şekerli yiyeceklere
kayan bir besin tüketimi
de söz konusuysa bu tü-
ketime bağlı olarak hasta-
lık riskleri zaten artar.
Fakat aynı zamanda uy-
kunun azalması bazı hor-
monların dengesini de
bozmaya başlar. Uyku
hormonu dediğimiz mela-
tonin hormonunda dü-
zensizlikler olmaya başlar,
kortizon gibi başka hor-
monlarla da sıkıntı
olur."Bu hormonlardaki
sıkıntılar bu sefer tam
tersi olarak sadece yeme
davranışından ötürü değil
hormonların bozulmasın-
dan ötürü de hastalık
risklerini arttırmaya baş-
lar'' diye konuştu.
DHA

Diyetisyen İdil
İmamoğlu
günde en az
7 saat uyun-
ması gerekti-
ğini söyledi. 

Doç. Dr. 
Sevtap Akbulut



İntihar girişimine polis müdahalesi
Fatih'te bir kişi evinde silahla inti-
har girişiminde bulundu. Müzake-
reci ekiplerin ikna edemediği 45

yaşındaki Yaşar E., özel harekat polislerinin
müdahalesiyle etkisiz
hale getirildi-
saat

08.30 sıralarında Kocamustafapaşa Mahallesi,
Pamukçu Sokak üzerinde bulunan bir binanın
4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, alkollü olduğu iddia edilen Yaşar E.(45) ,

çevreye birkaç el ateş etti. Silah seslerini
duyan mahalleli durumu polise

bildirdi.  Özel harekat ekip-
leri, kapıyı koçbaşı ile

kırarak içeri girdi
ve Yaşar E.’yi

teslim
aldı. 

Y erel seçim 31 Mart 2019’da.
Kaldı 75-76 gün.
Ak Parti İstanbul’un tamamı ve ülke ge-

nelinde hemen hemen adaylarının yüzde doksa-
nını açıkladı.

CHP henüz İstanbul ilçelerini açıklamadı.
16 Ocak Çarşamba saat 14’te CHP PM top-

lanarak başta İzmir olmak üzere bazı yerlerin
adaylarını açıklayacak.

Bu toplantıda da İstanbul ilçelerinin açık-
lanma ihtimalleri zayıf.

Belki bir sonraki toplantıda sadece İstanbul
ilçeleri ele alınır ve o zaman açıklanabilir.

Bu tarih de 24 Ocak veya Şubat başını bulur.

Yeşil ışık

İstanbul’da CHP’nin elinde bulunan ilçeler
kadar kritik bazı ilçe adayları da merak konusu
olmayı sürdürüyor.

Onlardan birisi de Esenyurt ve Küçükçek-
mece.

Bu iki ilçe için bu günlerde CHP eski il baş-
kanları Cemal Canpolat ve Gürsel Tekin’in adı
ön plana çıkmaya başladı.

Dün Gürsel Tekin’i aradım.
Daha önce aynı konuyu defalarca sordu-

ğumda; “Ben istanbul’a talibim. Hadi ilçe ter-
cih etsem Kadıköy’ü isterim. Esenyurt nerden
çıktı…’’ gibi aldığım cevapların tersine dün
şöyle bir cevap aldım;

‘Partimiz genel merkezinin sanırım böyle bir
düşüncesi olmuş. Benimle de görüştüler. İstan-
bul eski il başkanlarını bazı ilçelerden aday
yapmak gibi düşünceleri var. Özellikle AK Par-
ti’nin elinde bulunan ilçelere güçlü adaylar ko-
yarak İstanbul Büyükşehir’e de oy taşımak gibi
fikir oluşmuş. Önümüzeki PM’de bazı şeyler şe-
killenir…’

Bu açıklama net olarak Gürel Tekin’in Esen-
yurt’a yeşil ışık yaktığı anlamına gelir ki.

Bence bu saatten sonra top Gürsel Tekin’den
çıkmıştır.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ayağına 
gelmiştir.

Tekin başarılı olur mu?

Peki Gürsel Tekin’in Esenyurt adayı olması
durumunda bu ilçede başarılı olma ihtimali

nedir dersek?
Öncelikle Esenyurt’ta inanılmaz bir Göleli lo-

bisi olduğunu söyleyelim.
Nasıl ki Türkiye’de Karadeniz lobisi denildi-

ğinde kimse itiraz etmiyorsa, Esenyurt ve
Kars’ta da Göle lobisi dersek buna da kimsenin
itiraz etmemesi gerekiyor.

İşte o Göle lobisi bu günlerde sıkı çalışıyor.
Esenyurt’un diğer aday adaylarına rağmen il

başkanlığı döneminde Türkiye’nin siyasi arena-
sının dikkatini çeken Gürsel Tekin’i bu ilçeden
aday yapmaya çalışıyorlar.

Özellikle Esenyurt’ta Ak Parti adayının ilçe
dışından bir isimin olmasını ve bu durumun
rakip sahada bir kırgınlık ve ayrışmaya sebep
olduğunu düşünenler, CHP’nin popüler bir
isimle Esenyurt’ta başarılı olacağını ve Tekin’in
de bu kritere uyduğunu dile getiriyorlar.

Küçükçekmece ne olur?

Esenyurt’ta durum böyleyken Küçükçekme-
ce’de ne olur derseniz?

Öncelikle hem Küçükçekmece hem de İstan-
bul’da birçok ilçenin kaderi İyi Parti ile yapıla-
cak görüşmelere ve anlaşmalara bağlı.

AK Parti İstanbul’da MHP’ye 3 ilçe verince
aynı oy oranına sahip olduğunu iddia eden iyi
Parti’de CHP’den en az 3 garanti ve 5 diğer
ilçe talebi ısrarını sürdürüyor.

Silivri, Maltepe, Beşiktaş’ta MHP ile yarış-
mak istediği talebi ısrarı yanında bu ilçeler
olmaz ise Küçükçekmece ve Eyüpsultan gibi il-
çeleri isteyen İyi Parti’nin bu isteği ile CHP’yi
zora sokacağını söyleyebiliriz.

Şayet bu pazarlıklar olmaz ise daha önce
Şişli ve Beşiktaş’a talip olan Cemal Canpolat’ın
da Küçükçekmece’ye aday gösterilmesi duru-
munda fazla itiraz etmeyeceğini söyleyebiliriz.

Koordinasyon Merkezi yöneticileri belirlendi
Bu arada CHP Koordinasyon Merkezi yöne-

ticileri belirlendi.
Buna göre; İstanbul 1. Bölge Onursal Adıgü-

zel, 2. Bölge Gökan Zeybek, 3. Bölge ise Özgür
Karabat’a emanet edildi. 

Milletvekilerinin İstanbul İl Başkanlığı ile
koordineli çalışacağı belirtildi.
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Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Gürsel Tekin’den 
Esenyurt’a yeşil ışık

K aza, Zeytinburnu 10.
Yıl Caddesi'nde bulu-
nan Topkapı Altgeçi-

di'nde saat 04.30 sıralarında
meydana geldi. Edinilen bilgi-
lere göre, Gaziosmanpaşa'da
denetim gerçekleştiren polis
ekiplerinin 'dur' ihtarına uyma-
yan 34 TBH 76 plakalı ticari
taksinin sürücüsü ile polis ara-
sında nefes kesen bir kovala-

maca başladı. 

İki polis aracı kaza yaptı

Gaziosmanpaşa'da başlayan
kovalamaca ilçe sınırlarını aşa-
rak sırasıyla Bayrampaşa ve
Zeytinburnu ilçe sınırlarında da
devam etti. Fatih ilçe girişle-
rinde bekleyen asayiş ekipleri-
nin de dahil olduğu
kovalamaca Zeytinburnu 10.

Yıl Caddesi üzerinde bulunan
Topkapı Altçegidi'nde kaçan
taksiyle birlikte iki polis aracı-
nın kaza yapmasıyla son buldu. 

Sürücü yaya olarak kaçtı

Kazada iki polis memuru hafif
şekilde yaralanırken, ticari taksi
sürücüsü olay yerinden yaya
olarak kaçtı. İhbar üzerine olay
yerine 112 Acil Servis ekiple-

riyle birlikte çok sayıda polis
ekibi sevk edildi. Olayla ilgisi
olduğu düşünülen bir kişi ise
gözaltına alındı. Kaza nede-
niyle 10. Yıl Caddesi'nin Sahil-
yolu istikameti bir süreliğine
trafiğe kapalı kaldı. Kazaya ka-
rışan araçların yoldan kaldırılıp
yolun temizlenmesinin ardın-
dan cadde yeniden trafiğe
açıldı. DHA

KOVALAMACA 
KAZA ILE BITTI

Gaziosmanpaşa'da
polisin 'dur' ihtarına 
uymayan ticari taksi 
ile asayiş ekipleri
arasındaki kovalamaca
kazayla sonlandı. 
Zeytinburnu'nda ticari
taksiyle birlikte iki 
polis aracının karıştığı
kazada iki polis 
memuru hafif
yaralanırken, ticari 
taksi sürücüsü olay
yerinden yaya 
olarak kaçtı

TİCARİ TAKSİYİ KOVALAYAN POLİS ARAÇLARI TAKLA ATTI

Kazayla ilgili soruşturma açılırken, 
polis ekipleri firari taksi sürücüsünü 

yakalamak için çok yönlü çalışma başlattı.

CHP seCim 
araCi yandi

Olay, Çamlık Mahallesi
Gaziler Caddesinde saat
02.00 sıralarında meydana

geldi. İddiaya göre, 3 katlı bir iş merke-
zinde altında park halinde bulunan
seçim minibüsünde henüz bilinmeyen
bir nedenle yangın çıktı. Minibüsünün
ön kısmında başlayan alevler daha
sonra iş merkezinin dış cephesine sıç-
radı. Alevleri fark eden çevre sakinleri
durumu itfaiye, polis ve sağlık ekipleri
haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye
ekipleri alevlerin çıktığı minibüse mü-
dahale ederek söndürdü. Polis ekipleri
yangının çıktığı yerde güvenlik önlemi
aldı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye
ekiplerin çalışmaları izlerken bazıları
da evlerinin penceresinden seyretti.
Olay yeri inceleme ekipleri ise minibü-
sün içerisinde ve çevresinde delil araş-
tırması yaptı. Herhangi bir
olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri hazır
bekletildi.

Sabotaj iddiası

CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Hasan
Hüseyin Acıporaz da “Olay yerine
şimdi geldim. Sabotaj diye ifade edili-
yor. Birazdan polis ekipleriyle konuşup
olayın ne olduğunu anlayacağız. Araç-

larımızı sürekli buraya park ediyoruz.
İlk defa böyle bir olayla karşı karşıya
kalıyoruz” diye konuştu. Olayla ilgili
soruşturma sürüyor. DHA

Aydınlatma 
direğini devirdi

Beyoğlu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 
otomobil kaldırıma çıkarak, aydınlatma direğini devirdi

EdinilEn bilgiye göre
Meclis-i Mebusan Cad-
desi'nden Beşiktaş yö-

nüne ilerleyen Oğuz Saruhan'ın
yönetimindeki araç sürücüsü-
nün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu yoldan çıkarak,
kaldırıma savruldu. Kaldırıma
çıkan araç aydınlatma direğine

çarparak durdu. direk yola dev-
rilirken yoldan geçen diğer sürü-
cüler ve yayalar kazaya
karışmaktan şans eseri kurtuldu. 

Şans eseri kurtuldular

Sürücü ve yanındaki arkadaşı
kazayı yara almadan atlattı.
Haber verilmesi üzerine olay ye-

rine polis, itfaiye ve elektrik ekip-
leri gönderildi. Polis ve itfaiye
ekipleri çevre güvenliği alırken
elektrik ekipleri aydınlatma dire-
ğine gelen elektriği kesti. Yakla-
şık yarım saat aksayan trafik
aydınlatma direği ve otomobilin
kaza yerinden kaldırılmasıyla
normale döndü. dHA

Halk otobüsü küle döndü 
KüçüKçeKmece
Halkalı merkez ma-
hallesi mahmutbey

caddesi üzerinde park halindeki
İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait halk
otobüsünde henüz bilinmeyen
bir nedenle dolayı yangın çıktı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından
söndürülürken, halk otobüsü
kullanılmaz hale geldi.

Benzin istasyonu 
ile 50 metre

Otobüsün şoförü enes esetkin
olayı şöyle anlattı: "İşim bittik-
ten sonra aracı park ettim. Biz
aracı park ettikten sonra evrak-
larımızı benzin istasyonuna bıra-
kıyoruz. Benzin istasyonu ile
aramızda 50 metre mesafe var.

evrakları bırakmaya giderken
aradan 10 dakika zaman geçti.
Oradaki arkadaşlar aracın yan-
dığını söylediler. Benzin istasyo-
nundaki yangın tüpleri ile
müdahale ettik. motor bölümün-
den yanmaya başladı. Araç park
halindeyken yandı. Biz ne yap-
tıysak söndüremedik itfaiye sön-
dürdü" dedi. Soğutma
çalışmalarına başlayan ekipler
olayla ilgili inceleme başlattı.
DHA

Minibüsünün ön kısmında başlayan alevler
daha sonra iş merkezinin dış cephesine sıçradı. 

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

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

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

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

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

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

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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Çekmeköy’de 
Cumhuriyet 
Halk Partisi’ne ait 
seçim aracı henüz
bilinmeyen bir nedenden 
dolayı yandı. CHP Çekmeköy 
İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Acıporaz, 
“Sabotaj diye ifade ediliyor” dedi
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( Bu konuda daha geniş açıklamalar 
kitapta yer alıyor. Bu yazı sadece 
bir bölüm...) 

“Öyle, ‘kapitalizmden daha ileri bir üre-
tim ilişkileri sistemine sahip’ olacaksın da,
sonra da, üretici güçleri geliştirmede kapi-
talizmle rekabet edemediğin için yıkılıp gi-
deceksin, böyle bir şey söz konusu olabilir
mi? Bırakınız ‘daha ileri bir üretim ilişki-
leri sistemi’ olmayı bir yana, tam tersine,
‘Sosyalist Sistem’ üretici güçlerin gelişme-
sini engelleyen devletçi bir sistem olduğu
için yıkıldı... 

Ama, buradan hemen, sanki ‘devletçi ol-
masaydı  yıkılmazdı’ sonucu  çıkarılmama-
lıdır! ‘Devletçi’ olmak onun özünde vardır.
Çünkü, insanlığın aşağıdan yukarıya doğal

gelişme-evrim sürecinde kapitalizmle mo-
dern sınıfsız toplum arasında ‘yönetilenle-
rin’ ‘yönetenleri’ alaşağı ederek
kuracakları devletçi olmayan tersine çev-
rilmiş bir sisteme yer yoktur! Bu nedenle
‘devrim’ (‘işçi sınıfı devrimi’), sürecin tepe
noktasında yön değiştirerek devletçi bir sis-
temin ortaya çıkmasıyla sonuçlanır!..
(Bütün ‘sosyalist ülkelerde olan da zaten
bundan başka bir şey değildi!..) Sınıflı bir
toplumda yaşanıldığı için, ‘yönetici instanz’
olan burjuvaziyi ‘yok ettikten’ sonra onun
yerine sistemi ve devlet denilen örgütü
ayakta tutacak, onu sevk ve idare edecek
yeni bir yönetici instanz yaratmak zorunda
kalıyorsun ki, bunun da sonu Sovyetler’de
ne olduysa oraya varıyor...

[Peki buradan, ‘o halde
1917’de haklı olan devlet düşmanı anar-
şistlerdi’ gibi bir sonuç çıkar mı!? Ya da,
Öcalan’ın ‘devletsiz’ toplumunun (‘Komü-
nalizminin’) tek çıkar yol olduğu sonucu
çıkar mı?..   

Çıkmaz tabi! Çünkü, anarşistlerin ‘dev-
rim’ anlayışları özünde bir anti-sistem  ya-
ratma anlayışına dayanır ki, böyle bir şey
mümkün olamayacağı için, sistem altüst
olma noktasına geldiği an, tam o kritik
noktada -aynen Sovyetler’de olduğu gibi-
yeni tipten bir devletçi-sınıflı toplum ha-
line dönüşür... Yani aslında ‘devlet düş-

manı’ anarşistler de o yeni tipten devlet’in
yaratıcılarından biri rolünü oynamış olur-
lar. Öcalan’ın ‘devletsiz komünal toplumu’
ise, devletin yerini ‘örgütün’ aldığı -devlet
olmayan bir devletin aldığı- bir toplum
olarak anlaşılmalıdır ki, bu da sonunda
gene aynı yere çıkar. Ha devlet ve devlet
sınıfı, ha ‘örgüt’ ve örgütü elinde tutanla-
rın oluşturduğu sınıf!.. ‘Hayır efendim, bu
örgüt başka bir örgüttür, onu yaratan biz-
zat halktır-işçi sınıfıdır’ söylemi işin ideo-
lojik söyleme yönelik yanıdır. Sovyet
devletinin, ‘işçi sınıfı partisinin’ yönettiği
‘işçi sınıfı devleti’ olduğunu düşünenler
farklı mı düşünüyorlardı sanki! Bu konuya
daha sonra (‘EK’ler’ kısmında) anti-
madde anlayışını ele alırken tekrar 
döneceğiz...]

Peki, eğer işçi sınıfı durumdan vazife
çıkararak 1917’de iktidara el koymasaydı

ne olurdu, daha mı iyi olurdu?.. 
Aslında bu soruyu, eğer hiç Marksizm

diye bir şey olmasaydı ne olurdu diye sor-
mak lâzım!.. 

Cevap mı? Kendi aralarında dünyayı
paylaşmış, sonra  tekrar ‘yeniden paylaş-
mak’ için birbirlerini yiyip duran 19 ve
20. Yüzyıllar’ın emperyalist ülkelerini dü-
şününüz... İki büyük dünya savaşını düşü-
nünüz!.. Eğer işçi sınıfı 1917’ de  bu kısır
döngüyü parçalamasaydı, herhalde daha
iyi şeyler olmayacaktı!.. Bu nedenle,
olaya bugünün içinden, 21. Yüzyıl’dan ba-
kınca ancak şöyle diyebiliriz: İşçi sınıfı  o
günün koşulları içinde yapması gerekeni
yapmıştır! Çünkü, tarihte olan şeyler o an
başka türlüsü mümkün olamadığı için
olanlardır... Bugünün dünün içinden çıkıp
gelmesine yol açan da zaten bütün bu olup
bitenlerin  bileşkesi değil midir?

Sosyalist sistem neden yıkıldı?

C HP Beylikdüzü Belediye Başkan
Adayı Mehmet Murat Çalık, Beylik-
düzü ’nün sanayi emekçileriyle bir

araya geldi. Organize Sanayi Bölgesi ve çeşitli
sanayi sitelerine yaptığı ziyaretlerde karşılıklı
fikir alışverişinde bulunan Çalık, “Projeleri-
mizde sanayicilerimizi unutmayacağız ve sü-
rekli dirsek temasında olacağız” dedi. 

İlk BOSB'a gitti

Çalık’ın gerçekleştirdiği ziyaretlerin ilk durağı
ise Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi oldu.

Burada Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Keleşoğlu,
Bakır ve Pirinç Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu
Başkanı Haydar Aslan, Sınırlı Sorumlu İs-
tanbul Birlik İşletme Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Tan ve Yönetim Kurulu
Üyeleri ile bir araya gelen Çalık, sanayicile-
rin beklentilerini dinleyerek notlar aldı. 

Bir araya geleceğiz

“Daha çok istihdam sağlamak ve Beylik-
düzü’ne daha çok hizmet edebilmek için

sanayicilerimizle bir araya gelmeye devam
edeceğiz” diyen Çalık’ın bir sonraki durağı
ise, Beysan Sanayi Sitesi oldu. CHP Bele-
diye Meclis Üyeleri ile birlikte gerçekleştir-
diği ziyarette Çalık, Yönetim Kurulu
Başkanı Arif Karaca ve Yönetim Kurulu
Üyelerinin istek ve arzularını dinledi. 

İlişkilerimiz güçlü olacak

Ziyaretlerinin devamında Şirin Sanayi Si-
tesi Yönetim Kurulu Başkanı Sıddık Erdo-
ğan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya

gelen Çalık, burada da projelerinden
bahsetti. Saha çalışmalarını Harami-
dere Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu
Başkanı Hakkı Özyurt ve Yönetim Ku-
rulu Üyelerine yaptığı ziyaretle noktala-
yan Çalık, “Yerel yönetimler ve iş
dünyası arasında kurulan iş birliğini her
alanda geliştirecek projelerimizle sana-
yicilerimizle temaslarımız her zaman
güçlü ve geleceğe dönük olacaktır” diye-
rek bu alanda emek veren herkese teşek-
kürlerini iletti.  

Münir AKTOLGA
AKTÜEL KÖŞE YAZILARI

www.aktolga.de - zm.aktolga@gmail.com

SANAYİCİLER ANLATTI, MEHMET MURAT ÇALIK DİNLEDİ

Arısoy muhtarlarla
bir araya geldi

AK PArTİ Zeytinburnu Belediye Baş-
kan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel
seçimleri öncesi mahalle muhtarlarıyla

bir araya geldi. Zeytinburnu’ndaki 13 mahallenin
muhtarının katıldığı toplantı, Belgradkapı Sosyal
Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Arısoy, toplantı ön-
cesinde sosyal tesislerde bulunan vatandaşlarla
selamlaştı. Toplantı boyunca mahalle muhtarları-
nın istek ve önerilerini değerlendiren Arısoy, on-
lara Zeytinburnu’nda yapabileceklerinden söz
etti. Toplantının ardından mahalle muhtarları,
Arısoy ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

İsTAnbul’un şehir havalimanı
olan Sabiha Gökçen Uluslar-
arası Havalimanı’nda mevcut

piste paralel inşa edilen ikinci pistin yapı-
mında sona gelindi. 3 bin 500 metre uzun-
luğunda inşa edilen ikinci pistin ilk etap
kapsamında Kemikli Dere Tüneli, Tem
Bağlantı Yolu Tüneli ve Güney Lonca Tü-
neli inşaatı bitti. İkinci etap çalışmaları
kapsamında inşa edilen ikinci pist ve taksi
yollarının dolgu çalışmalarında da sona
gelindi.

Yüzde 67'si tamam

3 bin personel ve 7 gün 24 saat esasına
göre pist yapım çalışmaları hızla devam
ediyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü (DHMİ)’den alınan bil-
giye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı
ikinci pist çalışmalarının ilk etabının yüzde
98’inin tamamlandığı ve ikinci etabın ise
yüzde 67 seviyesine geldiği belirtildi. Ayrıca
yapılan açıklamada, ikinci pistin 2019 yılı-
nın sonunda hizmete gireceği açıklandı.

65 milyon yolcu hedefleniyor

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci
pistin yılsonunda hizmete girmesi ile bir-
likte şu anda kullanılan mevcut pist ba-
kıma girecek. Mevcut pistin bakımının
tamamlanmasının ardından paralel ola-
rak iki pistin aynı anda hizmete girmesi
ile birlikte Sabiha Gökçen Havalima-
nı’nda saatlik iniş ve kalkış kapasitesi
40’tan 80’e ulaşacak. 2020 yılının so-
nunda hizmete açılacak yeni terminal bi

nası ve iki pistin aynı anda hizmete
girmesi ile birlikte yıllık yolcu kap-
asitenin 65 milyona çıkması hedef-
leniyor. Havalimanının mevcut uçak
park pozisyonuna ek olarak 94 adet
ek uçak park pozisyonu hizmete gi-
recek. Ayrıca ikinci pist ile birlikte
yeni idari bina, nizamiye binası,
apron hizmet binası, itfaiye binası ve
hava trafik kontrol binası da hizmet
vermeye başlayacak. DHA

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 2015 yılında yapımına
başlanan ikinci pist, 2019 yılının sonunda hizmete girecek

Ikinci pisti de
hizmete girecek

Bizim işimiz; sizin
önünüzü açmak

TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu ve
TÜGİAD üyeleri, Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan’ı ziyaret etti. Türkiye’de ihracat 
gündeminin konuşulduğu ziyarette Pekcan,
“Bizim işimiz sizin önünüzü açmak. Kırılan
ticaret rekoru ihracatçının başarısı” dedi

TÜGİAD’ın 17’inci dönem yönetim
kurulu, yeni dönemde de üst düzey
ilişkilerini arttırmak adına çalışma-

lara başladı. Profili enerji, inşaat, gayrimenkul,
uluslararası müşavirlik, gıda, tekstil ve turizm
gibi sektörlerden oluşan yeni yönetim kurulu,
ilk resmi ziyaretini ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
can’a gerçekleştirdi. Ziyarette ihracatçılara veri-
len destek, yurtdışı pazarlarındaki güncel
durum, ihracatçıya yeşil pasaport verilmesi gibi
konular konuşuldu. Görüşmelerde TÜGİAD'ın
güncel çalışmaları ile üyelerin sektörel faaliyet-
leri hakkında bilgi verildi.

İhracatçının başarısı

TÜGİAD yetkilileri, ihracatta cumhuriyet tarihi
rekorunun kırılması konusunda bakanı tebrik
etti. Pekcan bu anlamda Türkiye’nin genç işa-
damlarını yeni yatırımlar ve teşviklerini arttır-
maya davet ederek, “Bizim asıl işimiz
ihracatçının yanında olmak ve onların işlerini
kolaylaştırmak. Bizim işimiz sizin önünüzü
açmak. Kırılan ticaret rekoru ihracatçının başa-
rısı” diye konuştu. Pekcan, TÜGİAD üyelerine
oluşturdukları ihtisas serbest bölgelerindeki
start-up’lara verdikleri desteklerden dolayı 
teşekkür etti.

G-20’de yer alan tek STK

Konuşmasında TÜGİAD’ın Türkiye’yi G-20
Genç Girişimciler ittifakına temsil eden tek Sivil
Toplum Kuruluşu (STK) olduğuna dikkat
çeken TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu,
bu anlamda imzalanan deklarasyonlar ile giri-
şimcilik ekosisteminde vergi kolaylığı, kaliteli
eğitim ve vize kolaylığı sağlanmasından dolayı
memnuniyetlerini dile getirdi. Şohoğlu, TÜGİ-
AD’ın 2019 yılında öncelikli hedefinin ihracatı
arttırmak olduğunu vurguladı.

Kalitesizlik görmeyi 
bile engelliyor

AyArlArı yapılmayan
araç farları ve araca son-
radan takılan orijinal ol-

mayan farların kazaya davetiye
çıkardığını belirten Uluslararası
Yol Emniyeti Uzmanı Mert İn-
tepe, "Kalitesiz bir far görme
oranını yüzde 50’nin üzerinde
olumsuz etkiliyor" dedi. Özellikle
kış aylarının yaşadığı şu günlerde
Türkiye'nin birçok yerinde kar ve
gizli buzlanma olduğunun altını
çizen Mert İntepe, "Bu tür oriji-
nal olmayan farlardan dolayı
mesafe algısı da bitiyor” diye
konuştu.

SANAYICI ILE 
DIRSEK TEMASI
CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, sanayi sitelerine bir dizi ziyaretlerde
bulundu. Bölgenin birçok sanayi sitesi yöneticisiyle bir araya gelip projelerini paylaşan Çalık, 
“Projelerimizde sanayicilerimizi unutmayacağız ve sürekli dirsek temasında olacağız” söznü verdi

Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, ilçenin sanayi emekçileriyle bir araya geldi. Sanayicinin sorunlarını dinleyen Çalık, projeleri hakkında da bilgi verdi.

ÇALIK 
SÖZ VERDİ



Şehit polis memuru Fethi Sekin,
şehadetinin 2. yılında Bağcılar’da

hemşehrileri ve babası Mehmet
Zeki Sekin’in de katıldığı bir 
programda anıldı. Oğlunun

unutulmamasını isteyen baba
Sekin, “Fethi bizim vatanımız,

umudumuz, hayalimiz,
yarınımızdı. O hainler onu 

bizden ayırsa da umutlarımızı
alamayacaklar, buna izin 

vermedik, vermeyeceğiz” dedi
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Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com

İ zmir Adliyesine iki yıl önce PKK'lı
teröristlerce yapılan saldırıyı canı
pahasına engelleyen şehit polis

memuru Fethi Sekin için Bağcılar’da
anma töreni düzenlendi. Bağcılar Bele-
diyesi ile Baskilliler Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği
tarafından Halk Sarayı’nda gerçekle-
şen programa Sekin’in hemşehrileri ve
ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Yüzlerce hayat kurtardı

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-
ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte
Sekin’in hayatını ve şehit edilişini anla-
tan sinevizyon gösterisi izlendi. Açılış
konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı
Mustafa Eldivan, "Fethi Sekin, beylik
tabancasıyla uzun namlulu silahların
üzerine yürüdü, mermisi bitene kadar
gereğini yaptı ve sonunda da şehadete
erişti. Şehidimiz o gün orada yüzlerce
kişinin hayatını kurtardı. Bugün nor-
mal hayatımıza devam ediyorsak şehit-
lerimizin yüzü suyu hürmetine
olduğunu düşünüyorum” dedi. Bağcı-

lar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
ise “Fethi Sekin şehidimizin şahsında
tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle
anıyoruz. Rabbim bizleri onların şefaa-
tine nail eylesin" diye konuştu.

Asıl hedef Türkiye'dir

Protokol konuşmalarının ardından
Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş’ın mo-
deratörlüğünde Fethi Sekin’in babası
Mehmet Zeki Sekin ve 26. Dönem AK
Parti İstanbul Milletvekili Metin Kü-
lünk, günün anlamına uygun konuşma
yaptı. İlk sözü alan Külünk, “Fethi
Sekin, şehadetiyle sadece adliyedeki
savcı, hâkim ve personelimizin karşı
karşıya kalacağı bombalı bir saldırıyı
engellememiştir. Onun şehit olduğu
vaka 15 Temmuz’un devamı bir olay-
dır. 15 Temmuz’dan bağlantısız olarak
düşünülmeyecek bir olaydır. Hedef diz
çöktürülmek istenen Türkiye’dir. Hedef
Suriye’de ve Irak’taki harita değişikli-
ğinde masada olmayacak etkisiz bir
Türkiye’dir. Fethi Sekin iki yıl evvel kirli
bir oyunun bozulmasını en önemli
isimlerinden biridir. Ruhu şad olsun”
diye konuştu. 

Hayali gerçekleşmedi

Dolu gözlerle yaptığı konuşmasında
oğlunu görevi gereği yurdun dört bir
yanını dolaşan gurbet kuşuna benzeten
baba Sekin, "Fethi bizim vatanımız,
umudumuz, hayalimiz, yarınımızdı. O
hainler onu bizden ayırsa da umutları-
mızı alamayacaklar, buna izin verme-
dik, vermeyeceğiz" dedi. Oğlunun
gerçekleştiremediği bir hayalinden
bahseden Sekin, "Fethi kardeşleriyle
birlikte köydeki bahçede bir ev yaptıra-
caktı. Annesinin hastalığı ve vefatı se-
bebiyle o da nasip olmadı. Şehit
olmadan önce gerçekleştiremediği ha-
yalinin çok daha üzerinde bir nimeti
Cenabı Allah ona şehit olunca verdi.
Temeli 5 Ocak’ta atılan Fethi Sekin
Külliyesi onun hayal ettiği yerin karşı-
sında Hacı Hasan Baba Türbesi’ne
yakın bir yerde hızla yükseliyor. Sadece
bana değil tüm Baskil’e hizmet edecek"
şeklinde konuştu.

O’nu unutmayın

Baba Mehmet Zeki Sekin, "Fethi Sekin
sizin de evladınızdır. Onu unutmayın"
diyerek, "Fethi’nin çok sevdiği Elazığ’ı
da unutmayın. Fırsat buldukça da zi-
yaret edin, bağlarınızı koparmayın"
açıklamasını yaptı. Anma programına
AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk,
İlçe Müftüsü Ekrem Saylam, Elazığ
Dernekler Federasyonu (ELFED) ile
Baskilliler Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Derneği üyeleri de katıldı.

ANIL BODUÇ

Ç atalca için bu hafta eğer bir yeni gelişme
olmaz ise tabi, çok önemli bir hafta!
AK Parti'nin Çatalca Belediye Başkan

Adayı Mesut Üner'in karşısındaki adayın belli
olacağı bir hafta... 

Cem Kara mı, yoksa başka bir aday mı? Ça-
talca için bu çok önemli olan sorunun cevabını bu
hafta alacağız. 

İYİ Parti'nin "Çatalca'da Cem Kara ile seçim
kazanılamaz" tezi hala masada duruyor. 

Bir de çok ilginç bir tez daha var ha! 3 sefer
üst üste 1923'te kurulan Çatalca Belediyesinde
kimse belediye başkanı olamamış. Gidip gelmeler
olmuş ama ardı ardına hiç yokmuş. Yine 
olmazmış.

Bugün için doğru olan bir şey var ki "Çatalca
halkı olarak 10 yıllık Belediye Yönetiminden
Memnun Değiliz" cümlesi yüzde 80'lere vurmuş
durumda.

Bugünlerde bakıyorum da özellikle sosyal pay-
laşım ağında en çok savunma mekanizması ola-
rak ortaya atılanlar, ya Cem Kara'nın hemen yanı
başındaki çalışanı, ya hiç bir şekli ile yapı yapıl-
ması mümkün olmayan tarım arazisi üzerine
koca koca binalar dikerek hiç bir tutanak bile tu-
tulmayan yerlerin sahipleri, ya da Çatalca beledi-
yesine müteahhitlik yaparak zenginleşenler! 

Oysa ki işe aldığı yüzlerce kişi, partiye üyeliği
olan yüzlerce kişi de Çatalca halkının memnuni-
yetsizliğini görüp ya "Cem Kara ile olmaz" diyor,
yada hiç ses çıkartmadan gelişmeleri bekliyor.
Yani hiç bir savunması bile yok. 

Görünen Çatalca şu ki artık CHP'nin kalesi
değil ha!

Diyelim ki CHP'nin Adayı Cem Kara oldu!
Ben fikrimi alenen ifade ettim zaten. CHP için

çok zorlu bir seçim olacaktır. Belki de Çatalca
AK Parti'ye geçecektir. 

Peki ne oldu da halk bu kadar tepkili Cem Ka-
ra'lı Çatalca Belediyesine? 

Öncelikle halktan uzak bir yönetim söz ko-
nusu. Devlet memuru kadrosunda ki belediye
başkan yardımcılarını sokaktaki kimse
tanımıyor. 

Fen İşleri Müdürü ne yazık ki işinin ehli ve
hatta hatta iş yapabilecek kapasitede olama-
yınca, halktan kopuk, vatandaşın şikayetlerine
kulağını tıkayan bir adam olunca, Çatalca'da
2014'ten bu yana parke yola asfalt yama yapa-
cak kadar beceriksizce işler yapıldı. 

Yani belediyelerin vitrini olan Fen İşleri res-
men dibe vurdu. Hal böyle olunca da Çatalca Be-
lediyesi hiç bir iş yapmayan belediye markası
yedi. Halkın gözünde tabi.

Ve saltanat!
Her müdürün ve belediye başkan yardımcısının

altına kiralık sıfır araçlar verildi. Bunlarla tatile
gidip, yakıt parasını bile belediyeye ödetenler
oldu. Bunun gündeme geldiği günleri 
unutmayalım. 

Başkan yardımcılarının her festivalde esnaf ve
çevremizdeki iş adamlarından topladıkları para-
lar illalah ettirdi insanları. Hâlâ daha bu para-
ları toplayanların hesap veremediğini de
duyuyoruz, bu da ayrı bir iddia. 

Daha 5 yıl önce proje için yalvaran yeğen yada
kuzenlerin Çatalca'nın sayılı zenginleri arasına
girdiğini bile gördü bu Çatalca!

Çatalca Belediyesine Müteahhitlik yapanların
kaçak inşaat yaptığını ve hatta otel bile inşaa et-
tiğini gördü bu Çatalca! 

Yani öyle şeyleri gördü ki Çatalca, bugün
seçim günü sokağa çıktığınız zaman tüm bu gör-
düklerini tek tek yüzünüze vuracak olan yine 
Çatalca!

Tehlikeli bir süreç yani! Bu seçimde mikro-
fonda konuşurken "Hey! Sen. 10 yıldır bu herif-
lere neden dur demedin" diye sorduğunda halk
kimse şaşırmasın. 

Erhan Güzel'in sevimli halleri de çok etken ol-
mayacak bu seçimde.  

Avrupa Kültür Başkenti Projesi kapsamında
yapılan Mübadele Müzesinin önünde video çek-
meye de benzemeyecek halkın karşısında 
hesap vermek. 

Seçim arenası tehlikeli beyler, seçim 
arenası çetin!

Yıllar önce adaylar çıkar halkın karşısına ve
halkın karşısında aynı ortamda yaptıklarını, ya-
pacaklarını anlatırlardı!

Hatırlayanlar bilirler o günleri. 
Şimdi nerde öyle cesaretli ve yürekli, halkın

karşısına hesap vermek için çıkabilecek
siyasiler! 

Sokaktalar ama, siyasi olarak aday değiller!
Hey gidi günler hey!
Neyse, kısacası Cem Kara gibi bir adamı

bugün "Onunla olmaz" cümlelerine maruz bıra-
kan beceriksiz eller... Kınalarınız hazır!

Aday olamadığında, yada aday olup seçimi ka-
zanamadığında yakacağınız yerlerinizi 
hazır tutun. 

Şimdi birileri çıkıyor diyor ki "Cem Kara Aday
olmasın diye uğraşıyor" 

Evet aynen öyle aslında ben Cem Kara Aday
olmasın diye uğraşıyorum.

Eğer bu beceriksizler ile beraber bu ilçeyi 5 yıl
daha yönetecekse olmasın arkadaş!

10 yıldır her işi kendisi yapmaya çalışan bir
belediye başkanı! Adamı hasta ettiler!

Bugün için eğer aday olur ve seçimi kaybe-
derse, kendisini insan olarak çok sevdiğimden
ötürü söylüyorum, harbiden onun adına 
üzülürüm. 

He kazanırsa ve aynı ekip ile olur ise bu iş,
Çatalca adına da harbiden çok çok üzülürüm!

Anlayacağınız şu ki Çatalca'nın ve Cem Ka-
ra'nın kaderi için önemli bir hafta bizi bekliyor. 

Allah Cem Kara için de, Çatalca için de en ha-
yırlı olanı nasip etsin ve ne Cem Kara üzülsün, ne
Çatalca! 

Bitsin bu belirsizlik!

ZAYİ İLANLARI
Ziraat Bankası, İşbankası, Finansbank, Vakıfbank, Akbank, Ten
ve çeşitli bankalardan almış olduğum çek karnelerimi ve kredi

kartlarımı çaldırdım. Hükümsüzdür. MNF Turizm İletişim 
Naci Özdemir Tc. No: 32740784162 

Geçici Koruma Kimlik Belgemi Kaybettim. Hükümsüzdür. 
Bahri Osman Şahıs No: 99785001920

Geçici Koruma Kimlik Belgemi Kaybettim. Hükümsüzdür.
hatice Aro Şahıs No: 99479027748
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FETHI BIZIM 
VATANIMIZDI

Biz dersimize çok iyi çalıştık

Cumhur İttifakı Silivri Belediye
Başkan Adayı Volkan Yılmaz, 10
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

nedeniyle Silivri’de görev yapan basın men-
suplarıyla buluştu. Toplantıya AK Parti Silivri
İlçe Başkanı mutlu Bozoğlu, mhP Silivri İlçe
Başkanı Zafer Yalçın, mhP Kadın Kolları Baş-
kanı Sema Arcan, Ülkü Ocakları Silivri İlçe
Başkanı Özgür Bedel ve gazeteciler katıldı.
Gazetecilerin gününü tebrik ederek sözlerine
başlayan Volkan Yılmaz, siyasilerle gazeteci-
lerin birçok ortak yönlerinin bulunduğunu
ifade etti. hangi şartlar altında görev yaptık-
larını iyi bildiğini söylen Yılmaz, halkın haber
alma özgürlüğünün gazeteciler sayesinde ol-
duğunu hatırlattı. Silivri’de etkili bir medya
gücünün faaliyet gösterdiğini aktaran Yılmaz,
basın mensuplarına kolaylık ve başarı dile-
dikten sonra Silivri projelerinden kısaca 
bahsetti. 

Silivri hak ettiği yerde değil

"31 mart 2019 Yerel Seçimleri kampanyası
boyunca kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı ve insanları
birbirine düşman edecek bir üslubun içine
girmeyeceğim" diyen Volkan Yılmaz, "Si-
livri’de görev yapan ve taş üstüne taş koyan
her belediye başkanına teşekkür edeceğim
ama yapılamayan, söz verilen ve yerine geti-
rilmeyen hizmetlerle ilgili uyarılarımı da söy-
leyeceğim. Şunu açık bir ifadeyle
belirtmeliyim ki Silivri hak ettiği yerde değil.
İlçe dışında veya şehirler arası seyahat
edenler yaşamıştır. Silivriliyim dediğim
zaman cezaevi diyorlar. Cezaevi ile anılır du-
ruma gelmişiz. Oysa Silivri’nin marka değeri
olacak çok ürünleri var. Silivri’nin turizm
kenti, tarım kenti, üniversiteleriyle eğitim

kenti, sanayisiyle istihdam ve yatırım kenti
olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

Merkeze insan konulmalı

Silivri’de insanların doğal sahil dışında nefes
alabilecekleri bir alan bulunmadığını sözle-
rine ekleyen Volkan Yılmaz, "Sabah çıktığı-
nızda yürüyüş yapabileceğiniz, bisiklet
sürebileceğiniz, çocuklarınızın kaykay ile eğ-
leneceği bir yer var mı? Yok. Bu kentte yaşa-
yanlar bu hizmetleri sorgulaması lazım.
Bunlar yapılmıyor mu yapılamıyor mu? Siliv-
ri’de çalışan annelerimiz var. Belediye bu
konu üzerinde bir kreş hizmeti vermiyor. mer-
keze insanı koyarsanız, hizmetlerin tespiti ve
çözümü kolay olur. Biz kadro olarak, ekip ola-

rak dersimize çalıştık ve Silivri’nin huzurun-
dayız. Birlik ve beraberlikle seçimlerin üste-
sinden geleceğiz. Vatandaşın içinde olup
vatandaştan kaçmayacağız. Şikayet veya bir
serzeniş olarak al-
gılamayın, bu gö-
revlere talip olanlar
işinden, aşından ve
sosyal hayatından
feragat etmek zo-
rundadır. Dolayı-
sıyla biz bunların
hepsinin bilincinde
Silivri’nin adayı ola-
rak huzurlarınızda-
yız" diye konuştu. 

Gazetecilerle buluşan Cumhur İttifakı Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz, “Biz kadro olarak, ekip
olarak dersimize çalıştık ve Silivri’nin huzurundayız. Seçimlerin sonunda ipi göğüsleyen taraf biz olacağız” dedi

GENEL KURUL İLANI
Avcılar Trabzonlular Eğitim, Kültür ve

Yardımlaşma Derneği

Derneğimiz yönetim kurulu, 11.01.2019 tarihinde ola-
ğanüstü genel kurul yapılması kararı almıştır. Olagan-
üstü genel kurul 1. toplantısı 26. 01.2019 tarihinde saat
16:00’da dernek lokalinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk
sağlanamadığı taktirde 2. toplantı 02.02.2019 tarihinde
saat 16:00’da aynı yerde yapılacaktır. Olağanüstü genel
kurul toplantılarına katılmanız arz olunur. 
Baskan İsmail Hakki AKTAS
Adres: Mustafa Kemalpaşa Mah. Mareşal Cad. 
Köroglu Sokak Kayalar İş Merkezi no:2/3 Avcılar

GÜNDEM
1) Açılış,
2) Yoklama ve saygı duruşu,
3) Genel Kurul Divan Başkanlığının seçimi,  
4) Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının
okunması
5) Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı, ayrı ibrası,
6) Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve kabulü
7) Yeni Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin 
seçilmesi,
8) Dilek ve Temenniler,
9) Kapanış

ÇARE OLMAYA GELİYORUZ: AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur
İttifakı'nın Silivri'de ipi göğüsleyeceğini savunan Volkan Yılmaz, "Silivri’de 
yaşayan vatandaşlarımız mutlu olsalar bile, geleceğe dönük umutsuz 
olduklarını düşünüyorum. Bu umutsuzluğa çare olmaya geliyoruz” diye konuştu. 

GÖZLERİ DOLU DOLU OLDU: Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın ayakta 
karşıladığı şehit Babası Mehmet Zeki Sekin’in konuşma yaparken gözlerinin dolduğu görüldü. 

Bombacı yakalandı
TERÖR örgütü
DHKP/C üyesi olduğu
belirtilen şüphelinin

bombayı bırakma anı ve patlama
anı güvenlik kameralarına an be an
yansıdığı ortaya çıktı. Beyoğlu'nda
9 Ocak'ta bir işyerinin önünde gece
saatlerinde patlama meydana gel-
miş, patlamanın bırakılan bomba-
dan kaynaklandığını belirleyen
ekipler, konuyla ilgili çalışma baş-
latmıştı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı
Terörle Mücadele Şube Müdür-
lüğü (TEM) ekipleri, kimsenin ya-
ralanmadığı olayla ilgili yaptığı
araştırmada, el yapımı olduğu be-
lirlenen bombanın saat 23.54'te
olay yerine bırakıldığı anlaşıldı.

İşlemleri sürüyor

Güvenlik kamera kayıtlarından ya-
pılan tespitlerde, bombayı bırakan
şüphelinin 8 dakika sonra ayrıldığı

tespit edildi. Sözcü'nün haberine
göre, şüphelinin uzaktan kumanda
ile gerçekleştirdiği patlama anı da
kameralara yansıdı. TEM polisi,
farklı noktalardan alınan kamera
kayıtlarından şüphelinin gittiği ad-
resi de belirledi. Şüphelinin evden

çıktığı anların görüntüsüne de ula-
şıldı. Şüphelinin terör örgütü
DHKP/C'nin gençlik yapılanması
üyesi B.D.E. olduğu anlaşıldı.
Olaydan 2 gün sonra yakalanan
şüphelinin emniyetteki işlemlerinin
sürdüğü belirtildi.

Beyoğlu’nda el yapımı bombayı uzaktan kumanda ile patlatan kişi Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Bombacının DHKP/C üyesi olduğu belirlendi

Beyoğlu'nda 9 Ocak'ta bir
işyerinin önünde gece saatlerinde

patlama meydana gelmişti. 



2 Yıllık Doğal Kaynak İçme Suyu Alımı ve Dağıtımı İşi 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 :2019/9609
1-İdarenin
a) Adresi :Beylerbeyi Mahallesi Abdullah Ağa Caddesi (15 Temmuz Şehitler 

Köprüsü Anadolu Yakası Ayağı Yanı) 34676 Beylerbeyi 
ÜSKÜDAR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası :02165314000 - 02163349196
c) Elektronik Posta Adresi :......@kiyiemniyeti.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Genel Müdürlüğe Bağlı İstanbul 

ve Taşralardaki Birimlerimizde Kullanılmak Üzere Toplam 91.200 
Adet Doğal Kaynak İçme Suyu ve DağıtımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Genel Müdürlüğe Bağlı İstanbul, 
Çanakkale, İzmir, Tekirdağ, Antalya, Mersin, Kocaeli, Marmara 
Adası, Samsun, Trabzon, Giresun, Rize

c) Teslim tarihi :Yüklenici bu hizmeti Hafta tatili , Resmi günlerde dahil olmak 
üzere; Kurumun belirleyeceği saatlerde hizmeti getirecek, ihtiyaç 
olan noktalara dağıtımını yapacak ve Kurumun belirleyeceği 
programa uyacaktır. Yüklenici talep edilen damacana sularını aynı 
gün mesai saatleri dahilinde belirtilen adreslere imza ve makbuz 
karşılığı teslim edecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı İhale Odası Beylerbeyi Mah. Abdullah Ağa Cad. No:16/A 
Üsküdar İstanbul d) İhale tarihi: 22.01.2019 

b) Tarihi ve saati :05.02.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
Sağlık Bakanlığınca verilmiş "Kaynak Suyu" İşletme Ruhsatı
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler: 
- Polikarbon damacanaları türk gıda kodeksine uygun olduğuna dair belge
- Polikarbon damacana kapaklarının Türk Gıda Kodeksine uygun olacağına dair belge
- Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ihale tarihinden önceki son 3 ay içerisinde yapılmış doğal kaynak
suyu analiz raporu
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: 
Türk Standartlarına uygunluk belgesi (TS-266 / İnsani Tüketim amaçlı sular)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kıyı Emniyeti Genel
Müdürlüğü Strateji Dairesi Başkanlığından alınacak makbuz karşılığı Destek Hizmetleri Dairesi Baş-
kanlığı Beylerbeyi Mah. Abdullah Ağa Cad. No:16/A Üsküdar İstanbul adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkan-
lığı Beylerbeyi Mah. Abdullah Ağa Cad. No:16/A Üsküdar İstanbul 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, kısmı teklif verilebilir. 
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 45 (kırk beş) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır. 
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

2 YILLIK DOĞAL KAYNAK İÇME SUYU ALIMI VE DAĞITIMI İŞİ
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KIYEM) DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 928060)
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İ yi Parti Arnavutköy Belediye
Meclis üyesi Aday Adayı Neri-
man Yılmaz, Arnavutköy Gokka

Restoran’da düzenlenen kahvaltılı
aday tanıtım toplantısında kısa bir
konuşma yaptı. Yılmaz konuşma-
sında "31 Mart’ta yapılacak olan
Mahalli idareler seçiminde partisi İYİ
Parti’den aday adayı olduğunu açık-
ladı. Halkın desteği ile bu görevi la-
yıkı ile yerine getireceğini ifade eden
Yılmaz, idolünün Parti Lideri Meral
Akşener olduğunu sözlerine ekleye-
rek, onun çizdiği yoldan yürümeye
devam edeceklerini, ve mutlaka başa-
racaklarını söyledi. Arnavutköy’ün,
İstanbul’un ve Türkiye’nin iyi olaca-

ğını sözlerine
ekleyen Neri-
man Yılmaz, sa-
lonu dolduran
STK temsilci-
leri, partililer ve
katılımcılardan
alkış aldı.

Yılmaz'a başarı diledi

Kahvaltı sonrası bir açıklama yapan
İYİ Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Tun-
cay Aktürk ise  Türkiye’de, İstanbul’da
ve Arnavutköy’de CHP ile yapılması
planlanan ittifak konusunu değerlen-
dirdi. Aktürk, partisinden Arnavutköy
Belediye Meclis üyesi aday adayı olan
Neriman Yılmaz’a çıktığı yolda başarı
diledi. Konuşmasının başında “Ülke-
mizi çok yakın zamanda artık bir kadın
yönetecek” diyerek başlayan Aktürk,
Belediye Meclis üyeliklerini kadınlara
bırakmak istediklerini vurguladı. 

imamoğlu'nu destekleyeceğiz

Tuncay Aktürk, konuşmasında çok ki-
şinin merakla beklediği o soruya da
cevap verdi. Millet ittifakı yapıldığını
dile getiren Aktürk, CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener’in ittifak
konusunda anlaşma sağladıklarını be-
lirterek, İYİ Parti olarak CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı
Ekrem İmamoğlu’nu destekleyecekle-
rini söyledi. Arnavutköy'de de İYİ Parti

ile CHP’nin anlaşması ve Arnavut-
köy’ün kendilerine bırakılması halinde,
Arnavutköy Belediyesinde meydan
gelen yolsuzluk ve usulsüzlüklerle kah-
ramanca mücadele eden Avukat Mu-
harrem Yaman’ın kendi adayları
olacağını söyledi. Muharrem Yaman
isminin açıklanmasının ardından sa-
londa alkış tufanı koptu. 

IYI PARTI’YE 
YAMAN ADAY
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“ Yaz gazeteci bizim köyün yollarını da
yaz” türküsüyle başlayıp, var olan so-
runların yazılmasını isteyen sanatçı

Sabahat Akkiraz’ların ve onca sanatçının
hatta profesörün aşağılandığı, Metin Akpı-
nar gibi sanatçıların konuştuklarında ise on-
ların da birçok gazeteci gibi haklarında jet
soruşturmalar açılıp, tutuklandığı ülkede 
çalışan gazeteciler için ilan edilen 10 
Ocak’tayız..

Gazeteciliğin toplatılıp, havuza koyulduğu
ülkede, “Yaz gazeteci bizim köyün yollarını
da yaz” diyenlerin de, yaza bilenlerin de sa-

yısı yok denilecek kadar azaldı, “Başıma iş
gelir” denildiği bir zamanda gazetecilerin
gününü kutlamak ne anlam taşır bilemeyiz..

Ancak her şeye rağmen gazeteci olarak
kalan ve bu yönde direnenlerin var olduğunu
da ve bu ülkede onların yüzü suyu hürmeti
sayesinde demokrasiyi yaşatma çabası
yok değil..

Kimi gazetecinin vatan haini, kimi gerçek
gazetecinin ise yazdığı için işsiz kaldığı bir
ülkede ,“10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü”
nü kutlamak ne kadar zor ise bir o kadar da
inadına, direnerek ve “Yaşasın demokrasi”

denilerek kutlamak gerekir,
gerçek gazeteciler gününü.. 

Her şeyde olduğu gibi 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler gününü de bölmek ve gölgelemek
için aynı güne getirilen, “İdareciler Günü”
nü de kutlarken o idarecilerin gazetecileri ne
kadar sevdiğini de masaya yatırmak gerekir..

Çünkü gazeteci denildiğinde gazeteciyi
korkulu rüyaları olarak algılayan bir anlayı-

şın idarecilikte daha çok hükmü olduğu da
bir gerçektir..

Halbuki toplumun olduğu gibi idarecinin
de üçüncü gözü, kulağı ve dili olan gazeteci-
nin aslında o idarecinin de başarılı olması,
başında bulunduğu görevi en iyi şekilde yap-
ması için çabalayan ve bu yönde mücadele
veren bir kurumun ferdi olduğunu algılaması
gerekmez mi? 

“Yaz gazeteci” yi “Yazma gazeteci” ola-
rak değiştirmeye kalktığımızda başta idare-
ciler olmak üzere idare ettiği yerin, kentin,
ülkenin gerçek sorunlarının sümen altı edile-
rek, var olan sorunların daha da büyümesine
ve bu sorunların toplumsal tepkilere dönüş-
mesine neden olacağını da ve idarecinin

zorda kalacağını da bilmek gerekir..
Bu nedenle; İşini gerçek anlamda yap-

maya çalışan gazeteciyi dışlanmaktansa,
hain ilan edip, ötelemektense, yazdı, söyledi,
konuştu diye tutuklayıp içeri atmaktansa ga-
zetecinin varlığının başta idareciler olmak
üzere tüm toplumun demokrasiyi tam anla-
mıyla yaşatılması demek olduğunu unutul-
maması ve bilmek gerekir..

Çünkü gazeteci bugün yazıyorsa yarın da
idarecinin, idare ettiği yerin ve ülkenin refahı
için yazdığını da anlamak, gerçek anlamda
demokrasi istemek ve savunmaktır..

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve İda-
reciler Gününü bu anlamda kutlamakta de-
mokrasinin bir nimetidir..

Yaz gazeteci...
Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

İYİ Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltılı
tanıtım toplantısında konuşan İlçe Başkanı Tuncay Aktürk, İYİ Parti ile
CHP’nin anlaşması ve Arnavutköy’ün kendilerine bırakılması halinde,
belediye başkan adaylarının Avukat Muharrem Yaman olacağını söyledi

orHAn şimşeK

İYİ Parti Arnavutköy Meclis Üyesi Aday Adayı 
Neriman Yılmaz idolünün Akşener olduğunu söyledi. 

İYİ Parti İlçe Başkanı Tuncay Aktürk

Bu dönemin 
mührü olacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum Çamlıca 

tepesinde yapımı devam
eden Çamlıca Camii'nde 
incelemelerde bulundu.
Kurum, “7 gün 24 saat

İstanbul'a hizmet verecek
camimiz, bu dönemin bir

mührü olarak inşallah” dedi

SABAH saatlerinde Çam-
lıca Camisi'ne gelen Çevre
ve Şehircilik Bakanı Murat

Kurum, 11.00 sıralarında beraberin-
deki heyet ile birlikte camiyi gezdi.
Bakan Kuruma Üsküdar Belediye
Başkanı Hilmi Türkmen ve cami pro-
jesinde görev alan yetkililer de eşlik
etti. Gezi sırasında Bakan Kurum'a
bilgi veren yetkililer, camide son aşa-
maya gelindiğini kaydetti. Kurum ve
beraberindekiler, Cami avlusunu,
Cami içini, Konferans Salonu ve
çocuk kütüphanesini gezdi. İncele-
melerin ardından gazetecilere açık-
lama yapan Çevre Bakanı Murat
Kurum, "Bugün Çamlıca Cami'sini
ziyaret ediyoruz. Camiler,  sosyal ha-
yatın merkezinde insanların buluş-
tuğu ve bir araya gediği merkezlerdir.
Mimar Sinan Payitahta vurduğu mü-
hürlerden sonra Cumhurbaşkanımı-
zın fikir babalığı yaptığı Çamlıca
tepesinde 50 bin kişinin namaz kıla-
bileceği Çamlıca Camisi'nde bugün
bizim dönemimizde de mühür olabi-
lecek ve Anadolu Yakası'ndan Avrupa
Yakası'nı selamlayan Çamlıca Cami-
si'ni hep birlikte ziyaret ettik. Bu pro-
jenin hamisi Sayın
Cumhurbaşkanımızdır. Öncelikli ola-
rak sayın cumhurbaşkanımıza bu
projeyi İstanbul'a kazandırdığı için
çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Çevre düzenlemesi yapılıyor

Çamlıca Camisi'nde yalnızca ibadet
yapılmayacağını belirten Kurum,
"İbadetin dışında konferans salonları,
kültür aktivitelerinin yapılacağı me-
kanlar, kütüphaneler yer alıyor. Kü-
tüphanelerin içinde çocuklarımızın

eğitim alabileceği, hoş vakit geçirebi-
leceği mekanlar da yer alıyor. Aynı
zamanda bin 50 kişi kapasiteli konfe-
rans salonu var. 7 gün 24 saat İstan-
bul'a hizmet verecek camimiz, bu
dönemin bir mührü olarak inşallah
ecdadın bize bıraktığı mirasın bir
benzeri olarak gelecek nesillere akta-
rılacaktır. Biz ayrıca Çamlıca Cami-
si'nin etrafında da bir düzenleme
çalışması yapıyoruz. Burada İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar
Belediyesi ile birlikte projeler yürütü-
yoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ile birlikte cami etrafında hem Çam-
lıca tepesinin çevre düzenlemesi, an-
tenlerimizin nakli ve Libadiye
kavşağından direk buraya ulaşımı
sağlayacak tünel  projesinin İstanbul
Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdi.
Böylece Çamlıca, Libadiye ve bölge
trafiği rahatlayacak ve buraya ulaşımı
sağlayacak tünel projesi de son aşa-
maya geldi" ifadelerini kullandı.

Kısa sürede tamamlandı

Üsküdar Çamlıca'da cami etrafında

kentsel dönüşüm projesinin oldu-
ğuna dikkat çeken Murat Kurum,
"Üsküdar Belediyesi ve Bakanlığı-
mız bu bölgede 180 dönüm alan
üzerinde bir kentsel yenileme projesi
yapıyoruz. Caminin etrafında bizim
kültürümüze uygun yaşam alanla-
rına uygun yapılma suretiyle kentsel
dönüşüm projesini başlattık. İnşal-
lah Nisan ayı itibari ile burada
temek atarak, cami ve çevresinde
yaşam alanlarının da seviyesinin
yükseltilmesi ile bu dönüşüm proje-
sini de gerçekleştirmiş olacağız. Bu
sayede Çamlıca Üsküdar, örnek bir
belediyecilik anlayışı taşıyacak ve
gelecek nesillere bırakacağımız, ec-
dadın bize bıraktığı bir eserlerin bir
benzeri olacak. Tarihimizi, kültürü-
müzü ve medeniyetimizi yansıtacak
bu projeyi de İstanbul'a kazandır-
mış olacağız. Bu süreçte 2013'de
başladı camimiz. Bu tarihten 2019
Ocak ayına geldiğimizde çok kısa
sürede tamamlandı. Bu süreçte
emeği geçenlere çok teşekkür ediyo-
rum" dedi. DHA

2008 yılında üretimi tama-
men durduran Uzel Traktör
Fabrikası çalışanları 11 se-

nedir tazminatlarını alamadıklarını
belirterek fabrika önünde eylem
yaptı. Fabrika önünde toplanan grup

"11 yıl oldu. Tazminatlarımızı ala-
madık. Sadaka değil alınterimizi isti-
yoruz. Alacağız" yazılı pankart
açarak, "İşçiyiz, haklıyız, kazanaca-
ğız", "Tazminat hakkımız söke söke
alırız" sloganları attı. Grup adına ba-
sına açıklaması yapan fabrikanın
eski çalışanlarından Suat Bektaş,
"On bir yıldır alamadığımız tazmi-
natlarımızı ve beş aylık maaşlarımız
burada duruyor. Biz bunları istiyo-
ruz, sadaka istemiyoruz. Çoluk ço-
cuğumuzun hakkını istiyoruz. Devlet

büyükleri de artık lütfen kulaklarını
açsın, bu konuya eğilsinler" dedi.

Bunun sorumlusu kim?

İki arkadaşlarının intihar ettiğini söy-
leyen Bektaş, “Bunun sorumlusu
kim? Bu kadar insanın vebalini kim
taşıyacak? Biz bunu sormak istiyo-
ruz. Biz kimseden sadaka istemiyo-
ruz. Yuvalarımız yıkıldı. Eşi kansere
yakalananlar oldu. Üzüntüden kan-
sere yakalanan oldu. Bu kadar vur-
dumduymazlık olmaz” dedi. 

SADAKA DEĞİL ALINTERİMİZ
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G alatasaray kaptanı Selçuk İnan, Spor
Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ha-
zırlıklarını tamamladıkları Antalya

kampında Demirören Haber Ajansı'na
(DHA) özel açıklamalarda bulundu. 
Süper Lig'de oynanan 17 haftalık sü-
reçte ligi istedikleri seviyede bitireme-

diklerini belirten Selçuk İnan, "İlk yarı tam
istediğimiz gibi geçmedi. Birçok oyuncumuz
sakatlandı veya ceza aldı. Bunun dışında Şam-
piyonlar Ligi de vardı bunu da farkındaydık as-
lında. Her şeye rağmen çok kötü bitmedi ama
beklentimizin olduğu yerde de bitiremedik doğ-
ruyu söylemek gerekirse. Bunun da farkındayız
ikinci yarı bunu telafi edeceğimizi düşünüyo-
rum" açıklamasında bulundu.

PARA BİLE KONUŞMADIM

Galatasaray'a olan gönül bağını hiçbir zaman
pazarlık konusu dahi etmeyeceğini ifade eden
kaptan Selçuk İnan, "Ben Galatasaray için sa-
dece maddi değil her türlü fedakarlığa her
zaman razı oldum. Ben buraya 8 sene önce
geldiğimde de bu gönül bağını pazarlık konusu
etmedim. Mayıs ayında imza attım ve Galata-
saray'ı tercih eden bendim. Birçok takımdan
teklif olmasına rağmen ve çok daha fazla para-
lar görmeme rağmen hiç para bile konuşma-
dan Galatasaray'a imza atmıştım. Bunu hepiniz
biliyorsunuz. Birçok kez bunu belirttim. Bundan
sonrada benim Galatasaray'a bağlığım ve du-
ruşum herhangi bir pazarlığa dahil olmayacak.
Bunu gerek yöneticilerimiz, başkanımız ve ho-
camız herkes bilir. Bu yüzden ileriki dönemde
sözleşmeyle ilgili yöneticilerimizin ve camiamı-
zın bana bakışı ne olacak bilmiyorum ama her
ne olursa olsun her türlü fedakarlığa, Galatasa-
ray'ın içinde olmaya, kaptanlık yapmaya ve so-
rumluluk almaya hazırım" şeklinde konuştu.

HER KARARA SAYGI DUYARIZ

Yeni çıkarılan yasaya göre yerli oyuncuların
sözleşmelerinde Türk Lirası kullanılmasına yö-
netimin aldığı karar doğrultusunda her zaman
saygı duyacaklarını aktaran İnan, "Şu an bi-
zimle bu konu görüşülmedi açıkçası hiçbir Türk
oyuncuyla bu konu görüşülmedi tabii biz bekli-
yoruz ama onların bilmiş olduğu bir şey var
özellikle biz Türk oyuncular olarak onların

almış olduğu her türlü karara saygı duyacağız.
Çünkü bu karakter de var takımda ama bunun
dışında net şeyler konuşulmadı" diye belirtti.

PENALTI SORUMLULUK İSTER

Penaltılardaki soğukkanlı duruşu ve bunu gole
çevirmesiyle bilinen Selçuk İnan bu konuyla
alakalı olarak şunları söyledi: "Aslında tek dü-
şündüğüm şey penaltıları gole çevirebilmek.
Çünkü sahada olduğumda genelde ben kullanı-
yorum ama olmadığımda da takım arkadaşla-
rımla bunun muhabbetini yapıyoruz. Penaltı
dışarıdan ne kadar kolay gözükse de aslında
sorumluluk isteyen zor bir an. Tabii kolay değil.
İyi bir penaltı kullanabilmek için yeteneğin ya-
nında çok da çalışmak gerekiyor."

BURADA BIRAKMAK İSTİYORUM

Oynadığı süre boyunca her zaman tekliflerin
olacağını ancak futbolu Galatasaray'da bırak-
mak istediğini ve herhangi bir durumda Gala-
tasaray ne isterse o olacağına değinen Selçuk
İnan, "Mutlaka teklifler olacaktır çünkü birkaç
sene daha futbol oynamak istiyorum tabii gön-
lüm her zaman Galata-
saray'dan yana.
Daha öncede
söyledim Gala-
tasaray ben-
den ne isterse
o olacak. Hiç-
bir pazarlık ko-
nusu dahi
olmayacak. Bu bir
transfer görüşmesi
olmayacak bunu herkes
biliyor ama ne olursa olsun bir gün Galatasa-
ray'dan ayrılacağız belki de futbolu burada bı-
rakacağım. Takım arkadaşlarımla beraber
birçok kupa kazandık. Yanlış hatırlamıyorsam
11 tane kupa kazandık ama bunların hiçbiri
benim için önemli değil. Bir gün Galatasa-
ray'dan gittiğimde Selçuk diye bir futbolcumuz
vardı efendiydi, saygılıydı ve iyi biriydi deme-
leri benim için en önemlisi. Yoksa performans
iyidir kötüdür bunlar hep değişkendir. Birileri
beğenir birileri beğenmez buna hep saygı duy-
dum ama en önemlisi az önce bahsettiğim
şey" şeklinde konuştu. DHA

Selçuk İnan VAR sisteminin adalet sağlamak
gibi bir misyonu olduğunu ancak oyun yavaşla-
madığı sürece sistemden memnun olduğunu
belirterek, "VAR sistemi ilk kez uygulanmaya
başladığında biz bilmediğimiz için şikayet ettik.
İstemediğimiz anlar da oldu. Futbolun doğa-
sına aykırı mı? Oyun çok durur mu? diye ama

bu son dönemde birçok takımın VAR sistemin-
den memnun olduğunu görebiliyoruz. En azın-
dan adalet anlamında önemli bir misyon
yüklenmiş durumda ama dediğim gibi oyun
çok durmazsa ben de VAR sisteminde çok
memnunum. Biraz daha onu çabuklaştırırsak
çok daha iyi olacak" diye konuştu.

ligde ilk yarıda bazı sıkın-
tılar yaşadıklarını ve bu zor-
lukların üstesinden
gelebileceklerini belirten tec-
rübeli futbolcu, "Aslında
geçen sene de çok sert geçti.
Ligde gerçekten çok iyi ta-
kımlar var. Önemli oyuncu-
larımızın gitmesi takım
içinde bazı sıkıntılara yol
açmış olabilir ama biz
bunun üstesinden gelebile-
cek büyük takımız. Son dö-
nemeçlere alışkın bir
takımız. Dediğim gibi bütün
zorluklara rağmen bir çok
avantajımız var. Fikstür
avantajımız var. Gerekli tec-
rübeye de sahibiz. Son za-
manları iyi oynamayı da
biliyoruz. Şampiyonluğun
ve önemli maçların getirisini
de farkındayız. Dolayısıyla
yine en büyük şampiyonluk
adayı biziz diyebilirim" açık-

lamasında bulundu.

Selçuk İnan, 
“Ben buraya 
8 sene önce

geldiğimde de 
bu gönül bağını 

pazarlık 
konusu 

etmedim. 
Mayıs ayında
imza attım ve 
Galatasaray'ı 

tercih eden 
bendim. Birçok 
takımdan teklif 

olmasına rağmen
ve çok daha 

fazla paralar 
görmeme 

rağmen hiç 
para bile 

konuşmadan 
Galatasaray'a 

imza atmıştım. 
Galatasaray 

benden ne isterse
o olacak” dedi

LİGDE ÇOK İYİ
TAKIMLAR VAR

ilk yarı için özellikle çok se-
vindikleri bir maç olmadı-
ğını genellikle sezonun
sonunda kendilerini kaybet-
tikleri maçlar olduğunu ak-
taran İnan, "Bir maç
söylemek çok doğru olmaz
ama hayal kırıklığı yaşadığı-
mız maçlar var. Fenerbahçe
maçını söyleyebiliriz. 2-0
öndeyken ve çok rahat da
gidiyorken berabere bitmesi
onun sonucunda bizim için
belki bir hayal kırıklığı ola-
bilir. En çok sevindiğimiz
maç gerçi sezonun başla-
rında çok sevinilen maçlar
olmuyor ama sonlara doğru
sevindiğiniz ve kendinizi
kaybettiğiniz maçlar oluyor.
Her maçı kazandıktan
sonra insan mutlu oluyor
ama ekstra özel seçeceğim
bir tane maç yok ilk yarıda"
şeklinde konuştu.

VAR SİSTEMİNDEN ÇOK MEMNUNUM

FENERBAHÇE
MAÇI HAYAL

KIRIKLIĞI

TRANSFER iCiN KRiTiK HAFTA

FıFa tarafından transfer yasağı kısıtlaması
getirilen ve gerekli ödemelerin yapılması-
nın ardından yasağın kaldırılması için FI-
FA’ya belgeleriyle birlikte detaylı bir sunum
yapan Trabzonspor Yönetimi, buradan çı-
kacak olan karara odaklandı. 14 Ocak Pa-
zartesi günü açıklanması beklenen karara
göre bordo-mavili yönetim iç ve dış trans-
ferde çalışmalarına yön verecek.

KUCKA İLE OLCAY İÇİN GERİ SAYIM

Orta saha oyuncusu Juraj Kucka’nın
İtalya Serie A ekibi Parma’ya transferi ko-
nusunda el sıkışan Trabzonspor, hafta içe-
risinde bu transferi de resmiyete dökmeye
hazırlanıyor. Bordo-mavili yönetim ayrıca
kadroda düşünülmeyen Olcay Şahan ile
de yeniden bir araya gelecek. Deneyimli
oyuncu ile daha önce yapılan görüşmeler-
den sonuç alamayan yönetim, şartları bir
kez daha masaya yatırarak oyuncu ile uz-
laşmaya çalışacak. Trabzonspor’un bu
hafta içerisinde Olcay ile de yollarını ayır-
ması bekleniyor.

DIŞ TRANSFER İÇİN GÖZLER FIFA’DA

Dış transferde de yasağın kalkma duru-
muna göre detaylı bir hazırlık gerçekleşti-
ren bordo-mavililer, FIFA’dan gelecek
yanıta göre hareket edecek. Transfer yasa-
ğının kalkması durumunda dış transferde
çalışmalarını hızlandıracak olan bordo-
mavililerin, hafta içerisinde gündeminde
yer alan oyuncular için resmi girişimde
bulunacağı bildirildi. Trabzonspor’un

transferde özellikle
orta saha ve sa-
vunma hattına ağırlık
vereceği öğrenildi.

LUİS IBANEZ KALIYOR

Bu arada kadro maliyetini düşürmek için
ciddi bir çaba sarf eden Trabzonspor’da,
fazla forma şansı bulamayan sol bek
oyuncusu Luis Ibanez’in takımda kalacağı
kaydedildi. Daha önce takımdan gönderil-
mesi gündeme gelen Arjantinli sol bek için
teknik direktör Ünal Karaman’ın kalması
yönünde yönetime görüş bildirdiği ve
bunun üzerine de Ibanez’in takımda tutul-
masına karar verildiği belirtildi. DHA

Transfer yasağının kaldırılması konusunda 
FIFA’dan haber bekleyen Trabzonspor, 
buradan çıkacak sonuca göre iç ve dış
transfere hafta içerisinde son şeklini verecek

Bu arada devre arası hazırlıkları kapsamında
Antalya’da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını
12 Ocak’ta noktalayan ve günü izinli olarak ge-
çiren Trabzonspor, yarın saat 15.30’da Mehmet
Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak yeniden ça-
lışmalara başlayacak. Sezonun ikinci yarısının
açılışını Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda
çarşamba günü Balıkesirspor Baltok ile yapa-
cak olan bordo-mavililer, pazartesi ve salı günü
kendi tesislerinde yapacağı çalışmalarla bu
maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

HAZIRLIKLAR
YENİDEN BAŞLIYOR

Mert Çelik tam
profesyonel oldu
Medipol Başakşehir Kulübü, altyapı-
dan yetişen Mert Çelik ile 4.5 yıllık pro-
fesyonel sözleşme imzalandığını
açıkladı. Teknik direktör Abdullah Av-
cı'nın Antalya kampındaki gözdelerin-
den olan savunma oyuncusu Mert
Çelik, kendisini 4.5 yıllığına Medipol
Başakşehir'e bağlayan sözleşmeye
imza attı. Medipol Başakşehir Kulü-
bü'nün resmi internet sitesinden yayım-
lanan duyuruda Avcı'nın Mert Çelik ile
ilgili açıklamaları da yer alırken, dene-
yimli teknik adam genç oyuncu için,
"Mert'in altyapıdan yetişmiş olmasının
bizi çok mutlu etti. Kariyerinde yeni bir
adım attı. Biz de ona yardımcı olduk.
Cengiz, Roma'ya giderken ona 'Yapa-
cağın en büyük yatırım kendine' demiş-
tim. Aynı şey Mert için de geçerli.
Burası onun çabuk gelişim sağlayıp
adapte olabileceği bir yer. Herkes ona
yardımcı olacak. Mert de gelişmek için
her türlü çabayı gösterecek" dedi. DHA

Galatasaray
Leipzig ile
yenişemedi
2018-2019 sezonu ikinci yarı hazır-
lıkları kapsamında Almanya ekibi RB
Leipzig ile özel maçta karşılaşan Gala-
tasaray, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Red Bull Arena'da oynanan müsaba-
kada ev sahibi takımın golü 34'üncü
dakikada Poulsen'den gelirken, sarı kır-
mızılı takıma eşitliği sağlayan golü ise
55'inci dakikada Linnes kaydetti. Gala-
tasaray'ın eski futbolcularından
Bruma, 72'nci dakikada sakatlanarak
yerini Cunha'ya bıraktı. Öte yandan
Almanya'da yaşayan sarı kırmızılı ta-
raftarlar, takımlarını özel maçta yalnız
bırakmadı. DHA

Ryan Babel
Fulham yolunda
Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, İn-
giltere Premier Lig ekiplerinden Ful-
ham ile anlaştı. Beşiktaş'ta bu sezon
kendisinden beklenen performansı sa-
haya yansıtamayan ve siyah beyazlı ku-
lüple sözleşme uzatma şartlarında
anlaşamayan Hollandalı futbolcu Ryan
Babel, İngiltere'nin yolunu tutuyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek
olan yıldız futbolcu, İngiltere Premier
Lig ekiplerinden Fulham ile anlaşma
sağlarken, Beşiktaş Kulübü'nün de İn-
giliz ekibi ile pazarlık halinde olduğu
öğrenildi. Transferin birkaç gün içeri-
sinde sonuçlanması ve Ryan Babel'in
yeni kulübü ile sözleşme imzalaması
bekleniyor. DHA

GALATASARAY 
NE İSTERSE O OLACAK!



S iyaset ve iş dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı Maymoon
Cafe Bar'ın açılışında konuşan işletme sahipleri bütün da-
vetlilere teşekkür etti. Açılışa, CHP Genel Başkan Yar-

dımcısı Erdoğan Toprak, CHP milletvekilleri Ali Şeker, Selin
Sayak Böke, Turan Aydoğdu, CHP İstanbul İl Başkanı Dr.
Canan Kaftancıoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Handan Top-
rak, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, CHP İstanbul İl
Yönetim Kurulu üyeleri, CHP belediye başkan aday aday-
ları, meclis üyeleri, iş adamları, CHP Avcılar İlçe Başkanı
Hasan Şeker, STK temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda
davetli katıldı. 

Sık sık buraya geleceğim

Açılış kurdelesini kesenler arasında yer alan CHP İstanbul
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'hayırlı olsun' diyerek me-
kanı çok beğendiğini ifade etti. Zengin mönüye dikkat
çeken Kaftancıoğlu, “Ben de buraya sık sık geleceğim”
diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan
Toprak ise Avcılar'ın markalaşma yolunda mükenmel bir
mekana sahip olduğunu ifade ederek, “Çok beğendim
herkesede tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Sürpriz bir konsept

Maymoon Cafe Bar'ın işletme sahipleri Murat Akbaş,
Gökmen Güneş ve Ruhi Aslan da farklı lezzetlerin bir
arada olduğu geniş bir konsept oluşturduklarını ifade
ederek, “Avcılar halkınına leziz, kaliteli bir işletme sun-

duk. Herkesi davet ediyoruz. Sürpriz konseptimiz
ile farkımızı görmelerini istiyoruz. Sadece

Avcılar'da değil, İstanbul'da da değil,
Türkiye'de bir ilkiz. Farklı bir bar

kültürü ile tanışmaya hazır
olun” açıklamasını

yaptı. 

MeGA Cantry’de gerçekleşen geceye, Silivri
Belediye Başkanı Özcan Işıklar, istanbul Gaze-
teciler Dernek Başkanı Mehmet Mert ve çok
sayıda basın mensubu katıldı. Gecenin açılış
konuşmasını yapan iGD Başkanı Mehmet Mert,
"10 Ocak 1961’de kabul edilen 212. yasadan
günümüzde eser kalmadı. Her gelen askeri
darbe bu yasanın yarısını götürdü. O gün gaze-
teciler daha iyi şartlarda çalışsın diye bu yasa
çıktı. Bugün bırakın daha iyi şartları, gazeteciler
askeri ücretle bile iş bulamaz hale geldi. Günü-
müzde yandaş ve yoldaş medya tabirleri var.
Buradan ileteyim. Bunların her iksi de medya
değil. Şahin görünümlü Doğan araba olayın-
daki gibi. Bunlar medya görünümlü bültenler.
Logoları var ama medya organı değiller. ekran-
ları var ama haber kanalı değiller. Gazete kağı-
dına basılıyorlar ama gazete değiller. Burada
iktidarlar gelip geçer. Aslolan toplumun duyarlı
olması, insanların birey olayı ba-
şarmasıdır. Aksi halde bir iktidar
gelir diğeri gider ve her gelen san-
sür uygulamaya, baskı uygula-
maya kalkar. kamuoyunun doğru
haber almasını engellemeye kal-
kar. Şayet insanlarımız birey ol-
mayı, duyarlı olmayı ve gerçekleri
yazan medyaya destek vermeği
başarabilirse, baskıcı hiçbir ikti-

dara karşı yenilmezler, boyun eğmezler" dedi. 

Işıklar’dan ironik gönderme

Geceye katkıları için plaketini almak
üzere sahneye davet edilen Silivri Be-
lediye Başkanı Özcan Işıklar ise "Az
önce konuşan Mehmet Mert’in bütün
söylediklerinin altına imzamı atıyo-
rum" diyerek sözlerine başladı. "ken-
disine de masada konuşurken
söyledim. Ben Silivri’nin belediye baş-
kanıyım. Beni Silivri ilgilendirir" diyen
Işıklar, "'Havlamasını bilmeyen köpek

sürüye kurt çeker' diye bir atasözümüz vardır.
Ben şayet 300 bin nüfuslu ilçemi, Silivri’yi bir
kenara bırakıp 20 milyonluk istanbul ile ilgili,
80 milyonluk ülkem ile ilgili ahkam kesmeğe
başlarsam, Silivri’ye yazık etmiş olurum" ifade-
lerini kullandı. 

Medyaya herkes yardım etmeli

Basının da kendisine çeki düzen vermesi ge-
rektiğini belirten Işıklar, "Bakın Silivri’de Tarım
Sit Alanı yaptık. Bunu Türkiye’de ilk biz yaptık.
Birtek yerel yayın organımız bunu yazmadı.
Şimdi buyurun bakalım. Gazeteciler yazdıkları

kadar yazmadıklarından da sorumludur.
Tamam medya zor durumda. Medyaya her
kurum elinden geldiğince destek olmalı. Biz
de elimizden geldiğince işini doğru yapanlara
destek vermeğe çalışıyoruz. kusura bakmayın
ama medyada da o kadar iş bilmeyen saldır-
gan, şantajcı, yalan haber yapanlar varki. Bu
kişiler olduğu sürece kimse medyanın düzel-
mesini beklemesin" eleştirisinde bulundu.
Daha sonra gecenin ev sahibi Ahmet ermiş ta-
rafından, geceye katkılarından dolayı Işıklar’a
plaket taktim edildi. Işıklar plaketini gazeteci
Fatma Sarıbıyık’ın elinden aldı.

YAKUP TEZCAN

7 YIldIZlI CaFe Bar
turKIYe’de BIr IlK

7 yıldızlı Maymoon Cafe Bar'ın açılışı Avcılar’da
gerçekleşti. Çok sayıda davetlinin katıldığı
açılışta konuşan işletme sahipleri Murat Akbaş,
Gökmen Güneş ve Ruhi Aslan, “Sadece
Avcılar’da değil, İstanbul’da da değil,
Türkiye’de bir ilkiz. Farklı bir bar kültürü ile
tanışmaya hazır olun” açıklamasını yaptı

Maymoon Cafe
Bar, Avcılar Merkez
Mahallesi, Marmara
Caddesi, Apaydın 

Pasajı'nda hizmete girdi. 
İşletmenin açılışına 

siyaset ve iş 
dünyasından çok 

sayıda kişi 
katıldı. 

Gazeteciler Ermiş’le coştuGazeteciler Ermiş’le coştuGazeteciler Ermiş’le coştuGazeteciler Ermiş’le coştuGazeteciler Ermiş’le coştuGazeteciler Ermiş’le coştu
Medya mensupları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gazeteci Ahmet Ermiş’in konserinde 
Silivri’de bir araya geldi. Ermiş’in şarkıları eşliğinede eğlenen gazeteciler uzun süre halay çekip dans etti

Ahmet Ermiş ve güçlü orkestrasının muhteşem
konseri bütün gazetecileri coşturdu. 
Halaylar çekildi, danslar edildi. Gazeteciler bir
10 ocak akşamı daha gönüllerince eğlendi.

Bunlar Boş
dEdikodular!
Mert-İdİl Fırat, senarist İlksen Başa-
rır’ın doğum günü partisine katıldı.
Nişantaşı Agora Meyhanesi’nde ger-
çekleşen partide kalabalık arkadaş
grubuyla eğlenen çift, çıkışta mu-

habirlerin sorularını yanıtladı.
Boşanacakları yönünde

çıkan haberlerin hatırlatıl-
ması üzerine Mert Fırat,

“Bunlar boş dediko-
dular. İnsanların canı

sıkılıyor, birinden
saçma sapan şey-

ler duyup konuşu-
yorlar”

açıklamasını
yaptı.

Ülkem ve ilçem için

aDay aDayı
olDum

İYİ Parti Bakırköy Belediye Meclis
Üyesi Aday Adayı Ali Berker 

Bilir, “Kurucu başkanlığını yaptığım
birçok STK’da gönüllü hizmetlerde
bulundum. Şimdi de ülkem ve ilçem

için meclis üyesi olarak hizmet 
etmeye talibim” dedi

İYİ Partİ Bakırköy İlçe Teşkilatı Kurucu Yönetim
Kurulu Üyesi Ali Berker Bilir, Belediye Meclis
Üyesi aday adayı oldu. 'Türkü Ana’ olarak bili-
nen Türk Halk Müziğinin sanatçısı merhum
Zehra Bilir’in torunu olan Ali Berker Bilir, birçok
önemli STK’nın kurucu başkanlığını ve yönetici-
liğini de yaptı. “Uzun yıllardır siyasetin içinde-
yim” diyen Bilir, “Kurucu başkanlığını yaptığım
birçok STK’da gönüllü hizmetlerde bulundum.
Şimdi de ülkem ve ilçem için meclis üyesi olarak
hizmet etmeye talibim” dedi.

Amaç, daha fazla hizmet

“Tüm hayatım boyunca devamlı doğrunun ve
iyinin yanında oldum” diyen Bilir, “Bugün de en
doğru yerde iyiliklere vesile olmak için Bakırköy
Belediyesi Meclis Üyesi aday adayıyım. Tüm
bilgi ve birikimimle Bakırköy'e çok daha iyi,
çok daha güzel hizmetler sunabilmek düşün-
cesiyle; ailemin, dostlarımın ve mensubu ol-
duğum İYİ Parti’nin desteğini alarak aday
adayı oldum” açıklamasında bulundu. 

Ali Berker Bilir Kimdir? 

1969 yılında dünyaya gelen, Ali Berker
Bilir, Malatya  Arapgir’li. İlk gençlik yılla-
rından bugüne kadar toplumun ihtiyaçla-
rına, beklentilerine karşı sergilediği
duyarlı davranışlar onu sürekli siyaset ve
insan ilişkilerinde aktif rol almaya sevk
etti. Son yıllarda yaşanan politik, sosyal,
ekonomik kaosu yakından takip eden
Bilir; toplumun yaşadığı ayrışma, bu-
nalım ve gerginlik için çözüm arayışı
içinde oldu. 

Gazeteciler Ermiş’le coştu

‘Demir Bilek’ danışman oldu
Türkiye Voleybol Federasyonu, milli takım-
larda uzun yıllar görev alan, Türk voleybolunun
"Demir Bileği" olarak damgasını vuran eski milli
oyuncu Neslihan Demir Güler'i, 'Voleybol Fede-
rasyonu Danışmanlığı' görevine getirdi. Türkiye
Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif üs-
tündağ, "Neslihan Demir Güler çok başarılı bir

sporcu olarak aktif spor hayatını sonlandır-
mış, Türk voleybolunun sembol oyuncuların-
dan biri. Voleybol kariyeri başarılarla dolu
olan Neslihan'ın, Voleybol Federasyonu Da-
nışmanlığı görevini de en iyi şekilde yapaca-
ğından eminiz. kendisine ve camiamıza hayırlı
olmasını diliyorum" dedi. DHA
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