
QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

YIL: 14      SAYI: 4431   15 KASIM 2019 CUMA www.gazetedamga.com.tr             FİYAT: 75 Krş

AK Parti Genel Başkanvekili
Numan Kurtulmuş, İstanbul

Aydın Üniversitesi'nin düzenlediği
'Türkiye'yi geleceğe taşımak' başlıklı
programda yaptığı konuşmada, 
adalet, irade, ahlak özgürlük vurgusu
yaparak “Türkiye tıkır tıkır işleyen 
demokrasiye sahip” dedi. 
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın
ABD'ye ziyaretini
de değerlendiren
Prof. Dr. Kurtul-
muş, Erdoğan'ın
ABD ziyaretinde
Türkiye'nin güçlü
duruşunu ortaya
koyduğunu 
dile getirdi.
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Avcılar’da imzalar 
emek için atıldı

Avcılar Belediyesi’nde 800 
çalışanı ilgilendiren Toplu İş

Sözleşmesi, Türk İş’e bağlı Belediye
İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şubesi
ile Avcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli arasında imzalandı.
İmzalanan sözleşmenin önemine
vurgu yapan Hançerli, “Hayatımda
bu kadar mutlu olduğum ilk söz-
leşme bu oldu” dedi.  I SAYFA 9
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Numan Kurtulmuş

KiMi BAŞHEKiM KiMi BAKAN YARDIMCISI 
AK Parti'nin Kadıköy Bele-
diye Başkan adayı Özgül

Özkan Yavuz seçimi kaybettikten
sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı
Bakan Yardımcılığı'na getirildi. 
AK Parti'den iki dönem Beyoğlu
Belediye Başkanlığı görevinde bu-
lunan Ahmet Misbah Demircan
da, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde
partisi tarafından aday gösteril-
medi. Seçim sonrası ise Kültür ve

Turizm Bakan Yardımcısı oldu.
Eski İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Başkanı olan ve 31 Mart'ta 
AK Parti'den Büyükçekmece adayı
gösterilip seçilemeyen Mevlüt
Uysal mayıs ayında Halkbank 
Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.
Avcılar'da yarışı kaybeden İbrahim
Ulusoy ise Murat Kölük Devlet
Hastanesi'ndeki başhekimlik 
görevine geri döndü.
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DANIŞMAN OLAN DA VAR MÜDÜR OLAN DA

Milas Belediye Başkanlığı'nı
kaybeden AK Partili Barış

Saylak ise Muğla İl Tarım ve
Orman Müdürü oldu. Eskişehir
Büyükşehir Belediye Başkan adayı
Burhan Sakallı, seçimi kaybetti ama
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı
Hilmi Güler'e danışmanı oldu. Yerel
seçimde Adapazarı Belediye Başkan
aday adayı gösterilen AK Partili eski
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa

Ak, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
genel sekreterliği koltuğuna oturdu.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdür-
lüğü'ne ise eski AK Parti Bayburt
Demirözü Belediye Başkanı olan ve
son seçimde aday gösterilmeyen
Selami Ersen atandı. AK Parti'den
Araban Belediye Başkan aday adayı
olan Gökmen Gökçek de Gazian-
tep Teknoloji Üniversitesi'ne Strateji
Geliştirme Daire Başkanı oldu.

ç

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Demokrasimiz 
tıkır tıkır işliyor

Erzurum'da konuşan Türkiye
Barolar Birliği Başkanı Metin

Feyzioğlu, Ahmet Altan'ın yeniden
tutuklanmasını eleştirdi. Feyzioğlu,
“Ahmet Altan'ın cezaevine gönderil-
mesi Ahmet Altan'ın tekrar tutuklan-
ması meselesini özelde değil
'Türkiye'nin tahliye edildi 24 saat
sonra tekrar tutuklandı' genel şeması
üzerinde konuşalım. Tahliye ediliyor
sosyal medyada
kampanya başlı-
yor. Tahliye kararı
verenler tutuklu-
yor. Bizim kanu-
numuzda dava
aşamasında tah-
liye kararını ver-
dikten sonra buna
itiraz yoktu”
dedi. I SAYFA 7
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Metin Feyzioğlu

Altan’ın tutuklanması 
yanlış bir karardır

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi meclis toplantısında 39

ilçenin belediye bütçeleri onaylandı.
Kasım ayı meclis toplantılarının
ikinci oturumu meclis birinci baş-
kanvekili Göksel Gümüşdağ baş-
kanlığında yapıldı. Toplantıda 39
ilçenin belediye bütçeleri onaylandı.
Onaylanan bütçelere göre en 
düşüğü 41 milyon 500 bin TL ile 
Adalar Belediyesi'nin oldu. En yük-
sek bütçe ise 802 milyon 252 bin TL
ile Esenyurt Belediyesi'nin oldu.
Toplantıda oylanan 226 madde
kabul edilerek yasalaştı. Gümüşdağ,
oylamaların ardından meclisi 27
Kasım'da toplanmak üzere kapattı.
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En yüksek bütçe
Esenyurt’a gitti

SAYFA 4Fakir YILMAZ

Diaspora 
güdük kalınca...

SAYFA 5Mehmet Remzi TANIŞ

Arsızlaştık, 
uğursuzlaştık...

SAYFA 7Ömer MEŞE

Askerlik nedeniyle
işten ayrılma 

31 Mart Yerel 
Seçimleri'nde 

AK Parti'den belediye
başkan adayı olan ancak

seçimi kaybeden ya da
aday gösterilmeyen bazı

isimlerin bakan
yardımcısı ve AK Partili

başkanlara danışman
yapıldığı ortaya çıktı

IsPANAK YiYeN
KiMse KALMADI!

PAZARCILAR BiLE SATMIYOR
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde ıspanağın içe-
risine karışan yabancı otlardan kaynaklı zehir-

lenme vakalarının ardından, mutfağın vazgeçilmez
sebzeleri arasında yer alan ıspanağa rağbet düştü.
Daha önce halk pazarlarında ev kadınlarının alışveriş
listesinde bulunan ıspanak, yaşanılanların ardından
listeden çıkarıldı. Birçok pazarcı esnafı ıspanağın alıcı
bulmamasının ardından pazarda ıspanağı tezgahın-
dan çıkardığı görüldü. I SAYFA 8
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AK PARTİ’DE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YARIŞINI KAYBEDEN BİRÇOK İSİM
FARKLI KURUMLARDA ÜST DÜZEY GÖREVLERE GETİRİLDİ

BaskanLık Gıttı
tEsELLı kaLDı

Özgül Özkan Yavuz Ahmet Misbah Demircan İbrahim Ulusoy

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD
Başkanı Donald Trump ile düzenlediği ortak

basın toplantısında, “Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü
ve sağlıklı bir zeminde ilerletilmesi, iş birliğimizin de-
rinleştirilmesi konularında hemfikiriz. Köklü müttefik-
lik bağımıza uygun bir şekilde, ilişkilerimizde yeni bir
sayfa açmakta kararlıyız” dedi. I SAYFA 11
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ABD ile yeni birABD ile yeni birABD ile yeni birABD ile yeni birABD ile yeni birABD ile yeni birABD ile yeni birABD ile yeni birABD ile yeni birABD ile yeni bir
sayfa açıyoruz

LonDra İstanBuL’a
yatırım yapacak

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Londra’daki te-

maslarında çeşitli finansal ve
yatırım kurumlarının yöneticileri
ile buluşarak finans ve yatırım
dünyasının temsilcileriyle ikili

görüşmeler gerçekleştirdi. İma-
moğlu'nun görüşmeler sonu-
cunda Londra'daki büyük
şirketlerin İstanbul'a yatırım yap-
maları için çeşitli çalışmalar yap-
tığı öğrenildi. I SAYFA 11
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Galatasaray, Süper Lig’in
12’nci haftasında Medipol 

Başakşehir ile oynayacağı maçın 
hazırlıklarına dün yaptığı antren-
manla devam etti. Florya Metin
Oktay Tesisleri’ndeki antrenman
core ve stabilizasyon hareketleriyle
başladı. Kumda ve rampada 
kuvvet çalışmasının ardından ça-
bukluk, koordinasyon ve sprint
çalışmaları üzerinde durulur-
ken antrenmanın topla yapılan
bölümünde pasa yönelik dar
alan oyunları oynandı. 
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Aslan 3 puan

için çalışıyor

seÇiMi

KAYBeTTiLeR

YeNi iŞ

KAZANDILAR

Pazarcılar tezgaha ıspanak koymaktan
vazgeçti. Almış oldukları ıspanakları satamıyor
olduklarını söyleyen pazarcılar, “Bedava bile
versek alan hiç kimse olmuyor” diye konuştu

İstanbul’da bir araya gelen otizmli çocuk-
lar ve aileleri, “Bıçak kemiğe dayandı”

dedi. Aileler 2016 yılında Resmi Gazete’de 
yayımlanan otizm eylem planının acilen 
uygulanmasını istedi. Türkiye’de pek çok ilde eş
zamanlı basın açıklaması yapan otizmli ailele-
rin, İstanbul’daki buluşma noktası Şişli oldu.
Cevahir AVM önünde bir araya gelen aileler,
Aksaray’daki Mehmetçik İlkokulu’nda otizmli
çocuklara yapılan ayrımcılığı protesto etti ve bu
ayrımcılığın yalnızca Aksaray örneği ile sınırlı
olmadığını belirtti. 
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Büyükçekmece 
lavanta kokacak

Büyükçekmece’de lavanta
üretimi için kolları sıvayan

Büyükçekmece Belediyesi, ilçedeki
geniş tarım arazilerinde tarım sefer-
berliği başlattı. İstanbul’un en büyük
lavanta bahçesini Büyükçekmece’de
oluşturacaklarını belirten Başkan Dr.
Hasan Akgün, lavanta fidesi dikim
çalışmalarına katılarak lavanta dikti.
Lavanta yetiştiriciliğine özendirmek
için çalışmalara devam edeceklerini
belirten Akgün, “Birçok ailenin
geçim kaynağı lavanta olacak. Bü-
yükçekmece’de tarıma elverişli çok
sayıda arazimiz var.  I SAYFA 4
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Tekirdağ halkı hep
Atatürk’ten yanadır

Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Albayrak, 

Tekirdağ’ın düşman işgalinin 97.
yıldönümü nedeniyle Ramada
Otel’de bir kutlama programı 
düzenledi. Albayrak, “Atatürk ve
cumhuriyet sevdalısı Tekirdağ halkı,

bugünü büyük
bir gururla kut-
luyor. Bizler her
zaman cumhuri-
yet devrimlerin-
den, Atatürk'ten
yana olduk.
Bundan sonra
da her zaman
öyle olacağız”
dedi.  I SAYFA 4
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Kadir Albayrak

İBB önünde zam protestosu
İstanbul Büyükşehir
Belediye (İBB) bi-

nası önünde “su zammı”

protestosu yapıldı. Zam-
mın bir an önce geri çekil-
mesi istendi. I SAYFA 9
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Diziniz
kireçlenmiş
olmasın! I SAYFA 2’DE

Burun 
estetiği 
kolay mı? I SAYFA 2’DE

Recep
Tayyip
Erdoğan

Donald
Trump

Ekrem
İmamoğlu
Ekrem
İmamoğlu
Ekrem
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Ekrem
İmamoğlu
Ekrem
İmamoğlu
Ekrem
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Ekrem
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Ekrem
İmamoğlu
Ekrem
İmamoğlu

ABD ile yeni bir

Bıçak 
kemiğe dayandı
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Diziniz kireclenmis 
AyAktA durmAktA güÇlük Çekiyorsunuz ve sürekli bAcAğınız mı Ağrıyor?

Acıbadem Altunizade 
Hastanesi Ortopedi ve 

Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr.
Alper Kaya, diz kireçlenmesinin

belirtilerinden ve tedavi 
yöntemlerinden bahsederek,

uyarılarda bulundu
olmasın!

A cıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Trav-
matoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Kaya hastalığın
son yıllarda artık genç yaştaki kişileri de etkilemeye

başladığına dikkat çekerek, “Diz ekleminde kıkırdağın aşın-
ması eskiden 35 yaşın altındaki kişilerde en fazla yüzde 2
oranında görülürken, yapılan bazı araştırmalar bu oranın
günümüzde yüzde 8’lere ulaştığını gösteriyor. Bu artışın en
önemli nedenleri ise bilinçsizce yapılan spor ve obezite ”
diyor. Prof. Dr. Alper Kaya diz ekleminde kıkırdağın aşın-
masına ait belirtiler ortaya çıkmaya başladığında ise zaman
kaybetmeden hekime başvurmak gerektiği uyarısında bulu-
nuyor. Çünkü hastalık ilerledikçe tedavi hem daha zorlaşı-
yor hem de ameliyat gibi daha girişimsel işlemlere ihtiyaç
duyulabiliyor.

En temel belirtisi ağrı

“Dizdeki kireçlenmenin en temel belirtisi ağrıdır” diyen Or-
topedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Kaya önce
yüklenmeyle, merdiven inip çıkmayla ve hareketle belirgin
olan ağrının giderek istirahatte de görülmeye başladığına
işaret ederek diğer yakınmaları şöyle sıralıyor: “Ağrıyı za-
manla hareket kısıtlılığı takip ediyor. Diz çevresinde şişlik,
ses gelmesi, takılma, kilitlenme gibi şikayetler de görülebili-
yor. Daha da ileri aşamalarda diz eğrilme başlayabiliyor.
Oluşan bu tablo sonucunda hasta her gün ağrı kesici ilaç-
lar kullanmak zorunda kalabiliyor, hareket kısıtlılığı nede-
niyle evden dışarıya çıkamaz noktaya gelebiliyor”

Diz kireçlenmesini tetikler

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Kaya
dizde kireçlenmenin nedeni bilinen ve bilinmeyen olmak
üzere iki gruba ayrıldığını belirtiyor.

Özellikle romatoid artrite bağlı gelişen romatizmal has-
talıklar, eklemi ilgilendiren kırıklar sonrası gelişen kireç-
lenmeler nedeni bilinen kireçlenmeler arasında
bulunuyor. Prof. Dr. Alper Kaya “nedeni tam olarak
bilinmeyen” kireçlenmenin ise en sık görülen tipi
oluşturduğunu belirterek, “Bu tip kireçlenmede ge-
netik etkenlerin rol aldığı ve ileri yaş, kadın olmak,
fazla kilo, kontrolsüz sporlar ile diğer nedenlerle
dize yapılan aşırı yüklenmelerin etkilediği, kasların
zayıf olması ile diz travmaları gibi bazı etkenlerin
de kıkırdağın bozulmasını hızlandırdığı düşünü-
lüyor” diyor.

Fazla kilo dizinize zarar

Diz kireçlenmesi eskiden 35 yaşın altındaki
kişilerde sadece yüzde 1-2 oranında görülür-
ken yapılan bazı araştırmalar bu oranın gü-
nümüzde yüzde 8’e yükseldiğini gösteriyor.
Prof. Dr. Alper Kaya diz kireçlenmesinin
artık genç yaştaki kişileri de etkilemesin-
deki en önemli etkenlerden birinin ise bi-
linçsizce yapılan spor olduğuna işaret
ederek sözlerine şöyle devam ediyor:
“Spora olan eğilim günümüzde git-
tikçe artıyor. Spor bilinçli yapıldı-
ğında çok önemli faydalar sağlıyor.
Ancak kontrolsüz, aşırı yüklenme
içeren ve yeterli ısınma yapılma-
dan uygulanan spor diz eklemle-
rinde kireçlenmeye neden
olabiliyor. Bunun yanı sıra gü-

nümüzün önemli problemlerinden biri olan obezite, dizde
bağ ve menisküs yaralanmalarının zamanında tedavi edil-
memesi gibi nedenler de genetik yatkınlığı olan kişilerde
hem hastalığın daha erken görülmesine yol açıyor, hem de
özellikle tedavi edilmeyen diz yaralanmaları doğrudan kı-
kırdağın aşınmasına neden olabiliyor”
HABER MERKEZİ

Tek bir tedavisi yok
PRof. DR. alper kaya dizlerde kireçlenmenin tek bir tedavi-
sinin olmadığını belirtiyor. Hangi tedavinin uygulanacağı
hastanın yaşı, ağrısının şiddeti, günlük aktivitelerinin etki-
lenme durumu, diğer hastalıkları ve sosyal durumu göz
önüne alınarak veriliyor. Hastalığın başlangıç aşamasında
egzersizler, kilo verilmesi ve ağrı kesiciler yararlı olabiliyor.
kıkırdak destekleyici ilaçlar da hastaların bir kısmında ağrıyı
azaltabiliyor. fizik tedavi uygulamaları ve eklem içi enjeksi-
yonlar yapılabiliyor. Bu enjeksiyonlar kıkırdak yüzeylerin
kayganlığını arttıran, sürtünmeyi azaltan ve kıkırdağı bir
miktar besleyen ilaçlar, kortizon, hastanın kendisinden alı-

nan kandan hazırlanan trombositten
zengin plazma (PRP) veya

daha kompleks bir işlem
olan kök hücre enjeksi-

yonları oluyor. Uygun
hastalarda başvurulan
kök hücre enjeksiyon-
larıyla sorun tümüyle
ortadan kalkmasa da,
yapılan araştırmalar

hastaların şikayetle-
rinde azalma ve fonksi-

yonlarında iyileşme
olduğunu gösteriyor.

Diz protezi ameliyatı
Daha ileri aşamadaki veya
önceki tedavilerin yetersiz
kaldığı hastalarda eklem
içinde bir miktar temizlik ve
kıkırdak yüzeylerdeki bo-
zukluğun kısmen düzeltil-
diği kapalı yöntemle
yapılan artroskopi ameli-
yatı, kemik yük taşıma ek-
seninin bozulduğu
durumlarda bu ekseni dü-
zelten kemik ameliyatları
yapılabiliyor. kireçlenmenin
daha fazla olduğu ve kemik
yüzeyinde hiç kıkırdak do-
kusu kalmadığı durumlarda
ise kısmi veya tam diz pro-
tezi ameliyatıyla hastanın
ağrısının giderilerek normal
aktivitesini kazanması
amaçlanıyor.

Burun estetiği kolay mı?
Sağlık problemleri ya da este-
tik kaygılar nedeniyle burun
ameliyatı olmuş hastaların, is-

tediği sonucu elde edemeyerek mutsuz ol-
ması veya ameliyat sonrasında burun
çökmesi ve eğriliği gibi problemlerin ya-
şanması revizyon (düzeltici) burun ameli-
yatlarını zorunlu kılabiliyor. kBB ve Yüz
Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan kayaba-
şoğlu, revizyon burun ameliyatlarında ne-
denin çok iyi saptanması
gerektiğini vurguladı, bu
durumun ameliyattaki ba-
şarıyı etkileyen en önemli
nokta olduğunu söyledi.
“Hasta, geçirdiği ilk ameli-
yatın sonucunda neden
mutsuz oldu? Bu sorunun
cevabı, biz hekimler için
çok önemlidir” diyen Dr.
kayabaşoğlu, şöyle devam
etti: "ameliyat sırasında
veya sonrasında yaşanan
problemler, şanssızlıklar,
hastanın beklentisinin
hekim tarafından yeterince

karşılanmaması ya da hastaların gerçek
dışı beklentilerinin var olması hastaları,
ikinci kez burun ameliyatına yönlendiren
nedenleri oluşturmaktadır."Revizyona ihti-
yaç duyuyorlarBurun kıkırdak yapılarında
ilk ameliyat sırasında aşırı çıkarım yapıl-
ması sonucu, burun desteğinin tamamen
bitmesi, burun ucu düşmesi veya burun
çökmesi, burunda eğrilik ve yamulma
oluşması ya da tam düzelmemesi, burun

ucu ve kanatlarında
oluşan asimetri, aşırı
kalkık burun veya aşırı
oyulmuş burun sırtı,
revizyon burun ameli-
yatlarında en sık karşıla-
şılan nedenler olarak
sayılıyor. Revizyon burun
ameliyatının özellikleri hak-
kında da bilgi veren kaya-

başoğlu, "Bu
ameliyatlardan
bazıları 15-20 da-
kika süren, küçük
dokunuşlar ile prob-
lemlerin ortadan kal-
dırıldığı minör
ameliyatlar oluyor.
Bunun dışında majör
revizyonların yapıldığı,
5-6 saat sürebilen, kulak
ya da kaburgadan alınan
ekstra kıkırdaklar saye-
sinde burnu yeniden şekil-
lendirdiğimiz revizyon burun
ameliyatları da oluyor" dedi.

Oturmak 
bile yOruyOr

MeMoriAL Hizmet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Bö-
lümü’nden Op. Dr. Tuluhan

Yunus Emre, koksiks yani kuyruk so-
kumu ağrıları ve tedavi yöntemleri hak-
kında bilgi verdi. Çocukluk çağında
merdivenden kalçanın üzerine düşmek
gibi kuyruk sokumunun darbe aldığı
küçük kazalar, ilerleyen dönemlerde kuy-
ruk sokumu ağrılarına neden olabilmek-
tedir. Otururken yaşanan ve ayağa
kalkınca geçen koksiks yani kuyruk so-
kumu ağrıları erkeklere oranla kadın-
larda 5 kat daha fazla
görülmektedir. Özellikle hamilelik
döneminde oturuş şekli ve yüke
bağlı olarak ortaya çıkan ağrı-
lar, doğum sırasında kok-
siks kemiğinin
zedelenmesi
nedeniyle
daha
sonra da
sürebil-
mektedir.
Ağır yük
kaldır-
mak,
zorlayıcı
antren-
manlar,
kuyruk
so-

kumu bölgesinde görülen iltihaplanma-
lar, kemik hastalıkları ve dolaşım bozuk-
lukları da ağrılara zemin
hazırlayabilmektedir. 

Küçük molalar verin

Ofis ortamında veya oturarak çalışmak
zorunda olan kişilerde daha sık görülen
kuyruk sokumu ağrıları koltuk seçimi ve
oturuş şeklinden de kaynaklanabilmekte-
dir. Uzun süre yanlış pozisyonda ve sert
zeminde oturmak kuyruk sokumu üze-

rindeki baskıyı artırarak
zaman içinde kronik ağrı-

lara yol açabilmektedir.
Masa başında çalışan ya
da uzun süre otomobil
kullanmak zorunda olan
kişilerin belirli aralıklarla
mola vermeleri yaşana-

bilecek olumsuzlukların
önüne geçebilmektedir. 
HABER

MERKEZİ

ÜSkÜdAr Üniversitesi NPİS-
TANBUL Hastanesi Uzman Kli-
nik Psikolog Duygu Barlas,

çocukluk döneminde ortaya çıkan korkula-
rın yaş ve gelişim sürecine göre farklılıklar
gösterebildiğini söyledi.
Çocukların duygusal gelişimleri esnasında
çeşitli korkuların ortaya çıkabildiğini belirten
Barlas, korkuları etkileyen faktörler arasında
zekâ, yaş, cinsiyet, kişilik yapısı ve çevresel
koşulların yer aldığını kaydetti. Okul öncesi
dönemde özellikle 2 ila 5 yaş arasında kor-
kuların ebeveynler tarafından sıklıkla dile ge-
tirildiğini ifade eden Barlas, “Bu yaş
aralığında genellikle karanlık, böcek, köpek,
cadılar/hayali varlıklar, gök gürültüsü ve tek
kalma korkuları görülmektedir. Çocukların
hayal dünyası 3 ila 4 yaş arasındaki oldukça
aktiftir. Bu duruma bağlı olarak bu yaş aralı-
ğındaki çocukların televizyonda ve masal-
larda yer alan kahramanlardan, karanlıktan
ve yalnız kalmaktan korkmaları olağandır.
Bu korkuların bu yaş aralığında normal
kabul edildikleri çeşitli araştırmalar tarafın-
dan bildirilmiştir” dedi.

Çocuğa korku aşılamayın

Barlas korkulara sebep olan etmenlerin çe-
şitlilik gösterdiğini belirterek “Çocuğu tehdit
ederek korku aşılamak başlıca yapılan
uygun olmayan tutumlardan bir tanesidir.
Buna en güzel örnek şu olabilir: “Eğer bir
daha böyle yaparsan seni doktora götürece-
ğim ve sana iğne yaptıracağım.” 

Çocuk korkuyu
modelliyor!

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ
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Bahçelievler Yenibosna'da bulunan
Kuyumcu Kent'in çatısından düşen
16 yaşındaki bir genç ağır yaralandı.

Sağlık çalışanları tarafından olay yerinde uzun
süre kalp masajı yapılan genç, hastaneye kaldırı-
larak tedavi altına alındı. Olay anında bahçede

bulunan vatandaşlar ise şoke oldu. Olay, Yeni-
bosna'da bulunan Kuyumcu Kent'in içerisinde
meydana geldi. Yerde hareketsiz bir şekilde
yatan genci gören çalışanlar, durumu hemen
112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine ihbar
üzerine gelen ekipler, gence uzun süre kalp ma-

sajı yaptı. Olay anında bahçede bulunan vatan-
daşlar ise şoke oldu. 16 yaşında olduğu öğreni-
len M.Ş.'nin durumunun ağır olduğu ve yoğun
bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Öte yandan, M.Ş.'nin çatıdan düştüğü öğre-
nildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Magandalar
yakalandı 

İstanbul Beşiktaş ve Fatih'te doğum
günü kutlama bahanesiyle otomobil-
lerle konvoy yaparak yollarda “drift”

ve “slalom” yapan, abartı egzoz kullanan, patinaj
çeken, caddede meşaleler yakarak havai fişek fır-
latıp terör estiren magandalardan 3'ü sivil trafik
polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konu-
lan, araçları men edilen ve 2 yıla kadar hapisle
yargılanacak olan magandalara toplamda 19 bin
174 lira idari para cezası kesildi. Beşiktaş'ta bir
grup genç, arkadaşlarının doğum gününü kutla-
mak için otomobillerle trafiğe çıkmış, konvoy ha-
linde gittikleri esnada “slalom” yapmıştı. Trafiğin
altını üstüne getiren magandalar, kavşakta da
“drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak
hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye
atmıştı. Fatih Kızılelma Caddesi üzerinde ise
başka bir grup, işlek olan caddede meşaleler yak-
tıktan sonra araçlar geçtiği esnada havai fişek fır-
latarak trafikte terör estirmişlerdi. Magandalar o
anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınla-
mıştı.

Tek tek gözaltına alındılar

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından
harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlü-
ğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri
çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, 34
CCF 178 plakalı araç sürücüsü M.K, 06 FH
2976 plakalı araç sürücüsü M.B, ve 34 GAF 57
plakalı motor sürücüsü M.M.İ.'yi tespit etti. Ad-
resleri de belirlenen şahıslar sivil trafik polisi tara-
fından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

19 bin lira para cezası kesildi

Şubeye götürülen sürücülerden M.K'ya, “her-
hangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında
dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın
el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntem-
lerle aracın ani olarak yönünün
değiştirilmesi(drift) veya kendi etrafında döndü-
rülmesi” maddesinden 5 bin 10 lira para cezası
kesti. Sürücü M.B.'ye de “herhangi bir zorunlu-
luk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dı-
şında bilerek ve isteyerek aracın el freninin
çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın
ani olarak yönünün değiştirilmesi (drift) veya
kendi etrafında döndürülmesi” maddesinden 5
bin 10 lira, “mahkeme ve cumhuriyet savcılıkla-
rınca yada trafik görevlilerince geçici yada tedbi-
ren sürücü belgesi geri alındığı halde araç
kullanmak” maddesinden de 2 bin 18 lira olmak
üzere toplamda 7 bin 28 lira idari para cezası uy-
guladı. Ayrıca M.B.'nin olayda kullandığı 06 FH
2976 plakalı araç, “drift” yapması ve sürücünün
de aynı zamanda ruhsat sahibi olması nedeniyle
60 gün süre ile trafikten men edildi. Sürücü
M.M.İ.'ye ise “herhangi bir zorunluluk olmaksı-
zın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek
ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle
veya başka yöntemlerle aracın ani i olmadığı an-
laşılanlara, iade edileceği bildirirdi.
DHA

FILM CEKER GIBI
SOYGUNU CEKTI
Bayrampaşa'da silahıyla bir banka şubesine girip paraları gasp eden soyguncuyu saniye saniye
görüntüleyen kişi o anları anlattı. Görüntüleri cep telefonuyla kaydeden Serkan Yücel, "Tedirgin
oldum açıkçası ama videoya başlamıştık sonunu getirmek istedim" diye konuştu

O lay, dün saat 16.30 sırala-
rında Terazidere Mahallesi
Güneş Caddesi'nde bulu-

nan bir banka şubesinde meydana
gelmişti. Bankaya giren Hakan K.
isimli silahlı soyguncu güvenlik gö-
revlisini etkisiz hale getirdikten sonra
poşete koyduğu paralarla kaçmaya
çalışmış ancak vatandaşlar tarafın-
dan yakalanmıştı. Tüm bu yaşanan-
ları saniye saniye cep telefonu
kamerasıyla kaydeden Serkan Yücel
yaşadıklarını DHA'ya anlattı. 

Sonunu getirmek istedim

İnşaat işleriyle uğraşan Serkan Yücel
(40), 12 yaşındaki oğlu Yunus Emre
Yücel ile birlikte cadde üzerinde yü-
rüdüğünü ve tesadüfen olayı gördü-
ğünü söyledi. Yücel, " Geçerken
gözüm bankaya takıldı. Güvenlik
görevlisinin ellerinin havada oldu-
ğunu gördüm. Soygun olduğunu
fark ettim. Bende telefonumu çıkar-
dım. Belki görüntü alabilirim eşkali
görebilirim. Polis memurlarına yar-
dımcı olabilirim bakımından ilk dü-
şüncem oydu. Sonra videoya
başladım sonrasında olanlar ortada"
dedi.  Soyguncunun bankayı soydu-
ğunu ve dışarı çıktığını gördüğünü
anlatan Yücel, " Videoya da başla-
yınca sonuna kadar gitmek istedim

açıkçası bakalım ne olacak diye. Hır-
sız bankadan çıkınca bende peşin-
den gittim. Silah da vardı elinde"
diye konuştu.

Çocuğum yanımdaydı

Yücel, "Tedirgin oldum açıkçası ama
bir videoya başlamıştık sonunu ge-
tirmek istedim. Çıkıp bizi vuracak
değil o kargaşanın içinde diye dü-
şündüm. Havaya ateş etti bize doğ-
rultmadı. Herhalde insanları
korkutup kaçmaktı niyeti. Üzerinde
iki kat elbise vardı. Bir ara üzerindeki
elbiseleri çıkartıp altındakilerle
devam etmek istedi. Soygunlarda
olur ya kılık değiştirme mevzusu. Ya-
rıya kadar çıkarttı baktı olmadı geri
giydi kaçmaya başladı. İnsanlarda
peşindeydi videoda gözüktüğü gibi.
Bir arkadaşımız açığını buldu üze-
rine atladı. Halkımızda gerekeni
yaptı. Poliste zamanında geldi. Ço-
cuğumda yanımdaydı. O da merak
etti. Gidelim falan demedi. sonra-
sında korktu biraz. Bir yere kadar
benimle koştu bende ona bekle
oğlum dedim. Çokta tedirgin olma-
dım çocuktan yana. Sakin kafayla
seyredince de iyi ki çekmişim dedim.
Televizyonda da izledim görüntüle-
rimi. Akrabalar falan aradı sesimden
tanımışlar" şeklinde konuştu. DHA

Beşiktaş ve Fatih’te doğum günü
kutlama bahanesiyle otomobillerle
konvoy yaparak yollarda “drift” ve
“slalom” yapan, abartı egzoz kulla-
nan, patinaj çeken, caddede meşale-
ler yakarak havai fişek fırlatıp terör
estiren magandalardan 3’ü sivil 
trafik polisi tarafından yakalandı

Bahçelievler Yenibosna’da bulunan Kuyumcu Kent’in çatısından düşen 16 yaşındaki bir genç ağır yaralandı

Çatıdan düştü yaralandı!

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

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

Deniz kumunu bile çaldılar!
Arnavutköy Karaburun Limanı'nda balıkçı barınaklarının temizlenmesi bahanesiyle gelen gemilerin deniz tabanındaki kumu çaldığı iddia edildi

Karaburun'da balıkçı barı-
naklarını temizleme bahane-
siyle gelen gemilerin deniz

tabanındaki binlerce ton kumu çaldığı id-
diaları tartışma yarattı. Karaburun'daki
balıkçılar, limanda yığılan kum nedeniyle
yıllardır tekneleri ile limana yanaşırken
tehlike yaşadıklarını, bu nedenle kendi ta-
lepleri doğrultusunda yığılan kumun te-
mizlenmesi çalışmalarının yapıldığını
söyledi. 150 balıkçının kayıtlı olduğu Ka-
raburun Su Ürünleri Kooperatifi yetkili-
leri, limanda yığılan kumun temizlenmesi
için yetkililere yazı yazdıklarını ve İstan-
bul Valiliği'nin, teknelerin limana yanaş-
masına engel olan kumun kaldırma
çalışması için ihale yaptığını, 2 yıllık süre-

cinin sonunda ihaleyi kazanan firmanın
ise yaklaşık 1 haftadır yığılan kumu kal-
dırma çalışmaları gerçekleştirdiğini söy-
ledi. Yasal olarak yapıldığı iddia edilen
kum kaldırma çalışmalarının, liman dı-
şında gerçekleştiği iddiaları üzerine ise
balıkçılar, limana yanaşmak için geminin
önce liman dışındaki kumu temizlemesi
gerektiğini, başka türlü limana yanaşma-
sının ve kumu temizlemesinin mümkün
olmayacağını ifade etti.

Öyle bir şey söz konusu değil

Karaburun Su Ürünleri Kooperatifi
üyesi Ercan Sunman, “Bizim en büyük
şikayetimiz limana girişlerde tehlike yaşı-
yoruz. Liman ağzında kum dolu olma-

sından dolayı, gördüğünüz yarıntılara
sebep oluyor. Limana giremiyoruz. Bu
kumun alınmasının se-
bebi de limanın ağzının
açılması. Bütün herkesin
istediği o. Bazı insanlar
şikayet ediyor kum çalı-
yorlar diye. Öyle bir şey
söz konusu değil çünkü
hepimizin teknesi var bu-
rada. Az önce gördüğü-
nüz gibi motorlar nasıl
girdiler. Orası derin olsa
sığ olmasa, rahat girecek-
ler. Bizim başvurumuzla
limanımız temizlensin.
İçeri giremiyoruz deme-

miz ile devletin verdiği gemi geliyor, alı-
yor gidiyor. Boşaltmak amacıyla... Başka

bir amacı yok yani. Burada bir
kum hırsızlığı yapılması müm-
kün değil. Tamamen burada
bizim ekmeğimiz ile oynamak
gibi bir şey. Burada bir sürü
tekne var. Limana giremediği-
miz için başvuru yapıyoruz.
Ne güzel geliniyor kumumuz
alınıyor. Hırsızlık yapılıyor diye
böyle bir şey olmaz. Azıcık fır-
tınalı havada tekneler girip çı-
kamıyor. Buradaki kum
alındığı zaman giriş çıkışlarda
hiçbir tehlikemiz kalmayacak"
dedi. DHA

Kum almadan içeri girmesi zor
Çalışmaların şu anda limanın dışında devam ediyor olması konu-
sunda ise Sunman, “Mendireğin dışından kumu ala ala gelmesi lazım
ki içer girebilsin. Başka türlü yanaşamaz o gemi buraya. Limanın dı-
şından kum almadan içeri girmesi mümkün değil" şeklinde konuştu.

Yaşadıklarını anlatan Yücel, “Olay esnasında birdenbire video çekmek aklıma geldi. Ben de bu
anlamda kendimi tutmadım, video çekmeye başladım. Pek de korkmadım diyemem” dedi.



G üvenlik Uzmanı Mete Yarar, Bağcılar Be-
lediyesi tarafından gerçekleştirilen “Barışı
Pınarı Harekatı-  Yerli ve Milli” başlıklı

seminere katıldı. Moderatörlüğünü Televizyon
programcısı Türker Akıncı’nın yaptığı programda
Yarar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuze-
yinde terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ’a karşı
yürüttüğü başarılı operasyonla ilgili bilgilerini
bölgeden çekilmiş olan fotoğraf ve video görün-
tüler eşliğinde anlattı. Amerikalıların Türk askeri
ile Rus askerini karşı karşıya getirmek için bölge-
den çekilme oyunu yaptığını belirten Yarar, “Tür-
kiye Rusya’yla anlaşma yapmamış olsaydı hem
Amerika’nın dışında kalan bölgelerde ilerleme
şansını kaybedecektik hem de Fırat’ın doğusunda
kalan Resulayn ile Tel Abyad arasında kalan alan
dışındaki alanda hiçbir şey yapamazdık. Bu

hamle operasyonun gidişatının önündeki en
büyük engeli bozdu. Türkiye ile Rusya’nın hızlı
refleksleri planı bozdu” dedi.

4 senede 500 km tünel 

Operasyon sırasında İsrail’in “6 senelik projemiz
6 günde bitti” şeklinde yaptığı açıklamayı değer-
lendiren Yarar, şöyle devam etti: “Yerin 13 metre
altında yaklaşık 5 katlı bina yüksekliğinde Suriye
sınırında 4 senede 500 kilometre uzunluğunda
tünel kazılmış. Bu tünellerin neden kazdırıldığı
sorusunun cevabını bulursak Suriye’de neden ol-
duğumuzu daha iyi anlarız. O tünellerin ucu
Türkiye’ye çıkıyor. Eğer 15 Temmuz darbe giri-
şimi başarıya ulaşsaydı, bu darbe girişimi bir
işgal girişimine dönüşecekti. Bu adamların ta-
mamı o tünellerden Türkiye’ye geçerek Güney-
doğu Anadolu Bölgesi’ni Türkiye’den koparmaya
çalışacaktı.”
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C anan Kaftancıoğlu'nun kozmik odaya
alındığı yönündeki bir önceki yoru-
mum ardından yaşananları izlerken

ne kadar haklı olduğumu, başta Dr. Canan
hanım olmak üzere bir çok kişi geç de olsa
anlayanlar olduğunu gördüğüm şu günlerde
gün geçtikçe gerçek yüzleri ve beceriksizlik-
leri ortaya çıkanların panikleyip, cıvıttıkla-
rını ve bunu ört bas etmek için de ona buna
hatta bana bile her zamanki alçakça kullan-
dıkları vicdanları ile "Çamur at tutmasa da
izi kalır" mantığıyla hareket ettiklerini yoğun
gündemim arasında izlemekteyim.

Oysa bu iftirayı atanlar birine çamur at-
madan önce düşünmeli ve sakın unutmamalı
ki; "iftira; edileni değil, edeni kirletir". İnsan
genellikle başkasına sürmek istediği çamura
kendisi bulanır.

Ama asıl gündemimiz olan ve diğer il-
lerde, ilçelerdeki gibi kongre hazırlıklarını
sürdüren CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Kaf-
tancıoğlu'nun konusu gibi bir çok konuda
ülke ve dünyanın birinci gündeminin içinde
(havuz ve baskıyı iliklerine kadar hisettiğini

çaktırmayan merkez basını ve medyanın
katkısıyla) sıkça gündem olan Başkan Erdo-
ğan'ın ABD ziyaretidir..

Her ne kadar başında olduğu ülkedeki se-
çilmişlerin olur olmaz iddialarla ve hiç bir
hukuki karar olmaksızın görevlerinden el
çektirilip, sonra da yeniden içeri alınan Ga-
zeteci Ahmet Altan gibi tutuklanıp, yerlerine
tek tek kayyumların atandığını üzülerek gör-
sek de başta, S-400'ler ve görüşmeye gittiği
Trump' tarafından kendisine gönderilen mek-
tup ile ilgili olmak üzere bir çok konuda ters
düştüğü iddia edilen dünyanın cendermesi
Amerika'ya ziyaretinden vaz geçmeyip, saati
saatini tutmayan Trump ile görüşeceğini an-
layıp, her zamanki gibi çark eden muhalefe-
tin durumuna düşen nal toplamayı bile
beceremeyen, tabela, cep ve sanal ortam
dernekçileri ileride toplumun gerçek yüzle-
rini görüp, kendilerini terk ettiğini hissedince
gündeme gelmek için yeni ve uyduruk işlere
kalkıştıklarını da göremeden edemiyoruz.

Zira Damat Bakanın, "terörist örgütler gi-
biler" diyerek, üstü kapalı eleştiri yağmuruna

tuttuğu 1926 yıllarından kalma
ekonomistler yani her şeye muhalefet dias-
poracıların bir türlü tutmayan hesapları gibi
bizim güdük diasporacılar da, tabela ve
sanal dernekçiler ile onların bir kaç kuruş
karşılığında yazanları yine ortaya çıkıp,
üyesi olmadıkları, uzaktan yakından çalış-
malarına el atmadıkları ve stk'cılığın, fede-
rasyonculuğun nasıl yapıldığını ortaya koyan
kişilerin devasa organizasyonların, emekle-
rini çalmak için kendilerinin olamayan, kat-
kıları bulunmayan alan ve etkinlikleri
sahiplenip, bu yönde gerçekten ortaya emek
koyanların emeklerini gölgeleme çamuru
içinde çırpınırlar..

Kalp ve vicdanları gibi kapalı o kör gözle-
rine kara gözlükler takarak, kuyrukçuları,
şakşakçıları ile geldikleri alanlarda poz
verip, son yıllarda yapılan çalışma ve etkin-
likleri sanalda sahiplendikleri yetmezmiş
gibi bir de utanmadan onun bunun, hemşeh-

rilerini toplayıp, satanların siyasi koltuğu
kullanıp, bedava yedikleri kahvaltılar ardın-
dan poz verip, hesap sormaya kalktıklarını
da görüyoruz.

Kendilerinin 30, hayır 40 yıldır yaptıkları
sözde dernekçilik ayakları ile her yıl düzen-
ledikleri kaz geceleri başta olmak üzere kıy-
tırıktan bir çok etkinlikte gelen gelirin
hesabını bu topluma vermeden devasa etkin-
liklere imza atanları kıskanıp, bunu da beş
kuruşluklarına poz verip, sözde 'çağrı, hesap'
adı altında başlıklarla kıytırıktan, "hesap
verin" şeklinde haberler yazdırmalarına
ölmem de bunların pozlarının gazlarına ge-
lenlere üzülürüm..

Ve bu aslı ölüp, üzüldüklerimin bir çoğu-
nun bunların etkisine girip, çocuk gibi mız-
mızlanıp "ben oynamıyorum "diyerek,
birlikte bir çok emeğe imza atanları ya istifa
etmekle ya da imzalarını, adlarını başkaları-
nın arka ceplerine koydurararak bu güdük-
çülerin işgal ettiği ama kendilerinin de
emeğinin olduğu emeklerle ortaya konan 
çalışmalarla güdük diasporadan temizlen-
mek üzere olan alanı terk edip ya onların
saflarına geçmeyi denemeleri ya da yanıldık-
larını anlayıp hatalı olduklarını geç de olsa

anlamalarıdır..
Çünkü gün geçtikçe küçülüp, biten ve

güdük bir duruma düşen bunların asıl derdi-
nin yok olup gittikleri ve bu güne kadar yap-
tıkları ile bu gün yapılanları karşılaştıran
toplumun asıl hesabı onlara soracağını anlı-
yorlar, korkuyorlar ve ona ölüyorlar da
ondan..

Bunu daha iyi anlamak için "Muhtar bile
olamaz" denilen ama belediye başkanlığı dö-
nemini de eklerseniz 30 yıla varan iktidarı
ile hala ayakta ve lider konumunda olan
Başkan Erdoğan'a ve dün dediğini bu gün
unutup zorda kalınca kıvırtan muhalefete
bakmak yeter de artar bile..

Çünkü onun düşüncelerine katılır ya da
benim gibi katılmazsınız da O tüm çamur at-
malara, paçasına yapışımalara ve kendisini
terk edip güdükçülerin, "kurdum, kuruyoruz"
dediği platform gibi birilerinin de"parti kura-
cağız" demelerine, diğerlerinin, yani ABD ve
Avrupa gibilerinin "Ambargo koyuyoruz, ko-
yarız" sözlerine karşın o bildiğini okumakla,
başkanlığını, liderliğini ve iktidarını
sürdürüyor.

Atılan çamuru atanların yüzüne yapıştır-
maya da devam ediyor..

Diaspora güdük kalınca...

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği söyleşiye katılan güvenlik 
uzmanı Mete Yarar, “Türkiye Rusya’yla anlaşma yapmamış olaydı
şu anda Fırat’ın doğusunda kalan Resulayn ile Tel Abyad arasında
kalan alan dışındaki alanda hiçbir şey yapamazdık. Bu hamle 
operasyonun gidişatının önündeki en büyük engeli bozdu” dedi

Fakir YILMAZ
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Silivri’de 
ruhsat tamam

sİlİvrİ Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, Mimarsinan Ma-
hallesi’ne yapılacak olan İlçe

Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binası-
nın yapı ruhsatını onayladı. İçişleri Bakan-
lığı tarafından yapılacak olan Silivri İlçe
Jandarma Komutanlığı hizmet binası için
gerekli olan yapı izni Silivri Belediyesi tara-
fından verildi. Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, konuya ilişkin açıklamada
bulunarak; “1713 Ada 1 Parseldeki Jan-
darma Komutanlığı hizmet binasının yapı
ruhsatını onayladık. Belediyemiz tarafından
İmar Uygulamaları sonucu ilçemize kazan-
dırdığımız Mimarsinan Mahallesindeki
12.156 m2 arsa üzerinde 6070 m2 kapalı
alanda Jandarma Komutanlığı yeni hizmet
binasının yapımına başlanmıştır. Silivrimize
hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

CENGİZ ALÇAYIR

İlçe sakinlerinin interaktif katılım gösterdiği
seminerde Yarar, vatandaşların harekata
ilişkin merak ettiği konularda soruları da
cevaplandırdı. Ayrıca programda sahneye
çıkarak Fetih Marşı’nı okuyan 9 yaşındaki

Merve Kahraman, salonu dolduranlardan
büyük alkış aldı. Programın sonunda Mete
Yarar, sahnede tüm davetlilerle birlikte
asker selamı vererek fotoğraf çektirip 
Mehmetçiğe selam gönderdi.

Büyük alkış aldı

Atatürk sevdalısı
Tekirdağ halkı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ’ın
düşman işgalinin 97. yıldönümü nedeniyle Ramada Otel’de bir 
kutlama programı düzenledi. Albayrak, “Atatürk ve cumhuriyet
sevdalısı Tekirdağ halkı, bugünü büyük bir gururla kutluyor” dedi

programa Tekirdağ Va-
lisi Aziz Yıldırım, Garnizon
Komutanı Tankçı Kurmay

Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu,
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cü-
neyt Yüksel, İl Jandarma Komutanı
Jandarma Albay Osman Kılıç, İl Em-
niyet Müdürü Mehmet Erduğan,
Namık Kemal Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mümin Şahin, Cumhuriyet
Başsavcısı Güngör Karakoç, parti
temsilcileri, gaziler, muhtarlar ve va-
tandaşlar katıldı. Yoğun bir katılımın
olduğu program, dev ekranda kurtu-
luş savaşı yıllarına ait sinevizyon gös-
terimi ile başladı. 

Çağdaşlaşma mücadelesi 

Coşku ve ilgiyle izlenen gösterim son-
rası söz alan Albayrak; “Bugün 13
Kasım, güzel Tekirdağ’ımızın Kurtu-
luş Bayramı. Hepimiz için mutlu, gu-
rurlu ve onurlu gün. Güzel
Tekirdağ’ımızın düşman işgalinden
kurtuluşunun 97. yıldönümünü birlik
be beraberlik içinde kutluyor olmanın
mutluluğunu siz değerli vatandaşları-
mızla paylaşıyorum. Ebedi Önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk’ün liderli-
ğinde özgürlük ve bağımsızlık uğ-
runda mücadele eden milletimiz
Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle çıkmıştır.
Kurtuluş Savaşı tarih sayfalarına altın
harflerle yazılan şanlı bir kahramanlık

destanıdır. Bu şanlı zafer, özgür, ba-
ğımsız ve demokratik Türkiye Cum-
huriyeti’nin kuruluşuyla
taçlandırılmıştır. Cumhuriyet’le bir-
likte cehalete, geri kalmışlığa ve yok-
sulluğa karşı seferberlik başlatılmıştır.
Bu seferberlik; ekonomi, eğitim, sağlık,
ulaşım, bilim, teknoloji, kültür ve
sanat alanlarında kalkınma ve çağdaş-
laşma mücadelesidir” dedi.

Halka en iyi hizmeti vereceğiz

Tekirdağ halkının cumhuriyet değerle-
rine gönülden bağlı olduğunu da an-
latan Albayrak, “Cumhuriyet
değerlerine bağlı ve Atatürk sevdalısı
Tekirdağ halkı, ülkemizin kalkınma
mücadelesinde hep ön sıralarda yer
almıştır. Biz de Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi olarak üstlenmiş olduğu-
muz büyük görev ve sorumluluğun bi-
linciyle, Ata’mızın çizdiği yolda
yürümeye ve halkımıza her alanda en
iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz.
Güzel Tekirdağ’ımızın düşman işga-
linden kurtuluşunun 97. Yıl dönü-
münü kutladığımız bu anlamlı günde,
Kurtuluş Bayramı coşkusunu yaşayan
siz değerli katılımcılara teşekkür edi-
yor, Tekirdağ’ımızda hep beraber
daha nice güzel günler görebilme
ümidiyle saygılar sunuyorum” dedi.
Program halk oyunları ekibinin göste-
rileri ile sona erdi. İRFAN DEMİR
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Dünya Çocuk
Kitapları Haftası

sebebiyle farklı bir
etkinliğe imza 

attı. İlkokul
öğrencilerine
yönelik kitap 

okumaya
özendirmek ve

farkındalık 
yaratmak

amacıyla, ilçede
bulunan tüm

okullara toplam 
2 bin 070 kitap

dağıtıldı

Kİtap okumak çocukla-
rın bilişsel, duygusal,
akademik gelişimini

destekler. Bu temelden yola çıkan
Sarıyer Belediyesi, 09-15 Kasım
tarihleri arasında kutlanan Dünya
Çocuk Kitapları Haftası’nda on-
ları kitapların sihirli dünyasıyla
buluşturmak için ilçede bulunan
67 okula toplam 2 bin 070 adet
kitap bağışında bulundu. Sarıyer
Belediye Başkanı Şükrü Genç’in
mektubuyla öğrencilere ulaştırılan
kitaplar arasında çocuk edebiyatı
eserlerinin yanı sıra Sarıyer Bele-
diyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan

kitaplar da yer aldı.

Farklı renklere boyanmalı 

Çocuklara geleceğin umudu diye-
rek seslenen Başkan Genç mektu-
bunda şu ifadelere yer verdi,
“Geleceğimizin sahibi çocukları-
mızdır. Yaratıcı olabilmeleri, prob-
lemlerin üstünden daha kolay
gelebilmeleri, hayal güçlerini geliş-
tirebilmeleri için bolca kitap oku-
malı; kitapların farklı renklerine
boyanmaları gerekmektedir. Ki-
taplardan alacakları her fayda
memleketimize de yarar 
sağlayacaktır.”

Çocuklar kitaplarına
kavuştu

BarıS Pınarı
engellerı Bozdu

Büyükçekmece
lavanta kokacak 

İstanbul’un en büyük lavanta
bahçesini Büyükçekmece’de
oluşturacaklarını belirten Baş-

kan Dr. Hasan Akgün, lavanta fidesi dikim
çalışmalarına katılarak lavanta dikti. La-
vanta yetiştiriciliğine özendirmek için çalış-
malara devam edeceklerini belirten Başkan
Akgün, “Birçok ailenin geçim kaynağı la-
vanta olacak. Büyükçekmece’de tarıma el-
verişli çok sayıda arazimiz var. İlçemizi
betona teslim etmedik. Arazi sahipleri la-
vanta projesiyle yüklü miktarda gelir elde
edebilir. Büyükşehir Belediye Başkanımız
Ekrem İmamoğlu’nun tarım arazileri proje-
sine Büyükçekmece ilçesi olarak destek olu-
yoruz. Üniversitelerle işbirliği içerisinde
harekete geçerek projemize başlamış bulun-
maktayız” ifadesini kullandı.

Üretime ilgi artıyor

Büyükçekmece Belediyesi’nin destekleriyle
ilçede lavanta yetiştiriciliğine olan ilgi her
geçen gün daha da artarken, lavanta üretici-
leri belediyenin sağladığı standlarda kendi
ürettikleri lavantalardan elde ettikleri yağ,
sabun, kolonya ve benzeri kozmetik ürünle-
rini direk tüketiciye satabiliyorlar.

Büyükçekmece’de lavanta üretimi 
için kolları sıvayan Büyükçekmece
Belediyesi, ilçedeki geniş tarım 
arazilerinde tarım seferberliği başlattı

Bağcılar’da konuşan
Mete Yarar, Türkiye’nin
Ortadoğu’da dengeleri

belirlediğini söyledi.
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İ stanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Belediye Başkanı Sadiq

Khan ile aralarında Goldman
Sachs, Morgan Stanley, Citi Group,
HSBC, BlackStone, Bridgepoint
Capital Group’un da olduğu dünya
devi yatırım ve finans şirketleriyle
buluşmak için Londra’ya yapacağı
ziyaret öncesinde İstanbul Havali-
manı Taksiciler Kooperatifi’nde tak-
sici esnafın sorunlarını dinledi.
Kooperatif Başkanı Fahrettin Can ve
Taksiciler Odası Başkanı Eyup Aksu
tarafından karşılanan İmamoğlu,
Aralık ayında yapılacak olan çalış-
tayla, taksici esnafın sorunlarının
masaya yatırılıp çözüm aranacağını
söyledi. İmamoğlu, uçuşuna kısa bir
süre kala da basın mensuplarının
gündeme dair sorularını yanıtladı. 

Değerli davetler alıyoruz

Bir gazetecinin, “Londra’ya gidiyor-
sunuz. Yapacağınız temaslarla ilgili
bilgi alabilir miyiz?” sorusuna, “Bir

dönemin başlangıcında elbette de-
ğerli davetler var. Bu davetlere katıl-
dık. En son Almanya’daydık”
yanıtını verdi. İmamoğlu şöyle
devam etti: “İstanbul, dünyanın en
önemli şehirlerinden, en önemli
merkezlerden bir tanesi. Bundan do-
layı da dünya ile çok sıkı bir teması
olması gerekiyor. Her gittiğimiz nok-
tada da çok verimli görüşmeler yapı-
yoruz. Şimdi de Londra Belediye
Başkanının davetiyle oraya gidiyo-
ruz. Londra’da hem teknik hem fi-
nans kuruluşlarıyla çok verimli
buluşmalar yapacağımızı ön görü-
yorum. Çünkü önümüzdeki liste çok
değerli.”

Cumhurbaşkanına 
yanlış bilgi vermişler

İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolo-
jik Arıtma Tesisi Projesinin iptali ile
sonrasında çıkan tartışmalara ve İs-
tanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ)
yapmış olduğu açıklamayla ilgili so-
ruyu da şu şekilde cevapladı: “Biz
raporu İTÜ yayınladı demedik.
Kendileri yaygara çıkardı. Üniversite

de açıklama yapmak zorunda kaldı.
Bizim de fikirlerine başvuracağımız
bilim insanları var. Kendileriyle ko-
nuşuyoruz. Haliç’in dibinde, o güze-
lim Haliç’in kenarında, kokma riski
yüksek çamur atık planlaması üst
seviyede. Aynı zamanda orada hiç-
bir ihtiyaç yokken böyle bir tesisin
kurulması tamamıyla yanlıştır. Ay-
rıca, 130 bin metre karelik alanın 75-
80 bin metre karesi belki de Sayın
Cumhurbaşkanı’nın eliyle diktiği 25-
30 yıllık ağaçlarla dolu. Böyle bir
alanın tercih edilmesi yanlış. Biz, bi-
yolojik arıtmaya karşı değiliz ve ya-
pacağız zaten. Bugün açıklamamızı
da yaptık zaten. Daha iyi ve daha
verimli alanlarda yapacağız. Ama
burada değil, bu alanda ihtiyaç yok.
Sayın Cumhurbaşkanı’na da yanlış
bilgi vermişler herhalde, o da anlattı.
Haliç’in kokmasından bahsediyorlar.
Alakası yok. Zaten Haliç’e giden bir
su yok. Oraya gelen bütün atıklar;
Yenikapı ve Baltalimanı’na zaten ak-
tarılıyor. Bizim, biyolojik atıkla der-
dimiz yok. Haliç zaten koruma
altındadır.”

16 Mart 1988… 31 yıl önceydi. Halepçe
semalarında zehirli gaz bombalarıyla
yüklü uçaklar insanlık tarihinin en kara

günlerinden birine hazırlanıyorlardı..
Karaydılar, Azrailin soğuk yüzünü anımatıyor ve

uçaklar Şeytana uşaklık etmeye hazırlanan cellatlar
gibi ölüm kokuyorlardı…  

Saddam Hüseyin`den emir alan pilotlar Arap,
Kürt, Türk ayırmadan zehirleri düşman diye çocuk,
kadın ve yaşlıların başlarına döküyorlardı…

Şeytanın uşakları, ölüm olmuş Halepçe’ye 
dadanmıştı..

Annesinin kucağında süt emen çocuklar, çocuğu-
nun beşiğini sallayan anneler, evine ekmek götürmek
için avuç içi kadar tarlasında kara saban peşinde
koşan babalar, camiye giden imamlar, talebelerine
ders veren seydalar  son nefeslerinde zehirli gaz solu-
yor ve can veriyorlardı.. 

Halepçe ölümün öbür adıydı artık..
Binlerce yıldır yaşadıkları yurtlarında dindaşları,

tarafından katlediliyorlardı. Kadınlar, çocuklar, genç-
ler, yaşlılar…. 

Ve dünya suskundu.. 
Öyle ki, ölüm bile  ölüm olalı böyle utanmamıştı

kendinden…
Ölüm tarlasına dönmüştü Halepçe..
Sessiz ağıtların yürkleri yakan çığlıkları yankılanı-

yordu şeytanın uçakları dönünce…
Sahne Halepçeydi, sahnenin arkası ise meçhul.

Oyunun yazarı bir kukla ‘Saddam”
Sebepler örtbas ediliyor. Kimlikler karmakarışık.

Aktörlerin gerçek kimlikleri değil, sahte kimlikleri
biliniyor.  

Bu tiyatrodaki rolümüzdü ölüm….
Uçakların kalktığı yer Bağdat… 
Emri veren Saddam… 
Peki, Saddam kimdi? Zehirleri kim ona vermişti?
Ama  ölen bizdik, ve biz yine kendi katilimizdik….
Kendi çocuklarımızın kadınlarımızın, gençlerimi-

zin, dedelerimizin katiliydik. Kendi topraklarımızı
mezar etmiştik kendimize…

Adalet neydi?  Nerdeydi?  ve  her yerde katledilen
insandan bile sayılmayan biz kimdik…..

İslam dünyasında şahısların, ideolojilerinden ba-
ğımsız değerlendirilmesi, büyük bir oyun, büyük bir
problem değimliydi? 

Birileri önce sırtımıza ideolojileri yüklemiş. bizden
olanları, ideolojilerle bizden ayırmış ve bizden farklı-
laştırmışlardı. 

Toplumsal davranışlarımıza bize ait olan kimlik
değil, o ideolojilerin ürettiği kimlik yön veriyordu
artık..

Kin, nefret, ölüm ve yoksulluk  birilerinin algı mü-
hendislerince hep bize ait olan kimlikle altın tepside
sunuluyor, bütün kötülükler  bize ait olan kimliğin
içine tıkıştırılmaya çalışılıyordu.

Zehir bizi bizden ayıranlara ait ama üzerindeki eti-
kette bizim adımız yazılıydı. 

Bu zehir, bizden öldürebildiğini öldürüyor; öldüre-
mediğini bizden nefret ettiriyor. Bize karşı savaşan
bir düşmana dönüştürüyordu.

Halepçe….  Aaaah  halepçe….
Irak’ta, Suriye’de, Yemen’de, Filistin’de, Lüb-

nan’da, Mısır’da, Libya’da…..
Uyanamadık, uyanmayı bırak biribirimizden uta-

namadık bile..
Arsızlaştık, uğursuzlaştık, bölündük .  Biz olma-

mız, diri olmamız gereken her yerde bölündük ve
öldük….

Biz’i bilmediğimiz Biz’i bulmadığımız Biz’e sarıl-
madığımız ve Biz’de kenetlenmediğimiz sürece
yaşam bize uzak be dostlar..Çooook uzak.. Ölüm ise
şuracıkta…

VESSELAM…

UFUK ÇOBAN

Arsızlaştık, uğursuzlaştık,
bölündük… 

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, suya yapılan zam

ve sonrasında çıkan
tartışmalarla ilgili soruları

yanıtladı. İmamoğlu,  “Benim
vatandaşlarım, sadece 3 ay

önceki doğalgaz, 4 ay önceki
elektrik faturasına baksın. 

Sebebi budur. Biz, en 
minimum seviyede zam

yapıyoruz. Bundan kimsenin
kuşkusu olmasın. Keyfi zam

yapacak kişi ve kurum değiliz.
Bu kadar net” dedi
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İmamoğlu’na son soru da su zamları oldu. İmamoğlu, suya yapı-
lan zammın gerekliliğini şu ifadelerle anlattı: Bakın burada taksici-
lerle beraberiz. Yıllardır zam almadılar. Ama her gün bir zamla haşır
neşir bir toplumuz. Üzülüyoruz. Bazı tahlilleri yapmak zorundayız.
Yaptığımız zam veya önerdiğimiz zam, 2020 yılının zammı. Ocak
ayında 4.80 lira olacak suyun zamlı hali. Biz bunu 5.20 lirayken
aldık. Biz zaten suyu bir tabana oturtturduk. Ülkemizde, yakıt ve
enerji zammı yüzde 60’lardayken biz, önümüzdeki yıl insanlara su
vermek, yatırım yapabilmek için kendimizi kurumsal olarak koru-
mak zorundayız. Zammın kaynağı, ne yazık ki ülkemizdeki ekono-
mik sıkıntılardan kaynaklıdır. Bundan sıkıntı duyanlar varsa,
doğalgaza, yakıta yapılan zammı hemen geri çeksinler, -başımın üs-
tüne- biz de zam yapmayalım. Benim vatandaşlarım, sadece 3 ay
önceki doğalgaz, 4 ay önceki elektrik faturasına baksın. Sebebi
budur. Biz, en minimum seviyede zam yapıyoruz. Bundan kimsenin
kuşkusu olmasın. Keyfi zam yapacak kişi ve kurum değiliz. Bu
kadar net!” İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra
Londra’ya hareket etti.

Zammın sebebi ekonomik sıkıntı 
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Beykoz sahilinde jilet olacağı günü beklerken İBB’nin girişimleriyle yeniden Şehir Hatları’na devredilen 
tarihi Paşabahçe Vapuru, Aralık ayında Haliç Tersanesi’ne çekilerek bakım onarım süreci başlatılacak. 
Gemi, restorasyonun tamamlanmasının ardından yeniden deniz ulaşımına kazandırılacak

bİr önceki İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) yönetiminin, 10 yıl önce Beykoz Beledi-
yesi’ne hibe ettiği tarihi Şehir Hatları AŞ’nin

sembol gemilerinden Paşabahçe Yolcu Vapuru, adını al-
dığı sahilin yanı başında çürümeye terk edilmişti. Kısa
bir süre nikah solonu olarak kullanılan vapur, sonra
müze yapılmak istendi. Hatta, Boğaz’da batırılarak su
altı canlıları ve dalış tutkunları için rota yapılması gün-
deme geldi. Ancak, projelerin hiç birisi gerçekleşmedi ve
estetik harikası gemi, 10 yıl boyunca Beykoz sahilinde
çürümeye terk edildi.

Bedelsiz tahsisi onaylandı

Geçen ay sökülmek üzere ihaleye çıkarılan 67 yaşındaki
vapur, İBB’nin girişimleriyle jilet olmaktan kurtuldu.
İBB’nin gemiyi Boğaziçi’ne yeniden kazandırmak üzere
geri istemesi üzerine, önce ihale iptal edildi. Beykoz Be-
lediye Meclisi, geçen hafta oybirliğiyle aldığı kararla,
“Paşabahçe’nin, yolcu vapuru olarak kullanılması ve 2
yıl içinde yüzer hale getirilmesi şartıyla İBB İştiraki
Şehir Hatları AŞ’ye bedelsiz tahsisi”ni onaylandı. İstan-
bul’un çok önemli tarihi olaylarına tanıklık etmiş gemi,
İBB tarafından bakım ve onarımları tamamlandıktan
sonra yeniden Boğaz’la ve yolcularıyla buluşacak. Ba-
kımsız kalan gemiyi inceleyen İBB uzmanları; vapurun
dış metalinin oksijen ve deniz suyu nedeniyle korozyona
uğradığını, saç aksamının tümüyle yenilenmesi gerekti-
ğini, sefer yapabilecek durumda olmadığını ve ağır
bakım maliyetleri gerektirdiğini tespit etti.

Yolcularla buluşma sürecini anlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Paşa-
bahçe Vapuru’nu yeniden filolarına katmak için girişim
başlattıklarını ifade eden Şehir Hatları AŞ Genel Mü-
dürü Sinem Dedetaş, geminin yeniden yolcularıyla bu-
luşma sürecini şöyle anlattı: “Öncelikle İstanbul Liman
Başkanlığına bağlı sörvey (genel durum) raporu alına-
cak. Geminin emniyetli bir şekilde çekilebilmesiyle ilgili
gerekli teknik araştırmalar tamamladıktan sonra Aralık
ayı içinde Haliç Tersanesi’ne çekilmesini sağlayacağız.

Vapurun kondisyon muayenesi önemli. Yaklaşık 10 yıl-
dır kaderine terkedilen bir vapurdan bahsediyoruz.
Denizde seyre elverişlilikle ilgili kontrol ve denetimler
yapılacak. Daha sonra tersanede havuz bakımları
yapılacak. Karina (gemi omurgası) ve makine gibi
tümüyle yenilenecek kısımlar var. Bir nevi elde ne
kalmış ona bakacağız. Yenileme ve modernizas-
yon için geminin ekonomik fizibilitesi çıkartıla-
cak. Planlı bakımları yapılacak. Şehir
Hatları’nın sembol vapuru Paşabahçe,
bütün bu çalışmaların bitirilmesiyle İstan-
bullulara tekrar hizmet vermeye 
başlayacak.”

Boğaz'ın en hızlısıydı

İstanbulluların da yaşatılması için
kampanya başlattığı 67 yaşındaki
Paşabahçe Vapuru, İstanbul Boğa-
zı’nın en “hızlısı” ve “hafızası” ol-
masının yanı sıra ince narin
tasarımıyla da Boğaziçi’nin in-
cisiydi. 1952 yılında İtalya'nın
Taranto şehrinde savaş ge-
misi olarak yapılan tarihi
vapur, 2. Dünya savaşı
sona erince Türkiye'den
gelen talep üzerine İtal-
ya'da bir gecede şehir
hatları formuna çev-
rildi. Güçlü motoru
ve sağlam tekne
yapısıyla İtal-
ya’dan İstan-
bul’a 2,5 günde
gelen gemi,
saatte 18 mil
hız yapabi-
liyor.
SAVAŞ
ATAK

Kariyer 
günlerine
sayılı gün kaldı
İBB’nin üniversite öğrencileri ve mezunları
için ücretsiz olarak düzenlediği Kariyer
Eğitim Günleri’nin 29. dönem kayıtları
başladı. 23 Kasım'da başlayacak olan
eğitim programlarında akademisyenler,
uzmanlar, özel sektör temsilcileri, bilgi ve
tecrübelerini gençlerle paylaşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü ta-
rafından üniversite öğrencilerinin do-

nanımlarını arttırmak, mezuniyet sonrası
istihdam olanaklarına katkıda bulunabilmek
amacıyla düzenlenen 29. Kariyer Eğitim Günleri
23 Kasım'da başlıyor. Kariyer Eğitim Günleri’ne
ön kayıtları gencliksporkariyer.ibb.gov.tr adresin-
den alınıyor. Ön kayıt yaptıranlar, İBB İletişim
Noktaları ve BELNET Şubeleri’nden kesin kayıt
yaptırarak programlara katılabiliyor. Kariyer Eği-
tim Günleri’nin detaylı programına ve gerekli
tüm bilgilere internet sitesinden ulaşılabiliyor.
Akademisyenler; iş, sanat, spor, medya dünyası-
nın temsilcileri ve özel sektör yöneticilerinin katılı-
mıyla gerçekleştirilecek eğitimler, İstanbul’un her
iki yakasında da düzenlenecek.

Staj başvurusu da yapılabilecek

Gençlerin ücretsiz katılabildiği; eğitimler so-
nunda katılım belgesi aldıkları programların ilki
23 Kasım’da Bakırköy İBB Cem Karaca Kültür
Merkezi’nde, Anadolu Yakası’nda ise 24 Ka-
sım'da Maltepe Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Program-
ların finali ise 22 Aralık'ta İstanbul Kongre Mer-
kezi'nde yapılacak. Alanında uzman, Türkiye'nin
sevdiği isimlerin katılımı ile yapılacak final prog-
ramı, öncekilerden farklı konsept ve içeriklerle dü-
zenlenecek. Kamu ve özel sektör temsilcilerinin
katılacağı festivalde, gençler kurumlar ile şirketleri
daha yakından tanıma fırsatı bulacak. Staj baş-
vurusu yapma imkanı da bulabilecek. Final prog-
ramında eğlenceli aktiviteler ve sürpriz gösteriler
de düzenlenecek. MEHMET ALİ ÇATAL
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İnşaat Mühend-
isleri Odası İs-
tanbul

şubesi’nin; inşaat mühendis-
liğinin en önemli dallarından

biri olan Geoteknik alanındaki
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri,

mesleki standartta değerlendir-
mek için düzenlediği Uluslararası

Geoteknik Sempozyumu’nun 8.cisi
İtÜ Süleyman Demirel Kültür Mer-

kezi’nde başladı. Sarıyer Belediyesi’nin
altın sponsorluğunu yaptığı ve üç gün sü-

recek sempozyumun açılışına; Sarıyer Be-
lediye Başkanı şükrü Genç, İnşaat

Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal
Gökçe, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul

şube Başkanı nusret Suna, Düzenleme Kurulu
Başkanı Prof. Dr. S. Feyza Çinicioğlu’nun yanı

sıra yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda uzman ile
sektör temsilcisi katıldı. Zemin özelliklerinden,

temel mühendisliğine, zemin yapı etkileşiminden
Geoteknik Deprem Mühendisliği’ne, zemin iyileştirme-

sinden zemin yapıları ve heyelanlara kadar pek çok ko-
nunun ele alınacağı etkinlik, destekçi kurumların

stantlarının gezilmesinin ardından açılış konuşmalarıyla
başladı. Konuşmacılar arasında yer alan Sarıyer Belediye
Başkanı şükrü Genç, “Yapılan projelerin doğru olmadığı
konuşulur ama yasa yapıcılar mühendisleri yapının içine
almazlar, neden odaları bu işin dışında tutmaya çalışırlar.
Ya da neden üniversiteleri giderek etkisizleştirmeye çalı-
şırlar? asıl konuşulması gereken de budur.” dedi.

Deprem Türkiye gerçeği 

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İnşaat Mühend-
isleri Odası İstanbul şube Başkanı nusret Suna, Geoteknik
alanında önemli birikimler sağlandığını belirterek,
“2005’te gerçekleşen sempozyumlar, mesleğimizin Geo-
teknik alanında referans kurumu haline gelmiş, açıkçası
ihmal edildiği varsayılan zemin yapı ilişkisi konusunda
önemli bir mesafe kat etmiştir. Deprem bir türkiye gerçe-
ğidir. Bunu değiştirmek mümkün değildir, ancak başka bir
ülke gerçeği daha bulunmaktadır. Ülkemizin yapı stoku gü-
venli olmaktan uzaktır.  Yapı üretim süreci sorunlu ve sıkın-
tılıdır. Yapı denetim sistemi işlevsel ve sağlıklı değildir.
Özellikle zemin yapı ilişkisinin başka bir konu olması gere-
kirken arka planda kalmış, önemi yeterince kavranama-
mıştır. İşte meslek odamız 2005’ten bu yana konuyu
sempozyum düzeyinde ele almakla kalmamış, derinleme-
sine araştırmıştır” diye konuştu.

Sarıyer’de fuar zamanı

Paşabahçe 
Haliç’e gidecek

GENÇLER
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4 KALEM TIBBİ SARF MALZEME 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 :2019/570681
1-İdarenin
a)Adresi :Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt.ve Ars.Hast.Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik 

Saglam Cad. 11 İncirli BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124147171 - 2125430709
c) Elektronik Posta Adresi :ismail.kirci@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :4 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

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

b) Teslim yeri :Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt. ve Ars .Hast. Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik
Saglam Cad. No: 11 BAKIRKÖY İSTANBUL

c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasından sonra idare tarafından verilecek olan 
siparişe (fax, mail. vb.) istinaden peyder pey 10 (on) gün içerisinde 
malzemeler teslim edilmelidir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:11 BAKIRKÖY /İST
b) Tarihi ve saati :09.12.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-
susları 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.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan
(in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Rek-
lam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürünün, ihale tarihi itibari ile; imalatçısı veya
ithalatçısı ise T.C. İlaç ve Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı veya bil-
dirimi olduğunu gösteren Firma Tanımlayıcı numarasını; bayi ise ürünün tedarikçi firmasının bayisi oldu-
ğuna dair Bayi Tanımlayıcı numarasını ihale dosyasında  sunacaktır.
b) İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürün ihale tarihi itibari ile tedarikçi firma al-
tında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış/onaylanmış olmalıdır.
c) İsteklinin teklif ettiği ürünün SUT kodu olması halinde,  Ürün numarası(UBB)  ile doğru olarak eşleşti-
rilmiş olmalıdır.
d)  İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışındaki ürünü teklif edecekse ürünün, bu Yönetmelikler
kapsamında olmadığına dair üreticinin veya ithalatçının yazılı beyanını ihale dosyasında sunacaktır.
Not 1 : İstekli, birim fiyat teklif cetvelinde veya ayrı bir listede teklif ettiği ürünün; Firma Tanımlayıcı num-
arasını, Bayi ise Bayi Tanımlayıcı numarasını ve birim fiyat cetvelindeki kalem numarasını belirterek SUT
kodu olması halinde,  Ürün numarasını (UBB) ile sunacaktır. Yerli Malı teklif eden istekli, yerli malı belge-
sinin birim fiyat cetvelindeki hangi kalem için oluğunu  belirtecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlerin idarece hazırlanan Teknik Şartnameye uygunluğunu teyit edebilmek için; istekliler
teklif ettikleri ürünlere ait katalog ve/veya fotoğraf ihale dosyasında sunulması zorunludur. Kataloglar
Türkçe Tercümesi ile birlikte verilecek ve Teknik Şartnamede istenen özellikler katalog üzerinde işaret-
lenmiş olacaktır. Ürünlerin Teknik şartnameye uygunluğunun tespiti için numune getirilmesi zorunludur.
İhaleyi takip eden 7 gün içinde numuneler bir tutanakla teslim edilecektir. Teslim tutanağı ürün garanti
süresi boyunca firma tarafından muhafaza edilecektir. Numuneler üzerinde ihale kayıt numarası, ihale
sıra numarası, firma adı telefon numarası kolay çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde belirilecektir. Nu-
mune teslimi istenen sürede yapılmaması halinde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Numune tes-
lim tutanağında ürün adı ve markası açıkça belirtilecektir.
Numuneler denenerek de değerlendirme yapılabilecektir. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünlerin T.C. İlaç
ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTTUB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ve T.C. Sos-
yal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. Numunenin şartnameye uygunluk
aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Blok 7. Kat
Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gön-
derilebilir.
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 vere-
ceklerdir.
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.
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VERGI CEBINIZI 
YAKMASIN

TÜSİAD "Yeni vergi düzenlemesine ilişkin kanun teklifi tüm toplum 
kesimleri için yeniden değerlendirilmeye muhtaç düzenlemelere sahiptir"
çağrısı yaparken, ekonomide yaşanan zorlu döneme de vurgu yaptı

V ergisel düzenlemelerin toplu-
mun tüm kesimlerini ilgilen-
diren, ekonomi üzerinde

önemli etkileri olan düzenlemeler ol-
duğu belirtilen Türk Sanayici ve İş İn-
sanları Derneği  (TÜSİAD)
açıklamasında, "Bu nedenle yeni ver-
gisel düzenlemeler hayata geçirilme-
den önce, toplumun tüm kesimleri ile
istişare sürecinin yeterli zamana yayı-
larak ve şeffaf şekilde yürütülmesi
ekonomi üzerindeki etkilerinin etraf-
lıca değerlendirilmesi gerekir. Yasa
koyucular tarafından sadece vergi
tahsilatının arttırılması değil, kayıt dı-
şılığın azaltılması, verginin tabana ya-
yılması ve vergi adaletinin sağlanması
gibi uzun vadeli hedefler da önemle
göz önünde bulundurulmalıdır. Sa-
dece belirli kesimler için tahsis edildiği
düşünülen her vergisel düzenlemenin
ekonomi içerisinde çarpan etkisi ile
ekonominin bütününü ve toplumun
tüm kesimlerini etkileyeceği dikkate
alınmalıdır. Kanun teklifi bir yandan
vergi sisteminin daha etkin ve verimli
çalışmasını sağlayacak düzenlemeler
içerirken diğer yandan toplumun tüm
kesimleri üzerine yük getiren ve ilan
edilen ekonomik hedefler ile çelişen
düzenlemelere de sahiptir" sözlerine
yer verildi.

İhtiyaçlar dikkate alınmalı  

Ekonomide zorluk yaşanan dönem-
lerde bütçe gelirlerindeki düşüşü telafi
etmek için vergi tahsilatlarını artır-
mayı hedefleyen düzenlemelere ihti-
yaç duyulabileceği de vurgulanan
açıklamada, "Ancak, bu hedefin ya-
nında toplumun gereksinimleri, ulus-
lararası anlaşmaların gerekleri ve
teknolojik ve dijital dönüşümün geri-
sinde kalmaması gereken geleceğin
Türkiye’sinin altyapısına yönelik ihti-
yaçlarının da dikkate alınması gerekir.
Aksi takdirde gerek ulusal gerekse
uluslararası arenada geri dönüşü ve
telafisi mümkün olmayan sonuçlar
doğabilecektir" uyarısı yapıldı.

TÜSİAD Başkanı
Simone Kaslowski

İşsizliği artıracak
Mevcut gelir vergisi tarifesinin
"daha adil olarak" yeniden tasar-
lanması gerektiği de vurgulanan
açıklamada, "Kanun Teklifi ile
yürürlüğe konulması planlanan
Gelir Vergisi Kanunu’ndaki deği-
şiklikler ise vergilendirmede
adalet, eşitlik, kanunilik ve ge-
riye yürümeme ilkeleri ile çeliş-
mektedir" denildi ve şu açıklama
yapıldı: "Gelir adaletinin sağlan-
ması ve alt ve orta gelir grupları-
nın refah seviyesinin
yükseltilmesi için emek yoğun
kazançlara düşük vergi uygulan-
ması ve tarife dilimlerinin geniş-
letilmesi gerekmektedir. Ücret
gelirleri üzerinde ilave yükler ya-

ratılması vergiye gönüllü uyumu
azaltacak, kayıt dışılığı ve haliha-
zırda yüksek olan işsizlik oranını
olumsuz etkileyecektir" sözlerine
yer verildi.Açıklamada konaklama
vergisinin de gözden geçirilmesi
gerektiğine vurgu yapıldı.

Ekonomide
‘yavaşlama’
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Ekonomide
‘yavaşlama’

sinyali
Moody's Investors Service, küresel ekonomide uzun dönemli bir yavaşlamanın sürdüğüne
dikkat çekti, ancak, 2020 ve 2021 yıllarında bir durgunluk beklenmediğini belirtti

küresel Makro Görü-
nüm raporunda, büyük
ekonomimlerde iş dün-

yası güveninin ticaret politikası be-
lirsizliğinni etkisi ile kötümser hale
gelmeye başladığına işaret ederek,
küresel büyümenin gelecek iki yılda
zayıf olmayı sürdüreceğine dikkat
çekildi. Küresel ekonominin 2020
veya 2021'de bir resesyona girme-
sini beklemediği de belirtilen Mo-
ody's raporunda, "Bununla birlikte,
yapısal şekilde düşük büyüme,
düşük enflasyon ve sınırlı politika
hareket alanının olduğu cari ekono-
mik ortam küresel ekonomiyi nega

tif gelişmelere karşı dana kırılgan hale
getiriyor" uyarısı yapıldı.

2021'de toparlanacak

Raporda, küresel ekonomi için tah-
minlerin genel olarak değişmediği
vurgulandı ve G20 ekonomilerinde
yıllık büyümenin 2020'de 2019'da ol-
duğu gibi yüzde 2.6 olacağı öngö-
rüldü. ABD ve Çin'de büyümenin
2020'de de yavaşlamanın süreceği be-
lirtilen Moody's raporunda, G20'de
ekonomilerinde büyümenin 2021'de
yüzde 2.8'e toparlanacağını, ancak
geçen birkaç on yılın ortalamasının al-
tında kalmayı sürdüreceği vurgulandı.

Avrupa büyüyecek 
Moody's raporunda, G20'deki 9
gelişmiş (ABD, Kanada, Almanya,
Japonya, Fransa, İtalya ve Birleşik
Krallık, Rusya, Avustralya) ekono-
minin; 2019'da yüzde 1.6, 2020'de
yüzde 1.4, 2021'de yüzde 1,6 büyü-
yecekleri öngörüldü. Moody's ra-
porunda, gelişmekte olan
ekonomilerde büyümenin 2020 ve
2021'de istikrar kazanacağı ya da
hızlanacağı öngörüldü. Moody's
raporunda, G20'deki gelişmekte
ekonomilerin; 2019'da yüzde 4.3,
2020'de yüzde 4.6, 2021'de yüzde
4.8 büyüyecekleri öngörüldü.

Sanayi 
üretimi Eylül
ayında, aylık
bazda yüzde

3.2 ve yıllık
bazda yüzde
3.4 yükseldi.

2018 Ağustos
ayından bu

yana ise
veriler düşük 

geliyordu

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine göre, Eylül
ayında madencilik ve taşo-

cakçılığı sektörü endeksi geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 5.7, imalat sanayi
sektörü endeksi yüzde 3.4 ve
elektrik, gaz, buhar ve iklim-
lendirme üretimi ve dağıtımı
sektörü endeksi yüzde 0.4
arttı.

Enerji de düşüş

Takvim etkisinden arındırıl-
mış sanayinin alt sektörleri
incelendiğinde, Eylül ayında
madencilik ve taşocakçılığı

sektörü endeksi bir önceki aya göre
yüzde 7.5 , imalat sanayi sektörü en-
deksi yüzde 3.3 artarken, elektrik, gaz,
buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağı-
tımı sektörü endeksi yüzde 1.4 azaldı.

Sanayi üretimi arttı 

Mobilya ihracatının üssü
Marmara Bölgesi oldu

Türkiye mobilya sektörü
2019’un ilk 10 ayında 179 ül-
keye 2.6 milyar dolarlık ihracat

gerçekleştirirken, geçen yılın aynı dönemine
göre yaşanan yüzde 8.86 artış yaşandığı
açıklandı. Kilogram başı birim fiyatta da
Türkiye ortalamasının üstüne çıktıklarını
belirten Güleç, “Geçen sene bölgemizden
gerçekleştirdiğimiz 1.5 milyar dolarlık ihra-
catı bu sene 123 milyon dolar daha arttıra-
rak 1.6 milyar dolara çıkardık. ABD,
Birleşik Krallık, Suudi Arabistan, Libya, İs-
rail, Katar, Almanya, Birleşik Arap Emirlik-
leri Marmara Bölgesi olarak en çok ihracat

yaptığımız ülkeler arasında yer almakta.
Yemek ve oturma odaları için ahşap mobil-
yalar, çocuk karyolaları ve beşikler, otur-
maya mahsus mobilyalar en çok ihraç
edilen ürün gruplarını oluşturmaktadır.
“2019’un ilk 10 ayında kilogram başına ih-
racat rakamı 2.74 dolar olarak gerçekleşti.
Ekim sonu itibariyle de kilogram başı fiya-
tımız 3.12 seviyesinde seyretti" diye ko-
nuştu. Son 10 yıldır Türk mobilyası,
dünyaya konsept ürünler satmaya başladı-
ğını ifade eden Güleç, "Dolayısıyla burada
temel konu, teknolojiyi üretime entegre
etmek” şeklinde konuştu.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili
olarak, "Ben Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin hem görüşme,
konuşma, oradaki doğru bilgileri aktarmasının önemli olduğunu
görüyorum. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten
önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir" dedi

T BMM Başkanı Şentop, bir dizi ziyaretler
yapmak üzere Sivas'a geldi. Öğle nama-
zını Ulu Camii'nde kılan Şentop, daha

sonra Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Burada basın
mensuplarına açıklamalarda bulunan Şentop,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD
ziyaretini değerlendirdi. Başkan Şentop, şunları
kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın ABD'ye yaptığı
ziyaret çok önemli bir ziyaretti. Öncesinde yaşa-
nan olaylar sebebiyle gidip gitmeme konusu
uzunca değerlendirildi. Fakat öncesinde yine
Trump ile yapmış olduğu telefon görüşmesi neti-
cesinde önemli bir ziyaret olacağı anlaşılınca git-
meye karar verdi. Dün akşam uzun süren heyetler
arası görüşmeler yapıldı. Açıklamaları hep bera-
ber izledik. Ben çok önemli mesafe alındığı ka-
naatindeyim.”

İlk meyvesi alındı

Şentop açıklamasının devamında, “İlk meyvesi de

Amerika senatosunda 1915 olayları ile ilgili tekli-
fin gündeme alınmaması, görüşülmemesi olmuş
oldu. Türkiye ile ilgili Avrupa ülkeleri de, Amerika
da temel problem bu farklı kaynaklardan, Türki-
ye'yi dışarıdan takip eden kaynaklardan veya Tür-
kiye'nin hasmı olanların beyanlarından Türkiye'yi
değerlendirmeye çalışıyorlar. Hepsinde de hatalı
sonuçlara vardıklarını görüyoruz. Türkiye'yi Tür-
kiye'den dinlemenin her zaman önemli olduğunu
ifade ettik. Benim de bundan 2 hafta önce Straz-
burg'da temaslarımda da bunu gördüm. Bir
takım kanaatleri var ama bu kanaatlerin dayanağı
olacak doğru bilgiler ve gerçek bilgiler ellerinde
yok. Tabi bu şekilde olunca gerçekçi politikalar
üretmeleri de mümkün olmuyor. Ben Cumhur-
başkanımızın ziyaretinin hem görüşme, konuşma,
oradaki doğru bilgileri aktarmasının önemli oldu-
ğunu görüyorum. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde gerçekten önemli bir diplomatik ba-
şarı elde etmiştir” ifadelerini kullandı. DHA

DIPLOMATIK BASARI
ELDE EDILDI

Ömer MEŞE

omermese@gmail.com

KONUK YAZAR

Askerlik nedeniyle 
işten ayrılma 

S igortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası
Kanununda belirtilen şartları taşımaları ha-
linde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda

belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.
İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları aşağıda

belirtilmiştir.
•Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
•Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120

gün hizmet akdine tabi olmak, (18.01.2019 tarihi ve
sonrasında hizmet akdi sona erenler için, aynı işve-
renle olup olmadığına ve eksik gün nedenlerine bakıl-
maksızın hizmet akdinin feshinden önceki son 120
günlük dönemde hizmet akdinin bulunması halinde
son 120 gün şartının sağlanması bakımından yeterli-
dir. Prim ödenmesi şart değildir.)

•Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde
en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş
olmak,

•Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde
en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik or-
tamda başvurmak,Kural olarak istifa eden işçilere iş-
sizlik maaşı ödenmiyor. Askerlik nedeniyle işten
ayrılmada bir çeşit istifa ancak askerlik nedeniyle
işten ayrılmada ayrı bir durum söz konusudur.  İşsiz-
lik maaşı/ödeneği alabilmenin esaslı şartı kendi istek
ve kusuru dışında işsiz kalmak vardır. Askerlik nede-
niyle işten ayrılmada da zorunlu ve kendi isteği dışına
bir ayrılma söz konusu olduğu için işçiler bu kodla
(kod 12- askerlik) işten ayrılırlarsa ve işsizlik maaşı
almak için gerekli diğer şartları (son 3 yılda 600 gün
prim / son 120 gün hizmet akdi ile çalışma ve baş-
vuru) taşırlarsa işsizlik maaşı/ödeneği almaya hak ka-
zanırlar.

Burada hatırlatılması gereken bir husus daha var
ki askerlik nedeniyle işten ayrılan işçiler askerlik sıra-
sında değil askerlikten önce işsiz kaldığı dönem ve as-
kerlik dönüşü işsiz kaldığı dönem için işsizlik
maaşı/ödeneği alabilmekte, fiilen asker olduğu dö-
nemde söz konusu maaşı/ödeneği alamamaktadırlar.
İşçi askerden önce işsizlik maaşına/ödeneğine başvur-
muşsa askere gidince maaş/ödenek kesiliyor kalanı
askerlik dönüşü ödeniyor. Hemen askere gitmişse dö-
nüşte İŞKUR’a başvurarak çalışana kadar işsizlik
maaşı alabiliyor.İşsizlik maaşı/ödeneği ödeme süresi
son 3 yılda ödenen prime göre en fazla (600 gün için
6 ay, 900 gün için 8 ay ve 1080 gün için 10 ay) 10 ay
olabiliyor.

Saygılarımla...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Şentop, TBMM'nin
kuruluşunun 100'üncü yılı anmaları için düzenlenecek etkinliklere ilişkin görüştüklerini açıkladı

TBMMBaşkanı Mustafa
Şentop ve CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu,

TBMM'de gerçekleştirdikleri görüşme
sonrası basına açıklamada bulundu.
Şentop, toplantı gündeminin
TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yıl
dönümü şerefine yapılacak etkinlikler
olduğunu söyledi. 100'ünü yıl için bir
dizi program düşündüklerini aktaran
Şentop, "Bu konuda geçen hafta millet-
vekili arkadaşlarımızdan görüşlerini,

önerilerini yazmaları için talepte bulun-
muştum. Bu hafta da siyasi partilerimi-
zin grup başkanlarını ziyaret etmek için
kendilerinden randevu istemiştim. Dün
Sayın Naci Bostancı'yla görüştüm,
bugün de Sayın Kılıçdaroğlu'yla görü-
şerek, hem düşündüklerimizi anlattım,
hem de kendilerinin önerilerini aldım"
diye konuştu.

Güzel çalışmalar olacaktır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise

Şentop'un 100'üncü yıl şerefine güzel
bir çalışma başlattığını belirterek,
"Benim de düşüncelerimi sordu.
Kendilerine düşüncelerimi aktardım.
100'üncü yıl dolayısıyla güzel bir ça-
lışma olacak. Hem yazılı, hem de
görsel olarak özel bir çaba harcıyor-
lar. Umarım hep beraber bunların ta-
nığı oluruz. Güzel çalışmalar
gerçekleşecektir. Ben Sayın Başkan'ın
aktardığı bilgiler için kendisine 
teşekkür ederim" dedi.

Görüşmeden somut
bir sonuç çıkmadı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın ABD 
ziyaretine ilişkin, “Trump ve Erdoğan'ın görüşmesinden iki ülke
arasındaki sorunların çözümüne yönelik somut sonuç çıkmamıştır” dedi

CHP Parti Meclisi
(PM) Genel Başkan
Kemal Kılıçdaroğlu

başkanlığında, genel merkezde
toplandı. Toplantı devam ederken,
basın toplantısı düzenleyen Sözcü
Faik Öztrak, ilk olarak Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın ABD ziyare-
tini değerlendirdi. Öztrak, "Trump
ve Erdoğan'ın görüşmesinden iki
ülke arasındaki sorunların çözü-
müne yönelik somut bir sonuç
çıkmamıştır. Trump ve Erdoğan'ın
görüşmesi hiçbir konuda anlaşa-
mayan ama birbirinden de kopa-
mayan iki ismin toplantısında
görünümünde geçmiştir. İkili iliş-
kileri tıkayan ve milletimizin gele-
ceğini ilgilendiren pek çok sorun
halen ortada durmaktadır.
ABD'nin Suriye'deki pozisyonu ve
terör örgütünün Suriye'deki uzan-
tısına bakış açısı değişmemiştir.
FETÖ ile herhangi bir gelişme

yoktur. F-35 ve S-400 meselesi or-
tadadır" diye konuştu.

Resmi zabıt tutuldu mu?

CHP'li Öztrak, Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve ABD Başkanı Trump
arasında baş başa 1 saat 15 daki-
kalık görüşme yapıldığını belirte-
rek, "Bu görüşmeye Dışişleri
Bakanlığı'ndan resmi bir görevli
katılmış mıdır? Bu görüşmede
resmi bir zabıt tutulmuş mudur,
yoksa tutulmamış mıdır? Bu gö-
rüşmenin ayrıntıları Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlı-
ğı'nın arşivlerine girmiş midir
yoksa resmi arşivlerden gizlenmiş
midir? Dış ilişkileri kişisel olarak
yürütemezsiniz. Dış ilişkiler ku-
rumsal bazda yürütülmelidir ve
daha sonra gelecek iktidarlar ne-
rede ne olduğunu, ne vaatler veril-
diğini açıkça görmelidir" dedi.
DHA

TBMM'de kitap yasağı
CHP İzmir Milletvekili Mustafa
Balbay’ın kitabı, "güvenlik"
gerekçesiyle TBMM’ye alınmadı

Son günlerde alınan sıkı güvenlik
önlemleriyle gündeme gelen TBMM
skandal bir yasağa imza attı. Eski

CHP İzmir Milletvekili, gazeteci-yazar Mus-
tafa Balbay’ın kitabı "güvenlik" gerekçesiyle
TBMM’ye alınmadı. Meclis’teki skandal ya-
sağı Adana Milletvekili Orhan Sümer, gün-
deme getirdi. Sümer, TBMM Genel
Kurulu’nda yaptığı konuşmada “baskıcı ve ya-
sakçı zihniyetin, artık milletvekillerinin kaleme
aldığı, her yerde satılan kitapların Meclis’e gir-
mesini engelleyecek bir hale geldiğini" söyledi.
Dün, birkaç milletvekilini ziyarete gelen bir
avukatın çantasından eski CHP milletvekili
Mustafa Balbay’ın “Bitmeyen Deniz Gezmiş”
adlı kitabın çıktığını belirten Sümer, güvenlik
görevlilerinin kitabı bir süre inceledikten sonra
bu kitapla Meclis’e girilemeyeceğine kanaat
getirdiklerini açıkladı.

Balbay'da mı giremeyecek?

Sümer, kitapta nasıl bir sakınca olduğunu
soran avukata “Güvenlik gerekçesiyle bu tür
siyasi kitaplara izin vermeyeceğiz” yanıtının
verildiğini aktararak yasaklanan kitabı Genel
Kurul’da gösterdi. Sümer şöyle devam etti:
“Sayın Balbay’ın kitabının meclis yerleşkesine
alınması nasıl bir güvenlik zafiyeti doğuruyor?
Bakın, kitap şu an Genel Kurul’da ve benim
elimde. Nasıl bir güvenlik eksiğine neden
oldu? Kitabın yazarı eski milletvekilimiz 
Mustafa Balbay’ın da mı Meclis’e girmesini
yasaklayacaksınız?”

Ahmet Altan'ın
tutuklanması yanlış

Türkiye
Barolar
Birliği

(TBB) Başkanı Metin
Feyzioğlu, Erzurum
Baro Başkanlığı'nda
Erzurum Baro Başkanı
Av. Talat Göğebakan ve
Gümüşhane Bayburt
Baro Başkanı Av. Ser-
ken Pekmezci ile basın
mensuplarının sorula-
rını yanıtladı. Metin
Feyzioğlu, Ahmet Al-
tan'ın yeniden tutuklan-
masıyla ilgili soruyu
şöyle yanıtladı: "Ahmet
Altan'ın cezaevine gönderilmesi Ahmet Altan'ın
tekrar tutuklanması meselesini özelde değil 'Türki-
ye'nin tahliye edildi 24 saat sonra tekrar tutuklandı'
genel şeması üzerinde konuşalım. Tahliye ediliyor
sosyal medyada kampanya başlıyor. Tahliye kararı
verenler tutukluyor. Bizim kanunumuzda dava
aşamasında tahliye kararını verdikten sonra buna
itiraz yoktu. Eskiden mahkeme tahliye kararı verdi
mi tahliye olurdu dava aşamasında mahkemenin
tahliye ettiğini savcının itirazı üzerine tekrar tutuk-
layabilir haline geldi. Ben bunu sisteme aykırı bulu-
yorum. Mahkemenin tahliye kararıyla bu iş biterse
tahliyeye karşı itiraz edilip sistem yıpranıyor.  Tu-
tuklama istisna özgürlük kuralsa mahkemenin tah-
liye verdiği kişinin savcının itirazıyla tutuklanması
doğru değil. Bunun üzerinde çalışırsak bu tür pole-
miklerin biteceği kanaatindeyim. Kişilerden bağım-
sız konuşmayı öğrenelim. Sistemi kurduğunuzda
daha doğru olur diye düşünüyorum." 

KHK meselesi 

Feyzioğlu, Kanun Hükmünde Kararname
(KHK) ile ihraç edilenlerle ilgili de şu değerlendir-
meyi yaptı: "FETÖ bizin sinir uçlarımıza kadar
girmişti. Pek çok kurumda temizlik yapıldı. KHK
ile ihraçlar oldu. Olağanüstü bir dönemdi. Bu
tedbir uygulandı. Avrupa Konseyi ile Türkiye ih-
raçları inceleme komisyonu kurdu. 85 bin dosya-
nın yüzde 10'unu kabul etmiş yüzde 90'ında hata
görmemiş. Reddettiği taleplerin tamamı da idari
yargıya gidecek. Komisyonun gerekirse tetkik hâ-
kimleriyle daha da desteklemek gerekir. İdari yar-
gının hiç kimseden çekinmeden arkasında kapı
gibi Danıştay var hukuk var diyerek adil yargıla-
mayı gerçekleştirip delil yoksa ihracı iptal etmesi
lazım. Tweet atsaydım manşet olurdum. Yüzüne
karşı söylediğim için FETÖ PKK, DHKP/C ida-
renin, mahkemelerin ve devletin haksızlık yapma-
sını istiyor. Devlet haksızlık yaparsa taban
kazanırlar. Devlet uygun yaparsa sömürecekleri
bir şey kalmıyor. En rahatsız oldukları bu. Biz de
devlet olarak yargıyı rahat bırakalım. KHK'larla
ilgili mesele idari yargının en makul sürede adil
yargılama yaparak çözülecektir." 

RTÜK karıştı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyo-
nu'nda sunum yapan Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

Başkanı Ebubekir Şahin'e CHP milletvekil-
leri, Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliğinin
düşürülmesi nedeniyle tepki gösterince tar-
tışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine
komisyona ara verildi. TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu'nda 2020 yılı bütçe gö-
rüşmelerinde RTÜK'ün bütçe sunumunu
yapan Ebubekir Şahin, CHP milletvekilleri-

nin tepkisiyle karşılaştı. CHP milletvekilleri,
'RTÜK TBMM iradesini gasp edemez',
'RTÜK Başkanı kendi başkanlığını düşür-
sün' yazılı dövizler açarak Şahin'i protesto
etti. CHP'li Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeli-
ğinin düşürülmesine tepki gösteren
CHP milletvekilleri, "TBMM'nin seçtiği bi-
risini alamazsınız. Üç yerden maaş alıyor-
sunuz. Milletin iradesine saygısızlık yapan
birisi burada konuşamaz" diyerek tepkilerini
dile getirdi. Tartışmanın büyümesi üzerine
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sunumunu
bitirmek zorunda kalırken, komisyona ara
verildi. 

Yüzüncü yıl için buluştular

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’de yaptığı
görüşmenin Türkiye adına olumlu ve başarılı geçtiğini ifade etti.

Faik
Öztrak
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İSTANBUL

PAZARCILAR PERİŞAN Ispanak satışlarının durduğunu 
anlatan pazar esnafı, “Aldığımız ıspanaklar tezgahta kalıyor.
Bedava versek bile kimse almak istemiyor. Durum bu” dedi.
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İ stanbul'da geçtiğimiz günlerde
ıspanağın içerisine karışan ya-
bancı otlardan kaynaklı zehir-

lenme vakaları nedeniyle hızla düşen
ıspanak alımlarının ardından, pazarcı
esnafı pazara ıspanak getirmekten
vazgeçti. Birçok esnaf tezgahından
ıspanağı kaldırırken vatandaşlar ise
ıspanağın bedava verilmesi durumda
dahi almayacaklarını dile getirdi. İs-
tanbul'da geçtiğimiz günlerde ıspa-
nağın içerisine karışan yabancı
otlardan kaynaklı zehirlenme vakala-
rının ardından, mutfağın vazgeçilmez
sebzeleri arasında yer alan ıspanağa
rağbet düştü. Daha önce halk pazar-
larında ev kadınlarının alışveriş liste-
sinde bulunan ıspanak,
yaşanılanların ardından listeden çıka-
rıldı. Birçok pazarcı esnafı ıspanağın
alıcı bulmamasının ardından pa-
zarda ıspanağı tezgahından çıkardığı
görüldü. Pazarcılar pazara ıspanak
getirmekten vazgeçti. Öte yandan pa-
zarcılar İstanbul Toptancı Hali'nde
ıspanakların beklediğini kimsenin
almak istemediğini belirtti. Satılır ni-

yetiyle tezgahına ıspanak koyan bazı
pazarcılar ise ıspanağın sağlıklı oldu-
ğunu inandırmak için çiğ çiğ tüket-
meye devam etti. 

Kimse almıyor 

Vatandaşın ıspanak almamasından
yakınan sebze ve meyve pazarında
esnaflık yapan Mehmet Uzun, "Ispa-
nak halde bedava kimse almıyor. Ze-
hirleneceğiz diye almamaya
başladılar. Ispanak bedava ama va-
tandaş almıyor. Ispanağı getirdiğimiz
gibi çöpe atıyoruz. Tezgahlara getiri-
yoruz ama kimse almayınca çöpe atı-
yoruz. Şimdi kabak, karnabahar
alıyorlar" dedi. Eskiden 10 kasa getir-
dikleri ıspanağı şimdi 2 kasaya dü-
şürdüklerini ifade eden Esnaf
Hamza Kaymak, "Ispanak getiriyo-
ruz ama az getiriyoruz. Eskiden 10
kasa getiriyorsak şimdi 2 kasaya dü-
şürdük. Fiyatını 5,6 liraya düşürdük
diyoruz yine almıyorlar. Çıkan haber-
ler yüzünden kimse almıyor. İlk gün-
ler de kimse almıyordu yine şimdi
yavaş yavaş toparlanıyoruz. Tabi es-

kisi gibi alınmıyor. Bir müşterim var,
lokantaya ıspanak götürüyordu gelen
müşterileri yemediği için geri getirdi.
Şu an ıspanak mevsimi alsınlar" şek-
linde konuştu.

Korkudan yiyemiyoruz

Zehirli olduğu için almadığını söyle-
yen müşteri Filiz İlkyaz, "Zehirli ol-
duğunu duyduk o yüzden
almıyorum. Korkudan deneyeme-
dim. Neyin olacağını bilemediğimiz
için güvenemiyorum. Ailecek ıspa-
nağı çok seviyoruz. Şimdi korkudan
alıp çocuklarıma yediremiyorum"
dedi.

Bedava verseler almam

Bedava verseler de almayacağını an-
latan müşteri Makul Kuşçu, "Ispa-
nak zehirli olduğundan dolayı
almıyorum. Ne kadar garantide de
deseler o riski göze alamam. Bedava
da verseler almam. Çocuklarımın ha-
yatı risk konusu olmuş olur" ifadele-
rini kullandı.
HABER MERKEZİ

2020 Yılı Muhtelif Duvar ve Bina Cephelerine Vinil Baskı Yaptırılması, Tasarım ve Uygulama
Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/586000
1-İdarenin
a) Adresi : BEŞTELSİZ MAH. BELEDIYE CAD. NO. 5 34020 

ZEYTİNBURNU ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124131111 - 2124131212
c) Elektronik Posta Adresi : hdarcan@zeytinburnu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 35.000 metrekare vinil hizmeti Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 

alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BEŞTELSİZ MAH. BELEDİYE CAD.NO:5 

ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 10.12.2019 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriter-
ler:
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,
Sanayi Sicil Belgesi
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
hissesine 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 tarihin-
den sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korundu-
ğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir
banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans
mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. 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
düzenlenen 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
kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini su-
nabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağ-
lanmadığına 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 muha-
sebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. 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 ciro-
nun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olma-
ması 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 parasal 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 % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge-
ler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Kapasite Raporu
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü dijital baskı, tasarım ve uygulama hizmeti işleri
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 ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜR-
LÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 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
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

BASIM, TANITIM VE DUYURU HİZMETİ ALINACAKTIR
ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1083762)

ISTANBULLU ISPANAK
YEMEKTEN
VAZGECTI

Pazarcılar tezgaha 
ıspanak koymaktan
vazgeçti. Vatandaş 
zehirlenmenin ıspanaktan
kaynaklanmadığına
inanmadı. Zehirlenme
vakalarından korkan
vatandaş, ıspanak 
tüketmekten vazgeçti

Ataşehir geri
dönüşümü konuştu
Ataşehir Belediyesi ile ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme
Vakfı) tarafından sıfır atığın önemine dikkat çekmek için “Geri Kazanımın Yerküre İçin
Önemi ve Türkiye’de Geri Dönüşüm” konulu eğitim semineri düzenlendi

aTaşeHİr’DeKİ İlköğre-
tim okullarında görevli
öğretmenlerin katılımıyla

gerçekleştirilen “eğiticinin eğitimi
Semineri” ataşehir Belediyesi
Cemal Süreya etkinlik Salonu’nda
yapıldı. ÇeVKO Vakfı eği-
tim şefi murat anaç,
"milli eğitim Ba-
kanlığı'yla ortak
bir protokol ile
“Gelecek için
Geri Dönüşüm”
isimli bir pro-
jeye

imza
attık.

Geçtiğimiz yıl 10 ilçede bu projeyi
hayata geçirdik. Bu yıl ataşehir’in de
içinde olduğu 12 ilçede projemizi
devam ettireceğiz. Bu proje ilkokul
4. sınıf öğrencilerini hedefliyor. Ön-
celikli temel amacımız öğrencilerin
ambalaj atıklarının geri dönüşümü
konusunda daha da bilinçlenmesini
sağlamak. İlk etap olarak “eğiticile-
rin eğitim” semineriyle, çocukları-
mızın eğitimlerini gerçekleştiren
değerli öğretmenlerimizi bilgilen-
direrek geri dönüşüm uygulama-
ları ve yararları konusunda bilgi
paylaşımında bulunmuş olacağız.

Sonrasında ise eğitsel kol çalışma-
larıyla öğrenci eğitimleri ve tiyatro-
lar düzenleyeceğiz” dedi.

Dönüşümün faydaları
anlatıldı

murat anaç eğitim
seminerinde; ülke-
mizde ve dünya-
mızda meydana
gelen çevre kirli-

liği ve boyutla-
rının son

durumu,

geri dönüşüm yöntemleri ve kulla-
nım alanları, geri kazanımın yerküre
için önemi ve Türkiye’de uygulanan
geri dönüşüm sistemleri ile geri dö-
nüşümün faydaları konuları hak-
kında sunum yaptı. Özellikle “Sıfır
atık” projesi kapsamında bireylerin
ve kurumların üzerine düşen sorum-
luluklara da değinen anaç şunları
söyledi: “Doğal kaynaklarımızın ko-
runmasıyla; 1 ton kâğıt atık 17 ağacı
kesilmekten kurtarır. 1 ton cam atığı-
nın geri dönüşümüyle 100 litre pet-
rol tasarrufu sağlanır. Kâğıt ve
camın geri dönüşümünden ise
yüzde 50 su tasarrufu sağlanır.
enerji tasarrufu sağlanır. Örneğin
alüminyum içecek kutularının geri
dönüşümü sayesinde cevherden
üretime göre yüzde 95 enerji tasar-
rufu sağlanır. ekonomiye katkı sağ-
lanır. Böylece hammadde
azaltılması yavaşlatılır. enerjide dışa

bağımlılık ihtiyacı azalır.
Geri dönüşüm tesisle-

riyle iş olanakları ya-
ratılır ve en önemlisi

de gelecek nesillere
kullanabilecekleri kay-

naklar bırakılır. Onlara
daha mutlu olacakları,

daha yaşanılır bir çevre su-
nulur.” aynUr CİHan

HER ŞEY 
SAĞLIKLI BİR
ÇEVRE İÇİN

Hayır 
kapısı hayır

dağıtıyor

Bayrampaşa’nın en hayırlı
kapısı olan ‘Hayır Kapısı’ yakın
zaman önce Bayrampaşa’ya

atanan Kaymakam Dr. Soner şenel’i ilçe-
deki iş insanları ile kahvaltıda bir araya
getirdi. Belediye hizmet binasındaki Hayır
Kapısı’nda düzenlenen programda, Hayır
Kapısı’nın bugüne kadar yaptığı tüm yar-

dımlar bir bir anlatıldı. Desteklerinden do-
layı iş insanlarına teşekkür eden Hayır Ka-
pısı Onursal Başkanı melahat aydıner, iş
insanlarının sürece daha fazla katkı sun-
malarını arzu ettiklerini söyledi.

Yardım etmek gerek

İhtiyaç sahiplerine yardım etmenin sosyal

belediyecilikten öte insani bir sorumluluk
olduğuna vurgu yapan Başkan aydıner,
“yardımlarımızın ana omurgasını Hayır
Kapımız oluşturuyor. yapılan başvurular
inceleniyor ve Hayır Kapımız kanalıyla
gerçek ihtiyaç sahiplerine her türlü yardım
sağlanıyor. Kıymetli eşim melahat aydı-
ner’in fedakârlıklarıyla ve gönüllü çalışan-

larıyla faaliyetlerini sürdüren Hayır Kapı-
mız yılda yaklaşık 10 bin ailenin kapısını
çalışıyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu hayır
ve gönül işine maddi ve manevi destek
veren iş insanlarımıza, STK’larımıza ve
tüm hayırseverlerimize ayrı ayrı teşekkür
ediyor, şükranlarımı sunuyorum. allah
hepsinden razı olsun.” dedi.

Murat
Anaç
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A vcılar Belediyesi’nde 800 çalı-
şanı ilgilendiren Toplu İş Söz-
leşmesi’nde imzalar atıldı.

Törende Belediye İş Sendikası Genel
Başkanı Nihat Yurdakul ve İstanbul 2
No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir,
Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan
Hançerli, Başkan Yardımcıları ve Mec-
lis Üyeleri yer aldı. Sözleşmeye göre,
haftalık çalışma saati 45’ten 40’a düşü-
rülürken, maaşlarda ve yol-yemek pa-
rası gibi ücretlerde artış yaşandı.
Belediye İş Sendikası Genel Başkanı
Nihat Yurdakul, Avcılar Belediye Baş-
kanı Turan Hançerli’ye teşekkür ederek
tüm çalışanları kapsayan, kimseyi ayırt
etmeyen bir sözleşme imzalandığını
belirtti. İmzalanan sözleşmenin bir
başlangıç olduğunu ifade eden Yurda-
kul, haftalık çalışma saatinin 45’ten

40’a düşürülmesi için yıllardır birçok
işyerinde mücadele yürüttüklerini
ancak Turan Hançerli’nin bu konuda
çok olumlu bir tavır sergilediğini söy-
ledi.

Verdiğimiz sözü tuttuk

Turan Hançerli de sendika yöneticile-
rine teşekkür ederek çalışanlara, “Avcı-
lar halkı adına verdiğiniz emeklerden
dolayı teşekkür ediyorum elinize eme-
ğinize sağlık. Sizlerin koşullarının daha
da iyi olması için elbette çalışacağız”
diye seslendi. Türkiye’de belediyelerin
merkezi hükümetin baskısı ve gelirlerin
azalmasıyla her geçen gün daha kötü
konuma düştüğünü ifade eden Han-
çerli, “Ama çok şükür seçim meydanla-
rında verdiğimiz sözü bugüne kadar
tuttuk. ‘Müteahhite değil önce çalışma
arkadaşımıza’ dedik, ‘önce işçilere’
dedik ve bırakın bir günü, 1 saat bile

maaşlarınızı geciktirmedik” dedi.

Siz iyiyseniz biz de iyiyiz
Haftalık 40 saat çalışma için “100 yıl
öncenin tartışması” diyen Hançerli,
“45 saat çalışma ile 40 saat çalışma
arasında bir fark olmayacak. Daha iyi
üretim, daha iyi çalışma olacak. Daha
verimli çalışacağımıza inanıyorum.
2020’de haftada 40 saat çalışacağız.
Yani otomatik olarak maaşlara yüzde
12,5 zam geliyor 2020’de. Ama ‘45 sa-
atten 40 saate düşürüyoruz, zam yap-
mayalım’ da demedik. 2020’de
enflasyon, artı enflasyonun üzerinde
maktu bir ücret zammı öngördük.
Saat düştü, bırakın maaşı düşürmeyi
zam vermekten de geri kalmadık. Ça-
lışma arkadaşlarımızın mutluluğu, hu-
zuru, güveni bizim en önemli
meselelerimiz. Siz iyi olduğunuzda biz
de iyi oluruz. Siz üzüldüğünüzde biz
de üzülürüz” ifadelerini kullandı.

ZAYİ İLANI 
Adıma kayıtlı Avcılar vergi dairesine bağlı  4100723166

cihaz Arçelik VZT000220 TR EFT POS yazarkasa
AS0000036045  ruhsatımı kaybettim. Hükumsüzdür.

Bahattin Görmek

Avcılar Belediyesi’nde 800 çalışanı
ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi,
Türk İş’e bağlı Belediye İş
Sendikası İstanbul 2 No’lu Şubesi
ile Avcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli arasında imzalandı.
İmzalanan sözleşmenin önemine
vurgu yapan Hançerli, “Hayatımda
bu kadar mutlu olduğum ilk
sözleşme bu oldu” dedi

BARIŞ KIŞ 

AVCILAR EMEK
ICIN IMZALADI 

Çalışma arkadaşları
arasında mutabakat 
İmzalanan sözleşmenin son derece önemli
olduğuna vurgu yapan Hançerli, “Karşılıklı iki
grubun, işverenle çalışanın sözleşmesi değil bu. Bu
sözleşme, çalışma arkadaşlarının aralarındaki mu-
tabakat. Çalışma mutabakatı olarak kabul edin.
Biz karşı karşıya hiçbir zaman gelmedik, bundan
sonra da gelmeyiz merak etmeyin” şeklinde
konuştu.  Belediye İş Yöneticileri ile Turan Hançer-
li’nin imzaları atmasının ardından karşılıklı çiçekler
takdim edildi. Hayatındaki en önemli sözleşmeyi
imzaladığını ifade eden Hançerli, “Hayatımda bu
kadar mutlu olduğum ilk sözleşme bu oldu. Bu
yüzden bu çiçeği kurutup saklayacağım” dedi.

Şansın böylesine
yazıklar olsun!
Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi’nde yolda yürürken bir deste halinde 10 bin TL bulan işçi emeklisi, bunu polise
teslim etti. Mahallede günün konusu olan paranın, şans oyununda kazanılan ikramiye olduğu ortaya çıktı

AmBArLı Mahallesi’nde aile
hekiminden dönen 65 yaşın-
daki Nusret Acaralp, salı

günü öğle saatlerinde kaldırımda bir
deste para buldu. İşçi emeklisi Aca-
ralp,  bir süre paranın sahibini araştırdı
ancak, bulamadı. Çevredekilere bir mik-
tar para bulduğunu, sahibi çıkarsa ya-
nına gelmesini söyleyen Nusret Acaralp,
soluğu dün sabah Avcılar Emniyet Mü-
dürlüğü Merkez Polis Amirliği’nde  aldı.
Bulduğu parayı polis merkezi amirine
teslim eden Acaralp, “Köşede çıkmaz
sokakta bulduğum paranın mutlaka ihti-
yacı olan birisinin olduğunu düşündüm.
Umarım en kısa sürede bulur, sahibine
teslim ederim. Benim maaşımın çok üs-
tünde bir rakam. Bir an önce sahibinin
bulunması beni rahatlatacaktır” dedi.

Paranın sahibi geldi

Nusret Acaralp'in mahalle bakkalına
"Toplu para kaybeden varsa, bunu po-
lise teslim edeceğim. Gidip oradan
alsın" sözleri üzerine parayı kaybeden
kişi, aynı gün akşam saatlerinde  kara-
kola giderek parayı teslim aldı. Husu-
metlileri olduğunu belirterek,
kamera karşısına çıkmayan tallihlinin
'Çifte şanslı' olduğu ortaya çıktı. Talihli-
nin arkadaşı Hakan Kocaöz, arkadaşı-
nın bir şans oyunundan kazandığı 10

bin TL'yi eşofmanın cebine koyduktan
sonra kahveye gelerek yanlarında çay iç-
tiğini, otomobiline binerken de bunu dü-
şürdüğünü söylediğini belirterek,
" "Arkadaşımız bulunan paranın kendi-
sine ait olduğundan emindi. '6 bin 600
TL'si 200'lük, kalanı 100 TL'lik olmak
üzere 10 bin TL olduğunu belirterek,

içinde tek 1 tane bile 50 TL varsa benim
değildir' dedi. Polis, yaptığı araştırma
sonunda paranın arkadaşımıza ait oldu-
ğunu tespit ederek ona teslim etti. Bu
olay mahallede günün konusu oldu. Bir
arkadaşı "Çifte şans. Şansın böylesi az
bulunur. İki kez ikramiye kazanmış
oldu" dedi.

Sevgiye engel yok
Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordi-
nasyon Merkezi, ilçede yaşayan engelli
vatandaşların kaybolmaları duru-
munda bulunmalarını kolaylaştıracak
kişisel kodları dövmeyle kollarına işledi

ESENyUrT Belediyesi, ilçede ya-
şayan engelli vatandaşların ya-
şamlarını kolaylaştırmak için

başlatılan ‘Sevgi İzi’ projesi kapsamında ça-
lışmalarına devam ediyor. Esenyurt Beledi-
yesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki
Engelliler Koordinasyon Merkezi, Esenyurt
Nikah Sarayı’nda düzenlediği etkinlikle il-
çede yaşayan 100 engelli vatandaşın koluna
sevgi izi bıraktı. Programa katılan Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un
eşi Nesrin Bozkurt ve Esenyurt Belediyesi
Başkan Yardımcısı Halis Şimşek çocuklara
destek oldu. İlçedeki engelli vatandaşları te-
lefonla arayarak etkinliğe davet eden ekipler,
engelli bireylerin ve ailelerin bilgilerini polis
memurlarıyla birlikte sisteme girerek, verilen
kişisel kodları vatandaşların kollarına işledi.
Engelliler Koordinasyon Merkezi, bu uygu-
lama ile özel vatandaşların kaybolması du-
rumunda kolaylıkla bulunmasını hedefliyor.

Engelli bireyler kolaylıkla bulunuyor

Proje kapsamında benibuldular.com adlı si-
teden zihinsel engelli, alzheimer, işitme en-
gelli ve benzer hastalıklara sahip
vatandaşlar için alınan numaralar, engelli
bireyin kollarına işleniyor. Bu numara saye-
sinde bireyin kaybolması durumunda, onu
bulan vatandaşlar en yakındaki polis, jan-
darma veya ilgili birime başvurduğunda,
tüm iletişim ve diğer gerekli bilgilerine ulaşı-
labiliniyor. Numaralar sadece Türkiye'de
değil, yurtdışında da geçerli oluyor. Böyle-
likle yakınlarının kaybolması korkusundan
kurtulan vatandaşlar, Sevgi İzi'ne yoğun ilgi
gösteriyor.  MUSTAFA DOLU

Okumak
gibisi yok
Kitap okumanın önemi ve ülkemizde Kitap
Okuma Oranını Çoğaltmak” konulu söyleşi
düzenlendi. Söyleşide İSTEK Uluğbey
İlkokulu, 3. Sınıf öğrencileri kitap okuma
alışkanlığını geliştirmekle ilgili fikirlerini
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile
paylaştı. Belediye Başkanı Yüksel ise çocuk-
lara Kartal’da kurulması planlanan yeni
kütüphanenin müjdesini verdi

İSTEK Uluğbey İlkokulu, 3. sınıf öğren-
cileriyle Dünya Çocuk Kitapları Haf-
tası kapsamında “Kitap okumanın

önemi ve Ülkemizde Kitap Okuma Oranını Ço-
ğaltmak” konulu söyleşi düzenledi. Programa,
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel konuş-
macı olarak katıldı. Okulun kütüphanesinde 3.
sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Yüksel, çocuk-
larla kitap okuma alışkanlığının arttırılması ile
çocuklardan bilgi aldı. Okulun kütüphanesinde
çocuklarla sohbet eden Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel, “Derslerinize iyi çalışırsanız,
güzel güzel kitaplar okursanız yarın sizler de yö-
netici olabilirsiniz. Belediye yöneticisi de olabilir-
siniz, iyi bir sağlık yöneticisi de olabilirsiniz.
Hedeflerinizi yüksek tutmalısınız. Bu hedefleri
hayal edebilmek için hayal gücünüzü de geliştire-
cek, fikrinizi de geliştirecek kitap okuma alışkanlı-
ğını mutlaka edinmeniz gerekiyor” dedi.

Kütüphane müjdesi

Gökhan Yüksel, 3. sınıf öğrencileriyle kitap
okuma alışkanlığı üzerine sohbet etti. Yüksel,
kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi için öğ-
rencilerden tavsiyeler alırken, açılışını yakın za-
manda gerçekleştirecekleri ‘Eğlenceli Çocuk
Kütüphanesi’ isminde kütüphanenin kurulacağı-
nın müjdesini verdi. Söyleşinin ardından Yüksel
yaptığı açıklamada, “Çocuklarla kitap okuma he-
yecanını, mutluluğunu yaşadık. Onlardan kitap
okuma alışkanlığını arttırmanın yollarının tüyo-
larını aldık. Kitap okuma alışkanlığını nasıl arttı-
rabiliriz, hangi kitapları daha heyecanlı okuyorlar
onu öğrendik. Kartal Belediyesi olarak yakın za-
manda açacağımız ‘Eğlenceli Çocuk Kütüpha-
nemiz’ var. Onun hakkında çocuklarla fikir
alışverişi yaptık” dedi.

Su zammını
protesto ettiler

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB)
binası önünde “su zammı" protestosu
yapıldı. Halkevleri üyesi yaklaşık 20 ki-

şilik bir grup, Kasım ayı meclis toplantısı öncesi
İBB'nin Saraçhane'deki binası önüne geldi.
İBB'nin giriş kapısında toplanmak isteyen gruba
polis izin vermedi. Grupla polis arasında itişme
yaşandı. Bunun üzerine eylemciler, İBB'nin yan
kapısına geçerek basın açıklaması yaptı. Halkev-
leri Beşiktaş Şube Başkanı Murat Yıldırım, “İs-
tanbul'da yaşayan milyonlarca emekçi sadece
musluktan akan suya değil paketlenmiş içme su-
yuna da para vermektedir. İBB Hamidiye suyunu
satış rakamlarını övmeden önce her hanede içile-
bilir temiz içme suyunun akmasını sağlamalıdır.
Biliyoruz ki bu mümkün. İBB yönetimini bir kez
daha uyarıyoruz. Suya zam yapmayı aklınızdan
çıkarın. Hiçbir haklı gerekçe bulamazsınız"  diye
konuştu. İSKİ'nin su zammı teklifi 28 Kasım'daki
İSKİ Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. 

Meclis üyelerinden yardım istediler
İSTANBUL Büyükşehir Be-
lediyesi'nde işten çıkarılan
işçiler meclis toplantısı

öncesi basın açıklaması yaparak işle-
rine dönmek istediklerini söyledi.
İBB önünde bekleyen işçiler Kasım
ayı 2. Meclis toplantısı öncesinde
basın açıklaması yaptı. "Hak hukuk

diyenler şimdi neredeler",  "Zafer di-
renen emekçinin olacak" sloganları
atan grup adına açıklamayı İS-
PARK'ta çalışırken işten çıkarılan
Umut Aydoğan yaptı. Meclis üyele-
rine seslenilen açıklamada "Perfor-
mansımız belediyenin belgelerinde
mevcuttur” denildi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, imzalar atıldıktan sonra işçilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Hançerli, “Çok anlamlı ve güzel bir güne imza atmış olduk” dedi.
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www.gazetedamga.com.tr
EN GÜNCEL HABERLER, İSTANBUL’UN GÜNDEMİNE İLİŞKİN

ÖZEL HABERLER BİR TIK ÖTENİZDE

İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine ilişkin birçok içeriği bünyesinde
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E vo Morales'in istifa edip
Meksika’ya iltica etmesi-
nin ardından Senatör

Jeanine Anez kendisini geçici
devlet başkanı olarak ilan
ederek, bir sonraki baş-
kanlık seçimlerini en kısa
sürede yapma sözü ver-
mişti. Bunun üzerine
Anez'e karşı olan Mora-
les destekçileri caddelere
çıkarak, karşıt protesto-
lara başladı. Anez karşıtı
protestolar kapsamında
Morales destekçileri ve
polis güçleri arasında çatış-
malar yaşanırken, Morales
destekçisi milletvekilleri de
Anez'in başkanlığının meşruluğuna
itiraz etmeye çalışıyor. DHA

Bolivya'da Senatör Jeanine Anez'in kendini geçici 
devlet başkanı olarak ilan etmesinden sonra, istifa 
edip Meksika'ya iltica eden eski Devlet Başkanı Evo
Morales'in destekçileri ve polis güçleri arasında
çatışmalar yaşandı

DIŞ HABER

Morales destekCılerıMorales destekCılerıMorales destekCılerıMorales destekCılerıMorales destekCılerıMorales destekCılerıMorales destekCılerıMorales destekCılerıMorales destekCılerıMorales destekCılerıMorales destekCılerıMorales destekCılerıMorales destekCılerıMorales destekCılerıMorales destekCılerı
sokaGa CıktısokaGa CıktısokaGa CıktısokaGa CıktısokaGa CıktısokaGa CıktısokaGa CıktısokaGa Cıktı

Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan seçimlerde
Devlet Başkanı Evo Morales'in usulsüzlük yaptığı
gerekçesiyle başlayan protestolara polis güçleri de

dâhil olmuş ve seçimlerde dördüncü kez seçilen Mora-
les, polisin protestolara katılmasıyla bunun bir 'dar-
be'olduğunu basına açıklamıştı. Bunların ardından

ordu, canlı yayında okuduğu bildiri ile Morales'in istifa-
sını talep etmiş ve Morales de görevini bıraktığını
açıklayıp, Meksika'ya iltica etmişti. Daha sonra ise

Senatör Jeanine Anez kendini geçici devlet baş-
kanı ilan etmiş ve dün de Bolivya Silahlı
Kuvvetleri Senatör Jeanine Anez'i ge-

çici devlet başkanı olarak tanı-
dığını açıklamıştı. 

NELER 
OLMUŞTU?

Morales destekCılerı
sokaGa Cıktı

ABD ile yeni bir sayfa  

Cumhurbaşkanı recep
Tayyip Erdoğan ve abD baş-
kanı Donald Trump gerçek-

leştirdikleri baş başa ve heyetler arası
görüşmelerin ardından ortak basın top-
lantısı düzenledi. abD başkanı Donald
Trump ile görüşmesinde gündemde yer
alan konulara ilişkin kapsamlı ve samimi
görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyle-
yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye-
abD ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı bir
zeminde ilerletilmesi, iş birliğimizin de-
rinleştirilmesi konularında hemfikiriz.
köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şe-
kilde, ilişkilerimizde yeni bir sayfa aç-
makta kararlıyız. Sayın başkan’la, milli
güvenliğimizi tehdit eden terör oluşum-
larıyla mücadele konusunda karşılıklı
irademizi teyit ettik. DEaş’a karşı ortak
mücadelemizin sürdürülmesinin öne-
mine değindik” dedi. Türkiye’nin, 9
Ekim’de başlattığı barış Pınarı harekâ-
tıyla, terörle mücadelede yeni ve önemli
bir adım attığını vurgulayan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Ülkemiz, bu harekâtla
Pkk/YPG’nin Suriye’deki ayrılıkçı günde-
mine ağır darbe vurmuştur. 17 Ekim mu-
tabakatımızla Suriye’de iş birliğimizin
geliştirilmesi için önemli bir fırsat yaka-
ladığımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

HEDEF DÖNÜŞÜ SAĞLAMAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 350 bini kürt
toplam da 4 milyon Suriyeli göçmene
Türkiye’nin ev sahipliği yaptığına dikkat
çekerek, “Cerablus'ta 365 bin Suriyelinin
kendi topraklarına geri dönüşünü sağla-
dık. barış Pınarı harekatı ile güvenli hale
getirdiğimiz şehir ve köylere de geri dö-
nüşler başladı. hazırladığımız ve Sayın
Trump'la paylaştığımız plan ve projeyi
bm ve uluslararası toplumun da deste-
ğiyle hayata geçirebilirsek önümüzdeki
dönemde geri dönenlerin sayısı daha da
artacaktır. hedefimiz ilk güvenli bölge,
ırak sınırından Cerablus'a kadar olan
bölgeye 1 milyon insan yerleştirilebilir.
rakka Deyr-ez Zor bu bölgeye de 1 mil-
yon yerleştirilmesi halinde bu rakam 2
milyon olur” sözlerini kullandı.

UYGUN TEKLİFLE
PATRIOT ALIRIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygun teklif
verilmesi halinde Türkiye’nin Patriot
hava savunma sistemlerini satın alabile-
ceğini ifade ederek, “S-400 ve F-35
programı başta olmak üzere karşılaştığı-
mız sınamaların üstesinden ancak diya-
logla gelebiliriz. başkan'a uygun teklif
verilmesi halinde Patriot almak istedi-
ğimi yeniden söyledim. abD kongre-
si'yle de yapıcı bir diyalogla
angajmanımızı sürdürmeye hazır oldu-
ğumuzu Sayın başkan'la paylaştım” ifa-
delerini kullandı. Dha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile düzenlediği ortak basın toplantısında,
“Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı bir zeminde ilerletilmesi, iş birliğimizin derinleştirilmesi konularında
hemfikiriz. Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde, ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız” dedi

İmamoğlu’ndan yatırım hamlesi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra’daki temaslarında çeşitli finansal
ve yatırım kurumlarının yöneticileri ile buluşarak finans ve yatırım
dünyasının temsilcileriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Londra’daki temaslarında ilk ola-
rak Türkiye Londra Büyükelçisi

Ümit Yalçın’ı ziyaret etti. Ardından Kraliyet
Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Başkan Yar-
dımcısı Sir Simon Fraser ve ekibi ile bir araya
geldi. 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra’daki
temaslarinda ilk olarak Türkiye Londra Bü-
yükelçisi Ümit Yalçın’ı ziyaret etti. Ardından
Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Baş-
kan Yardımcısı Sir Simon Fraser ve ekibi ile
bir araya geldi. Toplantıdan sonra Reuters
haber ajansına röportaj veren İmamoğlu,
Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadık
Khan ile bir araya gelmesi öncesinde, öğle
yemeğinde London&Partners (L&P) Ajansı

CEO’su Laura Citron’ın konuğu oldu. İstan-
bul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Londra’daki temaslarına
Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yal-
çın’ı ziyaretle başladı. İmamoğlu ve berabe-
rindeki heyet, kaldıkları otelden büyükelçilik
binasının bulunduğu binaya yürüyerek ulaştı.
İmamoğlu, yaklaşık 1 saat süren ziyaret son-
rasında Yalçın’a, İstanbul temalı bir çini
tablo hediye etti. İmamoğlu, büyükelçilik zi-
yaretinin ardından Chatham House’a (Krali-
yet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü) geçerek
Başkan Yardımcısı Sir Simon Fraser ve ekibi
ile bir araya geldi. Birleşik Krallık-Türkiye, İs-
tanbul-Londra ve İstanbul-Chatham House
ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, İngiltere
İstanbul Başkonsolosu Judith Slater de bu-

lundu. İmamoğlu, gö-
rüşmelerin ardından
Chatham House bina-
sında, Reuters’a bir rö-
portaj verdi.
İmamoğlu’nun röportajın
ardından sonraki adresi ise
London&Partners (L&P)
Ajansı’nın, İBB Başkanı
onuruna verdiği, öğle ye-
meği daveti oldu. Yemekli
toplantıda L&P CEO’su
Laura Citron, Doğrudan Ya-
bancı Yatırım Direktörü Neil
Bridge ve Ticaret&Büyüme Di-
rektörü Janet Coyle da ev sahibi
sıfatlarıyla hazır bulundu. 

Irak’ta tansiyon
düşmüyor 3 ölü

IraK'ta Ekim ayının başından bu
yana devam eden hükümet karşıtı

protestolar kapsamında, protestocu-
lar yine sokaklardaydı. Güvenlik güçlerinin, protes-

toculara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği ve 3
kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Başkent Bağ-

dat'ta protestocular ve güvenlik güçleri arasında ça-
tışma yaşandığı ve güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı

gazla protestoculara müdahale ettiği belirtildi. Güven-
lik güçlerinin, Al Khalani Meydanı civarındaki bina-

larda bulunan protestoculara fırlattığı göz yaşartıcı gaz
fişeklerinin isabet ettiği 3 kişinin hayatını kaybettiği bil-

dirildi. Ayrıca protestocuların, Al Khalani civarı tarafın-
dan Tahrir Meydanı'na ilerlemeye çalışan güvenlik

güçlerinin meydana girişine izin vermedikleri belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, protestocuların
Basra yakınlarındaki Mutenna şehrinde de protestolarına

devam ettiği görüldü. Daha önce de protestocular, protes-
toların sonlandırılması için taleplerini yayınlayarak, ülkede

sistemin yeniden kurulmasını talep etmişlerdi.  DHA

Bir garip soru 
aranıyor muyum?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin
Tatar'ın, 'İnterpol tarafından arandığı yönünde' haberler
tartışma çıkardı.  Tartışmalar üzerine Başbakan Tatar,

KKTC Polis Genel Müdürlüğü aracılığıyla Türkiye Emniyet Müdür-
lüğü İnterpol Dairesi Başkanlığı'na, kendisiyle ilgili sorun olup olma-
dığını sordurdu. Ankara'dan gelen cevapta, Başbakan Tatar ile ilgili
bir sorunun olmadığı bilgisi paylaşıldı.
'Başbakan interpol tarafından aranıyor
mu?' tartışması, bazı medya organla-
rında yer alan haberlerle gündemde yer
buldu. 'Yurtdışına gidemeyeceği' yö-
nündeki haberler üzerine Tatar, polisin
kendisi ile ilgili araştırma yapmasını 
istedi. 

SORUN YOK 

Polis Genel Müdürlüğü de Türkiye
Emniyet Müdürlüğü İnterpol Dai-
resi Başkanlığı ile iletişime geçti.
Başbakan Tatar ile ilgili olarak ulus-
lararası bir sorunun olup olmadı-
ğını sorguladı. Ankara'dan
konuyla alakalı gelen cevapta ise Başbakan Tatar ile ilgili bir
sorunun olmadığı bilgisi yer aldı. Bunun üzerine Polis Genel
Müdürü Süleyman Manavoğlu, Başbakan Tatar'a konuyla il-
gili yazılı bilgi verdi. Manavoğlu'nun yazılı açıklamasında,
"Yapılan araştırmada kayıtlarımızda herhangi bir aranırlığı-
nızın bulunmadığı, keza T.C. Emniyet Müdürlüğü Interpol
Daire Başkanlığı tarafından da şahsınızla ilgili bir soruş-
turma veya aranırlık durumunuzun olduğuna dair Genel
Müdürlüğümüze ulaşan bir bilgi bulunmadığı tespit edil-
miştir" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar,
Türkiye Emniyet Müdürlüğü İnterpol Dairesi Başkanlığı'na,

kendisiyle ilgili aranıp, aranmadığını sordurdu

Olayla ilgili açıklama yapan Başbakan Tatar da,
"Son zamanlarda bu konu o kadar yazıldı çizildi ki,
ben bile, bir ara, kendimden gayet emin olmama rağ-
men, 'acaba benim bilmediğim, tahmin etmediğim
bir şey olabilir mi' diye aklımdan geçirdim ve gere-
ken araştırmaları yaptırdım. Sonuç olarak bana en
küçük bir sıkıntım söz konusu olmadığı bildirildi"
dedi. Tatar, önümüzdeki günlerde Avrupa'nın bir
şehrine de seyahat planlandığını kaydetti.

Başbakan şüpheye düştü
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 DAVET ETMEK

 MİLİTARİZM
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 TATARİSTAN

SOLDAN SAĞA:
1. Acı, üzüntü, dert, keder. - Üzerinde boks yapılan, 
çevresi kordonla çevrilmiş yer. 2. Başkasının adına ve 
onun parası ile hacca giden kimse. 3. Bir makinenin, 
herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya onu durdur-
maya yarayan mekanizma. - Ağır yük kaldırmaya ve 
bir yere taşımaya yarayan araç. 4. Kolay işlenir ve tel 
durumuna gelebilen element. 5. Genellikle giysilerin 
buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden 
geçirilen kızgın demir araç. - Duyarlığını yitirmiş. 6. 
Genellikle davranışlarından kuşku duyulan, kötü ola-
rak bilinen, mimlenmiş. 7. Hristiyanların her yıl 25 
Aralıkta Hz. İsa’nın doğum gününü kutladıkları yor-
tu. - Ad. 8. İçinde cinlerin olduğuna inanılan. 9. Kısır, 
verimsiz, döl veremeyen. - Nevale.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1. Grip. 3. Ebegümecigillerden, mor renkli çiçekleri 
ilaç, yaprakları sebze olarak kullanılan, kendiliğinden 
yetişen çok yıllık bir bitki. 4. Yenecek yemeklerin lis-
tesi. - Bilim. 5. Işık şiddeti birimi, kandela. 6. Çeşitli 
dans ve oyunlardan oluşmuş, zengin görünümlü sahne 
gösterisi. - Bir renk. 7. İlişkisi olmayan. 9. Geçirme işi-
ni yaptırmak.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.com
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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-
tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belir-
tilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 04/11/2019
1.İhale Tarihi : 18/11/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 03/12/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : Kocasinan Merkez, Yenibosna Kocasinan Yolu Cd. No:7, 34186 

Bahçelievler/İstanbul - null null / null
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 52.000,00 1   %1 34eg0456 Plakalı , 2006 Model , AUDI Marka , A4 B7 

2.0 TURBO FSI QUAT TİPT Tipli , Yakıt Tipi Benzin , 
Rengi Siyah , aracın ruhsatı ve anahtarı olmadığı için iç 
aksamının ve kilometresinin kontrol edilemediği, uzun 
süre otoparkta kaldığı için arızasının ve hasar 
durumunun kontrol edilemediği,aracın sol arka 
tamponunda ve genelinde muhtelif çizikler olduğu bilirkişi
raporunda belirtilmiştir.

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1084323)
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Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, piyasa-

daki bazı kitapların 
içeriğine ilişkin eleştiriler ile

ilgili, "Hiçbir eser basılma-
dan önce içeriğine yönelik
bir inceleme ve yaptırıma
tabii tutulamaz. Bu alenen

sansür uygulaması olmakta
ve Türkiye’de sansür kesin-
likle yapılmamaktadır" dedi

K ültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyo-
nunda bakanlığının 2020 yılı bütçe sunu-

munu yaptı. Bakan Ersoy, 2020 yılında Türkiye
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte ülke-
nin tanıtım bütçesini 180 milyon dolara taşınması-
nın hedeflendiğini kaydederek, "Ekim 2019 tarihi
itibarıyla toplam 461 kazı ve araştırma faaliyeti ger-
çekleştirilmiş olup, söz konusu çalışmalar için 2019
yılı ödenek miktarı 38 milyon TL olmuştur. Bakanlı-
ğımız 2020 yılı bütçe imkânları dâhilinde bu ödenek
miktarını 80 milyon TL’ye çıkarmayı hedeflemekte-
dir. Dünya miras listesinde Türkiye’nin 78 varlığı bu-
lunuyor. Cumhurbaşkanımız 2019'u
turizmde 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmiş, geçtiğimiz yıl
70 bin olan ziyaretçi sayısı bu yılın ilk 9 ayında 277
bin 630 kişi olmuştur. Yıl sonunda bu rakamın 350
bin kişi seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz" diye 
konuştu. 

Kütüphaneler hizmette

Bakan Ersoy, Türk vatandaşların milli sarayları da
müze kart ile ziyaret edebileceklerini ifade ederek,

"Müze kart ile müze ve ören yerlerine giriş imkânı
sunan diğer kart çeşitlerinin 2018 yılında gerçekleşen
satışı 1 milyon 154 bin 24’tür. Bu rakamın 2019 yılı
sonuna kadar yaklaşık 1 milyon 300 bin, 2020 yı-
lında ise 1 milyon 500 bine ulaşması öngörülmekte-
dir. Milli kütüphanemiz mevcut yerinde hizmet
veriyor, kapatıldığını söyleyenler dedikodu yapıyor,
kapatmayı bırakın büyütüyoruz milli kütüphane-
mizi" diye konuştu.

İçerikleri denetlemiyoruz

Bakan Ersoy, Bakanlığa yönelik olarak piyasadaki
bazı kitapların içeriğinden yola çıkarak eleştirilen ge-
tirildiğini hatırlatarak, "Neden bandrol verdiğimiz
konusunda eleştiriler dile getirilmektedir. Bakanlığı-
mız eserlerin içeriğini denetleme yetkisine sahip de-
ğildir. Hiçbir eser basılmadan önce içeriğine yönelik
bir inceleme ve yaptırıma tabii tutulamaz. Bu alenen
sansür uygulaması olmakta ve Türkiye’de sansür ke-
sinlikle yapılmamaktadır. Toplumumuzun rahatsız
olduğu söz konusu eserlere yönelik kanuni bir yaptı-
rım için vatandaşlarımızın Bakanlığımıza değil savcı-
lığa başvurması gerekmektedir" diye konuştu. DHA

TURKIYE’DE
SANSUR YOK!

Mehmet
Nuri
Ersoy

Çağdaş sanatla tanışacaklar
Borusan Contemporary Çocuk Atölyeleri’nde düzenlenecek olan ‘Çağdaş Sanatla Tanışma’ etkinliğinde farklı
amaçlar için üretilen ambalaj atıkları ve diğer üç boyutlu malzemeler kullanılarak bir portre çalışması yapılacak

bAhçeşehİr Koleji,
Borusan Contempo-
rary Çocuk Atölyele-

ri’ne sponsor oldu. Çocukların
zihinsel ve el motor becerilerini
geliştiren, sanatsal yönlerini
sergileyebilecekleri atölyeler 2
Şubat 2020 tarihine kadar
devam edecek. Bahçeşehir Ko-
leji’nin Borusan Contemporary
Çocuk Atölyeleri 9 Kasım’da
başladı. Etkinliğe; Bahçeşehir
Koleji İcra Kurulu Başkanı Hü-
seyin Yücel ve Bahçeşehir Ko-
leji Genel Müdürü Özlem Dağ
da katıldı. Zeynep-Hüseyin
Yücel, Elif Karadayı, Billur Sa-
atçi, Ece Zaim, Koray Bilici de
çocuklarıyla etkinlikte yer alan-

lar arasındaydı. 2 Şubat 2020
tarihine kadar devam edecek
atölyelerde; çocukların zihinsel
ve el-motor becerilerini gelişti-
ren, sanatçı yönlerini sergileye-
bilecekleri, sanatı daha
yakından tanıyarak bakış açıla-
rını geliştirebilecekleri onlarca
aktivite gerçekleştirilmesi hedef-
leniyor.

Müze turu ile başlayacak

Yarın gerçekleştirilecek ‘Çağdaş
Sanatla Tanışma’ etkinliği kısa
süren müze turu ile etkinlik
başlayacak. Çağdaş sanat anla-
yışı doğrultusunda farklı amaç-
lar için üretilen ambalaj atıkları
ve diğer üç boyutlu malzemeler

kullanılarak bir portre çalışması
yapılacak. 17 Kasım 2019
Pazar günü ise çocuklar saat
“Dans Eden Heykeller” etkinli-
ğinde buluşacak. 30 dakika
süren rehberli, anlatımlı kısa
müze turundan sonra farklı yaş
gurupları için zorluk dereceleri
ayarlanmış çalışmaya geçilecek.
Koleksiyonda yer alan heykel
çalışmalarından yola çıkılarak
telekomünikasyon telleri, pipo
temizleyicileri ve farklı üç bo-
yutlu materyallerin kullanıldığı
etkinlikte çocuklar mekanik,
form inşa gibi becerilerin geliş-
tirildiği, bol kesmeli, bükmeli
eğlenceli bir soyut heykel oluş-
turacaklar.  DHA

İstanbul 'hayal
perdesine' sahip çıktı
Karagöz Derneği tarafından İstanbul 
Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl
3'üncüsü düzenlenen İstanbul Karagöz
Festivali başldı. 30 Kasım’a kadar çeşitli
etkinliklerle sürecek festival İstanbul’un 5
ilçesinde çocuklar ve gençlerle buluşuyor

İstAnbul Karagöz Festivali'nin
3.'sü, 'Somut Olmayan Kültürel
Miras Taşıyıcısı Karagöz' sanat-

çıları ile 14-30 Kasım tarihleri arasında çe-
şitli etkinliklerle seyirciyle buluştu. Festival
öncesinde İstanbul Rumeli Üniversitesi
Haliç Yerleşkesi'nde tanıtım toplantısı yapı-
larak festivale ilişkin bilgi verildi. Festival ile
UNESCO tarafından ‘somut olmayan kül-
türel mirasımız’ olarak tescil edilmiş Kara-
göz sanatını daha görünür kılmak ve tüm
renklerini seyirci ile buluşturmak hedefleni-
yor. Festival kapsamında gösteriler, atölye-
ler, söyleşiler, seminer ve sergi etkinlikleri
gerçekleştirilecek. Çocuklara özel açılış
yarın Sultanbeyli Belediyesi İstanbulensis
Gençlik Merkezi’nde yapılacak. 18 Kasım
Pazartesi günü ise İstanbul Rumeli Üniver-
sitesi ve Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipli-
ğinde gerçekleştirilecek olan törenle,
festival ödülleri sahiplerini bulacak. Kara-
göz Festivali’nin merkez etkinlikleri İstan-
bul Rumeli Üniversitesi’nin Haliç
Yerleşkesi'nde gerçekleşecek. Seyirciler Sul-
tanbeyli, Üsküdar, Beykoz, Ümraniye,
Esenler ilçelerinde ve Yapı Kredi Kültür Sa-
natta etkinlikleri takip edebilecek. Karagöz
sanatının çıtasının yavaş yavaş yükseldiğini
söyleyen Karagöz Derneği Başkanı Enis
Ergün, her geçen yıl festivalin içeriğinin ge-
nişlediğini söyledi. Ergün, Karagöz 2009
yılında UNESCO tarafından sadece bizim
değil artık insanlığın somut olmayan kültü-
rel mirası olarak tescil edilmiş sanat olarak
ilan edildi. Bu sene Karagöz’ün
UNESCO’ya kabulünün 10’uncu yılı olu-
yor. 10’uncu yıl kapsamında da festivali
gerçekleştiriyor olacağız” dedi.

Etkinlikler 5 ilçede 

Festivali, Somut Olmayan Kültürel Miras
Taşıyıcısı Karagöz sanatçılarıyla gerçekleş-
tireceklerini söyleyen Ergün, “Çok önemli
paydaşlarımız var. İstanbul Rumeli Üniver-
sitesi ev sahipliğinde, festivali Beyoğlu Be-
lediyesi ile yapıyoruz. Sadece ismi İstanbul
olan bir festivalin tek bir ilçede gerçekleş-
mesinin doğru olmadığını düşündüğümüz
için imkanlar çerçevesinde olabildiğince
fazla ilçede seyirciyle buluşacağız. Sultan-
beyli, Ümraniye, Esenler, Beykoz ve Üskü-
dar’da seyirciyle bir araya geleceğiz.
Osmanlı’dan günümüze gelen eski oyunlar
vardır. Bu oyunları da Yapı Kredi Kültür
Sanat gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Göze görünmeyenlere
gülmeye hazır mısınız?

Alİ Poyrazoğlu'nun oyunculuğunun yanında yö-
netmenliğini de üstlendiği, Laurent Baffie imzalı
‘Tak Tak Takıntı’ adlı oyun, tiyatro severlerle bulu-

şuyor. Gündelik yaşam içinde kıyısından geçtiğimiz, farkına
varmadığımız, sıradan sandığımız küçük olayları örtülerden
sıyırıp önümüze koyan ‘Tak Tak Takıntı’, göze görünmeye-
nin peşinde bir güldürü. Ali Poyrazoğlu, Melih Ekener, Eser

Ali, Güneş Berberoğlu, Güneş Emir, Hasan Akdemir ve
Aylin Dönmez’in rol aldığı ‘Tak Tak Takıntı’da; saplantıla-
rından kurtulup, kendine yeni baştan başlamanın yolunu
keşfedenler, kurulu düzen hapishanesinden kurtuluyor; içle-
rine tıkıldıkları hücrenin duvarlarını yıkıyor. ‘Tak Tak Takıntı’
adlı oyun 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.30’da Trump
Kültür ve Gösteri Merkezi’nde tiyatro severlerle buluşuyor.

İstİnye Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım
ve Mimarlık Fakültesi

Gastronomi Bölümü tarafından dü-
zenlenen ve artık
gelenekselleşen “Dünyanın Ekmeği:
Sunum ve Tadım” etkinliğinde bu
sene, yüzden fazla öğrenci, dünya-
nın farklı kültürlerinden 38 ekmeği,
İstinye Üniversitesi ailesinin ve uz-
manların tadımına sundu. Üniversi-
tenin mutfağı MATBAH’ta, sabah
06:00 başlayıp hazırlanan 38 çeşit
ekmek, lezzetleri ve sunumlarıyla

büyük beğeni topladı. İrlanda,
İtalya, Japonya, Amerika, Fransa,
Almanya gibi birçok ülkenin ve Tür-
kiye’den birçok yörenin farklı lezzet-
lerinin bir araya geldiği sunumda,
Amerika’nın ‘Monkey Bread-May-
mun Ekmeği’, Japonya’nın ‘Hok-
kaido’su, Türkiye’nin ise ‘Hamsili
Mısır Ekmeği’ dikkat çeken çeşitler
arasında yer aldı.

Türkiye’den 10, dünyadan 28 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan,
İstinye Üniversitesi Gastronomi ve

Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Çağla Özer, ekmeğin
bütün ülkeleri ilgilendiren uluslar-
arası ortak bir nokta olduğuna dik-
kat çekerek; “Mutfak sevgi işi ama
ekmek-insan ilişkisinde sevgi unsuru
çok daha öne çıkıyor. Öğrencileri-
miz sevdikleri ekmekleri kendileri
seçip, buldular. Hem farklı ülkeler-
den ekmekler, hem de yörelerimiz-
den farklı ekmekler için,sabahın çok
erken saatlerinde mutfağa girdiler.
Türkiye’den 10, dünyadan 28 çeşit
ekmek yarıştı.” dedi.

İstinye Üniversitesi öğrencileri,
geleneksel hale gelen “Dünyanın

Ekmeği: Tadım ve Sunum” adlı
etkinlikte, sabah saat 06:00’da
İstinye Üniversitesi Mutfağına

(MATBAH) girerek, 38 çeşit
uluslararası ve yöresel ekmek

hazırlayıp, konukların ve
uzmanların tadımına sundular

Bakan Ersoy, Hiçbir eser basıl-
madan önce içeriğine yönelik
bir inceleme ve yaptırıma tabii
tutulamaz. Bu alenensansür 
uygulaması olmakta ve 
Türkiye’de sansür kesinlikle 
yapılmamaktadır dedi.

Öğrenciler yaptı
konuklar yedi
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ING Basketbol Süper Ligi'ndeki performan-
sıyla liderlik koltuğuna oturan Pınar 
Karşıyaka, FIBA Europe Cup'ta aldığı 
şok yenilginin ardından üç karşılaşmayı da
kazanarak geri dönüşe imza attı. İzmir tem-

silcisi ilk maçta yenildiği Spirou Basket'i 38
farkla yendi. 
Süper Lig'den sonra İzmir'e lider gelen raki-
binden koltuğu alıp Avrupa'da da liderliği tek
başına eline geçiren Karşıyaka, bu sezon

şampiyonluk hedeflediği Europe Cup'ın en
iddialı takımlarından olduğunu kanıtladı.
Yeşil-kırmızılı basketbolcular ezici galibiyetin
ardından liderliği salonu tribünleri tek tek
gezerek taraftarlarıyla kutladı. Europe Cup
E Grubu'nda 4 maçta 3 galibiyetle zirvenin
sahibi olan Kaf-Kaf, haftaya Groningen'i
Hollanda deplasmanında yendiği takdirde 2.
turu garantileyecek. DHASP  R

Geçen sezon Kayserispor deplasmanından
dönen Alanyasporlu 7 futbolcunun bindiği
aracın su kanalına devrilmesi sonucu
yaşamını yitiren Josef Sural'ın ölümü ile
ilgili olarak tutuksuz yargılanan Esat
Altıntaş ikicnci kez hakim karşısına çıktı.
Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda şoförün
asli kusuru bulunduğu belirlendi

ALANYASPOR'UN 28 Nisan 2019 tari-
hinde deplasmanda oynadığı ve 1-1
biten İstikbal Mobilya Kayserispor ma-
çının ardından futbolculara 2 gün izin
verildi. Futbolcular Steven Caulker,
Djalma Campos, Wanderson Baiano,
Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, We-
linton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları
VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe
geçti. Alanya'dan bir firmadan kiralan-

dığı belirtilen minibüs, 29 Nisan
günü saat 02.30 sıralarında Alan-
ya'ya bağlı Dinek mevkisi yakın-
larında, kontrolden çıkarak yol
kenarındaki su kanalına girip
yan yatarak sürüklendi. Kazada
Josef Sural, aracın açılan kapı-

sından yola fırlarken, diğer fut-
bolcular ise araç içinde savruldu.

Başını çarpan ve vücudunun çeşitli
yerlerinde çok sayıda kırık bulunan

Josef Sural götürüldüğü özel hastanede
yaşamını yitirdi. Sağ kolunda kırık olan
Isaac Sackey, parmağında çatlak ve ba-
şında darbeye bağlı şişlik bulunan We-
linton Souza ile kazayı hafif sıyrıklarla
atlatan Steven Caulker, Djalma Cam-
pos, Wanderson Baiano ve Papiss
Demba Cisse de aynı hastanede teda-
viye alındı. Olayın ardından tutuklanan
minibüs sürücüsü Esat Altıntaş hak-
kında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya
neden olma' suçundan dava açıldı. Fut-
bolcular Sackey ve Campos'un şikayetçi
olduğu davada Steven Caulker, Wan-
derson Baiano, Papiss Demba Cisse ve
Welinton Souza ise şikayetçi olmadı.
Davanın ilk duruşmasında Esat Altın-
taş'ın üzerine atılı 'taksirle ölüme ve ya-
ralanmaya neden olma' suçunu

BELHANDA’NIN BELHANDA’NIN BELHANDA’NIN BELHANDA’NIN BELHANDA’NIN BELHANDA’NIN BELHANDA’NIN BELHANDA’NIN BELHANDA’NIN 
YERINE
YUNUS

C imbom Yunus Mallı'ya gö-
zünü dikti. Devre arasında
kadrosunu güçlendirmek iste-

yen Sarı- Kırmızılı yönetim Wolfs-
burg'un 10 numaralı oyuncusu
Yunus Mallı'yı gündemine aldı. Orta
sahada kreatif oyuncu eksiği çeken
Cim-Bom, bu durumu Yunus ile
çözmeyi hedefliyor.

Bileti kesildi

Wolfsburg'da fazla forma şansı bu-
lamayan ve bu sezon sadece 1
maçta 24 dakika süre alabilen Yu-
nus'un da Galatasaray'a sıcak bak-
tığı öne sürüldü. G.Saray Yunus için
satın alma opsiyonlu kiralama teklifi
sunacak. Ocak'ta Belhanda ile yolla-
rını ayırarak bonservis geliri elde et-

meyi planlayan Cim-
Bom, yerini Yunus ile
doldurmayı hedefliyor.

Mainz'de parladı

2011'de transfer olduğu Mainz'da
gösterdiği performansla beğeni ka-
zanan ve 12,5 milyon Euro karşılı-
ğında 2017'de Wolfsburg'a transfer
olan Yunus, burada gözden iyice
düştü.

Mert Hakan'a onay

Takvim'in haberine göre adı Galata-
saray ile anılan Sivaslı Mert Hakan
Yandaş için Fatih Terim'in olumlu
rapor verdiği bildirildi. Sarı- Kırmızı-
lılar'ın devre arası Sivas ile temasa
geçeceği öğrenildi.

İmza attığı günden bu yana ne
Galatasaraylı taraftarlarla yıldızı barışan
ne de tam anlamıyla bir maestro katkısı
sunan Belhanda'nın bileti kesildi. 
Bundesliga'da Wolfsburg forması giyen
Yunus Mallı'yı kiralamak isteyen 
Cimbom, kolları sıvadı. 
Sadece 24 dakika oynayan 
yıldız oyuncu da gelmeye sıcak

ERSUN Yanal'ın raporu doğrultusunda
transfer çalışmalarını sürdüren Fe-
nerbahçe'de hareketli bir dönem
geçecek gibi görünüyor. Ocak
ayına hazırlıklı girmeyi planlayan
sarı lacivertlilerde iki isimle kont-
rat yenilenecek. Gönderilecek
isimler de belirlendi. Ayrıca üç
futbolcu da gündemde.
Son dakika Fenerbahçe transfer
haberleri taraftar tarafından yakın-
dan takip ediliyor. Süper Lig'de 11.
hafta sonunda ikinci sırada bulunan Fe-
nerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın
direktifleri doğrultusunda çalışmalar
devam ediyor. Peki, Fenerbahçe kimi trans-
fer edecek? Hangi oyuncularla yollar ayrıla-
cak? İşte tüm detaylar...

Ekici'ye talip var

Yaz transfer döneminin son günlerinde Be-
şiktaş’tan Ricardo Quaresma’yı kadrosuna
katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Ka-
sımpaşa, ara transferde flaş bir hamle ha-
zırlığında. Kemal Özdeş idaresinde üst
sıraları hedefleyen, Avrupa potasında
olmak isteyen İstanbul ekibi, Fenerbahçe’de
adı TFF’ye bildirilmeyen ve çalışmalarını
takımla birlikte sürdüren Mehmet Ekici’yi
gündemine aldı. Yıldız orta saha ile yapılan
görüşmeler neticesinde devre arası için söz
kesildi. Fenerbahçe’de sözleşmesi devam
eden, ancak kadroda düşünülmeyen
Ekici’nin alacaklarına karşılık bonservisi ile
birlikte Kasımpaşa’ya gideceği ifade edildi.

Ozan ve Hasan ile görüşülecek

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bi-
tecek isimlerden ilk olarak Nabil Dirar’a
imza attırdı. Yönetim şimdi gözünü yerli

oyunculara çevirdi. Öncelik Hasan Ali Kal-
dırım ve Ozan Tufan’da. Sarı-Lacivertliler,
sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncu-
larla ilgili çalışmalara başladı. Yönetimin
masaya oturup anlaşma sağladığı ilk isim,
2 senelik yeni kontrata imza atan Nabil
Dirar oldu. Faslı yıldızın ardından gözler
diğer oyunculara çevrildi. Emre Belözoğlu,
Mehmet Ekici, Mauricio İsla, Hasan Ali
Kaldırım, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan ve
Adil Rami, haziran ayında boşa çıkacak
diğer isimler. Emre’nin durumu, futbol ha-
yatına devam edip etmemesine bağlı.
Kadro dışı kalan Ekici ile yollar ayrılacak.
Yönetimin sözleşme uzatmak için masaya
oturacağı sıradaki isimler, takım kaptanla-
rından Hasan Ali Kaldırım ile bu sezon
müthiş bir çıkış yakalayan Ozan Tufan 
olacak.

Isla ve Rami ile yol ayrımı

Sarı-Lacivertliler’in, 29 yaşındaki Hasan
Ali’ye 3 senelik, 24 yaşındaki Ozan Tufan’a
ise 4 yıllık yeni kontrat teklif etmesi bekleni-
yor. Yönetimin, Tolga Ciğerci’yle de gö-
rüşme yapacağı kaydedildi. Rami ve İsla ile

sezon sonunda yolların ayrılması muhte-
mel. Bu isimlerin dışında, Victor Moses’ın
da kiralık sözleşmesi sezon sonunda bite-
cek. Uzun süren sakatlığını yeni atlatan ka-
leci Erten Ersu’yla ilgili karar ise lig
bittiğinde alınacak.

Hedefte Toloi var

Fenerbahçe hem devre arasında hem de
sezon sonunda kadroya katılacak oyuncu-
lar için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiği-
miz günlerde İtalya'da Sampdoria-
Atalanta maçını izleyen Yanal'ın yardımcısı
Volkan Demirel'in Atalanta'nın stoperi Ra-
fael Toloi'yi takip ettiği öğrenildi. Atalan-
ta'nın Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ndeki
banko oyuncularından birisi olan Toloi için
Volkan Demirel'in olumlu rapor verdiği ve
kısa sürede girişimlerin başlayacağı öğren-
rildi. Toloi, Atalanta'da son sezonunu ya-
şasa da devre arasında transferi zor
görünüyor. Çünkü hem takımın direkt
oyuncusu olması hem de Atalanta'nın
Şampiyonlar Ligi'nde olması işi zorlaştırı-
yor. Sarı-lacivertli kurmaylar Toloi'yi en
azından önümüzdeki sezon için kadroya

katmak istiyor. 29 yaşında, 1.85 boyunda
olan Toloi, 19 kez Brezilya U-20 takımının
da forması giymiş bir isim.

Zajc'a talip var

Fenerbahçe'de forma şansı her geçen gün
azalan Miha Zajc devre arasındaki transfer
döneminin en önemli ismi olacak. Sloven
oyuncuyu sezon başında almak isteyen
Krasnodar'ın bir kez daha devreye girdiği
öğrenildi. Fenerbahçe daha önce Rus ekibi-
nin 6 milyon Euro'luk teklifini geri çevir-
mişti. Yeni teklifin ne olacağı ise merak
konusu. Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe'ye
beklenen katkıyı bir türlü veremedi.

İki sol bek listede

Türkiye'nin haberine göre Fenerbahçe yaz
döneminde çözemediği sol bek problemini
ara transferde bitirmekte kararlı. Hedefte
ise iki isim var. Önceliği Rizespor'un 27 ya-
şındaki Hırvat'ı Dario Melnjak'a veren sarı-
lacivertliler alternatif olarak ise Leipzig'ın
21 yaşındaki Uruguaylısı Marcelo Saracc-
hi'de karar kıldı. Yanal bu iki isimden birini
takımda istiyor. 

Devre arasında yapacağı 

takviyeler merakla beklenen 

Fenerbahçe'de gelecek isimler kadar

gidecek futbocular da ön planda. 

Sarı lacivertliler iç transferde de

düğmeye bastı. Sözleşme uzatma

kararı alınan oyuncularla

imzalar atılacak

Fenerbahçe’nin rotası belli

Miha ZajcMehmet EkiciOzan TufanHasan Ali Kaldırım
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İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR  
İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler     
1- İş sahibi İdarenin; 
Adı :İstanbul Bilgi Üniversitesi (BİLGİ)
Adresi :Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. 

No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul
Telefon numarası :0212 311 66 08
Elektronik posta adresi :efe.dundar@bilgi.edu.tr
İlgili personelinin Adı-soyadı/unvanı :Efe Dündar / Satınalma Sorumlusu  
2- İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle
temin edebilirler.
İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler 
İhale konusu işin;  
Adı :Kartlı Geçiş Sistemi İhalesi
Tanımı :Kartlı Geçiş Sistemi, Bakım / Kurulum ve Destek Hizmet Alımı
Kapsamı :Turnike sistemi ve sisteme entegre çalışan kartlı geçiş sistemi bakım ve 

destek hizmeti alınması
Süresi :01.12.2019-01.12.2023
İhaleye İlişkin Bilgiler 
1- İhale kayıt numarası :201911002
2- İhale usulü :Açık ihale
3- İhalenin yapılacağı adres: Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13    

34060 Eyüpsultan İstanbul
4- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taah-
hütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değer-
lendirmeye alınmaz.
5- Verilen teklifler teklif geçerlik süresinin uzatılması halinde gerek görülmesi hali hariç herhangi bir sebeple
geri alınamaz.
6- İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve sa-
atte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
7- İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.
İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini 
1- İstekliler tarafından ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif vere-
cek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını kendileri veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilci-
leri ihale tarihinden önce satın almaları zorunludur. 

İhale dokümanının görülebileceği yer internet sitesi:
https://www.bilgi.edu.tr/tr/ihaleler/
İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer:
Gürsel Mah. İmrahor Caddesi No: 29 Premier Kampüs Ofis İstanbul Bilgi Üniversitesi Ek Bina Kat:4

Kağıthane/İstanbul   

İhale doküman bedelinin yatırılacağı hesap numarası:
Banka adı : Garanti Bankası
Şube Adı : Beyoğlu Ticari
Şube kodu : 1671
Hesap no : 6298217
Iban No : TR12 0006 2001 6710 0006 2982 17
Hesap Adı : İstanbul Bilgi Üniversitesi
İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil):
20 TL

2- İhale dokümanı; bedeli yukarıda belirtilen banka hesabına “ 201911002 numaralı İhale Evrak Bedeli” açık-
laması ile yatırılıp ödeme dekontu, ihale dokümanın satın alınabileceği adreste Satın alma Müdürlüğüne
ibraz edilerek satın alınabilir, posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz ve satın alınamaz, dekont ibraz
etmeyen isteklilere ihale dokümanı teslim edilmeyecektir.
3- İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve bel-
gelerin tamam olup olmadığını incelemek zorundadır. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan
belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair form, “Dokümanlar arasında uyuşmazlık ha-
linde Bilgi’deki aslı esastır.” şerhiyle biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenerek satın alana
imzalatılır.
4- İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları
kabul etmiş sayılır.
Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
İhale (son teklif verme) tarihi :22 Kasım 2019
İhale (son teklif verme) saati :14:00
İhale komisyonu toplantı yeri :Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 

Eyüpsultan İstanbul
İhale Dokümanının Kapsamı
1- İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği (İhale dokümanı kapsamında verilmeyecektir.)
b)  İdari şartname
c)  Teknik şartname

d)  Sözleşme taslağı
f)  Teklif Formu

2- İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin
verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır.
İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
1- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler, yeterlik kriterleri, iş deneyimi kriterleri ve ihale belgelerinin sunu-
luş şekilleri işbu ihaleye ilişkin yayınlanan idari şartnamede açıkça belirtilmiştir. 
2- İhaleye katılamayacak olanlar, ihale dışı bırakılma nedenleri ile yasaklı fiil ve davranışlar işbu ihaleye ilişkin
yayınlanan idari şartnamede açıkça belirtilmiştir. 
DİĞER HUSUSLAR
Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanında
elektronik posta adresinin belirtilmesi ve bu adrese yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi
kaydıyla, BİLGİ tarafından elektronik posta yoluyla bildirim yapılabilir.
İhale sadece yerli isteklilere açıktır. 
İstekliler tekliflerini ihale konusu işin tamamı için verecektir.
İhale ile ilgili detaylı tüm bilgilere ihale dökümanlarından ulaşılabilir.
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için
yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez. 
Bu ilan metni ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan her türlü yazılı açıklama ihale dokümanının 
bağlayıcı parçasıdır.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 
Kartlı Geçiş Sistemi İhalesi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1084318)

Çocukların istismarını engellemek üzere
harekete geçen uluslararası spor fede-
rasyonları, Uluslararası Çocuk Hakları
Sözleşmesi doğrultusunda kararlar aldı.
Buna göre Çocuk koruma sistemleri ku-
rulacak. Özel eğitim almayan antrenör-
ler 18 yaş altı sporcularla çalışamayacak
ve federasyonlara turnuva verilmeyecek

Ç ocuk Koruma Sistemi'nin de-
taylarını Gazi Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Öğre-

tim Görevlisi Dr. Mustafa Yaşar
Şahin, anlattı. Yaşar, "Sporda çocuk
koruma sistemi Uluslararası Çocuk
Hakları Sözleşmesi'nden hareketle or-
taya çıkmış 4 tane temel istismar tü-
ründen çocuğu korumayı amaçlar.
Bunlar cinsel istismar, fiziksel istismar,
duygusal istismar ve ihmaldir" dedi. 

Süreç askıya alınabilir

Çocukların korunmasını sağlayacak
sistemlerin kurulmasının zorunlu hale
getirildiğini belirten Dr. Mustafa
Yaşar Şahin, "Sporda çocuk koruma
sistemi Uluslararası Çocuk Hakları
Sözleşmesi'nden hareketle ortaya çık-
mış 4 tane temel istismar türünden
çocuğu korumayı amaçlar. Bunlar
cinsel istismar, fiziksel istismar, duy-
gusal istismar ve ihmaldir. Bu 4 istis-
mar boyutunu bütün uluslararası
federasyonlar belirlemiştir. Buna yö-
nelik çocukların korunmasını sağlaya-
cak sistemin kurulmasını da zorunlu
hale getirmiştir. Örneğin Uluslararası
Kayak Federasyonu'nun yönetmelik-
leri ulusal federasyonun görevlerini
şöyle tarif eder; 'birincisi Uluslararası
Kayak Federasyonu'nun çocuğu ko-
ruma sistemini onaylayacaksınız,
ikincisi bunu anlayacaksınız, üçün-
cüsü kendi ülkenizde bu çerçevede
sistem kuracaksınız, dördüncüsü de
Uluslararası Çocuk Koruma Birim ile
sürekli irtibat halinde olacaksınız.'
'Bunları yapmazsınız, uluslararası
müsabakaları size vermem. Bu süreç
devam ederse de üyeliğinizi askıya alı-
rım' der. Uluslararası örgütlerinin bir-
çoğu Avrupa'dadır. Avrupa Birliği
sporun yönetimine bu örgütlerin
özerkliğine karışmaz ancak usule karı-
şır. Usul aynen Bosman Kanunla-
rı'nda olduğu gibidir. Avrupa Birliği
der ki 'senin futbolcu sözleşmen köle-
liği çağrıştırıyor. Ben Avrupa Birli-
ği'nde köleliği yasakladım bu yüzden
bunu değiştir' der. Bunu uluslararası
federasyon ve ulusal federasyon yap-
mak zorundadır. Usule ve işleyişi bu-
lunduğu ülke müdahale eder" diye
konuştu. 

Özel eğitim yoksa çalışma da yok

Şahin, konuyla ilgili aynı şekilde Av-
rupa Birliği'nin (AB) çıkarmış olduğu
kanunlar olduğunu vurgulayarak, "Bu

kanunları Türkiye Cumhuriyeti dev-
leti de imzalamıştır. Çocuk koruma is-
teminin kurulması gerektiğini AB net
olarak ifade etmektedir. Çocuğun ko-
runması gerektiğini ve çocukla çalışa-
cak kişilerin de mutlaka özel bir başka
eğitimden geçmesi gerektiğini belirtir.
Türkiye bununla ilgili üzerine düşen
her şeyi yapmıştır, yasaları çıkarmıştır
fakat bürokraside birtakım sorunlar
vardır. Türkiye'de hukuk fakültesini
bitirdiniz, sınavları kazandınız adalet
akademisine gittiniz mezun olduğu-
nuz zaman elinizdeki belge sizin ha-
kimlik ve savcılık belgesidir. Ancak bu
hakim ve savcılar çocuk koruma eği-
timi almadan 18 yaş altı bir davaya
bakamazlar. Aynı şekilde emniyette de
böyledir, çocuk şubesi vardır. Bu hü-
kümetin çizdiği çerçevedir AB ile bir-
likte bunu belirlemiştir. Ancak sporda
18 yaşına gelen lise mezunu bir birey
antrenörlük belgesini alır ve istediği
çocukla çalışabilir. Ancak Türkiye dı-
şında çocuk korumayla ilgili özel eği-
tim almadan antrenörlük
yapamazsınız. Buradan bir antrenör
gitse A takımı çalıştırabilir mesela
Chelsea'yi çalıştırabilir ancak Chel-
sea'nin genç takımlarını çalıştıramaz.
Türkiye'de antrenörlük sistemi içeri-
sinde bu yok" ifadelerini kullandı.

Curling federasyonunda ilk

Antrenöre özel eğitim verme zorunlu-
luğunun vurgusunu yaşan Şahin,
sözlerini şöyle sürdürdü:  "İşte şu an
bunu uluslararası federasyonlar, ulu-
sal federasyonlara zorluyor. Bununla
ilgili antrenöre özel eğitim vermek zo-
rundasınız. Bununla ilgili çocuğa
temas eden herkes örneğin seyahat
yönetmeliğinde olduğu gibi federas-
yonların, çocuğu taşıyacak servis ara-
cından, tesiste çalışacak görevlilerin
işe alınma sürecine kadar, Çocuk Ko-
ruma Sistemi içerisinde bir eğitim al-
maları gerekliliğini zorunlu tutar.
Bunu Türkiye'de ilk defa Türkiye
Curling Federasyonu'nda bir Çocuk
Koruma Sistemi kurduk. Türkiye
Curling Federasyonu'nda çocuk ko-
ruma eğitimi almayan hiçbir antrenör
18 yaş altı ile çalışamaz. Bunu bir zo-
runluluk olarak getirdiler. Bu diğer fe-
derasyonlara da örnek olacak şekilde
çünkü artık uluslararası federasyonlar
bütün ulusal federasyonlardan bir
Çocuk Koruma Sistemi'nin kurulma-
sını zorunlu olarak istemektedir."

Mustafa Yaşar Şahin, Çocuk Ko-
ruma Sistemi'ni kurmayan federas-
yonların ilerleyen dönemlerde
uluslararası faaliyetlerin verilmeyece-
ğini belirterek, "Türkiye'de gerek fede-
rasyonlar gerekse spordan sorumlu
devlet kurumları birincisi Türkiye
Cumhuriyeti'nin imzalamış olduğu
uluslararası sözleşmeler, ikincisi de
Türkiye'deki federasyonların uluslar-
arası çatı örgütlerine bağlı olduğu için
o uluslararası çatı örgütlerinin almış
olduğu düzenlemelerle ilgili kararları
yerine getirmek zorundadır. Bu karar-
lardan bir tanesi çocuklarla çalışacak
antrenörlerin özel eğitimden geçme-
sinden tutun da çocukların haklarının
ne olduğunun bilgilendirilmesinden,
tesislerde yer alan çocuklara göre tesi-
sin dizayn edilme zorunluluğu da var.
Buradaki temel hareket noktası
şudur; kanunen 18 yaş altı bireyler
çocuk kabul edildiği için çocuk kav-
ramı geçen bütün düzenlemeler 18
yaş altını kapsamaktadır. Dolayısıyla
herhangi bir ulusal veya uluslararası
organizasyonun yapılacağı tesislerde
de çocukla ilgili önceden belirlenmiş
kriterlere göre düzenleme yapılma zo-
runluluğu vardır. Bu zorunlulukları
birçok uluslararası federasyon yönet-
meliklerine de eklemiştir. İlerideki aşa-
malarda şunu göreceksiniz kendi
çocuk koruma sistemini kuramayan
ulusal federasyonların olduğu ülkelere
18 yaş altı çocuğun katılma ihtimali-
nin bulunduğu yarışmalarda kesin-
likle müsabaka verilmeyecektir. Birçok
ulusal federasyonumuza bağlı olduğu
uluslararası federasyonlardan bu-
nunla ilgili düzenleme yapma zorun-
luluğu gelmiştir. Gençlerle ilgili 18 yaş
altı ile ilgili yapılacak müsabakalarda
turnuvalarda, ülke o turnuvaya aday
olduğu zaman uluslararası federas-
yon gelerek önce inceleme yapmakta-
dır. Çocuk Koruma Sistemlerinin
olup olmadığına dair. Eğer yoksa
çocuk koruma sistemleri o ülkelere
uluslararası turnuvalar verilmesi zor-
laşacaktır ki bazı federasyonlar bunu
yönetmelikte de çok net bir şekilde be-
lirtmişlerdir. Hatta önümüzdeki sü-
reçte şunu da göreceksiniz büyük
organizasyonlarda örneğin olimpiyat
gibi olimpiyat oyunlarının yapılmış
olduğu tesislerde olimpiyat köyü ola-
rak nitelendirdiğimiz yerlerde 'Çocuk
Koruma Ofisleri'nin açılma zorunlu-
luğu gelmiştir" dedi. 

COCUKLAR 
KORUMAYA
ALINDI

Trabzonspor'dan
Brezilya harekatı

Alanyaspor'u 1-0 yenerek zirveden
kopmayan Trabzonspor'da ikinci
yarı hazırlıkları sürüyor. Şimdiden
transfer çalışmalarına başlayan ve
ilk adımını atan bordo mavililerin
hedefinde Brezilya var. Samba di-
yarında Corinthians forması giyen
Carlos Gilberto do Nascimento
Silva için girişimler başlayacak.
Bonservisi bulunmayan tecrübeli
oyuncu için 'savunma komutanı'
lakabı kullanılıyor. Ünal Karaman

ile şampiyonluk mücadelesinde
yer alan Trabzonspor'da stoperler
bir türlü randıman vermeyi başa-
ramadı. Her ne kadar Hosseini as
oyuncu olarak görülse de diğer
isimler dikiş tutturamadı. Yönetim
ve teknik kadro da yeni bir takviye
için karar verdi. Ivanildo Fernan-
des'in de takımdan ayrılması gün-
demde. Tecrübeli bir futbolcuyu
kadrosuna katmakta kararlı olan
Fırtına, Carlos Gilberto do Nasci-

mento Silva için girişimlere başla-
yacak.

İstikrar abidesi

Güçlü fiziği ile dikkat çeken Bre-
izlyalı stoper adeta istikrar abi-
desi. 2019 yılı içerisinde 55
karşılaşmaya çıkan Carlos Gil-
berto do Nascimento Silva, 3 gol
atıp 4 de asist yaptı. 6 sarı kart
gören Brezilyalı oyuncu, 4919
dakika sahada kaldı.

Süper Lig'in ikinci yarısındaki şampiyonluk yarışına şimdiden
hazırlanan Trabzonspor, stoper takviyesi için kararını verdi. Bordo
mavililer aralık ayında sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki
Carlos Gilberto do Nascimento Silva'ya kancayı attı

Vida’ya 
4 talip
Vida’ya 
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Vida’ya 
4 talip
Vida’ya 
4 talip
Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Vida paylaşılamıyor...
İngiliz kulüplerinden Norwich City ve West
Ham'dan sonra Newcastle ve Brighton'un da Vida
için teklif yapacağı öğrenildi. Norwich ve West
Ham sezon başından beri Vida için nabız yokla-
masına rağmen bu transfer gerçekleşmemişti.

10 milyon euro teklif!

Newcastle ve Brighton'un da Vida için Beşiktaş'ın
kapısını çalmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İngiliz-
ler 10 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırla-
nıyor. Yönetim ise gelişmeleri yakından takip
ediyor.Performansı harikaTakvim'in haberine göre
Hırvat yıldız Vida Süper Lig'de 11. haftanın so-
nunda en başarılı pas istatistiği tutturan isim
oldu. Vida 10 lig maçında 2 gol atarken yüzde
92,2'lik başarılı bir pas yüzdesi yakaladı.

Norwich CityWest Ham
Newcastle
Brighton
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BiG BOSS Concept 
Beylikdüzü’nde yeni adresiniz...

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

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

İçlerinde profesör, öğretim görevlisi ve öğretmen olan 50 kadın dünyada ve Türkiye’de tek
olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret etti. Dünyanın bir çok ülkesine gittiklerini
ifade eden kadınlar, böyle bir müzeyi ilk kez gördüklerini ve çok şaşırdıklarını belirttiler

DunYaDa esi
benzeri YoK

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Y aklaşık yarım asır önce özellikle
genç ve öğrenciler için balıkları
mumyalamaya başlayan İstan-

bul’un tanınmış balıkçısı Balıkçı Ke-
nan’in kurduğu Türkiye Deniz Canlıları
Müzesi kadınları ağırladı. Dünya turuna
çıkan ve bir sonraki durakları Balıkçı
Kenan Tesisleri olan kadınlar, mumya
balıkları gördükten sonra şaşkınlıklarını
gizleyemedi. Devasa köpekbalığı, vatoz,
kılıçbalığı ve orkinoslar arasında gezen
kadınlar, böyle bir müzeyi ilk kez gör-
düklerini Türkiye’ye ve dünyaya böyle
bir müze kazandırdıkları için müze ku-

rucusu balıkçı Kenan Balcı’ya teşekkür
ettiler.

Mumyaların hepsi gerçek

Mumya balıkları gören kadınların ilk
kez böyle bir şeye şahitlik ettiğini belir-
ten Balcı: “Yaklaşık yarım asırdık bu
müzeyi kurmak için uğraş ve emek ver-
dik. Şimdi içerisinde binlerce deniz can-
lısı var. Denizlerimizde bile
göremeyeceğimiz balıkların bir çoğu bu-
rada mumyaladık. Özellikle gelen ziya-
retçilerimiz balıkların gerçek olup
olamadığını soruyor. Balıkların hepsi
gerçek. Bir çoğu bizim sulamızda olan
balıklar. Gelecek nesilin hangi balıkların

denizlerimizde olduğunu bilmesi için
böyle bir müzeyi ülkemize kazandırdık”
ifadesini kullandı.

Girişler ücretsiz 

İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan müze-
den giriş ücreti alınmadığını söyleyen
Balıkçı Kenan Balcı: “Türkiye’nin ve
dünyanın her yerinden müzeye ziyaret-
çimiz var. Bugünde dünyanın bir çok ül-
kesini gezen değerli hocalarımızı
ağırladık. Burada unutulmaz ve keyifli
bir gün geçirdiler. Müzeye herkesi davet
ediyorum. Mutlaka denizlerimizde yaşa-
yan balıkları görsünler, öğrensinler. Mü-
zeye girişler ücretsizdir” diye konuştu

Dizi bitti İrem
değişti!
Dizi bitti İrem
değişti!
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değişti!
Dizi bitti İrem
değişti!
Dizi bitti İrem
değişti!
Dizi bitti İrem
değişti!
Dizi bitti İrem
değişti!
Yayınlandığı günden beri tepki çekmesi-
nin yanı sıra reyting listelerinde hep bi-
rinci sırada yer alan Sen Anlat Karadeniz
dizisi dün akşam 64'üncü bölümüyle final
yaptı. Dizinin başrol oyuncusu İrem Helva-
cıoğlu ise çekimlerin bitmesiyle soluğu kua-
förde aldı. Dizide zorla evlendirildiği eşinden
şiddet gören bir kadının hayatını oynayan ba-
şarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, Trabzon'da
gerçekleşen çekimlerin sona ermesiyle saçlarını
kestirdi. Dizisinin final yapmasıyla alakalı her-
hangi bir paylaşım yapmayan Helvacıoğlu, yeni
imajıyla poz vererek onu paylaştı. Oyuncu fotoğ-
rafına "Yeni bir ben" notunu düştü.

Kadınlar üretiyor 
ekonomi gelişiyor
Ataşehir Belediyesi’ne bağlı merkezlerde meslek edindirme, hobi kurslarına
katılmış veya kendi becerileriyle evlerinden üretim yapan kadınlar kendi
ürettikleri ürünlerini satışa çıkararak aile ekonomilerine katkı sağlıyor
DAHA önce Küçükbakkalköy Prestij Cad-
desi’nde açılan Atabutik’in ikincisi olan No-
vada Atabutik çeşitli tadilatlardan sonra
yeniden hizmete girdi. Ataşehirli kadınlar,
ürettikleri el emeği göz nuru örgü, takı, süs-
leme, işleme ve resim gibi ürünlerini Atabu-
tik’de satarlarken aynı zamanda aile
bütçelerine de bu sayede katkı sağlıyor. Ka-
dınlar kendi elleriyle ürettikleri; el işi, takı,
örgü, cam, ahşap, renk renk geleneksel elbise-
ler, bez bebekleri ve seramikten yapılmış ve
daha birçok el emeği göz nuru ürünlerini her
gün Novada AVM içinde yer alan Atabutik’de
sergiliyor.

Emekleri oldukça değerli

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz
Yabar, Atabutik ile ilgili şunları söyledi: “Top-
lumsal cinsiyet eşitliğine ve kadının her
alanda yarattığı katma değeri artırmaya yöne-
lik projeleri hayata geçiriyor ve kadın istihda-
mını destekleyen çalışmalarımıza her
geçen gün bir yenisi daha ekli-
yoruz. Ataşehir Belediyesi
olarak kadınlarımızı her
alanda destekliyor ve
yanlarında olduğu-
muzu bilmelerini
istiyoruz. Gerek
Ataevlerimizde
aldıkları eğitim-
ler sayesinde
gerekse kendi
gayret ve çaba-
larıyla birbirin-
den güzel
ürünlerini burada

alıcıların beğenisine sunan kadınlarımızın
emeklerine sonsuz değer veriyoruz.”

Hobi olarak başladılar

Atabutik’de satış yaparak aile bütçesine katkı
sağladığını belirten Emekli Memur Kıymet
Ataoğul ise şunları ifade etti: “Önceleri hobi
olarak başladığım takı tasarımlarımı şuan bu-
rada satıyor olmak beni çok mutlu ediyor. Ki-
mimiz el emeği eski geleneksel sanatlarımız
olan iğne oyaları yapıyor, kimimiz ise renkli
bez bebekler tasarlıyoruz. Bin bir zahmetle
ürettiğimiz bu ürünleri satarak kazanca dön-
üştürmek ise işin en güzel yanı olsa gerek.
Bizlere böyle bir imkân sağlandığı için Ataşe-
hir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Ayşegül'ün gülleri

Ayşegül Parlak yeni bir sosyal çevre edindiğini
belirterek, “Ayşegül’ün gülleri ismini verdiğim
yastıklarımı tasarlayıp burada satarak aile

ekonomimize katkı sağlamaya çalışıyo-
rum. Aynı zamanda ürünlerimi

geniş kitlelere tanıtma imkâ-
nım oldu, kendime olan

öz güvenimi geri ka-
zandım. 14 yılık ça-

lışma hayatından
sonra yeniden iş
hayatına dönmek,
çalışmak, üret-
mek beni çok
mutlu ediyor”
ifadelerini kul-
landı.
ZEYNEP

VURAL

Derdi olan 
Müslüm dinliyor
Merhum sanatçı Müslüm
Gürses’in sesinden ve bu-
güne kadar hiç duyulma-
mış eserlerden oluşan
“Mahzendeki Şarkılar”ın
devamı niteliğindeki “Mah-
zendeki Şarkılar 2”, Elenor
Müzik & Sony Music iş
birliği ile yayınlanıyor.
90’ların sonunda kayıtları
yapılan ve daha önce ya-
yınlanmamış şarkıların yer
aldığı devam projesi, mer-
hum Müslüm Gürses’e
saygı niteliğinde 15 Kasım
Cuma günü müziksever-
lerle buluşuyor.

Büyük ilgi topluyor

Albümün ilk hediyeleri ola-
rak birer hafta arayla dijital
müzik platformlarında ön

siparişe açılan “Geceler” ve
“Daha Yokluğunun İlk Ak-
şamında” şarkıları Müs-
lüm Gürses hayranlarının
büyük ilgisiyle karşılaştı. 10
şarkıdan oluşan albümde
daha önce pek çok sanatçı
tarafından seslendirilen
şarkılar (Geceler, Borç
Mutluluk İstiyorum, Daha
Yokluğunun İlk Akşa-
mında, Sevmek Günah Mı,
Sokağın Ardındayım, Nasıl
Gidersin) ve ilk kez gün yü-
züne çıkacak şarkılar (İn-
sanlık Öldü Mü,
Korkmuyorum, Yaz Dol-
sun, Sevmez Miyim Ben)
Müslüm Gürses’in yoru-
muyla “Müslüm Baba” se-
verlerin arşivlerinde özel
bir yere sahip olacak.

Müzeyi gezen kadınlar daha sonra Balıkçı Kenan Balcı’yla beraber hatıra fotoğrafı çektirerek objektiflere gülümsedi.


