
KONDA Genel Müdürü
Bekir Ağırdır, tartışmanın

odağındaki Kanal İstanbul'a 
desteğin 5'te 1 oranında olduğunu
söyledi. İktidarın projeyi gerçekleş-
tirmek için bir süre daha ısrar 
edeceğini söyleyen Ağırdır, “Daha
da tehlikeli olan durum kazılmaya
başlayıp yarım kalmasıdır. Çukurla
baş başa kalmak daha da büyük 

belalara yol 
açacak” dedi. 
İktidarın Kanal
İstanbul’u inat-
laşmaya çevirdi-
ğini dile getiren
Ağırdır, proje ile
ilgili tartışma-
larda kullanılan
argümanların
eksik olduğunu
söyledi. 

çSözcü Gazetesi Davasında
Sözcü'nün sahibi Burak

Akbay hakkında bulunan yakalama
kararının kaldırılmasına karar 
verildi. İstanbul 37. Ağır Ceza 

Mahkemesi 
ayrıca Akbay
hakkında kırmızı
bülten talebinin
de iadesi için
Adalet Bakanlığı
Uluslararası
Hukuk ve Dış
ilişkiler Genel
Müdürlüğü'ne
yazı yazılmasını
hükmetti. 

ç

Burak Akbay

Bekir Ağırdır

SAYFA 4Nilay ATEŞOĞULLARI

Türkiye’nin 
yeniden kurtuluşu

SAYFA 7Hüsamettin ASLAN

Hafter, eceline
susamış

SAYFA 9Mehmet Ali ÇATAL

Bedelli günlük:
Son gün
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Akbay’ın yakalama
kararı kaldırıldı

İBB Ocak ayı 1. oturu-
munda konuşan MHP 

Grup Başkanvekili, Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, “Artık 
konuşmaktan öteye geçip öncelikli
ilçeler belirlenerek bir strateji dâhi-
linde Deprem Eylem Planı’nı
hayata geçirmeliyiz” dedi. I SAYFA 8
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Artık söz bitti
çalışma zamanı

Kanal İstanbul’a 
5’te 1 destek var

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz 
Ağıralioğlu, “İYİ Parti olarak,

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçe-
li'nin, 'FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya
çıkartılmalı' açıklamasını sonuna
kadar destekliyoruz. Şayet bu 

önergeleri bizim
getirmemizden
muzdarip 
olunuyorsa ve
AK Parti yahut
MHP bu konuda
gerçekten sa-
mimi ise kendi-
leri getirsinler biz
hemen destekle-
yeceğiz” dedi.
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Yavuz Ağıralioğlu

Ağıralioğlu’ndan
Bahçeli’ye destek

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si'nin 2020 yılı personel servisi

ihalesini, Platform Turizm aldı. Şir-
ket, 31 Mart seçimleri öncesi Ekrem
İmamoğlu'na en sert şekilde muha-
lefet yapan Yeni Şafak gazetesiyle
aynı holding bünyesinde yer alıyor.
Platform Turizm ile belediye ara-
sında 31 Aralık 2019 tarihinde bir
yıllık sözleşme imzalandı. I SAYFA 9
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İBB servis ihalesi
yine Platform’un!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasını yaptığı “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi”ne Kanal İstanbul 
göndermeleri damgasını vurdu. İBB Başkanı İmamoğlu da “Tavrı nezaketsiz buluyorum” diye konuştu. Üç büyükşehir
belediye başkanının katılacağı oturuma da CHP'li belediye başkanları “yapılan nezaketsizlik” gerekçesiyle katılmadı

KoMiSyonun KAPiSindA oturACAGiM!

CHP’LI BASKANLAR
PANELI TERK ETTI!

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Türkiye

Belediyeler Birliği’nin 
davetlisi olarak Ankara’da
düzenlenen “Akıllı Şehirler ve
Belediyeler Kongresi”ne 
katıldı. Davette, İBB’ye, 
sinyalizasyon konusundaki
çalışmaları dolayısıyla ödül
verileceği, İmamoğlu’nun
ödülü Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın elinden

alacağı kaydedildi. Ancak
kongre, davette belirtildiği
programla ilerlemedi. Bunun
üzerine İmamoğlu ve berabe-
rindeki CHP’li büyükşehir
belediye başkanları kongreye
devam etmeme kararı aldı.
Konuşmacı olduğu panele
katılmayacağını ifade eden
İmamoğlu, “Bugün ne yazık
ki nezaketsiz bir gün olmuş-
tur” tepkisini gösterdi.

NE YAZIK Ki NEZAKETSiZ BiR GÜN OLDU
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Bakanların Kanal İs-
tanbul değerlendirme-

sini sert sözlerle eleştiren
İmamoğlu, “Bakanlar, Türki-
ye’nin atanmış, görevlerini
yapmak zorunda olan bakan-
ları. Teknoloji Bakanı, ne ala-
kası varsa bir su yolundan
bahsetti. Peşinden, Şehircilik
Bakanı keza. Bütün bunlar
yanlış ve katılmadığımız bir
metot” dedi. Cumhurbaşkanı

Erdoğan'a 4 sayfalık bir mek-
tup verdiğini belirten İma-
moğlu, “Benim için bugünün
en kıymetli anı, kendilerine bu
talebemi yenilediğim dört say-
falık mektubumu vermekti.
Gördüğüm kadarıyla da Sayın
Bakan’ın konuşması devam
ederken ilgisini benim mektu-
buma döndürmüştü, onu
okuyordu. Arkadaşlarım uyar-
dılar" diye konuştu.  I SAYFA 5

BENiM iÇiN BUGÜNÜN EN KIYMETLi ANI!

ç

QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz
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Selim Temurci, Selahattin Demirtaş'ın 
geçmişte yaptığı açıklamalardan örnekler

vererek, “Bu kardeşiniz Diyarbakır'da, Mardin'de
birçok yerde hendekler kazıldığında oradaki insan-
lar evini barkını kaybettiğinde hendek kazanlara
yardım eden kişiydi. Yani 'Apo'nun heykelini 
dikeceğiz' diyen kişiydi Demirtaş. Bizim bunu
unutmamız mümkün değil. Hele 'Kandil bir barış
merkezidir' demişti. Ve daha önemlisi 6-8 Ekim
olayları olduğunda dönemin Başbakanı Sayın
Ahmet Davutoğlu'nun telkinlerine uymayıp, 
vatandaşlarımızı sokağa döken ve 53 vatandaşımı-
zın ölümüne yol açan olayları tetikleyen kişinin
adıydı Selahattin Demirtaş” açıklamasını yaptı. 
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DAMGA 11 BiN 
TiRAJA ULAŞTI
İstanbul'un en etkin günlük gaze-
tesi Gazete Damga, 11 bin tiraja
ulaştı. Yaptığı özel haberlerle İs-
tanbul'un nabzını tutan Damga,
25 Aralık itibariyle 11 bin baskı 
yaparak, geniş kitlelere ulaş-
mayı başardı. Değerli okuyu-
cularımıza teşekkür ediyoruz. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 

randevu talebini de içeren Kanal 
İstanbul ile ilgili 4 sayfalık mektup

verdi. İmamoğlu mektubun
içeriğini, "Özellikle bakanların
yalan yanlış ifadeleriyle, süreci 

manipüle etme çabalarını, sayın
cumhurbaşkanına yanlış bilgiler
aktardıklarını ve İstanbul’la ilgili

kendilerine brifing vermek 
istediğimi ve kendileriyle buluşma

arzumu dile getirdim" 
şeklinde açıkladı. 

ERDOĞAN’A 4 SAYFALIK
MEKTUP VERDİ

Avcılar Belediye
Başkanı Turan Han-

çerli, ilçe meclisinden oybir-
liğiyle geçen ve Avcılar'daki
kentsel dönüşümün önünü
açacak olan planların ay-
lardan beri İBB İmar Ko-
misyonu'nda bekletildiğini
söyledi. Bugün gerçekleşe-

cek İBB Meclisi'nde 
dosyanın komisyondan
geçmemesi halinde oturma
eylemi başlatacağını ifade
eden Hançerli, “Bu kararın
bir an önce çıkması gereki-
yor. Eğer bugün gündeme
gelmezse 1 ay sonrasına
kalacak” diye konuştu. 

DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜ AÇILACAK

ç Komisyonun kararını
açıklamaması duru-

munda komisyon odasında
oturma eylemi başlatacağını
ve orada kalacağını belirten
Hançerli, “Avcılarlı hemşeh-
rilerimizi de oraya davet edi-
yorum” dedi. “Burada bir
kilitleme durumu var. Bu ki-

litlemenin hiçbir mantıklı
açıklaması yok” diyen Han-
çerli, “AK Parti Grup Baş-
kanvekili Mehmet Tevfik
Göksu ile konuyu görüştüm.
Kendisi komisyon başkanı
ile görüşeceğini, ilgilenece-
ğini söyledi” ifadelerini kul-
landı. YAKUP TEZCAN

BURADA BiR KiLiTLEME VAR
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ÇOK SERT DEMİRTAŞ ELEŞTİRİSİ

Millet bunu bir 
yere not ediyor!

BUNLARI UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞiL

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, Selahattin
Demirtaş’ı kast ederek, “Birileri sahte kahramanlar
ve barış güvercini oluşturma gayreti içerisindelerse
millet bunu bir yere not ediyor” diye konuştuGelecek Partisi 9 ilin daha 

il başkanını açıkladı. Buna
göre partinin Bursa İl Başkanı 
Alpaslan Yıldız, Mardin İl Başkanı
Emin İlhan, Çorum İl Başkanı
Gökhan Külcü, 
Adıyaman İl Baş-
kanı Hacı Abdur-
rahman Divez, 
Muş İl Başkanı
Muhammet 
Gürhan Çermi,
Bayburt İl Başkanı
Nazir Güler, Amasya 
İl Başkanı Ali Kurt, Çanakkale
İl Başkanı Hüseyin Yıldırım ve
Van İl Başkanı Abdulhakim 
Karabıyık olarak belirlendi.
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Dokuz il başkanı 
daha açıklandı

Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Şener
Üşümezsoy herkesi rahatlatacak 

açıklamalarda bulundu. Büyükçekmece'de 
konuşan Üşümezsoy, “Bundan sonraki 
yıllarda Silivri merkezli 6.5 şiddetinde bir 
depremin olma ihtimali yüzde 3'tür. 
İstanbul’da 7’den büyük depremin ihtimali
binde 1 gibidir” açıklamasını yaptı. I SAYFA 4
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7’DEN BÜYÜK DEPREM 
İHTİMALİ BİNDE 1’DİR!

Mısır polisinden
AA ofisine baskın

Anadolu Ajansı Kahire
ofisine baskın düzenleyen

Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı,
4 çalışanı gözaltına alarak, bi-
linmeyen bir yere götürdü. TSİ
18.00 sularında ofise gelen polis
ekipleri, güvenlik kameralarını
kapattı ve internet bağlantısını
kesti. Ofiste arama yapan gü-
venlik güçleri, çalışanların pasa-

port, cep telefonu
ve bilgisayarla-

rına el koya-
rak, irtibat-
larını kesti. 
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Dış politika barış
eksenli olmalıdır

CHP Genel
Başkanı Kemal

Kılıçdaroğlu, “Bizim
dış politikayı barış ek-
senli yapmamız lazım.
Suriye'ye müdahale
edildiğinde karşı çık-
tım. En ağır eleştirileri
aldım” dedi. I SAYFA 7
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KISMET AÇMA 
DUASI 129 TL

Dolandırıcılarınbekarlar
için dua paketleri satmaya

başladıği öğrenildi. Paket 129
TL'den satılırken pazarlıkla 110
TL'ye düşebiliyor. İlahiyatçılar va-
tandaşları din istismarcılarına karşı
uyanık olmaya çağırdı. I SAYFA 9
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Selim 
Temurci

Prof. Dr. Şener
Üşümezsoy

Yol kavgasının 
sonu kötü bitti

Ataşehir'de önceki
gün 2 sürücü ara-

sında çıkan tartışma kav-
gaya dönüştü. Kavgada
silahlı sürücü, tartıştığı
sürücüyü bıçakla yaralayıp
kaçtı. Olayla ilgili olarak
aracın içinde bulunan 
3 kişi polis tarafından 
gözaltına alındı.  I SAYFA 3
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Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli aylardan beri İBB İmar Komisyonu'nda bekleyen imar 
dosyalarının bugün de geçmemesi halinde komisyon odasında oturma eylemi başlatacağını söyledi

Belediye Başkanı Turan Hançerli, üst üste yaşanan depremleri hatırlattı ve
Avcılar’da bir an önce kentsel dönüşümün başlatılması gerektiğini söyledi. 

Zafer
Polat

Turan
Hançerli Erdal

Nas
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Instagram: isogkgz

iSMAiL
GÖKGEZ

İSMAİL GÖKGEZ’LE
SANATA DAİR

Magazin

Ö zel parti ünlü akınına uğradı. Soner Arıca, Funda
Arar, Berkay, Tuğba Özerk, Tuğba Yurt, Onur
Mete, Ersay Üner, Tuna Kiremitçi, Gökçe Kırgız,

Demet Akalın, Işın Karaca, Cansu Kurtçu, Derya Uluğ,
Deniz Seki, Ömür Gedik, Hande Ünsal, Mabel Matiz,
Aynur Aydın, Mehmet Erdem, Gülden, Altay, Soner Sarı-
kabadayı, Sinan Akçıl, Alişan, Berksan, Hande Yener,
Özgün, Buray, Fikret Dedeoğlu, Mahmut Tuncer, Melda

Gurbey, Güven Yüreyi, Çağlayan Topaloğlu, Ece Seçkin,
Koray Avcı gibi Türkiye'nin en popüler isimleri partiye ka-
tıldı. 

Sunumu Eroğlu yaptı

Kırmızı halı sunuculuğunu Yiğit Eroğlu'nun yaptığı par-
tiye ilgi büyüktü. Sarıyer'deki Portaxe adlı mekanda ger-
çekleşen organizasyonda şarkılar bir an olsun susmadı.

Mehmet Erdem, Tuğba Yurt, Hande Ünsal, Altay, Mah-
mut Tuncer, Demet Akalın, Funda Arar ve Onur Mete ge-
ceyi şarkı söylemeden terk etmedi. Ayrıca Demet Akalın,
Buse Varol, Duygu Atakan ve Işın Karaca birlikte halay
çekti. Yeni yayın döneminin tanıtım partisinde herkes kurt-
larını döktü. #karnavalhavası etiketiyle eğlence gecenin
geç saatlerine kadar devam etti. Demet Akalın kızı Hira
parmağını kesince partiden erken ayrılmak zorunda kaldı.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 TL
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 15,00 TL

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

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

Tel:+90 0212 871 36 06 Faks: +90 0212 871 36 10

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

BasýmYeri:Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: 0212  886 17 94

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

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

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

Söyleşi ve kurumsal tanıtım
için irtibat telefonu:
0533 575 83 85

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Joy FM, Karnaval, Virgin Radyo, Süper FM, Joytürk, Metro FM gibi önemli medya kuruluşlarını
bünyesinde bulunduran Karnaval Medya Grubu görkemli bir partiye imza attı

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

YAKUP EKİN
'UYUYAMIYOR'

KARNAVAL 
HAVASINDA 
DEV PARTI

KARNAVAL 
HAVASINDA 
DEV PARTI

KARNAVAL 
HAVASINDA 
DEV PARTI

KARNAVAL 
HAVASINDA 
DEV PARTI

KARNAVAL 
HAVASINDA 
DEV PARTI

KARNAVAL 
HAVASINDA 
DEV PARTI

Senaristliğini
ve yönet-
menliğini
üstlendiği

ünlü komed-
yen Cem 
Yılmaz'ın 

Karakomik
Filmler 2:

Deli ve Ema-
net'in galası
gerçekleşti

17 Ocak'ta vizyona girecek olan filmin
galası Zorlu Performans Sanatları
Merkezi'nde yapıldı. Filmin galasına
katılan oyuncular arasında Cem
Yılmaz, Özkan Uğur, Cem Davran,
Büşra Develi, Çağlar Çorumlu, Özge
Özpirinçci, Celil Nalçakan, Zafer Algöz
ve Nilperi Şahinkaya vardı. Şarkıcı Buray
da geceye katılan ünlü simalar
arasındaydı. Cem Yılmaz konuyla ilgili
düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:
"2018 yılının sonbaharında çektiğimiz
Karekomik Filmler'in ikinci serisinde Deli
ve Emanet'in oyuncu kadrosu olarak si-
zlerle beraberiz. Birazdan filmimizi
izleyeceğiz. Çok mutluyuz. Çok
heyecanlıyız. Dün çok dar bir kadroyla,
yaklaşık 30 kişilik kadroyla filmi izledik. Çok
güzel reaksiyonlar aldık. Çok kalabalık bir
kadroyuz. Çok kıymetli oyuncu arkadaşlarım
var. Bu oyuncu kombinasyonunda ilk defa bir
araya gelen durumlarımız oldu. Neticeden
çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Çok iyi
oluşmuş bir kadro bu. Arkadaşlarımla 
birlikte, gurur duyuyorum."

CEM YILMAZ’IN KARAKOMİK GALASI

Bir Nefes, Yıkılsın Dünya
şarkılarıyla hafızalarımıza
kazınan müziğin dahi
adamı Yakup Ekin, yeni al-
bümü 'Uyuyamıyorum'u
dinleyicilerinin beğenisine
sundu. Albümün prodük-
törlüğünü Yunus Taşkın
üstlendi. Müzik yönetmeni
ise Sedat Sakarya. Klip yö-
netmenliğini Turgay Ceyla-
ner'in yaptığı şarkı
albümün çıkış parçası olan
'Uyuyamıyorum' oldu. Bes-
tesi Ekin'in kendisine ait
olan şarkının düzenleme-
sini Sedat Sakarya imzası
taşıyor. Görüntü yönet-
menliğini Elif Ceylaner'in
yaptığı klip, oldukça sevildi.
Albüm Taşkın Müzik Pro-
düksiyon etiketiyle çıktı ve
Taşkın Müzik'in Youtube
sayfasında yayınlandı.
'Uyuyamıyorum' albümün-
deki parçaların isimleri şu
şekilde: Uyuyamıyorum,
Hediye, Unutursun Diye,
Benim Aşktan Anladığım
ve Allah'tan Korkmayan.

DENİZ VE ÜNSAL 
İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Seneler önce sözü Günay Çoban'a müziği
Niran Ünsal'a ait Nasip Değilmiş adlı şar-
kıyı 'Hediye' albümünde seslendiren Özcan
Deniz, yakın arkadaşı Niran Ünsal'la tekrar
bir araya geldi. Seneler sonra yeniden bir
şarkıda buluşan ikili hayranlarını oldukça
sevindirdi. Sözleri Günay Çoban'a, müziği
Niran Ünsal'a ait 'Allah Büyük' adlı parçayı
seslendiren Özcan, hayranlarına büyük bir
sürpriz yaptı. Geçtiğimiz günlerde 7 yıl
sonra 'Aşk' adlı şarkısını ve klibini yayınla-
yan Deniz, çok arada vermeden 2'nci şar-
kısı 'Allah Büyük'ü de sevenleriyle
buluşturdu. Anlaşılan o ki Deniz müzik ka-
riyerine ağırlık vermeyi hedefliyor. 'Allah
Büyük'ün video klibinin önümüzdeki gün-
lerde yayınlanması bekleniyor.

Oyuncu Beren Sa-
at'in eşi Kenan Do-
ğulu'nun ailesi ile
uzun süredir arasının
açık olduğu konuşu-
luyordu. Saat, geçti-
ğimiz günlerde yeni
yaşına giren Ozan
Doğulu'nun doğum
gününü kutlamadı.
Saat'in bu sessizliği,

"Eşinin ailesi ile arası düzelmemiş" yorumlarına
neden oldu. Kenan Doğulu, Instagram hesabın-
dan kardeşinin fotoğrafını paylaşarak, “Hayatı-
mın her anında varlığını yanımda hissettiğim, asla
yalnız olmadığımı hissettiren, müzik gibi çok
büyük bir aşkı paylaştığım, müziğimde, sahnemde
imzası olan canım Ozi'm, iyi ki doğdun. Seni çok
seviyorum. Daha çok güzel günlere hep birlikte”
mesajını yazdı.

Görümceyi de pas geçti

Kenan Doğulu ile evli olan Beren Saat’in Ozan
Doğulu’nun doğum gününü kutlayıp kutlamaya-
cağı merak ediliyordu. Saat, sosyal medya hesa-
bından Dünya’da Gece dizisi ve Aşk-ı Memnu’da
birlikte rol aldığı, önceki gün hayatını kaybeden
Recep Aktuğ ile ilgili bir paylaşım yaptı, ancak ka-
yınbiraderi Ozan Doğulu ile ilgili bir ileti paylaş-
madı. Beren Saat, bundan iki yıl önce de Kenan
Doğulu’nun kız kardeşi Canan Doğulu’nun
doğum günü partisine katılmamıştı.

Buzlar 
bir türlü 
erimiyor

Uçağı kaçırınca olay çıkardı
Türk Hava Yolları'na ait uçakla

İstanbul'dan Antalya'ya gitmek
üzere İstanbul Havalimanı'na

gelen ünlü sanatçı Bülent Ersoy,
uçağı kaçırınca olay çıkardı. Ken-

disini uçağa götüren tekerlekli san-
dalye hizmeti veren şirketin o günkü

tüm çalışanları hakkında şikayetçi
oldu. Uçağa binmek için geç kalan
Ersoy, uçağın  kapı kapattığını
öğrenince adeta deliye döndü. Uçağı
kaçırmasından şirketin çalışanlarını
sorumlu tutan sanatçı, çalışanlara 
hakaretler yağdırdı.

Işın 
Karaca

Cansu
Kurtçu

Demet
Akalın
Demet
Akalın
Demet
Akalın
Demet
Akalın
Demet
Akalın
Demet
Akalın
Demet
Akalın
Demet
Akalın

Cem Yılmaz

Beren
Saat
Beren
Saat
Beren
Saat
Beren
Saat
Beren
Saat
Beren
Saat
Beren
Saat
Beren
Saat
Beren
Saat



O lay dün saat 11.30 sıralarında
TEM Bağlantı Yolu Kadıköy
istikametinde meydana geldi.

İddialara göre Ertuğ Ertuğrul'un kul-
landığı 34 BD 8534 plakalı otomobile
plakası alınamayan bir otomobil çarp-
tıktan sonra kaçarken, sürücü Ertuğ
Ertuğrul aracına çarpan sürücüyü
takip etmeye başladı. Takip sonucunda
iki sürücü arasında tekrar tartışma baş-
ladı. Tartışma bir anda kavgaya dön-
üştü. Kavga sırasında Ertuğ Ertuğrul,
bıçakla bacağından yaralandı. Kavga
sırasında silahlı saldırganlardan biri ise
araca peş peşe ateş ettikten sonra olay
yerinden kaçtı. Bacağından yaralı sü-
rücü hastaneye kaldırıldı. Ataşehir Asa-
yiş Büro ekipleri olaydan sonra kaçan
saldırganları yakalamak için geniş çaplı
bir araştırma başlattı. Olayla ilgili ola-

rak Medet A. P., Tolga B. ve Ezgi A.
Kartal 'da yakalanarak gözaltına alındı.
Olayda kullanılan bıçak ve silah da
polis ekipleri tarafından ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ar-
dından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne
sevk edildi.

Bıçakla yaralama olayı çıktı 

Emniyetteki 3 kişiden Ezgi A.
ifadesinin alınmasının ardından serbest
bırakılırken, Tolga B. Medet A. P. adli-
yeye sevk edildi. Şüphelilerden Tolga
B.'nin bıçakla yaralama olayının ken-
disi tarafından gerçekleştirildiğini itiraf
ettiği öğrenildi. Silahla yaralama, gasp
gibi birçok suçtan kaydı bulunan
Medet A. P.'nin silahla ateş etme ola-
yını kendisinin gerçekleştirdiğini söyle-
diği bildirildi.
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İKİ yıldır KOAH tedavisi gören Recep
Aktuğ (65) dün hayatını kaybetti. Aktuğ
için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze tö-

reni düzenlendi. Törene Aktuğ'un ailesi, yakınları ve
şarkıcı Candan Erçetin, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ,
İlker Kızmaz, müzisyen Baha Boduroğlu ile birçok
kişi katıldı. Aktuğ'un kızı Zeynep Aktuğ ve eşi Gül
Aktuğ taziyeleri kabul etti. Gül Aktuğ, eşinin tabu-
tunun başında "Arkandan çok ağladım senin" dedi
Recep Aktuğ'un cenazesi, öğle namazına müteakip
kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu
Mezarlığı'na defnedildi. Recep Aktuğ'un eşi Gül

Aktuğ, "Ne söyleyeyim ki, çok üzgünüm. 40 yıllık
hayat arkadaşımı kaybettim, ne söyleyebilirim ki.
KOAH tedavisi görüyordu. Çok çekti o, bir sene
kadar falan baya çekti. O kurtuldu da ben ne yapa-
cağım diye çok merak ediyorum" dedi.

Çok güzel bir ağabeyimizdi

Aktuğ'un dizide oğlunu canlandıran oyuncu arka-
daşı İlker Kızmaz ise, "Son bir senedir zor bir
dönem geçirdi. Allah geride kalanlara sabır versin.
Çok neşeli, keyifli, babacan bir abimizdi. Abi gi-
biydi" diye konuştu. Aktuğ'un ablası Esin Aktuğ

Seçkin de, "Ben en büyük ablasıyım. Çok canımızı
yaktı. Çok seviyoruz onu, o bizim canımız. Bir se-
nedir KOAH tedavisi görüyordu, kurtaramadık.
Orada rahat etsin inşallah. Yapacak bir şeyimiz
yok, onu hala seveceğiz. Sağ olsun bütün sanat ca-
miası da ilgilendi. Sevilen bir sanatçıydı" ifadelerini
kullandı. Müzisyen Baha Boduroğlu ise, "Türkiye
çok iyi yorumcusunu yitirdi. Sesi ve stiliyle gerçek-
ten büyük bir eksikliği tamamlamıştı. Bir müzisyeni
yitirmek bir ağacı kesmek gibidir toplumlarda.
Onun için içimiz kan ağlıyor, başımız sağ olsun"
dedi. 

Ünlü oyuncu gözyaşlarıyla uğurlandı

Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

tRakYa Halkının 
gÖZDEsİ ÖZ kEŞan

Yol kavgasının
sonu kotu Bıttı

İstanbul'da 
hayatını 

kaybeden usta
oyuncu ve
müzisyen 

Recep Aktuğ
son

yolculuğuna
uğurlandı

Ataşehir'de dün 2 sürücü arasında çıkan 
tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silahlı
sürücü, tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayıp
kaçtı. Olayla ilgili olarak aracın içinde 
bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki
ifadesinin ardından Ezgi A. serbest 
bırakılırken, Medet A. ile Tolga B. 
adliyeye sevk edildi

Kısmetinde
hırsızlık varmış!
Bayrampaşa ve Küçükçekmece'de yankesicilik ve hırsızlık yapan 
2 şüpheliyi belirleyen polis ekipleri şüphelilerden birini yakalayarak
gözaltına alırken, diğerinin cezaevinde olduğu anlaşıldı. Yakalanan
şüphelinin ise 3 yıl önce evlilik programına katıldığı öğrenildi.

Bayrampaşa ve Küçük-
çekmece'de 15 mart ve
12 Eylül arasında 2 yanke-

sicilik olayı ve bir işyerinden de hır-
sızlık yapılması üzerine Bayrampaşa
İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri hare-
kete geçti. polis ekipleri, olayların ya-
şandığı işyerlerinin güvenlik
kameralarını incelemeye aldı.
polis şüphelilerin Tanju G. ve Tansu
G. isimli iki kardeş olduğunu be-
lirledi. şüphelilerin yakalanması
için çalışma başlatan emniyet
ekipleri, Tanju G.'yi Büyükçek-
mece, Kemerburgaz'da geçtiği-
miz Çarşamba günü yakalayarak
gözaltına aldı. şüpheli Tanju
G.'nin Tekirdağ ve İzmir'de ger-
çekleşen 4 hırsızlık, dolandırıcı-
lık ve yankesicilik olmak üzere
6 farklı olayın şüphelisi olduğu
tespit edildi. şüpheli Tanju G.'nin
kardeşi Tansu G.'nin ise daha

önceden tutuklanarak cezaevine gön-
derildiği anlaşıldı.
Serbest bırakıldıTanju G.'nin 3 yıl
önce bir televizyon kanalındaki evlilik
programına uzun süre çıktığı öğre-
nildi. yakalanan Tanju G. ise Bayram-
paşa İlçe Emniyet müdürlüğü'ndeki
işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edilirken adli makamlarca adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı. 
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Arnavutköy'de annesini öldürerek, ormanlık alana gömen
Batuhan Ü. ve arkadaşı adliyeye sevk edildi. Batuhan Ü. ve
arkadaşı Furkan S.G.'nin cesedi battaniyeye sarılı şekilde evden
çıkarak otomobile taşıdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı

ArnAvUTKöY'dE
cesedi bulunan Me-
lahat İşbir'in 20 ya-

şındaki oğlu tarafından başına
keserle vurularak öldürüldüğü
ortaya çıkmıştı. Oğul Batuhan
Ü. ile cesedi taşımaya yardım
eden arkadaşı gözaltına alındı.
Sorgulanan şüpheliler suçlarını
itiraf etti. Şüphelinin ifadesinde
19 Aralık tarihinde beraber ya-
şadığı annesini evde bir adamla
otururken gördükten sonra
evden çıktığını ardından tekrar
eve gelerek annesiyle tartıştıkla-
rını ardından kafasına sert şe-
kilde keserle bir darbe
vurduğunu söylediği öğrenildi.
Aldığı darbeyle ölen annesini 1

hafta boyunca evde tuttuğunu
o sırada cesedi yok etmek için
plan yaptığı belirtildi. Ardından
arkadaşı Furkan S.G.'yi araya-
rak yardım etmesi için çağırdığı
iki arkadaşın cesedi çarşaf, bat-
taniye ile sararak bir otomobile
yükledikleri, Arnavutköy'de or-
manlık bir alanda 1 buçuk
metre derinliğinde çukur kazıp
battaniye sarılı cesedi gömdük-
leri, üzerine beton döktükleri
öğrenildi. Şubedeki işlemlerinin
ardından Batuhan Ü. ve arka-
daşı Furkan S. adliyeye sevk
edildi. Öte yandan Batuhan 
Ü. ve arkadaşı Furkan S.G.'nin
cesedi e evden çıkarak 
otomobile taşındı.

Böyle
evlat
olmaz
olsun

Çaldı ama 
arkasına bakmadı!

BAKırKöY'dE lüks otomobiller-
deki radyo paneli, klima paneli,
multimedya teyp ve görüntü sis-

temi, araç içi navigasyon cihazı çalan şüp-
heli, son işinde polis tarafından kıskıvrak
yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ise gü-
venlik kameralarına yansıdı. Asayiş Şube
Müdürlüğü Hır-
sızlık Büro Amir-
liğine bağlı
ekipler Bakır-
köy'de gece saat-
lerinde lüks
araçların radyo
paneli, klima pa-
neli, multimedya
teyp ve görüntü
sistemi, araç içi
navigasyon cihazlarının çalınma olaylarıyla
ilgili olarak çalışma başlattı. Polis yaptığı
güvenlik kameraları incelemelerinde şüphe-
linin kimliğini ve kullandığı aracı tespit etti.
Takibe alınan şüpheli 4 Ocak Cumartesi
Bakırköy'de bir otomobilden çaldığı malze-
meleri kendi aracına koyarken yakalandı.
Şüphelinin üzerinden ise araçların kapıla-
rını açmak için kullandığı tornavida ile 8
bin 470 lira çıktı.

6 ayrı otomobilde hırsızlık

Gözaltına alınan Cemil Ö.'nün (42) top-
lamda 100 bin lira değerinde malzeme çal-
dığı, 42 suç kaydı ve 5 aranmasının olduğu
ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk edilen Cemil Ö. çıkarıl-
dığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan
şüphelinin siyah renkli otomobiliyle olay
yerine geldiği, otomobilden çaldığı elektro-
nik eşyaları bagajına koyduğu anlar güven-
lik kameralarına yansıdı.

HDP binasının 
önünde silah sesleri

BEYOĞLU Kalyoncukulluğu Cad-
desi üzerinde bulunan HDP İs-
tanbul İl Başkanlığı önüne gelen

bir kişi havaya 7 el ateş etti. Polis ekipleri şüp-
heliyi yakalayarak gözaltına aldı. Beyoğlu
Taksim Kalyoncukulluğu Caddesi üzerindeki
bulunan HDP İstannbul İl Başkanlığı binası
önüne gelen 1 kişi 7 el havaya ateş etti. Ola-
yın gerçekleştiği yerin yakınında bulunan Be-
yoğlu Emniyet Müdürlüğü binasındaki polis
ekipleri hemen duruma müdahale etti. Şüp-
heli Ö.H.S. silahla birlikte yakanarak yakala-
narak gözaltına alındı. Öte yandan silahın
ruhsatsız olduğu belirlendi.  

KÜÇÜKÇEKMECE'dE evi-
nin önünde uyuşturucu
madde sattıkları iddia

edilen kişileri uyaran bir kişi bıçaklı
saldırıya uğradı. Başından yaralanan
şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi al-
tına alındı. Olay saat 23.00 sırala-
rında Küçükçekmece İnönü
Mahallesi Boyabat sokakta meydana
geldi. İddiaya göre sokakta uyuştu-
rucu satışı yapan bir grup genci
gören Hüsamettin T. müdahale ede-
rek grubu oradan uzaklaştırdı. Bir
müddet sonra daha kalabalık ve bı-
çaklı olarak dönen grup Hüsamettin
T.'ye saldırdı. Bu arada Hüsamettin
T.'nin polis memuru olan oğlu baba-
sının darp edildiğini görünce havaya
ateş ederek grubu dağıtmaya çalıştı.
Hüsamettin T. başından yaralanırken
saldırganlardan bir kişi de seken kur-
şunlarla ayağından yaralandı. Haber
verilmesi üzerine olay yerine polis
ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

BEŞİKTAŞ Büyükdere Cad-
desi'nde kask ve dizlik tak-
mayan sürücünün elektrikli

tek tekeriyle trafiği tehlikeye düşüren
yolculuğu kameraya yansıdı. Elektrikli
araçların sayısı her geçen gün
artarken, kullanıcıların ge-
rekli tedbirleri almaya-
rak trafiğe çıkmaları 
ise kazalara davetiye 
çıkarıyor. Beşiktaş'ta
'elektrikli tek teker' kulla-
narak trafiğe çıkan bir sü-
rücünün kask ve dizlik
takmayarak araçların arasından tehli-
keli şekilde ilerlemesi kameralara yan-
sıdı. Vatandaşların meraklı bakışları
altında bir süre trafikte ilerleyen sürücü
ise daha sonra gözden kaybolarak yo-
luna devam etti. 'Elektrikli tek teker' kul-
lanımının ana arterlerde kullanımının
yasak olduğu öğrenildi.  DHA

Beşiktaş'ta
tehlikeli yolculuk

Torbacılar
saldırdı 



B üyükçekmece Belediyesi olası
Marmara depremine karşı va-
tandaşları bilinçlendirmek ama-

cıyla “Marmara Bölgesi'nin
Depremselliğinde Büyükçekmece ve Ci-
varının Önemi” paneline ev sahipliği
yaptı. Düzenlenen panelin konuşmacısı
Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşü-
mezsoy, beklenen Marmara depremi ve
Büyükçekmece'nin önemi hakkında va-
tandaşları bilgilendirdi. Moderatörlü-
ğünü Prof. Dr. İlhan Osmanşahin'in
yaptığı deprem paneli Büyükçekmece
Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Kumburgaz'a kadar geliyor

Yapılan son çalışmalar hakkında bilgi
veren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Mar-
mara Denizi’nin garp metresi ayrıntılı
olarak ele geçirildi. Kumburgaz çuku-
rundaki fay hattı Yeşilköy’e kadar uzanı-
yordu. Yani Avcılar’ın önündeki sırt
dediğimiz orta Marmara sırtı bir fayla
kesiliyor formunda bir batımetri imgesi
yorumlanıyordu. Ben bu duruma katıl-
mıyordum. Son datalar muhakkak Avcı-
lar’ın ve Büyükçekmece’nin önünde
Marmara Denizi’ne ulaşan sırtın bir
fayla kesilmediğini ortaya çıkardı. Bunun
manası nedir dersek. Kumburgaz çuku-
rundaki 35 kilometrelik fay Büyükçek-
mece açıklarında sonlanıyor. Bu garba
yanlışsız ilerleyen (Silivri çukurundan,
Tekirdağ, oradan da Saroz’a kadar ilerle-
yen) bir fay hattının sonuncu konumu
Kumburgaz açıklarına kadar geliyor.
Büyükçekmece’de ise sonlanıyor” dedi. 

Fay doğuya uzamıyor

Silivri fayının 6.5 büyüklüğünde bir sar-
sıntıya neden olabileceğini ifade eden
Üşümezsoy, “Buna Büyükçekmece’den
Yeşilköy’e uzanan 40 kilometrelik bir fay
daha eklerseniz yanlış bir tahlille bu
7.2’lik bir zelzeleye denk gelir. Buna Ada-
lar fayını da eklerseniz 130 kilometrelik
bir fay 7.6’lık bir zelzele olacak denir. Bu
son çalışma. Adalar’ın kuzeyinden geçen
fay hattı Marmara Denizi’ne açılırken
çalışmış fakat bugün canlı değil. Bu
Yeşilköy’e kadar geliyor. Yeşilköy’den
de Büyükçekmece’ye kadar uzanı-
yor. Bugün bahsettiğiniz Beylik-
düzü sırtının deniz kıyısı içindeki
devamı bir fayla kesilmiyor.
Kumburgaz çukurundaki fay
şarka hakikat uzamıyor” diye
konuştu.

Sürekli stresini
boşaltıyor

Bundan sonraki yıllarda
Silivri merkeli 6.5 şidde-
tinde bir zelzelenin
olma ihtimalinin
yüzde 3 olduğunu
belirten Prof. Dr.
Şener Üşümezsoy,
“Silivri ve Tekir-
dağ çukurların-
daki fay 1912’de
kırılmış. O
zaman bu-
rada kırılma-
yan kesim
Kumbur-
gaz’da
kalmış.
Burada
yapı-
lan
ça-
lış-

mada Silivri, Tekirdağ ve Ereğli’nin açık-
larındaki sırt 1912’de kesilerek hareket
etmiş ve ondan beri de sürekli stresini
boşaltıyor. O zaman burada yalnızca
orta sırtta kalan deprem riski vardır te-
zine ben baştan beri karşı çıkmıştım. Bu-
rada gördüğünüz istatistik 6.5’ten büyük
depremin ihtimali yüzde 3, 7’den büyük
depremin ihtimali binde 1 gibidir. Kum-
burgaz hattından Büyükçekmece’de
doğru gelen fay hattı stresini boşaltmış
ama Büyükçekmece’den sonra Yeşilköy’e
kadar giden bir fay hattı var işte o kırıla-
cak” bilgisini verdi. Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü
temsilen panele katılan Belediye Başkan
Yardımcısı Rıza Evren Kılcı, Belediye
Meclis Üyesi Tuncay Tuna ile birlikte
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ve Prof. Dr.
İlhan Osmanşahin’e teşekkür ederek pla-
ket takdim etti. 
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D üşmanlığı körüklemek için değil ta-
rihi gerçekleri görmek ve çözümün
bir parçası olmak için yazıyorum;

98 yıl önce 5 Ocak günü;
Adana, Fransız askerlerinin işgalinden

kurtulmuştu...
Şimdi,
‘Silahlı hükümdarlık’ savaşları yerini ‘ti-

cari savaşlara’ bıraktı.

Bu ticari savaştan kurtulmanın tek yolu
‘Yereli’ güçlendirmektir.
Yereli güçlendirmek için,
•Altyapısı güçlü şehirler, ilçeler ve köyler

inşa edilmeli yoksa seli ve depremi suçla-
maya devam ederiz.

•Nitelikli Üretime geçilip; önüne geleni
üretmek yerine, ‘planlı üretim’ ile bölge eko-
nomisini güçlendirmeliyiz.

•Tarım arazilerinin üzerine
apartmanlar yapmamalıyız. Tarım olmadan
insan yaşayamaz, çok acil olarak beton eko-
nomisinden ‘tarım ekonomisine’ geçmeliyiz.

•Sürdürülebilir Kalkınma’nın temelinde
eğitimli insanlar vardır. Eğitimin girmediği

yuva kalmamalıdır. Sokak farkı gözetmeden,
eğitimde fırsat eşitliğini sağlanmalıyız. 
Herkes için ücretsiz ve nitelikli eğitime 
ihtiyaç var.

Adana’nın ve Türkiye’nin yeniden kurtu-
luşu işte o gün gelecektir!

O günler geldiğinde anlayacağız ki,bir ül-
kenin tek başına gelişmesi yeterli değildir.

•Mazlum ülkelerin sömürülmesine ve sa-
vaşa itilmesine ses çıkarmayanlar, berabe-
rinde kendilerini de içine çekecen bu girdabın
kalbinde bulacaklardır. Bu sebeple ‘Bütünsel

Kalkınma’ temel tutulmalıdır.
Güzel Atatürk’ümüz bu amaçlarla
‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ rotasını 

çizmiştir!
Bize öğrettiğin her şey için,
Ve özellikle o cesur yüreğin için sonsuza

dek sana teşekkür edeceğiz! Bir insanın öm-
rüne sığdırılamaz başarılar elde ettin!

Ruhun şad olsun ATAM...
Bu coğrafyanın çocukları sana minnettar!
Üreten Türkiye için #BıraktığınYerden

çalışmaya devam ediyoruz...

Adana’nın ve Türkiye’nin yeniden kurtuluşu

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1116779)

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 kıy-

metlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün,

saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bede-

linin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin ala-

cağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka

paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; bi-

rinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün

sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebi-

leceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci

artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden

önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun

satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve

satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde

şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyen-

lerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.

13/01/2020

1.İhale Tarihi : 10/02/2020 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 10/03/2020 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : İTİMAT OTOPARKI-TALATPAŞA MAH. SUYOLU

CAD. 1046 SDK. ESENYURT-/İSTANBUL - 
No   Takdir Edilen Değeri TL.    Adedi    KDV        Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 210.000,00 1        %18 

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
1. İCRA DAİRESİ
2019/4836 TLMT.

Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 
herkesi rahatlatacak açıklamalarda bulundu. 
Büyükçekmece'de konuşan Üşümezsoy, “Bundan 
sonraki yıllarda Silivri merkezli 6.5 şiddetinde bir 
depremin olma ihtimali yüzde 3'tür. 7’den büyük 
depremin ihtimali binde 1 gibidir” açıklamasını yaptı

Nazım için 
denize karanfil
bıraktılar
Ünlü şair Nazım Hikmet, doğum 
gününde ülkesinde ayak bastığı son 
kara parçası olan Tarabya’dan denize
karanfiller bırakılarak anıldı

TÜRK Edebiyatının usta ismi Nazım
Hikmet, 118. doğum gününde Sarıyer
Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür

Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Ta-
rabya sahilini dolduran Nazım sevdalıları, mavi
gözlü dev için Türkiye’den ayrıldığı son kara par-
çasından denize karanfiller bıraktı. Ardından
yaklaşık iki saatlik Boğaz turuna çıkan kalabalık,
büyük ustayı şiirleri ve Grup Yol’a Düş’ün şarkı-
larıyla andı. Etkinliğe, Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç’in yanı sıra; Nazım Hikmet Kültür
Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, başkan yar-
dımcısı Kıymet Coşkun, vakıf yöneticileri Nur-
dan Arca ve Özcan Arca, 26. Dönem CHP İzmir
Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, usta yazarın to-
runu Nazım Yaltırım ile çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Emekten yana bir dava adamı

Programda konuşan Nazım Hikmet Kültür ve
Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, “Nazım, ‘Fev-
kalâde memnunum dünyaya geldiğime’ diyor bir
dizesinde. Acaba bu günün Türkiye’sinde doğ-
saydı yine memnun olur muydu? Bence olurdu.
Çünkü o bir kavga adamıydı. O savaşsız, sömü-
rüsüz barış içinde ve emekten yana bir dünya is-
tediği için ve bu umutla dolu olduğu için yine de
dünyaya geldiğine memnun olurdu. Biz de bu
umutla yarınları yaratmaya gidiyoruz” dedi. Ko-
nuşmasına Tarık Akan’ı anarak başlayan Sarıyer
Belediye Başkanı Şükrü Genç ise "Nazım Hik-
met’i hep beraber burada yaşatacağız. Nazım’ı
yaşamak ayrı bir güzellik. O, vatanı için kavga
etti, biz de bu yaşanmışlığı anlatmaya çalışıyo-
ruz. Bu mücadeleye inanan herkese teşekkür ede-
rim” diye konuştu.

Nilay AteşoğullArı 

UmUt Gençlikte

Örnek No: 25*

34PY3431 Plakalı ,
2015 Model , 
MERCEDES-BENZ
Marka çekici

7’DEN BuYuK DEPREM 
İHTİMALİ BİNDE 1’DİR!

Beylik-
düzü Be-

lediyesi,
son 9 ayda,

11 bin 103 ai-
leye gıda, bin

458 haneye süt
ve bebek bezi

yardımı yaptı; bin
761 kişiye ise evde

destekleyici sağlık hiz-
meti verdi. Belediye Baş-

kanı Mehmet Murat Çalık,
2020 yılında da sosyal des-

tek ve hizmetlerin artarak
sürdürüleceğini söyledi.

171 bin kıyafet dağıtıldı

Beylikdüzü’nde yardımlaşma ve
dayanışma bilinciyle çalışarak  il-

çedeki ihtiyaç sahibi ailelere, gıda,
süt, bebek bezi yardımlarını sürdüren

kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü,
aşevi hizmetiyle de 153 haneye yemek

hizmeti verdi. Bakıma muhtaç vatandaş-
lara da evlerinde düzenli olarak özbakım,

temizlik ve kuaför hizmeti veren müdürlük,
ilçede dayanışmayı arttırmak için kurduğu

dosteller Mağazası aracılığıyla da ihtiyaç sa-

hibi bin 547 aileye toplamda 171 bin kıyafet
dağıttı. Vatandaşlara her türlü katkıyı sunan
müdürlük yetkilileri, vatandaşlara ‘Okuma
yazma, dinimizi Öğreniyorum, Ana Baba
Okulu, evlilik Okulu, kadın Sağlığı, kadının
insan Hakları, Çocukların Bedensel Söz Hakkı,
Baba destek eğitim Programı, Anne destek
eğitim Programı’ ve ‘Aile danışma Merkezi,
kadın dayanışma Merkezi, danışma Takip ve
Rehabilite’ gibi psikolojik danışmanlık, hukuki
danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermeyi sür-
dürüyor. 

2154 kişiye fizik tedavi

Belediyenin evde serum, enjeksiyon, pansu-
man, kan alma gibi hizmetleri kapsayan evde
bakım ve destek hizmetlerinden, son dokuz
ayda bin 761 kişi faydalandı. Vatandaşların
büyük ilgi gösterdiği fizyoterapi ve tamamlayıcı
fizik tedavi hizmetleriyle 2 bin 154 kişiye ula-

şan Sağlık işleri Müdürlüğü yetkilileri, 143 ki-
şiyi de konuşma terapisi hizmetiyle buluşturdu.
Müdürlüğün hasta nakil ambulansı hizmetin-
den ise 382 kişi yararlandı. Müdürlük, ‘Mamo-
grafi, diş, işitme, Göz’ gibi testlerle de
koruyucu sağlık hizmetleri çalışmalarını 
sürdürüyor.

949 kişi faydalandı

Sağlık işleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan
engelli araçları ile özel gereksinimli vatandaş-
ların ulaşım sorunu ortadan kaldırılırken son 9
ayda engelli nakil hizmetinden 949 kişi fayda-
landı. kavaklı’da faaliyetini sürdüren engelsiz
yaşam Birimi’nde ise özel gereksinimli birey-
lere dramadan masa tenisine uzanan geniş
yelpazede ücretsiz eğitim verilirken düzenle-
nen atölye ve gezi programlarıyla da özel ge-
reksinimli bireylerin sosyalleşmesi için her
türlü olanak sağlanıyor. 

9 aylık sosyal hizmet 
bilançosunu açıklayan
Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat
Çalık, “Göreve geldiğim
günden bu yana, 11 bin
103 aileye gıda, bin 
458 haneye süt ve bebek
bezi yardımı yapıp bin 
761 kişiye de evde 
destekleyici sağlık 
hizmeti verdik” dedi

Dokuz aylık sosyal
hizmet bilançosu

Şener
Üşümezsoy

Şükrü
Genç
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CHP’LI BASKANLAR
PANELI TERK ETTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasını yaptığı "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi"ne
Kanal İstanbul göndermeleri damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı’nın, "Akıllı şehirler vicdanlı, becerikli ve çalışkan
belediye başkanlarıyla kurulur. Eser üretmek yerine yapılan işlerin önüne engel çıkarmaya çalışanların gayretle-
rini boşa çıkarmak da aynı şekilde görevimizdir” ifadelerine karşı İBB Başkanı İmamoğlu da, "Tavrı nezaketsiz
buluyorum. Konu akıllı şehirler sanıyorduk ama değilmiş, onu gördük" diye konuştu. Üç büyükşehir belediye
başkanının katılacağı oturuma da CHP'li belediye başkanları "yapılan nezaketsizlik" gerekçesiyle katılmadı.

İ BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Beledi-
yeler Birliği’nin davetlisi olarak Ankara’da dü-
zenlenen “Akıllı Şehirler ve Belediyeler

Kongresi”ne katıldı. Davette, İBB’ye, sinyalizasyon
konusundaki çalışmaları dolayısıyla ödül verileceği,
İmamoğlu’nun ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın elinden alacağı kaydedildi. Ancak kon-
gre, davette belirtildiği programla ilerlemedi. Bunun
üzerine İmamoğlu ve beraberindeki CHP’li büyük-
şehir belediye başkanları kongreye devam etmeme
kararı aldı. Konuşmacı olduğu panele katılmayaca-
ğını ifade eden İmamoğlu, gazetecilerin yaşananlara
ilişkin sorularını yanıtladı. 

4 sayfalık mektup verdim

İmamoğlu’na sorulan ilk soru, “İçeride aslında
Sayın Bakan ve Cumhurbaşkanı, doğru-
dan isim vermedi ama hedefle-
rinde Kanal İstanbul,
dolayısıyla siz vardınız.
İçerideki konuşmaları
nasıl değerlendiri-
yorsunuz” oldu.
İmamoğlu, bu
soruya,
"Bugün
hangi top-
lantıda ol-
duğumuzu
sanırım
biliyorsu-
nuz. Tür-
kiye
Belediyeler
Birliği’nin
(TBB) hazır-
ladığı ve özel-
likle yüksek
teknoloji ile ilgili
belediyelerin ortaya
koyduğu projelerin
paylaşıldığı ve sunulduğu
bir fuar. Ekinde de Sayın
Cumhurbaşkanı’mızın bizi selam-
layacağı bir konuşma. TBB Başkanı Sayın
Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Hanım’ın, özel
kalemi arayarak, benim gibi diğer belediye başkanla-
rımıza ödül verileceği ve bu ödülleri de Sayın Cum-
hurbaşkanı’mızın vereceğini ifade ederek davet etti.
Biz, buraya katılmaya özen gösterdik. Sebebi; bil-
meyenler için söyleyelim, TBB bizim. Yani Türki-
ye’deki bütün belediyelerin bütçelerinden para
kesilerek yönetilen bir kurumdur. Doğaldır ki, şu
anda TBB, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana,
Mersin gibi ilk sıraları teşkil eden belediyelerin büt-
çesi ile bu arkadaşlarımız orada görev yapıyorlar.
Ama bugün, ne yazık ki nezaketsiz bir gün olmuştur.
Burada bütün belediyeler var. Her zaman ifade etti-
ğimiz gibi bakanlar, Türkiye’nin atanmış, görevlerini
yapmak zorunda olan bakanları. Örneğin, yüksek
teknoloji konuşulacaktı. Ben zannettim ki, yüksek
teknoloji ile ilgili bilişim ile ilgili yazılım ile ilgili Tek-
noloji Bakanı çıkacak, son beş yılda niçin 107 milyar
dolar açık verdiklerini, ihracatla ithalat arasındaki
farkın niçin 107 milyar dolar olduğunu açıklayacak,
daha çok iş yapmamız gerektiğini söyleyecek, hep
beraber bu işi üstlenelim diyecek. Onu demedi. Tek-
noloji Bakanı, ne alakası varsa bir su yolundan

bahsetti. Peşinden, Şehircilik Bakanı keza. Bütün

bunlar yanlış ve katılmadığımız bir metot. Dediğim
gibi nezaketsiz bir gün yaşanmıştır. Kaldı ki biz, ka-
nalı elbette tartışabiliriz. İstiyoruz da zaten. Kaldı ki
ben, defalarca, ‘Davet edin gelelim, anlatalım
sunum yapalım Sayın Cumhurbaşkanım’ diye ken-
dilerinden talepte bulunduk. Benim için bugünün en
kıymetli anı, kendilerine bu talebemi yenilediğim
dört sayfalık mektubumu vermekti. Gördüğüm ka-
darıyla da Sayın Bakan’ın konuşması devam eder-
ken ilgisini benim mektubuma döndürmüştü, onu
okuyordu. Arkadaşlarım uyardılar" yanıtını verdi.

Randevu hakkımı istiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği mektubun içeriği
hakkında açıklama yapan İmamoğlu, "Son günlerde
özellikle bakanların yalan yanlış ifadeleri ile süreci
manipüle etme çabaları, bir gün söyledikleri ertesi
gün, ‘İmamoğlu metroyu durdurdu. Hiç arsa hare-

keti yok. Bizim hiçbir su sorunumuz yok.
Melen Barajı sorunu yok’ deyip,

Sayın Cumhurbaşkanı’na yanlış
bilgiler aktardıklarını, beni

kendilerine brifing ver-
mek istediğimi dile ge-

tirdim. Ben şöyle
düşünüyorum:

Ben, 16 milyon
insanın belediye
başkanıyım.
Sayın Cum-
hurbaşkanı da
bizim hem-
şehrimiz aile-
siyle beraber.
Ben de bu ül-
kenin en de-

ğerli, en büyük
kentinin bele-

diye başkanıyım.
Dolayısıyla bu

hakkımı talep ediyo-
rum, istiyorum, istir-

ham ediyorum. Sayın
Cumhurbaşkanı’na bunu

yazılı verdim. Vicdanıyla, adale-
tiyle bu daveti bekliyorum kendilerin-

den. Umarım en yakın zamanda olur. Bir
başka sorun daha var. 30 büyükşehir belediye baş-
kanı, hatırlayın eylül ayının ilk günlerinde, yaklaşık 4
ay önce bir toplantı yaptık. Bu toplantıda bize bir
söz verildi. Bizim önerimizle ortaya çıkan gündem
gereği, Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki: ‘Kanunun
belediyeler ile ilgili ne varsa  tartışılması ve konuşul-
ması için bir komisyon kurulacak.’ İsimleri kendi be-
lirledi. Benim ismimi, Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanımız Mansur Yavaş ve Eskişehir Belediye
Başkanı ağabeyimiz Yılmaz Büyükerşen ve AK Par-
tili belediye başkanlarınınım ismini sayarak, 6 ba-
kanı görevlendirdi. Sonra Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Bey’e emanet etti. Herkesin fikri ol-
malı. Katılımcılıktan niye endişe ediyoruz? Bu da
bugünün başka bir ayıbıydı. Duymaktan üzüntü
duydum, hicap duydum. Bugün ne yazık ki kötü
geçmiştir. Ve TBB, nezaketsiz bir gün hazırlamıştır.
Bunu Fatma Hanım’a duyuruyorum. Kendisini biz
çok nezaketli biliriz. Onu da ifade edeyim. Yanlış
kimdedir, bilemem ama bize bir cevap borcu vardır.
Bütçenin en büyük kısmını 6-7 belediye sağlıyor.
Bizim bütçemizle orada görev yapılıyor. İhtiyacı
olan belediyelere birtakım aktarmalar yapılıyor.
Ki yapılmalı. Ama bugün gelinen noktadan
hiçbirimiz hoşnut değiliz. Yerelde güçlü be-
lediye başkanları olmamız adına –tüm
belediyeler adına konuşuyorum- kötü
bir deneyim yaşatılmıştır" eleştirisinde
bulundu. 

Bana 16 milyon borcu var

İmamoğlu, toplantıya devam
edip etmeyecekleri yönün-
deki soruyu, “Bizim için
toplantı bitti. Gerek yok.
Düşünsenize, ben
çıkıp ne diyeceğim.
Gündem, sabahki
gündemse, çıkıp
ben onlarla

polemik yarışına gireceğim. Böyle bir tarzımız yok.
Vallahi beni İstanbul’da bekleyen çok işim var. Arka-
daşlarımı, şehirlerinde bekleyen bir sürü işi var. An-
kara Büyükşehir Belediye Başkanı’mız şu kapıdan
çıksın, 100 tane işi çözer. Gündemimiz çok yoğun.
Burası sadece bizim bugün beyhude vakit geçirme-
mize sebep olur. Onu istemiyoruz” şeklinde yanıtladı.
İmamoğlu’na yöneltilen bir başka soru da “İstanbul
ile ilgili bir mektup ilettim dediniz. Sanırım o mek-
tupta sadece Kanal İstanbul yok. Metro hatları ile il-
gili yatırım planına alınma konusu var. Bunlarla ilgili
bir açıklama geldi mi” oldu. İmamoğlu, bu soruyu,
“Orada yanlış bir terim var. Yatırım planına alınmadı.
Yatırım planına alındıktan sonra hazineye gidecekti.
Onay talep edilecekti. Biz şimdi bunu istiyoruz. Yatı-
rım planına alınmadığı için zaten hazine gündemi
yok. Orada bir tarif yanlışı var. İlla orada bir şey ara-
manın anlamı yok. Bekliyoruz. Davet ederlerse, ki çok
istiyorum, Sayın Cumhurbaşkanı’nın 82 milyonda 1
her vatandaşımıza vardır, bana çarpı 16 milyon
borcu var. Çünkü ben 16 milyon insanı
temsilen kendilerinden randevu talebi
ediyorum. Tüm samimiyetimle,
vicdanımla, belediyeciliğimle
bu daveti istiyorum.
Bütün bu duygularımı
aktardım. Her şeye
rağmen olumlu
cevap bekliyo-
rum” şek-
linde
yanıt-
ladı. 

HIDIR ULAĞ
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bir karar çıkacak

İnşallah olumlu 
bir karar çıkacak

İnşallah olumlu 
bir karar çıkacak

İnşallah olumlu 
bir karar çıkacak

İnşallah olumlu 
bir karar çıkacak

İnşallah olumlu 
bir karar çıkacak

İmamoğlu, “İzmir Be-
lediye Meclisi’nden Ce-

mevleri ile ilgili bir karar
vardı. Yanılmıyorsam sizin de

projeleriniz arasındaydı. Yapacak
çok işimiz var dediniz. Bu projeyi

ne zaman gündeme getirmeyi düşü-
nüyorsunuz” sorusuna, “Getirdik.

Belki kaçırdınız. Pazartesi gündeme
alındı, komisyona sevk edildi. Komisyon-

dan gelecek karara göre, sanırım yarın,
Perşembe günü toplantımız var. Umuyo-

rum bu ülkede Alevi vatandaşlarımızın iba-
dethaneleri için bu kararın alınmasına, oy
birliğiyle bütün herkesin vicdanıyla oy verir.
Kimin, nereyi, nasıl ibadethane olarak kulla-
nacağına biz karar veremeyiz. Bu, milyon-
larca Alevi yurttaşımızın vicdanı için
gereklidir. Şu anda konu komisyonda. İBB’de
grubu bulunan bütün partilerimizden bu işi,
bıraksınlar şu siyaseti bir kenara, tüm vicdan-
larıyla, ahlaklarıyla, adalet inançlarıyla karar
vermelerini diliyorum. İnşallah bu hafta
olumlu cevap çıkacaktır” yanıtını verdi. 

180 derece farklı bir psikoloji 
İmamoğlu, “Ödül verilecekti dedi-
niz. Nedir bu ödül” sorusuna, "Bili-
şim teknolojileri ile ilgili
belediyelerimizin hazırladığı proje-
ler var. Bunlar herhalde seçici ku-
rullar tarafından çalışıldı. Bizim de
sinyalizasyonla ilgili bir kurumu-
muzun çok özel yazılım çalışması
vardı. Onla ilgili ödül uygun görül-
müş" cevabını vererek, "Her beledi-
yemizin çok değerli projeleri vardı.
Ama bize yapılan davetin inceliği
şurada: ‘Sizin katılmanızı çok arzu
ediyoruz. Mutlaka olmanız bizim

için değerli. Çünkü Sayın Cumhur-
başkanı’mız ödülü size verecek,
takdim edecek. Sizin de özellikle bi-
lişim, yüksek teknoloji, akıllı şehirler
ile ilgili düşüncelerinizi alacağımız
bir sempozyuma katılmanızı istiyo-
ruz.’ Bu kadar güzel, bu kadar ne-
zaketli davete hepimiz incelik
gösterip, eksiksiz buraya katılmaya
çalıştık. Ama 180 derece farklı bir
psikoloji ile süreç yönetildi. Tekrar
söylüyorum bunu söyleyenler
TBB’nin gerçek ev sahipleridir"
açıklamasında bulundu. 

İMAMOĞLU’NDAN 
YAVAŞ'A ZİYARET
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Akıllı Şehirler ve
Belediyeler Kongresi” için gelkent başkentte,
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş'a nezaket ziyaretinde bulundu. İma-
moğlu, “Mansur Başkan'ıma benim bir ziya-
ret borcum var. İki seçim arasında bir
ziyaretim olmuştu. Henüz mazbatayı alma-
mıştım. İlginç bir gün içinde, sohbetimizi de-
rinleştirmek isterim. Çünkü biz, paylaşarak
başarıyı büyütmek istiyoruz başkanlarımızla
ve belediyelerimizle. Deneyimleri paylaşıp,
sohbet edeceğimiz bir an olacak. Ankara'da,
bu şart ve belediyemizde bulunmaktan da
gurur duydum ”dedi. Ziyaretinden önce İma-
moğlu'na teşekkür eden Yavaş da “Ben de
'Hoş geldiniz' diyorum Sayın Başkan'ımıza.
Epeydir görüşememiştik. Bu arada bir süreçle
ilgili, karşılıklı bilgi ve deneyimlerimizi payla-
şacağız ”ifadelerini kullandı. İmamoğlu ve
Yavaş, görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü.

3 oturumun bedeli 
2 milyon 200 bin TL

İBB Meclis
toplantılarının

ayda 5 oturum-
dan 2 oturuma
düşürülmesi ile

2 milyon 200
bin TL tasar-

ruf sağlanmış
olundu

AK Parti iktidarı döneminde
ayda 5 kez toplanan İBB Mec-
lisi İmamoğlu döneminde ayda

2 güne indi. 7 ayda 35 kez toplanması ge-
reken meclis 14 gün toplanmış oldu, 21
günkü oturumlarda 7 ayda yaklaşık 2 Mil-
yon 200 bin TL tasarruf edildi. 312 Meclis

üyesine sahip olan İBB meclisine 1 günlük
meclis toplantısına ortalama 300 meclis
üyesi katılım sağlıyor. 1 Meclis Üyesi her
toplantıya katılımından dolayı oturum
başı 350 TL “Huzur Hakkı” alıyor. Ayda 2
oturum olduğu için 1 meclis üyesinin he-
sabına 700 TL yatıyor. 5 oturum olsaydı 1

meclis üyesinin hesabına bin 750 TL he-
saba yatacaktı. Yani 1 meclis üyesinden
ayda 1050 TL tasarruf sağlanmış olundu.
Yine ortalama 300 meclis üyesinden ayda
315 bin TL, ayda 3 oturum eksik yapıldığı
için 7 ayda yaklaşık 2 milyon 200 bin TL
tasarruf sağlanmış oldu.  HIDIR ULAĞ

Ekrem
İmamoğlu
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HEMODİYALİZ ÜNİTESİ İÇİN HEMODİYALİZ CİHAZI VE MULTİFİTRATE CİHAZI BAKIM ONARIM İŞİ 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 :2020/15109
1-İdarenin
a) Adresi :Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:10 34899 Üst
Kaynarca PENDİK/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2166254545 - 2166570696
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@marmaraeah.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :HEMODİYALİZ ÜNİTESİ İÇİN HEMODİYALİZ CİHAZI VE 

MULTİFİTRATE CİHAZI BAKIM ONARIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :T.C.Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik 
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi -Fevzi Çakmak Mah.Muhsin 
Yazıcıoğlu Cad. no:10 Üst Kaynarca/İstanbul

c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmi dört) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Marmara Üniversitesi İstanbul 

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi-ihale Toplantı Salonu-
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Marmara Üniversitesi İstanbul 
Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

b) Tarihi ve saati :27.01.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimdeki 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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Hizmeti işi benzer iş olarak
kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve
Araştırma Hastanesi-Satınalma Birimi-Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:10 Üstkaynarca
Pendik İstanbul 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 vere-
ceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) 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.

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI -MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 
PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

HEMODİYALİZ ÜNİTESİ İÇİN HEMODİYALİZ CİHAZI VE MULTİFİTRATE CİHAZI BAKIM ONARIM İŞİ
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'de en geç
2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını
hedefliyoruz. İlk başta bu deneysel ve çok az bir miktar olabilir;
ama burada önemli olan sistemin başarıyla çalışmasıdır" dedi

EKONOMİ

Tahvil faizleri gerileme yaşadı
Tahvil-bono piyasasında 2 yıllık gös-
terge tahvilin bileşik faizi, küresel risk
iştahının iyileşmesi, Türk lirası (TL)

varlıklara ilginin artması ve Merkez Bankası'nın
faiz indirimine devam edeceği beklentisiyle 3
yılın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2019'da

politika faizini toplamda 1200 baz puan indir-
mesi, enflasyondaki sert düşüş ve ülke risk pri-
mindeki (CDS) geri çekilmenin etkisiyle 2 yıllık
gösterge tahvili bileşik faizi, yüzde 26 seviyesin-
den yüzde 10'lara düştü. Tahvil-bono piyasa-
sında yılbaşından beri yüzde 12'nin altına işlem
gören 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, bu

hafta uzun bir aranın ardından ilk defa yüzde
11'in altına geriledi. Dün tahvil faizi, yüzde
10,55 ile 29 Aralık 2016'dan bu yana en düşük
seviyesini gördü. Tahvil faizindeki düşüşte, faiz
indirim beklentisinin yanı sıra CDS'in 1,5 yılda
523 baz puandan 265 baz puana gerilemesinin
de etkisi oldu.

E nerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez, An-
kara'da düzenlenen 'Ener-

jide Arama Buluşmaları: Hidrojen'
konulu çalıştayda konuştu. Bakan
Dönmez, enerji politikalarında en
temel amacın kısa ve orta vadede
enerji arz güvenliğini garantiye
almak olduğunu, ancak devletin
yönlendirmesi gereken bir de 'uzun
dönem'in olması gerektiğini bil-
dirdi. Bakanlık olarak geleceğin
enerji kaynaklarını gündemde tut-
tuklarını, geleceğin enerji kaynak-
ları arasında hidrojenin önemine
değinen Bakan Dönmez, şöyle ko-
nuştu: "Bakanlık olarak yaklaşımı-
mız hidrojeni 4 ana fayda
üzerinden elde etmektir. Nedir
bunlar? Daha fazla yenilenebilir
enerjiyi sisteme dahil etmek, ısı
sektörünü karbon emisyonsuz bir
hale getirmek, yerli kömürden hid-
rojen üretimi gerçekleştirmek ve
hidrojen depolama ve tutucusu
olarak borun kullanımını artırmak.
Tüm bu stratejilerin tamamında
da yerlilik kriterimizi esas alarak
yerli bir hidrojen sanayisi sektörü
oluşturabilir miyiz bunun da yol
haritasını sizlerle birlikte oluştura-
cağız. Bizim için yerli kömürü-
müzden hidrojen ve sıvı yakıtların
üretimi çok önemli. Temiz kömür
teknolojileri kapsamında düşük

emisyonlu kömür kullanımı için
yerli kömürden hidrojen projeleri
gündemimizde olmaya devam
edecek. Özellikle petrol ve doğal
gaz fiyatlarında gerek jeopolitik
riskler gerekse de ekonomik dalga-
lanmalardan kaynaklı artışlar eko-
nomimizi olumsuz yönde etkiliyor.
İşte bu nedenle yerli enerji fiyatla-
rının petrol ve doğal gaz fiyatla-
rıyla olan bağını koparmamız ya
da etkisini en aza indirmemiz için
yerli kömür portföyümüz önemli
bir yere sahip."

İlk hidrojen girişi yapılacak

Bakan Dönmez, sürekli artan yeni-
lenebilir kaynakların şebekeye en-
tegrasyonunun önemini
vurgularken, yenilenebilir kaynak-
lardan yapılan üretimin dengelen-
mesi için depolama sistemlerine
büyük ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Dönmez, "Bunun yöntemlerinden
biri de doğal gaz dağıtım hatlarına
hidrojenin yüzde 2 ila 6 oranında
basılmasıdır. Türkiye ölçeğinde bu
1 ila 3 milyar metreküp hidrojenin
sisteme verilebileceği anlamına ge-
liyor. Tabii bazı ülkeler geliştirme
çalışmalarıyla yüzde 10 rakamla-
rını da mümkün görüyor. Biz de
bu konuda ilk EPDK projesini
geçen sene verdik ve doğal gaz
sektörümüz çalışmalara başladı.

Türkiye'de en geç 2021 sonunda
dağıtım hatlarına ilk hidrojen giri-
şinin olmasını hedefliyoruz. İlk
başta bu deneysel ve çok az bir
miktar olabilir; ama burada
önemli olan sistemin başarıyla ça-
lışmasıdır" dedi. 

Yerli hidrojen birinci
önceliğimiz

Bakan Dönmez, ulaştırma sektö-
ründe de hidrojenin sık sık gün-
deme gelen bir yakıt olduğunu
ifade ederek, "Özellikle ağır yük ta-
şımacılığında elektrikli taşıma
daha masraflı olabilir. Bu noktada
bizim yerli kömürlerimizden hid-
rojen üreterek, ulaştırma sektö-
ründe de hidrojenle temiz taşıma
sağlama ihtimalimiz var. Şimdilik
maliyetler yüksek olsa da 1 ton kö-
mürden hidrojen elde ettiğimizde
bu bir otobüsü bin 30 kilometre
götürebiliyor. Üstelik de karbon
emisyonsuz. Yerli kömürlerimiz-
den böyle bir fayda da elde edebi-
liriz. Türkiye'de artık milli bir
hidrojen stratejisi belirlemenin za-
manı geldi, hatta geçiyor. Bu stra-
teji kolay olmayacak belki ama
bugün bunun başlangıç noktasına
hep birlikte elimizi koyduk. Yerli
bir hidrojen sanayisi oluşturmak
birinci önceliğimiz" diye konuştu.
DHA

ENERJIDE
HEDEF 2021

Bakan Fatih Dönmez, çalıştaydaki
konuşmasının ardından Ulusal
Bor araştırma Enstitüsü 'BOREn)
ve Tübitak Bilimsel ve Teknoloji
araştırma kurumu (TÜBİTak
MaM) işbirliğinde üretilen ve hid-
rojenle çalışan otomobilleri ince-
leyerek test sürüşü yaptı. Bakan
Dönmez, hidrojenle çalışan oto-
mobillerin elektrik ile çalışanlarla
benzer yönleri olduğunu, gayet
sessiz çalıştığını, yakıt olarak da
su buharı attığını bu nedenle sıfır
emisyon olduğunu bildirdi. Bakan
Dönmez, bu araçların bakımının
daha ekonomik
ve uzun ömürlü
olduğunu kayde-
derek, "Şu anda
hidrojen ile çalı-
şan iki araç var,
üçüncüsü üze-
rinde arkadaşlar
çalışmalarını sür-
dürüyorlar. Bu-
rada hidrojeni
aslında yakıt ola-
rak kullanmış

oluyoruz. Yakıt piline giden hidro-
jen elektriğe dönüşüyor, elektrikli
motor aktive oluyor ve sürüş yapı-
lıyor. Elektrikli otomobile benzer
bir teknoloji; ama burada arabayı
şarj etmiyorsunuz, hidrojen üzerin-
den bu kaynağı elde etmiş oluyor-
sunuz. Bu biraz daha gelecek
teknolojiler. Suyu elektroliz ettiği-
nizde hidrojen elde ediyorsunuz;
fakat daha pahalı. Biz kömürden
hidrojen elde edilmesi üzerine ça-
lışıyoruz. Doğal gazı parçalamak
suretiyle hidrojen elde edebiliyor-
sunuz" ifadelerini kullandı.  

Çalışan otomobili test etti 

Bütün konutlar akıllı olacak!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Tüm kentsel dönüşüm alanlarımızı ve 100 bin
sosyal konut projemizi, akıllı mahalle konseptine göre inşa edeceğiz. Şu an Esenler'de
yaptığımız Akıllı Şehir Projesi'nin yenilerini ülkemize kazandıracağız" dedi

ÇEVRE ve Şehircilik Ba-
kanı Murat Kurum, ATO
Congresium'da düzenle-

nen Akıllı Şehirler ve Belediyeler
Kongre ve Sergisi'nin açılışında, İs-
tanbul'un ve diğer şehirlerin marka-
laşma sürecini, akıllı şehirciliğin ilk
örneklerini Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın başlattığını söy-
ledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İs-
tanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı döneminde beyaz masa,
entegre atık su arıtma ve düzenli de-
polama süreçleri, akıllı ulaşım hiz-
metlerinin ortaya konduğunu
anımsatan Kurum, yine Erdoğan'ın
liderliğinde "Ulusal Akıllı Şehirler
Stratejisi ve Eylem Planı"nın hazır-
landığını belirtti. Eylem planının Tür-
kiye'de ilk, dünyada ise Amerika,
Hollanda ve Avustralya'dan sonra
dördüncü olma özelliğini taşıdığını
ifade eden Kurum, "Şehirlerimiz için
adeta yeni bir dönemin başlangıcını
temsil ediyor. Akıllı şehir uygulama-
larını, bölgesel ve ulusal bir ölçekte
gerçekleştirmek için tüm illerimizin
birbirine entegre olduğu yeni bir sis-
temi hayata geçiriyoruz. Şehirlerimi-
zin acil ihtiyaçlarına odaklanıyor, her
şehrin kendine özgü akıllı şehir stra-
tejilerini geliştiriyoruz." dedi.

Valilere gerekli talimatlar verildi

Bakanlığın 81 ilin valiliğine Akıllı Şe-
hirler Strateji Belgesini gönderdiğini
aktaran Kurum, şunları kaydetti: "Vali-
liklerimiz, belediyelerimizle birlikte
tüm akıllı şehir uygulamalarını belirle-
diğimiz öncelik sırasına göre en hızlı
şekilde yapacağız. Böylece yatırımların
daha verimli olduğu, kaynakların israf
edilmediği bir belediyeciliği hep birlikte
gerçekleştireceğiz. 2023'e kadar eko-
nomimize yıllık en az 25-30 milyar li-
ralık katkı sağlayacağız. Tüm bu
çalışmaları yaparken, belediyelerimizi

ve girişimcilerimizi de finansal olarak
destekleyeceğiz. Yedi bölgemizde ku-
racağımız AR-GE merkezlerinde şe-
hirlerimizin ihtiyacı olan teknolojileri
geliştireceğiz. Bu merkezlerimizde ge-
liştireceğimiz akıllı teknolojiler içeri-
sinde 2022 yılında üretime geçecek
olan yerli otomobilimiz için de Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığımız ile gerekli
olan şarj istasyonlarının altyapılarını
inşa edecek, navigasyon uygulamala-
rını hayata geçireceğiz. Şarj istasyon-
larımızı yeni yapacağımız binalara
entegre edeceğiz. Tüm kentsel dönü-
şüm alanlarımızı ve 100 bin sosyal
konut projemizi, akıllı mahalle kon-
septine göre inşa edeceğiz. Şu an
Esenler'de yaptığımız Akıllı Şehir Pro-
jesi'nin yenilerini ülkemize kazandıra-
cağız. Bu akıllı şehir örneklerinden
birini de Kanal İstanbul'un etrafında
kuracağız. Nüfusu 500 bini geçmeye-
cek bu yeni şehrimizi akıllı mahalle,
akıllı şehir ve yatay mimari anlayışına
göre inşa edeceğiz."

İlk örnek Kanal İstanbul olacak 

Kanal İstanbul Projesine ilişkin bilgi

veren Kurum, "Kanal İstanbul, ta-
mamlandığında akıllı binalarıyla ye-
nilikçi çevre ve altyapı sistemleriyle
ulaşım teknolojileriyle dünyada uy-
gulanan akıllı şehir ürün ve hizmet-
lerinin tamamının aynı anda, aynı
şehirde uygulandığı ilk proje ola-
cak." dedi. Kanal İstanbul Proje-
si'nin İstanbul Boğazı'nı koruma ve
kurtarma proje olduğunu belirten
Kurum, projenin aynı zamanda bo-
ğazın özgürlük projesi olduğunu da
vurguladı. Son 18 yılda Türkiye'nin
marka projelerini Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştir-
diklerini ifade eden Kurum, Kanal
İstanbul Projesi'ni de yine Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın liderliğinde aynı
inanç ve kararlılıkla gerçekleştirecek-
lerini belirtti. Şehirler için milat ola-
cak yeni bir kanun düzenlemesini
AK Parti Grubu'nun TBMM'ye
sunduğunu anımsatan Kurum, şu
bilgileri verdi: "Bu düzenleme yasa-
laştığında, şehircilik anlayışımızda
yatay mimarinin esas olduğu yeni
bir dönemi başlatacağız. 2012 yı-
lında, zatıalilerinizin başlattığı kent-
sel dönüşüm seferberliğinde de yeni
bir aşamaya geçiyoruz. Bundan
böyle parsel bazlı planlama yerine
ada bazlı planlama yapılacak.
Kaçak yapılarla mücadelede etkin
izleme süreci başlayacak. Artık gece-
kondulaşma ve kaçak yapı kavram-
ları, ülkemizin gündeminden
tamamen çıkacak, tarih olacak.
Köylerde yapılacak olan yapılarla
alakalı vatandaşlarımızın valilikten
onay alma zorunluluğunu getiriyo-
ruz. Bu düzenlemeyle yaylaları-
mızda ve köylerimizdeki çarpık
yapılaşmaya son vereceğiz. İlaveten
Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için
güçlendirme yapılabilmesinin
önünü açarak on binlerce binamızı
dönüşüm kapsamına alıyoruz."

Fatih
Dönmez

Murat
Kurum



C HP lideri Kılıçdardoğlu, Aksa-
ray'da bir otelde düzenlenen top-
lantıda muhtarlarla bir araya geldi.

Demokrasi olmadığı takdirde bir ülkenin
gelişemiyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, ''De-
mokrasi kavga değildir. Demokrasi milletin
oyuna başvurmaktır. Vatandaş gider siyasi
partilerden birisini seçer. Bir süre sonra ba-
karsınız iyi yönetmedi, kusura bakma bir
dahaki seçimde seni seçmiyor, bir bakalım
bu parti diyor ki, ben şöyle şöyle yapaca-
ğım, bir de onu deneyelim deyip gidip
oyunu ona verecek. Demokrasilerde takım
tutar gibi siyasi parti tutulmaz" dedi.

Bizim de hatalarımız oldu

Demokrasilerde herkesin
kendi düşüncesini ifade et-
mesi gerektiğini ifade
eden Kılıçdaroğlu,
''Farklı fikirler yoksa
bir toplumda, o
toplum gelişeme-
yecektir'' dedi.
Partisini de eleş-
tiren Kılıçda-
roğlu, şunları
söyledi: "Eski si-
yaseti bırakma-
mız lazım. Eski
siyaseti bırakma-
mız lazım derken
şunu da söylüyo-
rum. Efendim
CHP olarak biz her
zaman doğruları yap-
tık, doğruları söyledik.
Hayır. Bizim de eksiğimiz
oldu, bizim de yanlışımız
oldu. Biz bazen oturduk An-
kara'da çok güzel laflar ettik.
Sonra döndük, vatandaşı niye bize oy
vermiyorsun dedik. Niye size oy versin?
Sen vatandaşın ayağına gittim mi? Otur-
dun konuştun mu? Varsa derdi, o dert
böyle çözülür dedin mi? Ankara'da otur-
dun bana oy verin, dedin. Vatandaş gelmez.
Kabahat kimde vatandaşın ayağına gitme-
yen siyasetçide.''

Muhtarlara bütçe oluşturulmalı

Kılıçdaroğlu, her muhtarın rutin işlerini ya-
pabilecek büro görevlisi olması gerektiğini,
bunun maaşının da genel bütçeden karşı-
lanması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu,
mahalledeki fakir ve yoksulu muhtarların

bil-
diğini belirterek,
devlet tarafından
yapılan yatırımların
muhtarlarla birlikte
yapılması, belediye-
lere verilen emlak vergi-
sinin yüzde 1'inin de
muhtarlara bütçe olarak veri-
lip, mahalledeki fakir ve yoksulun
anında ihtiyacını karşılaması gerektiğini
ifade etti. Belediye meclisinde alınacak ka-
rarlara muhtarların oy kullanma hakkının

olması gerektiğini belirten Kılıç-
daroğlu, belediyelerin muh-

tarlıklarla ortak proje
yürütebilmesi için de
kanun çıkartılması gerek-
tiğini kaydetti. Kılıçda-
roğlu, Türkiye
Belediyeler Birliği gibi
muhtarların da birliği
olması ve muhtarlık
ofislerinin bulunması
gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin tarım poli-
tikasını eleştiren Kılıç-
daroğlu, buğday, arpa,

mercimek, canlı hayvan
ve etin ithal edildiğini be-

lirtti.

Dış politikayı
eleştirdi

Konuşmasında
Türkiye'nin
dış politikaya
yönelik ça-
lışmalarını
eleştiren Kı-
lıçdaroğlu,
''Bizim dış

politikayı
barış eksenli

yapmamız
lazım. Suriye'ye

müdahale edildi-
ğinde karşı çıktım. En

ağır eleştirileri aldım, 'neden
Suriye'ye karşı çıktın' diye. Suriye politika-
sından bizim ne karımız oldu? Bir Allah'ın
kulu çıkıp bana anlatsın, ne karımız oldu? 6

milyon 300 bin Suriyeli, 40 milyar dolar
para harcadık. Şimdi İdlib'den yeni kardeş-
lerimiz gelecek. Onların sayıları da 1 mil-
yon. Ne faydamız oldu. İtiraz ettim doğru
bulmadım. Suriyelileri kendi ülkelerine gön-
dermemiz lazım, dedim, ona da kızdılar.
'Vay efendim sen nasıl böyle dersin'. Karde-
şim, benim vatandaşım işsiz, iş bulamıyor.
Perişan vaziyette, hadi 1 milyon olsa kabul
ederim, 100 bin olsa kabul ederim, 6 mil-
yon 300 bin bu resmi rakam. Aslında daha
fazla. Ne olacak bu ülkenin hali? Göçmen
sayısı çok fazla. Afganistan'dan gelen var,
dünyanın her tarafından gelen var. Özel-
likle Orta Doğu coğrafyasından Türkiye'ye
geliyorlar. Fırsat bulsalar buradan gidecek-
ler, başka ülkeye, Böyle bir sorunumuz
var. Bunu da aşmak zorundayız' 'diye ko-
nuştu.

Maşa olarak kullanılıyoruz

Suriye'de olduğu gibi Libya konusunda da
Türkiye'nin bir maşa olarak kullanıldığını
öne süren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sür-
dürdü: ''Ben aynı düşüncelerimi koruyo-
rum. Suriye'de Beşar Esad ile süratle
görüşeceksiniz diyor, süratle görüşün. Şart-
larınızı da koyun. Benim  sınırıma askerleri-
nizi yığacaksınız, oradan bir tek terörist
toprağıma gelmeyecek. Gelirse ben gereğini
yaparım. Oturup anlaşma yapacağız. Eğer
siz bunları sağlıyorsanız bir sonuç elde
edersiniz, aksi halde bu kadar Suriyeli ile ne
yapacaksınız? Nasıl  besleyeceksiniz. Nüfus
yapımız değişti zaten. Libya konusunda
düşüncelerimi söyledim. Asker göndermek
yanlış. Egemen güçler, yani dünyaya hük-
metmek isteyen güçler, ateşi elleriyle tut-
mazlar. Maşa kullanırlar ateşi tutmak için.
Esad'a kızdılar bizi maşa olarak kullandılar.
Şimdi Libya'da kavga ediyorlar. Orada da
ateşi siz tutun diyorlar. Niye  biz tutalım ar-
kadaş? Birleşmiş Milletler var mı? Var.
Bunların barış gücü var mı? Var. O barış
gücü gitsin iki tarafı barıştırsın. Ben de söy-
ledim. Hafter tarafı var. Ulusal Mutabakat
Hükümeti var. Kardeşim Türkiye Cumhu-
riyeti devleti hep bugüne kadar yukarıda
durmuştur. Orta Doğu'da birisinin bir derdi
oldu mu gelir Türkiye'nin kapısını çalmıştır.
Bizim derdimiz var, bunu nasıl çözeceğiz
diye. Türkiye bugüne kadar böyle bir fonk-
siyon üstlenmişti. Dolayısıyla hiç kimse
bize düşman değildi, herkes Türkiye'yi say-
gıyla karşılardı. Bizim söylediğimiz
sözün bölgede de bir ağırlığı vardı. Şimdi
biz düşman olduk. Yarın taraflardan birisi
kazansa öbür taraf düşman  olacak. Niye
düşman kazanalım dost kazanmak varken.
Barış gücü olsun, dedim. Kızdılar. 'Vay
efendim bunu nasıl söylersin' Efendim
Hafter tarafını Birleşmiş Milletler tanımı-
yormuş, teröristmiş onlar. Tanır veya tanı-
maz. Ama sen Birleşmiş Milletleri davet et.
Burada Müslüman kanı akmasın. '' DHA
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M oskova’da Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle
hazırlanan ateşkes anlaşması, Ulusal Muta-
bakat Hükümeti UMH tarafından kabul edi-

lerek imzalanmış, Hafter ise anlaşmayı imzalamadan
sabah saatlerinde Moskova'dan ayrılmış. Daha sonra 2
gün süre istemişti.

Tobruk merkezli Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi
Başkanı Akile Salih ise "ateşkesin sona erdiğini ve sa-
vaşın devam edeceğini” duyurmuştu

Moskova'daki barış görüşmelerinde bazı ilerlemeler
kaydedildi ancak başkent Trablusgarp'taki dokuz aydır
devam eden savaşı sona erdirmek için ucu açık bir ateş-
kes konusunda Hafter’in iki destekçisi ülke yüzünden
anlaşılamadı.

Bu ülkeler Fransa ve Birleşik Arap
Emirlikleri(BAE). Fransa Libya’daki Petrol ve Doğal-
gaz çıkarları, BAE’de Türkiye düşmanlığı yüzünden
Moskova’daki ateşkesin gerçekleşmemesinde en büyük
engel teşkil ediyor.

Hafter, ateşkesi bozarak; meşruiyetini yitirmiş oldu.
Bu saatten sonra Libya’da var olan karizmasını zor to-
parlar, hedeflerine ulaşabilmek için daha da agresifleş-
mesi kaçınılmaz olacaktır. Nitekim Moskova’dan döner
dönmez, Trablus'ta bazı bölgelere roket saldırısı gerçek-
leşti bile.

Aslında Hafter’in aldığı bu karar öngörülebilinirdi.
Çünkü 2014’de başlayan iç savaştan sonra 5-6 kez
‘ateşkes’ ilan edilmiş. Ancak Hafter her seferinde ateş-
kesi bozmuştu. Kuvvetle muhtemel Moskova’da bir
ateşkes çıksaydı. Hafter, birkaç hafta içerisinde boza-
caktı. Önümüzdeki günlerde Almanya’da düzenlenecek
‘Berlin Konferansında’ bir ateşkes kararı çıkacaktır.
Ancak Hafter ateşkesi kabul etse bile; ateşkese uyması
mümkün değil.

Öncelikle kişilik olarak verdiği sözlerin yerine getir-
miyor. İkincisi Libya’nın yüzde 80’ini kontrol altında
tutuyor. Yegane güç olduğunu düşünüyor. Üçüncüsü
ABD’nin bir süre desteğini almıştı.Şimdi de BAE,
Fransa ve Mısır’ın desteğini aldığını için Trablus'u ko-
layca ele geçireceğini sanıyor.

En son Şubat 2019'da Abu Dabi'de barış anlaşması
üzerine taraflar bir araya geldiğinde, Hafter birliklerini
Trablus'a nisan ayında hareket ettirerek, ele geçirdiği
toprakları doğuya ve güneye genişletti.

Ancak bu sefer durum farklı. İtalya, başından beri
iki taraflı pozisyon almıştı. İtalyan başbakan Conte’nin
Türkiye ziyaretiyle anlaşılıyor ki; İtalya Trablus hükü-
metini desteklemeye devam edecek. Mısır, Mosko-
va’daki ateşkesi destekleyen resmi açıklama yaptı.
Ülke, zaten bir ekonomik ve siyasi kriz yaşıyor. Haf-
ter’e sınırlı destek dışında fazlasını veremez.

Rusya, Hafter’in git gelli siyasetinden yeterince ra-
hatsız. Türkiye’nin tepkisinden ötürü Rus askeri şirketi
Wagner, askerlerin bir kısmını geri çekti. Sudan’dan 6
bin asker Hafter’e destek veriyordu. Dün yapılan bir as-
keri kalkışmadan ötürü Sudan istihbaratında bazı tu-
tuklamalar gerçekleşti.

Elbette şunu güçlü vurgulamamız gerekiyor. Artık
saha da bir Türkiye gerçeği var. Acele etmeden diplo-
masiyi şuan için kullanıyor. Sanırım Berlin’den alına-
cak karara göre askeri gücünü sert bir şekilde
gösterecek. Zira Libya krizi Türkiye açısından artık bir
onur meselesine dönüşmüş durumda. Sahaya bir kere
adım attık. ‘Libya’da ne işimiz var’ sorusu anlamını yi-
tirdi. Artık ‘Libya’da otoriteyi nasıl tesis ederiz’ sorusu
daha elzem. Elbette Türkiye açısından bazı handikaplar
da söz konusu. Ancak Türkiye, bu riskleri göze alarak
yola çıktı.

Sonuç olarak Hafter’in acelesi var. Amerikalılar es-
kisi gibi yoğun desteklemiyor. Rusları ve Türkleri de ye-
terince kızdırmış durumda. İtalyanlar ve Almanlar da
Türk-Rus mutabakatının ardından Libya’da enerji te-
melinde yol almak istiyor. Hafter, tüm dengeler ışığında
ömrünün uzun olmadığının farkında. BAE ve Fran-
sa’nın agresif desteği hali hazırda varken, bir an önce
savaşı kendi lehine bitirmek istiyor. 

Fakat 'eceli gelen köpek, cami duvarına siğermiş'
atasözünden yola çıkarak, Hafter’in  Berlin'de yapıla-
cak zirvede, daha önce Trablus hükümetine yaptığı şı-
marıklığı Conte, Putin, Merkel ve Erdoğan’ın
bulunduğu Çin, ABD, İngiltere, Fransa ve Cezayir’in de
konuk olduğu masaya da yaptığı takdirde, daha fazla
savaş oyunları oynayacak ömrünün olmadığını hatırlat-
mamız gerekir.

drhusamettin@hotmail.com 

Hüsamettin ASLAN

Libya’da Hafter 
eceline susamış

Türkiye'nin dış politikasını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in belirledi-
ğini öne süren Kılıçdaroğlu, ''Orta Doğu'da Müslüman kanı akıyor. Birbirini öldü-

renler Müslümanlar. Ellerine silahı verenler de bir tarafta Amerika, bir tarafta Rusya
veriyor silahı. Buyurun beyler birbirinizi öldürün. Niye Müslüman kanı akıyor? Engel olma-
mız lazım. İki tarafı getir, buluştur. Kıyamet kopardılar Putin geldi, Putin'in dediğini yaptılar.

Peki bizim dış politikamızı kim belirliyor?  Dışişleri bakanlığı mı? Yok. Kim belirliyor? Putin be-
lirliyor. Suriye'yi de mi Putin belirliyor? Evet. Beşar Esad ile nerede görüşüldü? Rusya'da. Sen dev-
letsin arkadaş senin iraden yok mu? İlla Rusya istediği zaman mı gidip görüşeceksin. Hafter ile

görüşün dedik. Birbirlerini barıştırın, birbirlerini öldürmesin dedik. 'Vay efendim onlar terörist'. Git-
tiler Rusya'ya Hafter ile görüştürler. Kim dedi? Putin dedi. Politikayı belirleyen kim? Putin. Ee Tür-

kiye Cumhuriyeti devleti, dış politika nedir yav. Böyle miydi Türkiye. Türkiye'nin dünyada bir
ağırlığı var. Bunu söylediğim için sürekli her türlü kızmalar, hakaretler geliyor. Ama ben emin

olun doğruları söylüyorum. İnsan kanı akmasın istiyorum. Bölgede huzur olsun
diyorum. Komşuda yangın varsa kime sıçrar. Evinize sıçrar arkadaşlar. Suriye'de yangın

bize sıçradı. Dışişleri bakanına sordum. Libya'da çatışmalar
büyük boyutlara ulaşırsa, Türkiye'ye göç olur mu,

diye. 'Evet olur' dedi. Suriye yetmedi bir de
Libya'dan gelecekler şimdi. Hepimizin

oturup düşünmesi lazım. Türkiye
bu sorunları aşabilir''

diye konuştu.

OrtadOğu'da 
MüslüMan kanı akıyOr

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
"Bizim dış politikayı barış eksenli yapmamız
lazım. Suriye'ye müdahale edildiğinde karşı
çıktım. En ağır eleştirileri aldım" dedi

Dıs polıtıKa barıs
eKsenlı olmalıDır

MHP o ismi 

affetmedi!
MHP Genel Başkan Yardımcısı
Sadir Durmaz, "Filenin Sultanları
hakkında, yapmış olduğu çirkin
paylaşımı nedeniyle Kaynaşlı
Belediye Başkanı Birol Şahin,
belediye başkanları listemizden
düşürülmüştür" açıklamasını yaptı

Skandal paylaşımı yapan belediye
başkanı hakkında MHP’den flaş
karar Düzce’nin Kaynaşlı İlçesi Bele-

diye Başkanı MHP’li Birol Şahin, A Milli Kadın
Voleybol Takımı’nın Almanya’yı yenerek Tok-
yo’da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin
ardından sosyal medya hesabından şu payla-
şımda bulundu: “Allahu Teala’nın ‘örtünün
vücut hatlarınız belli olmasın’ emrine karşı çıka-
rak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin
sonra da ‘Tokyo’ya gidiyoruz’ diye sevineceksin.
Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman
kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte
Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi
aralarında spor yapabilirler, erkekler huzurunda
açık saçık olarak değil.” Şahin, tepkiler üzerine
de mesajını kaldırdı.

Listeden düşürüldü

MHP, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin
hakkında, Filenin Sultanları ile ilgili paylaşımı
nedeniyle soruşturma başlattı. Genel Başkan
Yardımcısı Sadir Durmaz, Twitter hesabından
yaptığı açıklamada, “Milletçe haklı gururumuz
olan Filenin Sultanları hakkında, yapmış olduğu

çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanı-
mız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in talimat-
larıyla, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol
Şahin, belediye başkanları listemizden
düşürülmüştür” ifadelerini kullandı.

Bahçeli tebrik etmişti

Dün partisinin grup toplantısında
konuşan MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli, A Milli Kadın Vo-
leybol Takımı'nın Tokyo Olimpi-
yat Oyunları'na katılmaya hak
kazanmasını tebrik ederek,
şunları söyledi: “Son olarak,
hafta sonunda yapılan Av-
rupa Kıta Elemeleri Voley-
bol Final Maçında
Almanya’yı 3-0 yenerek
2020 Tokyo Olimpiyat
Oyunlarına katılmaya
hak kazanan filenin sul-
tanlarını, teknik kad-
royu ve federasyon
yönetimini gönülden
tebrik ediyorum.”

Kanal İstanbul israf projesidir
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili

Erkan Baş, Kanal İstanbul Projesi'ni akıl dışı bulduklarını
belirterek "Bu, bir israf projesidir" dedi

TİP Genel Başkanı ve İs-
tanbul Milletvekili Erkan
Baş, Meclis'te düzenle-

diği basın toplantısında, bugün
TBMM'deki siyasi partilerin grup
toplantılarında, Türkiye'nin çeşitli
bölgelerindeki "işçi direnişleriyle" il-
gili tek bir söz edilmediğini söyledi.
Türkiye'nin "büyük bir ekonomik
krizin içinde olduğunu" öne süren
DBaş, "Devlet ihaleleri yandaş pat-
ronlara peşkeş çekiliyor. Ülke top-
rakları da petrol zenginlerine
satılıyor. Diğer taraftan artan işsiz-
lik, intihar eden işsizler, parası olma-
dığı için intihar eden genç
öğrencilere tanıklık ediyoruz." diye
konuştu. AK Parti'nin patronlara
hizmet ettiğini ve iş-
çilerin yoksul-
luğa
mahkum
edildiğini
vurgula-
yan Baş,
iktidarın
işsizlik
meselesini
çözmek ye-
rine rakam-
larla

oynayıp sorunu görünmez kılmaya
çalıştığını, insanların umutlarıyla
oynandığını ifade etti. Baş, "Yüz
binlerce öğretmen, sağlıkçı, diğer
tüm alanlardan mezun gençler, tüm
koşulları yerine getirmiş olmalarına
rağmen ya kadro açılmadığı ya da
açılan kadrolar mülakatlarda AK
Parti yandaşlarına servis edildiği için
işsiz kalıyor." iddiasında bulundu.

Bizim bundan kurtulmamız
lazım

Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin tar-
tışmalara değinen Baş, şunları söy-
ledi: "Kanal İstanbul Projesi'ni akıl
dışı buluyoruz. Bu bir israf projesi-
dir. Kendisini Kaf Dağı'nda sanan
iktidarın ego yarışının bir parçasıdır.
Bizim bir an önce bundan kurtul-
mamız gerekiyor. Bu projeyle ilgili
hazırlanan raporlar karşısında ikti-
dar 'çatlasınız da patlasanız da
Kanal İstanbul'u yapacağız' diyor.
Ortada bilim yok, toplumsal so-
rumluluk yok, toplumun çoğunlu-
ğunu ikna etme çabası yok; bu
projede akıl yok. Ha taşa söyle-
mişsin ha AK Parti'ye anlatmaya
çalışmışsın. Bu iktidar akıl, bilim

düşmanı olduğu kadar da çevre
düşmanı. Bu rant projelerin-

den vazgeçip halk için
yatırımlar yapılmalı-
dır. Çevre düşmanı,
halk düşmanı yak-
laşımdan vazgeçil-
melidir."

Türkiye gerekirse
BEDEL ÖDER

Büyük Birlik Partisi
(BBP) Genel Baş-

kanı Mustafa Destici,
“Önceliğimiz barıştır

ama gerekli olduğunda
Türkiye her türlü bedeli

ödemeyi göze alarak ge-
reğini yapmalıdır" dedi.

Destici, parti genel merke-
zinde düzenlediği basın top-

lantısında gündemi
değerlendirdi. Terörle müca-

delede kahramanca şehit
düşen Mehmetçiklere Allah'tan

rahmet, gazilere de
acil şifalar dileyerek

sözlerine başlayan
Destici, Türk Devleti ve

milletinin terörle kahra-
manca mücadele etti-

ğine işaret etti. Destici,
"Birileri oy uğruna, bir

takım belediyeleri alma uğ-
runa, fazla oy alma uğruna

teröristlerin sözcüleriyle işbirliği yapmaya,
onları masum göstermeye ve meşruiyet ka-
zandırmaya devam ediyorlar. İstanbul'da
bazı hanımların izlemeye gittiği ve terör ör-
gütünün siyasi uzantısı HDP'nin eş başkan-
lığını yapmış olan ve tutuklu bulunan
Selahattin Demirtaş'ın yazdığı ve sahnele-
nen tiyatro oyununu izlemeye giden hanım-
efendileri biz orada değil de Diyarbakır
annelerinin yanında görmek isterdik” dedi.

CHP'ye ağır eleştiriler yaptı

Tiyatro oyununu izleme olayının tamamen
alıştırma ve meşruiyet operasyonu oldu-

ğunu vurgulayan Destici, "Vatan-
daşımızın bunu iyi görmesi ve
değerlendirmesi lazım. Bunu Ata-
türk'ün kurucusu olduğu ve Ata-
türk'ün partisi olduğunu iddia
eden CHP yapmıştır. En son se-
çimde de PKK'nın uzantısı olan
HDP ile işbirliği yapmaya çekin-
memiştir. Bu yapılanların hiçbir
izahı da yoktur” diye konuştu.

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Birol
Şahin

Erkan
Baş

Mustafa Destici



BORDÜR VE TRETUVAR BAKIM VE ONARIMI
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BORDÜR VE TRETUVAR BAKIM VE ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2020/20025
1-İdarenin
a) Adresi :PİRİ REİS CADDESİ NO.5 MERKEZ MAHALLESİ ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2166000600 - 2166000661
c) Elektronik Posta Adresi :fenisleri@cekmekoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :26.150,00 m2 İdare malı parke taşı , 5.300,00 m2 müteahhit malı parke taşı döşenmesi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :İlçe sınırları içerisinde
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :MERKEZ MAH. PİRİ REİS MAH. NO:5 ÇEKMEKÖY/İST.
b) Tarihi ve saati :31.01.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri be-
lirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait ol-
ması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz ola-
rak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere
ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AV Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ / ÇEVRE MÜHENDİSİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
İNŞ.007 - 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve 
desende) : 4000 metrekare -( 5 Puan) ; 
İNŞ.008 - Muhtelif cad. ve sk. lokal olarak İDARE MALI her ebat, renk ve desende normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile 
döşeme kaplaması yapılması : 25000 metrekare -(5 Puan) ; 
İNŞ.014 - 75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) : 5000 metre -(5 Puan) ; 
İNŞ.022-300 kg çimento dozlu harç ile bordür altı yastık betonu yapılması: 200 metreküp (3 Puan) ; 
İNŞ.025 -MEVCUT ATIKSU PARSEL BACALARININ KALDIRIM SEVİYESİNE GETİRİLMESİ: 500 adet (3 Puan) ; 
İNŞ.029- KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATLARINDA; SFERO DÖKÜM IZGARA: 7500 kilogram-(3 Puan);
İNŞ.038- YAĞMURSUYU IZGARALARININ ASFALT SEVİYESİNE GETİRİLMESİ :1000 adet-(3 Puan) ;
İNŞ.040- YAĞMURSUYU IZGARA TABAN ELEMANI TEŞKİLİ - TEKLİ (İç ölçüleri 40x60 cm - Ø200 çıkışlı): 100 adet-(1 Puan) ; 
İNŞ.041- YAĞMURSUYU IZGARA TABAN ELEMANI TEŞKİLİ - ÇİFTLİ (İç ölçüleri 50x110 cm - Ø300 çıkışlı) :100 adet-(1 Puan) ; 
İNŞ.049 -Kazı ve Moloz Nakli :2287,5 ton-(1 Puan) : 
Toplam (30 Puan)  
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması (TP: 70 PUAN)
Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif 
fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İstekli 
teklif fiyatı,
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP: 30 PUAN)
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik
değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı;
aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %70  - %130 aralığında (%70 ve %130
dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %70  - %130
aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için 
verilen puanların toplamıdır.
Teklif oranlar hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. Ayrıca puanlarda enterpolasyon yapılmayacaktır.
A.3. Toplam puan (TTP):
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TTP = TP + KTP
A.4. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en 
yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.

Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.
B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif
“Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait
teklif bedelidir.”
NOT: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
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 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin 
reddedilecektir. 
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K addafi'ye diktatör deyip, başını ezenle-
rin başlarına neler geldiğini Ortadoğu
ve Arap Yarımadasında yaşananlara

daldığımız şu günler de iç politikada ve yerelde
yaşananlar da bu bölgelerde ki yakıcı sıcaklığın
gölgesinde kalmış durumda.

Zafer Tahiroğlu'nun 'Fakir Yılmaz Kırmızı
Oruspu ve Jurnalcılar yazısını kimler için
yazdı?" başlıklı dünkü yazısına cevabın da bek-
lendiği bu süreçte ülke sorunlarının yanı sıra
günlük sıkıntı ve sorunların da Ortadoğu ve

Arap Yarımadasındayken yaşananların sıcak-
lığı içinde geri planda kaldığını görmekteyiz.
Yani bu gün yazacaklarımızı yarına 
ötelemekteyiz.

"Hatan ne biliyor musun;
Basit insanlara haddinden fazla değer 

verdin.
Onları hak etmedikleri mertebelere 

yükselttin.
O kadar iyi niyetliydin ki;
Onlara değer verdikçe değişeceklerini, senin

gibi kaliteli olacaklarını 
zannettin.

İşte burada hata ettin!
Sana tavsiyem;
İnsanları senin istediğin karektere getirebil-

mek için mücadele edeceğine, senin gibi karak-
tere sahip insanlar bulman senin için daha
hayırlı olacaktır..."

Yukarıda anlatılanı okuyunca da Arkadaşım
Tahiroğlu'nun yazısına cevap ve özelde yaşadık-
larımızın cevabını bulabiliriz, herkesin bize
benzediğini sandığımız şu fani dünyada.

Çünkü yaşananlardan kendimizin sorunlu
olduğunu ve bunun tamamen bizim iyi niyeti-
mizden kaynaklandığını anlamayız. Zira kendi-
mize benzediğini sandıklarımızın Kaddafi'nin
başını ezdiren Amerika gibi kötü ve sadece
"BEN"diyenler olduğunu fark edemeyişimizdir
bugün yaşananlara neden olanlar..

NOKTA'yı VİRGÜL'e çevirtenlerin "Bitir-
dim" dediklerinin ilgisizliği karşısında onları
tekrar kendi yörüngelerine, altı balçıklı kör ku-

yularına çekebilmek adına türlü desise ve entri-
kalarla hala onlarla uğraşırken Irak'tan sonra
Suriye, Suriye'den sonra Arap Yarımadasında
dün diktatör dediklerinin bugün adeta mumla
arandıklarını anlamazlar kuş beyinli aşağılık
yaratıklar. Bunun diğer bir nedeni ise bunların
kendilerine benzetmeye çalıştıklarının kendile-
rinden daha dürüst ve üstün olduğunu anla-
mazlar ondan..

Neyse biz Tahiroğlu'nun, yazılarımdan sonra
ele aldığį o yazıyı bir kez daha okuyalım belki
benzeyenleri bir de siz benzetirsiniz 'Kim bun-
lar?' sorusuna bulduğunuz cevapla diyerek.

Îşte o yazı.

Benzetme!
Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

ARTIK SOZ BITTI
CALISMA ZAMANI
İBB Ocak ayı 1. oturumunda konuşan MHP Grup Başkanvekili,
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Artık konuşmaktan
öteye geçip öncelikli ilçeler belirlenerek bir strateji dâhilinde
Deprem Eylem Planı’nı hayata geçirmeliyiz” diye konuştu

S ilivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, İBB Ocak ayı meclis toplan-
tısı 1. oturumunda MHP Grup

Başkanvekili olarak söz aldı. Silivri açık-
larında meydana gelen depremleri tek-
rar meclis gündemine taşıyan ve gerekli
olan stratejik plan ve kentsel dönüşüm
çalışmalarının başlaması gerektiğini
ifade eden Başkan Yılmaz, "Artık ko-
nuşmaktan öte öncelikli ilçeler belirle-
nip bir strateji dahilinde, bir Deprem
Eylem Planı’nı hayata geçirmeliyiz"
çağrısında bulundu. 

Kısır bir çekişme içindeyiz

Depremle ilgili önlemler alınması için
ivedilikle harekete geçilmesini vurgula-
yan Başkan Yılmaz, "İstanbul depre-
mini 26 Eylül 2019 tarihinden sonra 4.8
şiddetiyle cumartesi günü bir kez daha
yaşadık. Türkiye’nin her açıdan kalbi
olan İstanbul’da yaşanacak bir depre-
min oluşturacağı sorunların, can kay-
bından ekonomiye, kültür ve sanata
kadar her şeyi etkileyeceği apaçık orta-
dayken, biz 39 ilçe belediye başkanı ve
meclis üyeleri olarak acaba neler yapı-
yoruz? Şundan çok sıkıldım; deprem
oluyor, yer bilimcileri, deprem profesör-
leri, siyasetçiler, sizler bizler kanallarda-
yız. ‘Fay hattı nereden geçiyor, deprem
ne zaman olur, depremi önceden haber
alabilir miyiz, haber alırsak önceden ne
yapabiliriz veya kaç büyüklüğünde bir
deprem olur’ tartışmaları ile kısır çekiş-
melerle devam ediyoruz" dedi. 

İlçe belediyeleri ne yapıyor?

Herkesin İstanbul’da büyük bir deprem
olacağı kanaatinde olduğunu belirten
Yılmaz, "Ama yarın ama 10 yıl sonra
bilmiyoruz. Peki biz İstanbul adına, İs-
tanbul’da yaşayanların yetki verdiği yö-
neticiler olarak neler yapıyoruz?
Burada ilçe belediyelerinin, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’nın sorumluluğu var.
Artık konuşmaktan öte öncelikli ilçeler
belirlenip bir strateji dahilinde, bir Dep-
rem Eylem Planı’nı hayata geçirmeliyiz.

Biz Silivri’de, 26 Eylül’de yaşanan dep-
remden hemen sonra Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığımızın bütün ilçelerden
istediği Kentsel Dönüşüm Stratejik Bel-
gesi ile ilgili bir ihale açtık. Fiyatı ne
olur demedik. İnsan hayatı odaklı bir
çalışma için ihaleyi gerçekleştirdik.
Şimdi bir aydır mimarlar, şehir plancı-
ları, inşaat mühendisleri, jeoloji uz-
manları Silivri’de çalışma yapıyor.
Mayıs ayında Silivri’nin Kentsel Dönü-
şüm Stratejik Planı hazır olacak. Bu sa-
dece üç paragraftan, üç a4 kağıdından
ibaret bir belge değildir. Tüm şehrin
zemin etütlerinin, afet alanlarının, sıvı-
laşma olan alanlarının, taşkın alanları-
nın belirlendiği, en önemlisi bina
stokunun ortaya çıkarıldığı ve kentsel
dönüşüme başlanması gereken önce-
likli alanların belirlendiği belgelerdir"
diye konuştu. 

Bize destek verilmeli

İBB’nin lojistik, teknik ve ekonomik ola-
rak ilçe belediyelerine destek olması ge-
rektiğini söyleyen Başkan Yılmaz, "Biz
Silivri Belediyesi olarak bu belgeyi ma-
samızın üzerine koyduğumuzda neyi
amaçlıyoruz, kentsel dönüşümün ne ka-
darını, kaç yılda, hangi bütçeyle, ne
zaman gerçekleştirebiliriz, bu soruları
her gün kendimize soruyoruz. İşte bu-
rada İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Deprem ve Kentsel Dönüşüm Daire
Başkanlığına ve Büyükşehir Belediye
Başkanı’na çok iş düşüyor. Lojistik, tek-
nik ve ekonomik olarak ilçe belediyeleri
bu konuda desteklenmeli. Ölecek insa-
nın cenazesi defnedilirken hangi partili
olduğu sorulmayacak. Ben şahsen Si-
livri Belediye Başkanı olarak böyle bir
afet yaşandıktan sonra arkasından bed-
dualarla anılan değil, hayır dualarıyla
yâd edilen bir belediye başkanı olmak
istiyorum. Hepimiz için geçerli olmalı.
Bunun için siyaseti bir kenara bırakıp
partiler üstü düşünerek, hamasetten
uzak, ortak bir paydada buluşmamız
gerekiyor. Artık bu işin takvimini, 
bütçesini, bunları konuşalım" dedi. 

YALNIZ DA KALSAM GECE
GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIM
Yöneticiler kadar vatandaşın da dep-
rem konusuna hassasiyet göstermesi
gerektiğinin altını çizen Başkan Yıl-
maz, el ele verilirse bu işin üstesin-
den gelineceğini işaret ederek, "Ben
diyorum ki gelin hep beraber bir baş-
langıç yapalım. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi üstüne düşenleri yapsın.
İlk onay makamı İBB, sonra da Çevre
Bakanlığı. Bu salondaki 39 ilçe bele-
diye başkanının kaç tanesi Kentsel
Dönüşüm Stratejik Belgesini hazır
etmiş, kaç tanesi eylem planını or-
taya koymuş? Partili aramadan, siya-
set üstü bir anlayışla hareket edelim.
Ben yalnız da kalsam, su taşıyan ka-
rınca misali, Silivri’de kentsel dönü-
şüm hamlesini gücümün yettiği
kadar, gece gündüz çalışarak başa-
racağımı umut ediyorum. Bizi bugün

izleyen İstanbullu vatandaşlarımıza
şunu söylemek istiyorum; biz bele-
diye başkanlarımızla konuştuğu-
muzda en çok zorlandığımız konu
vatandaşın kentsel dönüşüme defans
göstermesi. Biz nasıl insan odaklı bir
yaklaşımla gidiyorsak, onların da
aynı mantıkla, metrekare hesabı yap-
madan, kaç para üzerine hesabı yap-
madan, kentsel dönüşümü
konuşmalıyız. Biz ikinci el bir araba-
mızı değiştirirken 50 bin TL, 100 bin
TL verip sıfır bir araba satın alıyoruz.
Ama 40 yıllık 50 yıllık binamızı yıkıp
yerine yenisini yaparken milimetre-
sine kadar hesap yapıyoruz. Onun
için vatandaşla el ele gönül gönüle
verip, siyasi beklentilerden uzak bir
şekilde inşallah bu adımı atmak biz-
lere nasip olur" ifadelerini kullandı. 

Volkan
Yılmaz



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
Destek Hizmetleri Şube Müdür-
lüğü 2020 yılı için 319 hatta 718

araç ile personel taşıma hizmeti için 5
Aralık 2019 tarihinde ihaleye çıktı. Yak-
laşık maliyeti 71 milyon 718 bin 361 lira
olarak belirlenen ihaleye dört teklif su-
nuldu. Albayraklar Holding Başkan
Yardımcısı Nuri Albayrak‘ın damadı
Adem Altunsoy‘un şirketi Platform Tu-
rizm, 64 milyon 899 bin 770 TL'lik tekli-
fiyle ihaleyi kazandı. Yeni Şafak gazetesi
ile aynı grupta faaliyet gösteren şirket ile
belediye arasında 31 Aralık 2019 tari-

hinde bir yıllık sözleşme imzalandı.

Herkes için aynı şey geçerli

Albayrak grubuna ait medya kuruluşla-
rının yerel seçim sürecinde ve sonra-
sında İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik
sert muhalefetine karşın belediyenin aç-
tığı bir ihaleye katılması dikkat çekmişti.
İhale değerlendirme aşamasındayken 9
Aralık günü gazetecilerin konuyla ilgili
sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Ben
bir belediye başkanı olarak isimlerle şa-
hıslarla ilgilenmiyorum. Biz birçok in-

sana ve birçok kuruma ahlaklı davranış
konusunda da ders vermek zorundayız.
Çünkü ülkenin iyi örnekleri görmesi
lazım. Biz bu makamlara kin duymak
için gelmedik, nefret duymak için gel-
medik. Adaletli bir süreci yönetmek için
geldik. Ama yine de bir haksız rekabet
oluşmuşsa bunu inceleyin analiz edin
talimatını verdim. Ama günün sonunda
biri hak etmişse ondan sonra da sıkı bir
denetimle işini yapacak. Sıkı denetim
ona ait bir sıkı denetim değil. Herkes
için aynı şey geçerli” açıklamasını 
yaptmıştı.
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B edelli Günlük!
Dün akşam bulaşık makinesi olarak 
kullanıldım. 

Gece 1'e kadar 5 kişi bulaşıkhanede belimizdeki
fıtıkları yırttık.

Uğur Dündar'lık koşullarda yıkanıyor bulaşıklar.
Burada yemek yediğim için midemden özür dile-

dim, bedenimden af diledim manzarayı görünce.
Bir arkadaşımız 3 kez midesindekileri yere serdi.
Midesinde durması gereken her şey önümüze fır-

layıp durdu gece boyu.
Ben birkaç kasımı kullanarak midemdekileri me-

kanlarında tutmayı başardım.
En fazla boğazıma kadar gelebildiler.
Bütün bunlar oldu çünkü bulaşıkhane denilen yer

mikrop müzesiydi.
Bildiğin yerde yıkanıyor, yemek yediğimiz o metal

tabldotlar!
Dilimize sürdüğümüz kaşıklar ve çatallar!
Yerde yüzüyordular.
Tuvalete girilen ayaklarla çiğnenen çamurlu 

zeminde.
Siyah su akıntılarının içinde.
Siz de midenizi dışarı çıkarmayın diye 

duruyorum.
Kafanızda bir şeyler canlandırmadan anlatmam

gerekirse, hiçbirimiz bunu beklemiyorduk.
İçeri girince birbirimizin yüzlerine baktık durduk,

Türk dizileri gibi.
Tamam askerde mantık yok ama sağlık konu-

sunda da mı?
Keşke son gün değil de ilk gün şu bulaşıkların

nasıl yıkandığını öğreneydik.
Asla yemekhaneden yemek yemezdim. 
Varımı yoğumu kantine, hazır yemeklere

yatırırdım.
+++

"Bu deftere -her gün değil ama- elim değdikçe
duygularımı, düşüncelerimi yazmaya çalışacağım.
Duygular düşünceler uçup gidiyor. Oysa ben, bu ay-
rıntılarla -küçük de, basit de olsalar- bu duygularla
benim. Bu deftere kendim için yazacağım. Kendimi
belirlemek için... Ne var ki bu deftere bütün özdenli-
ğimi, içtenliğimi, bütün eğrilerimi, doğrularımı ko-
yabilecek miyim? Bilmiyorum..."

Erdal Öz.
Türkiye'nin en büyük yayınevi olan Can Yayınla-

rı'nın kurucusu.
Can, oğlunun ismi, oradan geliyor.
Erdal Öz, ülkemize fazla gelmiş, en sevdiğim

Türkiyeli yazarlardan, listemi başlatanlardan.
1956 - 1998 yılları arasında tuttuğu günlüklerini

2 defa şarap içer gibi yavaş yavaş ve keyifle 
okudum.

(Yarın Nasıl Bir Gün Olacaksın? - Can Yayınları
400 sayfa)

Kitabı yukarıdaki o paragrafla başlıyor.
İşte ben de ondan özenip 1. günden beri tuttum

bu bedelli günlüğü.
Bu da, son sayfam.
Okuduğunuz bu günlük, 10 yıl boyunca askerlik-

ten kaçmış, açıköğretimi zengin etmiş, para cezala-
rıyla güreşmiş, polis tutanaklarından bıkmış,
sonunda Vakıfbank'ın sarı renkli gişesine parayı
basıp bedelli yapmış genç bir kardeşinizin 
günlüğüydü.

Çünkü meraktaydım.
Askerlikle, vatanla, devletle, bayrakla uzaktan

yakından alakası olmayan birinin asker günlüğü
nasıl olurdu?

Askerlikten 10 koca yıl firar etmeyi başarmıştım,
ensemde devletle.

Kaldığım otele polisler sabah 5 demeyip geliyor,
beni uyandırıyor, açılmayan gözlerimle resepsiyona
indiriyorlardı.

Rüya gerçek arası iniyordum merdivenlerden, 
imzamı atıp geri çıkıyordum.

Tutanağı okumayıp basketbol oynuyordum 
kendisiyle.

Bazen yanımda kız oluyordu ve olayı 
anlayamıyordu.

Olay şuydu. 
Görevleri sırf askerden kaçtığım için hayatımı 

işkenceye çevirmekti.
Bunun için maaş alıyorlardı.
Devlet bana 10 yıl boyunca dedi ki...
Ya bize cebindeki bütün parayı verirsin, ya da 1

yıl boyunca dış dünyayla bağlantını koparıp kölemiz
yapacağız seni.

Seninle egomuzu tatmin edeceğiz.
Bize para ver, yoksa hayatını hayatlıktan 

çıkarırız.
Durum bu kadar berbattı ve ilk şıkkı 

işaretlemiştim.
Neyim varsa Vakıfbank'a saçma şıkkını.
İşte bitirdim askerliğimi.
Askerliğim aslında 21 gün değil, 10 yıl sürdü, bu

büyük kaçışı da hesaplarsak.
Yarın kalan hayatımın ilk günü.
Tüm vicdani retçilere, tüm açıköğretimcilere,

tüm yurtdışına göçmek zorunda kalmışlara selam
olsun!

Bir gün, insan hayatını çalmanın ne büyük bir
hata olduğunu herkes anlayacak, merak etmeyin!

ZAYİ İLANLARI 
Nişantaşı üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri bölümü 

geçici mezuniyetbelgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Ramazan BOZAN

Geçici Koruma Kimlik Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Abdülaziz Alardulmolahsen

99323607560 
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Bedelli günlük: son gün

IBB SERVIS IHALESI
YINE PLATFORM’UN!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı personel servisi ihalesini, Platform
Turizm aldı. Şirket, 31 Mart seçimleri öncesi Ekrem İmamoğlu'na en sert şekilde
muhalefet yapan Yeni Şafak gazetesiyle aynı holding bünyesinde yer alıyor

KISMET AÇMA DUASI 129 TL

cumhurBaşkanı Erdo-
ğan’ın evlenmeyen gençler
açıklamasından sonra, gözler

ülkedeki müzmin bekarlara çevrildi. Söz-
cü'den Sibel Gülersöyler'in haberine
göre bu açıklamalardan sonra, özellikle
kısmet açma dualarında bir artış yaşa-
nırken, bazı televizyon kanalları da 129
TL’ye kısmet açma duası satmaya baş-
ladı. Türkiye’de pazarlama üzerine yayın
yapan bir televizyon kanalında dua pa-
ketleri satıldığı ortaya çıktı. Ev, araba
almak isteyeninden sınavı kazanmak is-
teyene kadar herkesin cebine göre çeşitli
paketler bulunuyor! ‘Kısmetim kapalı di-
yenlere özel dua’ ifadeleri ile 129 TL’ye
dua paketi satılıyor. İçerisinde 1 Kuran-ı
Kerim ve 1 özel dua yer alan pakete
kargo ve KDV’de dahil.

Bu yeni bir olay değil

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Eski Dekanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu
Üyeliği yapan Prof. Dr. Mustafa Saim
Yeprem, bu olayların her çağda farklı şe-
killerde yaşandığını belirterek, “Bu yeni
bir olay değil, tarih boyunca her dinde
hurafelere inanmak yaygın bir davra-
nış.Türbelere gidiyorlar al sana bir
göbek ver bana bir bebek diyerek dua
edenler bile var. Bu duruma hiç şaşırma-
dım piyasa da bundan hemen istifade

etmiş. Toplum ne tarafa ağırlık veriyorsa
istismarcılar da hemen oraya yöneliyor.
Her felaketi ticarete çevirmeyi başarıyor-
lar toplumun hurafeye merakı var ne
yazık ki. Bu hurafelere inanların sayısı
da hiç az değil modern olarak tabir ede-
bileceğimiz kişiler de buna dahil” şek-

linde konuştu. 190 Alo Fetva yetkilisi de
“Maşallah, işi iyice ticarete dökmüşler.
Bu paketleri insanlar almasa satışı
olmaz, arz talep meselesidir. Bu paketleri
satan kişiler hoca bile değildir inanın
Kuran okumayı bile bilmiyorlardır” ifa-
delerini kullandı. 

Dolandırıcıların bekarlar için dua paketleri satmaya başladıği öğrenildi.
Paket 129 TL’den satılırken pazarlıkla 110 TL’ye düşebiliyor. İlahiyatçılar
vatandaşları din istismarcılarına karşı uyanık olmaya çağırdı

Havalimanı
sanatla buluştu
İstanbul Havalimanı'nda Hırvat 
Ressam Miljenko Bengez'in 
eserlerinden oluşan 'Hırvatistan ve
Türkiye Akdeniz Bağlantıları Resim 
Sergisi'nin açılışı yapıldı
istanBul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Termi-
nali'nde düzenlenen serginin açılışına Ressam
Miljenko Bengez ve Kadri Samsunlu'nun yanı
sıra İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İs-
mail Şanlı, Hırvatistan'ın İstanbul Başkonso-
losu Dr. Ivana Zerec, İstanbul Havalimanı
Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin, eski fut-
bolcu ve Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas
ile davetliler katıldı. Törenin açılışında konuşan
Kadri Samsunlu, teknolojisiyle, mimarisiyle,
yolcu memnuniyeti için sunduğu olanaklarla
küresel bir 'hub' olan İstanbul Havalimanı'nın
kültür-sanat faaliyetlerine verdiği değerle ön
planda olmaya devam edeceğini söyledi.

Güzel adımlar atıyoruz

Hırvatistan İstanbul Başkonsolosluğu tarafın-
dan düzenlenen, Bengez'e ait 23 eserin yer al-
dığı sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük
mutluluk duyduklarını kaydeden Samsunlu, "İs-
tanbul, dünya tarihine yön vermiş, kadim mede-
niyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir kültür
şehri olarak kültürlerin kesişme noktasında yer
alıyor. İstanbul Havalimanı olarak, insanların
yeni yerler keşfetmesine olanak sağlayan bir
durak olduğumuz için, farklı ülkelerin sanatçıla-
rına ve eserlerine kucak açıyor, sanatın da ulus-
lararası 'hub' olmak için adımlar atıyoruz.
İstanbul Havalimanı olarak sadece bir havali-
manı olmaktan öte aynı zamanda bir yaşam ve
sanat alanı olmak için çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz" diye konuştu. Sergideki resimlerde, iki
ülke arasındaki kardeşliği pekiştiren en önemli
bağ olan Akdeniz şehirlerini ve gündelik yaşa-
mın yansıtıldığını belirten Samsunlu, "Sergi,
Türkiye ile Hırvatistan'ı daha da birbirine yakın-
laştıracak. Miljenko Bengez gibi önemli bir sa-
natçının eserlerine ev sahipliği yapmaktan
dolayı gurur duyuyor, İstanbul Havalimanı'nın
çağdaş sanata olan katkısının süreceğini sizlerin
vasıtasıyla bir kez daha duyurmak istiyorum"
ifadelerini kullandı.

Hırvatistan'da hizmet verecek

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Şanlı
ise, konuşmasında komşu ülkelerle ilişkilerin ta-
rihsel boyutlarını anlatarak, Hırvatistan'ın Tür-
kiye'nin en doğu sınırından daha yakın
olduğunu söyledi. Hırvatistan ile çok ciddi ortak
kültür ve değere sahip olduklarını ifade eden
Şanlı, "Ressam Miljenko Bengez'in böyle eser-
leri burada teşhir etmiş olmasından dolayı çok
mutluyum. Çünkü, bu sergi havalimanımızın
konumlandırılması noktasında ne kadar önemli
ve yakın ilişki içinde olduğumuzu gösteriyor. İs-
tanbul Havalimanı Hırvatistan'a dünyada bir-
çok noktadan daha yakın. Bu havalimanının
Türkiye'nin yakın coğrafyasının dünyaya açılan
kapısı olarak Hırvatistan'a da hizmet vereceğine
inanıyorum" şeklinde konuştu.

İntiharı ünlüler önledi
Bahçlievler'de yüksek gerilim hattı direğine
çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi iki saat
süren çalışmanın ardından ikna edildi. O sırada

oradan geçen ünlü sunucular Müge Anlı ve Esra Erol da
ikna çalışmalarına destek verdi. Olay, Yenibosna Ladin So-
kak'ta yaşandı. Sokak üzerinde bulunan bir elektrik diğerine
çıkan Ömer K.  intihar girişi-
minde bulundu. Çevredeki va-
tandaşların ihbarı üzerine olay
yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi
sevk edildi. İtfaiye ekipleri tedbir
amaçlı yere branda sererken,
olay yerine müzakereci çağırıldı.
O sırada sokak üzerinden geçen ünlü sunucu Müge Anlı,
intihar girişimini görerek aracından indi. İntihar girişiminde
bulunan Ömer K.,  ile konuşmak isteyen Anlı itfaiyenin
merdiven aracına çıktı. Ömer K., ile konuşmaya çalışan Anlı
bir süre sonra merdiven aracından inerek hoparlör ile sesle-
nerek ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine sunucu
Esra Erol geldi. Erol da hoparlör ile intihar girişiminde bu-
lunan kişiyi ikna etmeye çalıştı. 

Öğrencilere trafik eğitimi
Binlerce öğrenci, Ümraniye Belediyesi Trafik
Eğitim Parkı’nda uygulamalı trafik eğitimi gördü.
Öğrenciler önce sınıflarda trafikle ilgili teorik bilgi

alıyor ve daha sonra Trafik Eğitim Parkı’nın içerisinde akülü
araçları kullanarak derslerde öğrendiklerini uygulamalı ola-
rak hayata geçiriyor. Ümraniye Bele-
diyesi tarafından kurulduğu günden
bu yana uygulamalı trafik eğitimle-
rini sürdüren Trafik Eğitim Parkı, bu
eğitim-öğretim döneminde de bin-
lerce öğrenciye hizmet verdi. Trafik
Eğitim Parkı’nda eğitim-öğretim yılı-
nın ilk yarısında 2 bin 733 öğrenci
uygulamalı trafik eğitimi aldı. Trafik
Eğitim Parkı Ümraniye’de bulunan
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda öğrenim gören
dördüncü sınıf öğrencilerine hizmet veriyor. Okulların ran-
devu talebi ile Ümraniye Belediyesi’ne bağlı araçlar tarafın-
dan alınan öğrenciler, Trafik Eğitim Parkı’na getirilerek
burada uygulamalı trafik eğitimi görüyor. Öğrenciler önce
sınıflarda trafikle ilgili teorik bilgi alıyor. 

Prof. Dr. Mus-
tafa Saim 

Yeprem, bu
olayların her
çağda farklı
şekillerde 

yaşandığını
belirterek, “Bu
yeni bir olay
değil, tarih

boyunca her
dinde hurafe-
lere inanmak

yaygın bir
davranış” 

diye konuştu.
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H after’in Moskova’daki müzakere
masasını terk etmesi, Libya için-
deki siyasi müttefikinden gelen

"ateşkesin geçerliliğini yitirdiği ve savaşa
devam edileceği" yönündeki açıklamanın ar-
dından ülkenin yasal temsilcisi UMH’ye
bağlı güçler başkent ve çevresinde teyak-
kuzda bekliyor. Başkentte ateşkes öncesine
kadar en şiddetli çatışmaların yaşandığı eski
havalimanı yakınındaki Remle Cephesi, bir
dönem sivillerin yaşadığı Trablus’un banli-
yölerinden biri. Trablus çevresindeki diğer
çatışma noktalarında olduğu gibi sivillerin
kaçması üzerine bölge adeta hayalet kasa-
bayı andırıyor. İsabet eden havan, top mer-
mileri ve füzeler nedeniyle, çevredeki evlerde
göçükler ve yollarda çukurlar dikkati çekiyor.
Tarafların birbirinin iletişimini kesmek için
kullandıkları sinyal kesiciler nedeniyle böl-
gede cep telefonları da çalışmıyor.

Püskürtmeye hazırız

Ateşkes geçerli olmasına rağmen cephe
hattının sıcak noktasında silah sesleri du-
yuluyor. Hafter milislerinin kendilerine yö-
nelik taciz atışı yaptığını ve zaman zaman
havan topu attıkları bilgisini paylaşan
UMH güçleri, özellikle gece saatlerinde
Hafter güçlerinin bölgelerine sızmaya ça-
lıştığını anlatıyor. UMH güçleri, karşı adım
atabilmek amacıyla Hafter milislerinin
hangi noktalarda olduğu ve ne gibi adım-
lara hazırlandığını tartışıyor. Ateşkese bağlı
olduklarını vurgulayan UMH güçleri
ancak karşı taraftan bir hamle gelmesi du-
rumunda geri çekilmeyeceklerini ve püs-
kürtme için hazır olduklarını belirtiyor.

Teyakkuz halindeyiz

UMH Güçleri Komutanlarından Abdulka-
dir Muhammed Ebu Şaala, AA muhabi

rine yaptığı açıklamada, "Bizler bu ateşkes ka-
rarını kabul ettik ve uygulamak için hazırlıkla-
rımızı da tamamladık. Biz emirlerimizi
(Ulusal) Mutabakat Hükümeti’nden alıyoruz"
dedi. Sürekli teyakkuz halinde olduklarını
ancak son sözün hükümette olduğunu vurgu-
layan Ebu Şaala, "(Hafter milisleri) Yoğun bir
hazırlık içindeler, bir sürü teçhizat topluyorlar
sanki ortada bir ateşkes yokmuş gibi." ifadele-
rini kullandı.

Barıştan ümitliyim

UMH saflarında savaşan bir Libyalı, ateşkese
yönelik ümitli olup olmadığı sorusu üzerine,
"Yeter artık 50 yaşına geldim, beş çocuğum
var. Artık bu akan kan dursun, karşımızdakiler
de Libyalı. Artık hiçbir şeyim kalmadı. Bu ülke
bizim. Ben hala savaş bitip işime döneceğim
ümidini taşıyorum." diye konuştu. İsmini gü-
venlik gerekçesiyle vermeyen UMH gücü, bir-

likte savaştığı kişilerin; "polis, öğretmen,
mimar, mühendis, araba tamircisi" gibi ha-
yatın farklı noktalarından geldiğini anlattı.
"Bizim meselemiz ne Hafter ne de Serrac,
ne ülkenin doğusu, ne güneyi ne batısı"
diyen Libyalı, "Bizler artık bir ailenin yöne-
timini ya da askeri rejimi istemiyoruz. Kad-
dafi’nin 42 yıllık askeri yönetimi bize yetti
de arttı. Bizler sadece sivil bir yönetim
olsun istiyoruz. Bu artık bir prensip mese-
lesi." dedi. Mısır, Suudi Arabistan ve Birle-
şik Arap Emirlikleri’nin (BAE) tamamının
Hafter’i desteklediğini vurgulayan UMH
askeri, Paris yönetiminin de ülkenin doğu-
sundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri
Halife Hafter'i desteklediğine işaret ederek,
"Kendi ülkesinde anayasal cumhuriyet sa-
vunan Fransa neden bize bir askeri yöne-
timi reva görüyor? Anlayamıyorum"
sözleriyle sitem etti.
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ABD ve İran arasında Kasım Süley-
mani suikastıyla tırmanan, Irak’taki
üslerin bombalanmasıyla zirveye

çıkan gerilimde karşılıklı açıklamalar gelmeye
devam ediyor. İran’ın, üsleri vurduğu gün Uk-
rayna uçağını düşürmesiyle boyut değiştiren
olaylarla ilgili Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
çarpıcı açıklamalarda bulundu. 176 kişinin ölü-
müyle sonuçlanan uçağın vurulmasının affedile-

mez bir hata olduğunu belirten Ruhani, “Bu tra-
jik olay dikkatlice soruşturulmalı. Söz konusu
durumda tek bir kişi sorumlu tutulamaz” dedi.

Sorumlular cezalandırılacak

İran Silahlı Kuvvetleri’nin sorumluluğu üzerine
almasının önemli bir ilk adım olduğuna dikkat
çeken Ruhani, benzer bir olayın tekrarlanmaya-
cağını ve sorumluların cezalandırılacağının ga-

rantisini verdi. ABD’nin Orta Doğu’yu güvensiz
bir ortama sürüklediğini savunan Ruhani, Was-
hington yönetimini işledikleri suçlar nedeniyle
özür dilemeye çağırdı. Bölgedeki ABD askerleri-
nin güvende olmadığını iddia eden Ruhani, “Bu
yarın AB askerleri için de geçerli olabilir. Onlar
da tehlikede olabilir” diye konuştu. Ruhani, Orta
Doğu’daki tüm yabancı askerlerin bölgeyi terk
etmesi çağrısı yaptı.

ABD-İran geriliminde tansiyon 
bir nebze düşse de, İran

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den
gündeme oturacak açıklamalar

geldi. Ruhani, bölgedeki ABD
askerlerinin güvende olmadığını
söylerken, "Yarın AB askerleri de

tehlikeye girebilir" dedi

Messi tutkusu
bitmek bilmiyor

BARCELONA’NIN Arjantinli fut-
bolcusu Lionel Messi, dünya ge-
nelinde milyonlarca hayrana

sahip. Futbolseverlerin her hareketini yakın-
dan takip ettiği Messi’nin ‘başının belada’ ol-
duğu hayranı Suzy Cortez ise sosyal
medyanın gündemine oturan bir adım attı.
Brezilyalı model, Messi’nin dikkatini çekebil-
mek için birbirinden ilginç yöntemler denese
de, ünlü futbolcunun Cortez’i sosyal medya-
dan engellediği biliniyor.

Hayranlığından vazgeçmiyor

Bu hareketin arkasında Messi’nin eşi Anto-
nella Roccuzzo’nun olduğunu savunan 29
yaşındaki Cortez, yine de futbolcuya olan
hayranlığından vazgeçmiyor. Daha önce kal-
çasına Barcelona’nın amblemini dövme ola-
rak yaptıran Cortez, bu kez bunu bir adım
ileriye taşıyarak Messi’nin yüzünü vücu-
dunda ölümsüzleştirdi. Cortez, ünlü futbol-
cunun yüzünü karnına dövme yaptırırken,
Messi ve eşinin buna ne tepki vereceği sosyal
medyada merak konusu oldu.

ELLERI TETIKTE
BEKLIYORLAR!
Libya’daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in, Rusya'daki müzakere masasından
Libya’ya yönelik ateşkes taslak metnini imzalamadan kalkması üzerine, uluslararası tanınırlığa
sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri olası bir saldırı karşısında teyakkuz haline geçti

Brezilyalı model Suzy Cortez'in 
Lionel Messi hayranlığı sınır
tanımıyor. Sosyal medyadan sık sık
ünlü futbolcuyla ilgili paylaşımlar
yapan Cortez, bu kez de Messi'nin
yüzünü karnına dövme yaptırdı

İran bir kere daha tehdit etti

DHA’ya açıklamalarda bulunan
T.C. Kiev Büyükelçiliği Konso-
losu Bülent Baran, “Ukrayna’ya

gelen vatandaşlarımızın bazılarının geri
gönderilmesi ve havaalanında tutuldukları
dönemde kötü muamele görmeleri, uzun
süredir gündemimizdeki ana konulardan
biri” dedi. Büyükelçiliğin 2019 yılında ko-
nuyla ilgili çok sayıda girişimde bulundu-
ğunu belirten Baran, “Büyükelçimiz
Ukrayna Sınır Güvenlik Servisinin hem ön-
ceki, hem mevcut başkanlarıyla toplantılar
yaptı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığına nota-
lar verdik, farklı birimlere şikayetlerimizi
ilettik. Ankara’daki Ukrayna Büyükelçiliği
temsilcisi Bakanlığımıza davet edildi, rahat-
sızlığımız iletildi. Hatta Sayın İçişleri Baka-
nımız da Eylül ayındaki ziyaretinde bu
konuyu Ukrayna İçişleri Bakanının dikka-
tine getirdi” diye konuştu. 

2 bin Türk sınırda kaldı

Bu girişimler sonrası, Ukrayna havaalanla-
rında Türk vatandaşlarına yönelik kötü
muamele konusundaki şikayetlerde azalma
olduğunu aktaran Konsolos, sözlerini şöyle
sürdürdü: “2018’de Ukrayna’ya gelen va-

tandaşlarımızın sayısının 287 bin, geri gön-
derilenlerin sayısının ise bin 300 olduğunu
biliyoruz. 2019’un 7 aylık döneminde geri
gönderilen vatandaşlarımızın sayısının bin
812 olduğunu görüyoruz. 2019’un tama-
mına dair rakamları istedik ama henüz
ulaşmadı. Bu rakamlara baktığımızda, ül-
keye gelen vatandaşlarımızın çok büyük kıs-
mının Ukrayna’ya sorunsuz giriş yaptığını
söyleyebiliriz. Buna mukabil, geri gönderi-
lenler yüzde olarak küçük olsa da, ülkemiz-
den Ukrayna’ya yönelik yoğun bir turist
akışı olduğu için sonuçta yine çok sayıda
vatandaşımızın geri gönderildiği de bir ger-
çek."

Kötü muamele azaldı

"Ukrayna makamlarıyla temaslarımızda
bunu sorduğumuzda bize, geri gönderilen
vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun
Ukrayna’ya geliş sebeplerini açıklayamadık-
ları, dönüş biletleri veya otel rezervasyonları
olmadığı için ülkeye alınmadığı söylendi"
diyen Bülent Baran, "Diğer taraftan, Uk-
rayna makamlarından bazı vatandaşlarımı-
zın Ukrayna üzerinden kaçak olarak
Avrupa’ya gitmeye çalışırken yakalandığı

yönünde de sıklıkla bildirimler alıyoruz. Bu
kaçak geçiş denemelerinin, Ukrayna’ya
gelen vatandaşlarımıza yönelik ilave kont-
rollere yol açtığı sonucunu çıkarmak müm-
kün. Biz bu konuda Ukrayna makamlarıyla
temaslarımızda, “Liderlerimiz turizm geliş-
sin istedikleri için vizeleri kaldırıp pasaport-
suz seyahat başlattı, uygulamalarınız ve bu
yüzden bize gelen şikayetler üst seviyedeki
bu anlayışla bağdaşmıyor” dedik. Mülakat
için ayrılan vatandaşlarımıza yönelik mua-

melenin iyileştirilmesi talebinde bulunduk.
Hassasiyet yaratabilecek türden sorularla
ilgili itirazlarımızı ilettik. Hatta, görevlilerle
vatandaşlarımız arasında dil bilmemeyle
alakalı sorunları azaltmak için sınır güven-
lik mensuplarına Türkçe kursu gibi projeler
dahi başlattık. Bu girişimler neticesinde
özellikle kötü muamele konulu şikayetlerde
önemli bir düşüş oldu. Ukrayna’ya girişte
aranan şartları Büyükelçilik internet site-
sinde paylaştık" ifadelerini kullandı.  DHA
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Libya süreci
bitmedi

RUSYADışişleri Bakanı Sergey
Lavrov, Moskova’daki Libya gö-
rüşmelerinde kesin sonuca varıla-

madığını ancak çabaların devam edeceğini
söyledi. Resmi ziyaret için gittiği Sri Lan-
ka'da, Sri Lanka Dışişleri Bakanı ile düzenle-
diği ortak basın toplantısında gazetecilerin
sorularını yanıtlayan Lavrov, Hafter’in çekil-
diği ‘Libya anlaşmasına’ dair soruya, “Bili-
yorsunuz Başkan Putin, İstanbul’u ziyaret
etti ve başkanlar Libya ile ilgili de görüşme-
lerde bulundu. Dün de Moskova’da Türk ve
Rus heyetlerin de katıldığı bir görüşme ger-
çekleştirildi. Moskova’daki Libya görüşmele-
rinde kesin sonuca varılamadı ancak çabalar
devam edecek” dedi. DHA

Hasan
Ruhani

Bülent
Baran

Sergey
Lavrov
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Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, Etno-
grafya Müzesi'nde gerçekleşti-

rilen 'Uluslararası Müzede Selfie
Etkinliği'ne katıldı. Ersoy, Bakanlık tara-
fından düzenlenen etkinliğe bu sene bir
farklılık getirildiğini belirterek, "En iyi sel-
fie çeken bir misafirimize yabancıysa bir
opera bileti, yerliyse de bir müze kartı he-
diye edeceğiz" dedi. Gelişen teknoloji ile
birlikte iletişim sistemlerinin de çok değiş-
tiğini belirten Ersoy, şöyle konuştu: "Biz
de artık tanıtımlarda hem turizm açısın-

dan hem kültürümüzün tanıtımında bun-
lara ağırlık veriyoruz. Bu anlamda da en
önemli şey sosyal medyayı kullanmak.
Sosyal medyanın en etkin kullanıcıları da
aslında bireyler ve onların kendi paylaşım
ve deneyimleri. Bu bağlamda müzede sel-
fie, dünya için yapılmış bir çalışma. Hem
müzenin farkındalığını hem de tanıtımını
sağlamış oluyorsunuz. Türkiye'de bu çok
etkili ve popüler olmaya başladı."

Ciddi artışlar yaşandı

Türkiye'deki müzelerin hem sayısının

hem de ziyaretçi sayısının her geçen gün
arttığına dikkat çeken Bakan Ersoy, "Özel-
likle gelen toplam turist sayısının artma-
sıyla müze ziyaretçileri sayısında ciddi
artışlar oldu. 2019 yılında bu konuda bir
rekor kırdık. 30 milyondan fazla ziyaretçi
geçtiğimiz sene ilk kez müzeleri ziyaret
etti. Hem Türk hem de yabancı ziyaretçi
sayılarında ciddi artış var. Özellikle Türk
misafirlerin daha çok müze ziyaret etmesi
için müze kartın popülaritesi ve bilincinin
artması için çalışıyoruz. Burada özel bir
uygulama yapıyoruz ve bunun geçen sene

fiyatını sabitledik. 70 lira bir kere ücret
ödüyorsunuz ve 1 yıl boyunca 300'den
fazla müze ve ören yerini sınırsız giriş
hakkı elde ediyorsunuz. Ve 1 Ocak'tan iti-
baren ona bir yenilik daha kattık. Bunun
sonucunda milli sarayları da müze kart-
lara dahil ettik. Bunun da hem ziyaretçi
sayısını hem de müze karta olan ilgiyi ar-
tıracağını düşünüyoruz. Önemli olan
Türk misafirlerin sabit bir ücretle yıl bo-
yunca alışveriş merkezleri dışında müze
ziyaretleri yapmalarını istiyoruz" açıkla-
masında bulundu.  DHA

T iyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun
yanı sıra tiyatro yönetmenliği de yapan
Erdal Beşikçioğlu, kendisi gibi oyuncu

olan eşi Elvin Beşikçioğlu ile 2013'te Ankara'da
kurduğu Tatbikat Sahnesi'ne ve bu yıl izleyi-
ciyle buluşan oyunlarına ilişkin, değerlendir-
mede bulundu. Başarılı oyuncu, Tatbikat
Sahnesi'nin 1940'ta Hacettepe Üniversitesi An-
kara Devlet Konservatuvarı öğrencileri için ku-
rulduğunu ancak 1949'da Devlet Tiyatrolarının
hayata geçmesinin ardından kapandığını ak-
tardı. Tatbikat Sahnesi'nde o dönem yer alan
isimlerin, Devlet Tiyatrolarına geçtiğine işaret
eden Beşikçioğlu, "Devlet Tiyatroları kendi içe-
risinde profesyonel bir sahne. Okuldan mezun
olan bir gencin profesyonelliğe geçiş sürecinde
cumhuriyetin kurulmasından Tatbikat Sahne-
si'nin kuruluşuna kadar, hiçbir zaman ara bir
kurum olmadı. Ara kurum ihtiyacını, gelen hü-
kumetlerin hiçbiri de hissetmedi." diye konuştu.

Akademik süreç önemli

Beşikçioğlu, Tatbikat Sahnesi'ni yeniden kur-
duklarına işaret ederek, şu bilgileri verdi: "(Tat-
bikat Sahnesi) Kendi içerisinde yaptığı
oyunlarla, ülkenin bugünkü konjonktürüne her
daim bir parça farklı bakış açısı sundu ve bu
bağlamda da 7 yıl kendi repertuvarını oluş-
turdu. Biz büyük keyif alıyoruz. Bazı oyunları
daha önce sahne tecrübesi kazanmamış
oyuncu adaylarıyla beraber yapıyoruz. Usta-
çırak ilişkisi üzerinden, stajını tamamlamış
olanları profesyonel oyuncularla beraber oyna-
dığımız oyunlara yerleştiriyoruz. Tatbikat Sah-
nesi'nin akademik eğitim süreci de böyle
devam ediyor."

Sanatçılık evrensel bir kavramdır

"Tatbikat Sahnesi Akademi"de konservatuvar
ders programları üzerinden gençlere eğitim
verdiklerini aktaran ünlü oyuncu, sanat dersleri
veren okulların Yüksek Öğretim Kurulu'na
(YÖK) bağlı olmasını eleştirdi. Beşikçioğlu,
YÖK'e bağlı sanat kurumlarında eğitim alacak
genç oyuncu adaylarının yanlış değerlendirile-
bildiği yorumunda bulunarak, şöyle konuştu:
"Sahne üzerinde oyuncu yetiştirmeniz gereki-
yorsa eğer, bunun Hacettepe Üniversitesinin
eski durumu gibi yani Kültür ve Turizm Bakan-
lığı'na bağlı olması gerekiyor. Bir sanatçı yetişti-
riyorsunuz ve 'sanatçı' dediğiniz zaman,
evrensel bir kavramdır bu. Evrensel kavramla
da ülkenizi dünya üzerinde temsil edersiniz.
YÖK ile bu algı ortadan kalkıyor. Şu anda en
büyük dert bu." Türkiye'de güzel sanatlar üze-
rine yeterince okul olmadığını dile getiren
oyuncu, okullardaki eğitmenlerin sahne tecrü-
besi edinmiş insanlar olması gerektiğine vurgu
yaparak, "Binlerce kitap var, açar, okuruz ve
kendimize göre de bir metot elde edebiliriz.
Ama sahne üzerinde bir insan yetiştiriyorsanız
tecrübelerinizle beraber o hamuru yoğurmanız
gerekiyor. Bunu yapmazsanız olmaz." değer-
lendirmesinde bulundu. DHA

Kiliseden kütüphaneye
Kayseri'de Meryem Ana Kilisesi olarak bilinen ve
Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürülen tarihi bina,
restorasyonun ardından hizmete başladı

19. yüzyılda yapıldığı belirtilen ve
protokolle 25 yıllığına Kayseri Büyükşe-
hir Belediyesine tahsis edilen kilisenin

korunması amacıyla başlatılan restorasyon çalışma-
ları tamamlandı. Çalışmaların ardından Kiçikapı
Meydanı'ndaki tarihi kilise, Büyükşehir Belediye-
since Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürüldü. Bugün
itibarıyla kitapseverlere ve ders çalışmak isteyenlere
kapılarını açan kütüphane, ilk günden yoğun ilgiyle
karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube
Müdürü Erkan Küp,  yaptığı açıklamada, kendile-
rine bağlı dört kütüphane bulunduğunu söyledi.

Katalog taraması yapıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkı-
lıç'ın gayretleriyle oluşturulan Şehir Kütüphanesi
hakkında bilgi veren Küp, şunları kaydetti: “Burada
25 bin basılı, 22 bin elektronik, 3 bin sesli olmak
üzere 50 bine yakın kitapla hizmet sunacağız. Kü-
tüphanemiz üç bölümden oluşuyor. Bilgisayar bölü-
mümüzde öğrenciler istedikleri araştırmaları
yapabilirler, çıktılarını ücretsiz alabilirler.”

Fazıl Küçük'ün 
hatırası yaşatılıyor

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük
mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün
(1906-1984) hatıraları, Lefkoşa'da bulu-

nan Dr. Fazıl Küçük Müzesi'nde yaşatılıyor. Dr. Kü-
çük'ün kullandığı eşya, fotoğraflar ve tarihi belgelerin
sergilendiği müze, 14 Mart 1997'de Küçük ailesinin gi-
rişimleriyle "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki
(KKTC) ilk özel müze" unvanıyla halka açıldı ve
2002'de kamulaştırıldı. İlk açıldığında binanın sadece
ilk katındaki bölümler sergilenirken, Ocak 2015'te baş-
layan ve Nisan 2016'de tamamlanan restorasyonun
ardından tüm bina müzeye dönüştürüldü. Toplamda,
11 odadan oluşan müzenin alt katında salon, çalışma
odası, muayene odası, laboratuvar ve danışma odası
bulunuyor. Üst katta ise salon, mutfak, yemek odası,
1973 sonrası kullanılan yemek odası, misafir odası,
çocuk odası ve yatak odası yer alıyor.

Çalışma odası korunuyor

Müzenin çalışma odası Dr. Küçük'ün kullandığı oriji-
nal şekliyle korunurken, bu odada sergilenen mikros-
kop, Küçük'ün tahsilini bitirip Ada'ya döndükten
sonra ilk kullandığı alet olarak biliniyor. Odada, Kü-
çük'ün 1942'de "Halkın Sesi, Hakkın Sesi ve Halkın
Dilidir" sloganıyla kurduğu Halkın Sesi gazetesine ya-
zılarını yazdığı daktilosu da bulunuyor. Müzenin giriş
katındaki muayene odasında Dr. Küçük'ün tedavi için
kullandığı tıbbi malzemeler yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gelen turist sayısının artmasıyla müze ziyaretçileri sayısında ciddi artışlar oldu. 2019 yılında bu konuda bir rekor kırdık" dedi

müze ziyaretçi sayısında rekor kırdık

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, 
dizilerde rol almanın oldukça 
yorucu olduğunu belirterek,

“Benim gücüm yetmiyor açıkçası
iki saatte bir hikayeyi 

anlatmaya. Gece gündüz sette 
olmaya gerçekten gücüm 

yetmiyor” dedi

Erdal Beşikçioğlu, yaklaşık 12 yılda bin
500'den fazla sahnelediği "Bir Delinin Hatıra
Defteri" oyununa ilişkin ise "Her köşede oy-
namaya çalışıyoruz. Zaten oyunu yapma
amacımız da buydu. Bir tane vincimiz
olsun ve bu vincin üzerinde de bir
'deli' olsun. 'Gerektiği zaman biz
bu vinci köy meydanında da
açalım, hikayemizi köy mey-
danında da anlatalım' şek-
linde kurduğumuz bir
oyundu." ifadele-
rini kullandı.
Sahneledikleri
oyunlarda gişe
kaygısı taşı-
madıklarının
altını çizen
Beşikçi-
oğlu, "Tat-
bikat

Sahnesi, tabii ki geleneksel Türk tiyatromu-
zun örneklerini de asla göz ardı etmiyor. On-
ların varlığını da duyumsuyor ama
dünyanın konjonktürüne göre belirlediğimiz

bir bakış açımız var." dedi. Sanatçı, ön-
ceki yıl sonunda sahneye koydukları,
izleyicilerle farklı illerde buluşmaya
devam eden "Nina - İçi Doldurul-
muş Martıların Hassasiyeti" adlı
oyuna da değinerek, oyunda ana
fikir olarak devrimlerin hiçbir

zaman bir sonuca varma-
dığını anlatmak istedik-
lerini söyledi. Bu yıl
yeniden izleyiciyle bu-
luşturacakları "Cehen-
nem" adlı eserin ise
sosyal meydanın nasıl
hastalıklı bir şekilde
kullanıldığıyla ilgili
aydınlatıcı bir oyun

olduğunu kaydetti. Toplumun sosyal mese-
lelerini farkındalık olması açısından oyun-
larda görünür kılmaya çalıştıklarına dikkati
çeken ünlü oyuncu, mart ayında Zeytinbur-
nu'nda Tatbikat Sahnesi'nin yeni bir şubesi-
nin açılacağını aktardı. Erdal Beşikçioğlu,
sinemada da birkaç yeni proje hazırlığı
içinde olduğunu, nisan ayında çalışmalara
başlayacaklarını ifade etti. Televizyonda ya-
yımlanan dizilere de değinen sanatçı, dizi-
lerde rol almanın oldukça yorucu olduğunu
dile getirerek, "O kadar insanın, televizyon
şartlarında o inanılmaz işleri çıkarttığını gö-
rünce, bu enerjiyi kutlamaktan başka bir
şey yapamıyorum. Benim gücüm yetmiyor
açıkçası iki saatte bir hikayeyi anlatmaya.
Gece gündüz sette olmaya gerçekten
gücüm yetmiyor. O yüzden sistem hala
kendi içerisinde benim rahat çalışabilece-
ğim bir durumda değil." ifadelerini sözlerine
ekledi

Konjonktür çok değerli 

Piyanonun altın kızı hayaline kavuştu
Antalya'da düzenlenen 'Konak Konserleri' etkinliğinde, 'piyanonun altın kızı' olarak tanınan Nil Göksel

(8), dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'la aynı sahneyi paylaşma hayalini gerçekleştirdi
Nil Göksel, Antalya'da Akdeniz
Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet
Konservatuvarı'nın Yarı Zamanlı

Müzik ve Bale İlkokulu Müzik Bölümü'nde
piyano dalında eğitim görüyor. Dr. Samir
Mirzayev'in sınıfına dahil olan Nil Göksel,
katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmaların

tamamında birincilik elde etti. Genç yetenek
Nil, geçen aylarda DHA'ya verdiği röpor-
tajda, idolleri İdil Biret ve Gülsin Onay
gibi ünlü bir piyanist olmak iste-
diğini ve onlarla aynı sah-
neyi paylaşmayı hayal
ettiğini anlattı. Antal-
ya'nın tarihi Kalei-
çi'nde düzenlenen
'Konak Konser-
leri' kapsa-
mında
dünyaca ünlü
piyanist ve
devlet sanatçısı
Gülsin Onay'ın
kente geldiğini
öğrenen Nil, hay-
ranı olduğu piya-
nistle bir araya
gelerek tanışma fırsatı
buldu.

Onunla olmak 
benim için rüyaydı

Nil Göksel, Kaleiçi'ndeki otelin bünyesinde
yer alan 'RE 22 Kültür Sanat Evi'nde gerçek-
leşen etkinlikte, Gülsin Onay'ın 'Master
Class' eğitimine katıldı. Hayalindeki piya-

nistle tanışıp ders almaktan mutlu olan Nil,
idolüyle karşılaşmanın heyecanını anlattı.

Gülsin Onay'ı gördüğünde ona sımsıkı
sarıldığını anlatan Nil Göksel,

"Onunla olmak benim
için bir rüyaydı. Ha-

yallerim gerçekleşti.
Beni çok beğendi.

Bana, 'Muhte-
şem yetenek-
sin. Piyano
tekniğin çok
güzel. Büyü-
düğünde çok
iyi bir piya-
nist olacak-

sın. Piyanoya
çok yakışıyor-

sun. Çalışmala-
rına devam et.

Seni çok iyi yerlerde
göreceğiz' dedi. Bunları

idolüm Gülsin Onay ho-
camdan duymak inanın çok

gurur verici bir şeydi. Ders sırasında, geçtiği-
miz günlerde İran'da düşen Ukrayna uça-
ğında ölenlerin anısına Ukraynalı besteci
Isaac Berkovich'in 'Masal' eserini çalmamı
istedi. Ben de en iyi şekilde çaldım ve beni

çok beğendi. Ders sonrasında akşamki sah-
nesine davet etti. Konseri sırasında beni sah-
neye çağırdı. Gülsin Onay'la aynı sahneyi
paylaştım ve bana 'Master Class' eğitimi
diplomamı verdi. Vedalaşırken 'Seninle tek-
rar görüşeceğiz' diyerek yanımdan ayrıldı.
Hayallerim gerçek oldu" diye konuştu.

Kızımı böyle görmekten mutlu
oldum

Kızı Nil'in heyecan dolu anlarını anlatan
Emel Göksel (39), "Ünlü piyanist ve devlet
sanatçısı Gülsin Onay'ın geleceğini duyduk.
Biz de eğitim için müracaat ettik. Kızım Nil,
Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuva-
rı'ndan birkaç öğrenci arkadaşıyla birlikte
Gülsin Onay'dan ders aldı. Piyanonun ba-
şına Nil'i oturttu. Kızım Nil, hocası Dr.
Samir Mirzayev'le birlikte hazırladığı eserleri
Gülsin Onay'a dinletti. Gülsin Hanım, Nil'in
piyano çalma tekniğini çok beğendi. Kızım
Nil ve hocasına övgü dolu sözler söyledi.
Nil'i ders esnasında çok beğenen Gülsin
Hanım akşam aynı sahneyi kendisiyle pay-
laşmasını istedi. Kızımı sahnede ünlü piya-
nist Gülsin Onay'la gördüğümde çok mutlu
oldum. Çünkü Nil, hayalini gerçekleştirmiş
oldu. Bir anne olarak kızımla gurur duy-
dum" dedi. DHA

Piyanist Gülsin Onay, sosyal medya hesabından Nil
Göksel'in videosunu paylaştı. Videonun altında açık-

lama yapan Onay, 'Nil Göksel harika çalıyor. Ukraynalı
besteci Isaac Berkovich'in eserini bugünkü Master

Class'ımızın en küçük öğrencisi 8 yaşındaki muhteşem ye-
tenek Nil Göksel çaldı. Bravo harika kızımıza' ifadelerine

yer verdi. Konserinde ise dünyaca ünlü bestecilerin
eserlerini yorumlayan Gülsin Onay, Antalyalılara

unutulmaz bir akşam yaşattı. Konser sonunda da-
kikalarca ayakta alkışlanan Gülsin Onay, son

albümünü hayranları için imzaladı ve
birlikte hatıra fotoğraf 

çektirdi.

muhteşem 
bir yetenek 

Gece Gunduz sette
olmaya Gucum yok
Gece Gunduz sette
olmaya Gucum yok
Gece Gunduz sette
olmaya Gucum yok
Gece Gunduz sette
olmaya Gucum yok
Gece Gunduz sette
olmaya Gucum yok
Gece Gunduz sette
olmaya Gucum yok
Gece Gunduz sette
olmaya Gucum yok
Gece Gunduz sette
olmaya Gucum yok
Gece Gunduz sette
olmaya Gucum yok

Mehmet
Nuri
Ersoy

Erdal
Beşikçioğlu
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Ara transfer döneminde adı
sıkça Beşiktaş ile anılan
BtcTurk Yeni Malatyaspor’un
Brezilyalı futbolcusu Guil-
herme Costa, sarı-siyahlı

ekipten ayrılmıyor. 28 yaşın-
daki Brezilyalı futbolcunun
menajeri, sosyal medya he-
sabı üzerinden yaptığı açıkla-
mada, “Beşiktaş ile Türkiye

Futbol Federasyonu limitleri
sebebiyle anlaşamadık. Guil-
herme, Yeni Malatyaspor’da
oynamaya devam edecek”
ifadelerini kullandı. 

Bu sezon hem Süper Lig hem de Ziraat
Türkiye Kupası’nda zirve hedefleyen
Trabzonspor, kupa son 16 turu ilk ma-
çında yarın sahasında Yukatel Denizlis-
por ile karşı karşıya gelecek. Şenol
Güneş Kompleksi Medical Park Stad-
yumu’nda saat 20.30’da başlayacak kar-
şılaşmayı hakem Suat Arslanboğa
yönetecek. Bordo-mavililer bu maçı ka-
zanarak 23 Ocak’ta oynanacak rövanş
karşılaşması öncesi avantaj elde etmek
istiyor. Trabzonspor'da bu maç öncesi
Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz’ın
sakatlıkları bulunuyor. Transfer görüş-
meleri için izin verilen Avdijaj da kad-
roda yer almayacak. Ayrıca sakatlıkları
nedeniyle hafta boyunca takımla yeteri
kadar çalışma imkanı bulmayan Novak,
Uğurcan ve Sturridge’nin de dinlendiril-
mesi bekleniyor.

Çimşir'in ilk sınavı

Teknik direktör Ünal Karaman ile yolla-
rın ayrılmasının ardından devre arası ta-
kımın başına geçen Hüseyin Çimşir,
Denizlispor maçıyla birlikte ilk kez taraf-
tarı önünde Trabzonspor’un başında ilk
resmi sınavına çıkacak.

Muhtemel kadro

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya
şu 11 ile çıkması bekleniyor: Erce - Pe-
reira, Hüseyin, Campi, Abdurrahim,
Mikel, Sosa, Abdulkadir, Ekuban, Nwa-
kaeme, Sörloth. DHA

Guilherme takımında kaldı

Trabzon'un 
rakibi Denizlispor

SP  R
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu ilk maçında bu akşam
konuk edeceği Yukatel Denizlispor
karşısından rövanş maçı öncesi
avantajlı skor ile ayrılmak istiyor

S
üper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyas-
por'un Beninli file bekçisi Fabien Far-
nolle, takımının Antalya kampında

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel
açıklamalarda bulundu. Fransa'da oynadığı
dönemde kendisine Türkiye hakkında iyi
şeyler söylenmediğini ancak transferden
sonra Türkiye'nin orada anlatıldığı gibi bir
yer olmadığını gördüğünü belirten Farnolle,
"3 yıldır buradayım. Fransa'da yaşadığım
dönemde Türkiye hakkında iyi şeyler duy-
mamıştım. Eleştirilen bir Türkiye olmuştu.
Gözümüzde de öyle canlanıyordu. Gelen
teklifi değerlendirdim. Ama Türkiye, Fran-
sa'da anlatılan gibi değil. İnsanlar sıcak-
kanlı, ailem ve ben burada çok mutluyuz.
İnşallah daha uzun yıllar burada kalırım"
ifadelerini kullandı.

Türkiye benim ikinci ülkem

Türkiye'ye gelme kararını zorlanmadan aldı-
ğını söyleyen 34 yaşındaki eldiven, "Aslında
hiç de zor olmadı. Medyadaki şeyleri izleyip,
dinliyorduk. Ancak hiç inanasım gelmi-
yordu. Türkiye'ye gelmem zor olmadı. Gel-
dikten sonra da medyada söylenenlerin ya
da Türkiye karşıtı olan insanların söyledikle-
rinin gerçeği yansıtmadığını gördüm. Tür-
kiye gerçekten benim ikinci ülkem" şeklinde
konuştu.

Kariyerimi Malatya'da bitiririm

Futbolu Malatyaspor'da bırakıp bırakmaya-
cağı yönündeki soruya Farnolle, şöyle cevap
verdi: "Kariyerimi Malatya'da bitirebilir
miyim; bu kader. Sadece Malatya'da, Türki-
ye'de değil; futbol dünyada değişkenlik gös-
teren bir yapıya sahip. Ne olup biteceğini
bilmiyorum. Bugünü yarını birbirini tutmu-
yor futbolun. 3 yıl hayatımda küçük bir
bölüm değil. 3 yılımı burada seve seve geçir-
diysem, kaderimde de varsa kariyerimi Ma-
latya'da seve seve bitiririm."

Erol hocanın stratejileri farklı

Geçtiğimiz sezon sarı siyahlı takımı çalıştı-
ran Erol Bulut ile bu sezon takımın başında
yer alan Sergen Yalçın arasında büyük fark-
lar olduğunu vurgulayan Farnolle, şunları

söyledi: "Erol hoca ve Sergen hoca arasında
büyük farklar var. İkisi de farklı mantalite-
lerde oyun istiyor. Çok büyük değişikler ol-
madı ancak iki hocanın stratejileri
birbirlerine yakın değil. Bunlarda değişiklik-
ler oldu. Sergen hoca ile gayet memnunuz.
Sistemine adapte olmaya çalışıyoruz. Hoca-
nın direktiflerini olabildiğince yerine getir-
meye çalışıyoruz."

Kardeşliğimizi yakaladık 

Deneyimli kaleci, geçtiğimiz sezon yakala-
dıkları başarı hakkında ise "Her şeyin başı
çalışmak. Ben hem kaleci antrenörümle
hem de bireysel olarak çalışmalarımı yapı-
yorum. Biz takım olarak da iyi çalışıyoruz.
Birbirimize çok iyi adapta oluyoruz. Önemli
olan motivasyonu yakalamak. Biz takım ha-
linde kardeşliğimizi yakaladık ve iyi çalışıyo-
ruz. Ben buna bağlıyorum" dedi.

Bu kadar sevenim olduğunu
bilmezdim

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön
Eleme Turu'nda deplasmanda Sloven ekibi
Olimpija Ljubljana ile oynadıkları maçta ya-
şadığı ırkçı saldırıyla ilgili de açıklamalarda
bulunan Fabien Farnolle, olay sonrasında
hemen hemen bütün Türkiye'den destek al-
dığını belirtti. Farnolle, "Türk halkına, taraf-
tarlarına çok teşekkür ediyorum. Emin olun
hayatımın en kötü günüydü ancak en güzel
gününü de yaşadım. Çünkü belki orada
kendini bilmez bir grup, şahsıma hakaret
etmiş olabilir ama bunun karşılığında bin-
lerce kişiden güzel mesajlar aldım. Ben se-
vinçten ağlamıştım o gün. Bu kadar sevenim
olduğunu bilmiyordum. Dışarıda yürürken,
evdeyken birisi bana küfür ederse karşılık ve-
rebilirim ama orada karşılık veremezsin.
Şahsi olarak hareket edemem, bir takımı
temsil ediyoruz. Türkiye'de böyle bir şey ya-
şamadım. Bunun tam tersi olarak herkes
beni sahipleniyor, iyi davranıyor. Bu sadece
Malatya'da değil bütün şehirlerde. Türk mil-
leti sıcakkanlı bir millet, ben bunu yaşayarak
gördüm. O yüzden ben burada çok mutlu-
yum. Türkiye'ye, Türk milletine, bütün ta-
kımlara, taraftarlarına ayırt etmeden

teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Futbolcular korunmuyor 

FIFA'nın futbolcuları bu saldırılardan daha
fazla koruması gerektiğinin altını çizen Far-
nolle, "Bunun önlemini, FIFA'nın UEFA'nın
alması lazım. Ben orada karşı bir hareket
yapabilirdim. Biz korunmuyoruz. Herhangi
bir şey yaptığımızda para cezası alıyoruz.
Türlü cezalar veriliyorlar. Bunun önüne ge-
çebilmek için bizi değil; o hakareti yapanla-
rın oraya girmesine vesilen olan kişilerin,
takımların sorgulanması lazım. Biz onlara
para kazandırıyoruz. Biz oynadığımız
oyunla seyir zevki yaşatıyoruz. En ufak bir
şeyde bizi suçluyorlar. Biz sadece siyahlar
değil, beyazlar değil;. futbolcular FIFA tara-
fından korunmuyor. Tek sıkıntı bu" dedi.

Beni etkileyen oyuncular var

Süper Lig'in kaliteli bir lig olduğunu söyle-
yen Farnolle, "Etkilendiğim futbolcular var.
Gerçekten çok çok iyi oyuncular var. Lig
olarak çok kaliteli bir yer Süper Lig. Ljajic
gibi, Burak Yılmaz gibi oyunuyla beni etkile-
yen futbolcular var.  Ancak ben kaleci olarak
bu ana kadar kimseden korkmadım, kork-
mam da" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 3'üncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor'un kalecisi Fabien Farnolle,
sarı siyahlı taraftarlara seslenerek birlikte büyük işler başaracaklarını söyledi
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ISLER YAPACAGIZ
Samassa'yı
beğeniyorum

Ligdeki kaleciler arasında Gökhan
Akkan, Serkan Kırıntılı ve Mamadou Sa-
massa'yı beğendiğini açıklayan Farnolle,
"Karşılaştırma yapmak gerçekten zor.
Türkiye'nin futbol kalitesi gerçekten çok
arttı. Rizespor'da Gökhan Akkan enerji-
siyle beni etkiliyor. Sivasspor'dan Sa-
massa var mesela, Türkiye'ye gelmeden
önce bana danışmıştı. Ben de, Türki-
ye'ye geldiğin zaman enerjini göstere-
ceksin, demiştim. Gerçekten gösterdi
kendisini. Konyaspor'dan Serkan Kırıntı-
lı'yı çok beğeniyorum. Muslera, Karius
gbi isimler de var. Onları herkes biliyor.
Saymaya gerek yok" diye konuştu.

Baklava yemeyi
çok sevmem 
Röportajın sonunda Yeni Malatyaspor
taraftarına birlikte büyük işler başa-
racakları mesajını veren Farnolle, bil-
diği Türkçe ifadeleri şöyle sıraladı:
"Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz,
ağabey nasılsın, adam adama, lah-
macun, kebap... Çayı çok, baklavayı
az seviyorum. Çünkü baklava sonra-
sında problem oluyor. Taraftara çok
teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum.
Malatya ile büyük işler başaracağız."

Kayserispor 
toparlanacak

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna
Gözbaşı, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı-
laştıkları Fenerbahçe maçının ardından
açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, takıma
operasyon çekilmeye çalışıldığını belirte-
rek, "Kimse Kayserispor'a operasyon çe-
kemez. Douglao sorunu bitmedi,
bitirilmemesi için uğraşanlar var. Kayserili
hainler var" dedi.

Kayserili hainler var

Fenerbahçe ile oynanan ve 0-0 eşitlikle
sona eren Ziraat Türkiye Kupası Son 16
Turu ilk maçının ardından Hes Kablo
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takı-
mın son durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Gözbaşı açıklamasında, "Özlenen Kayse-
rispor'un sinyallerini gördünüz. Teknik
ekibimizi, hocamızı ve mücadele eden fut-
bolcumuzu kutluyorum. Ama özlenen ta-
kımı hala göremiyorsunuz. Onun
hikayesini anlatacağım. Bizim için önemli
olan ligde kalmak. Hainlik hikayeleri var,
ben sizi bilgilendireceğim. Eskiden kalan
zamanında yapılmayan ödemeler, aya-
ğına 1-2 kez top değmemiş adamları
alıp başımıza bela ediyoruz. Dün öğleden
sonra bir şey yoktu, 6'dan sonra bir ope-
rasyon yapıldı. Buraya kadar geldikten
sonra biz o parayı öderiz. Kimse Kayse-
rispor'a operasyon çekemez. Douglao so-
runu bitmedi, bitirilmemesi için
uğraşanlar var. Kayserili hainler var" dedi.

Yarışlar nefesleri kesti
Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı
olarak kabul edilen Dakar Ralli-
si’nde 8’inci gün geride kaldı. 10 yıl
sonra ilk kez Suudi Arabistan’dan
başlayan yarışta 9’uncu etabı oto-
mobil kategorisinde Red Bull spor-
cusu Stephene Peterhansel kazandı,
bir başka Red Bull sporcusu Carlos
Sainz ise genel klasmanda liderli-
ğini sürdürdü. Dakar Rallisi bu sene
42’nci kez motor sporları tutkunla-
rını bir araya getirdi. Sporcuların 12
gün boyunca yaklaşık 7 bin 500 ki-

lometrelik yol kat edeceği Dakar
Rallisi’nde 9’uncu gün heyecanı da
noktalandı. Wahdi Al Dawasir- Ha-
radh arasında koşulan 410 kilo-
metrelik parkur sonrasında
otomobil kategorisinde Red Bull
sporcusu Carlos Sainz, 35 saat 11
dakikalık derecesiyle liderliğini sür-
dürdü. Bir başka Red Bull sporcusu
olan Stephene Peterhansel, 9’uncu
günü 3 saat 8 dakikalık derecesiyle
ilk sırada bitirerek genel klas-
manda ikinciliğe yükseldi. Kamyon

kategorisinde Kamaz Master, Dakar
Rallisi’nde zirveyi kimseye kaptır-
mıyor. En yakın rakibinden 38 da-
kika 35 saniye daha hızlı olan
Kamaz Master pilotu Andrey Kargi-
nov, dokuz gün sonunda elde ettiği
38 saat 5 dakika ve 25 saniye ile li-
derliğini sürdürdü. 12 etaptan olu-
şan 12 günlük yolculuğun ardından
17 Ocak Cumartesi günü sona ere-
cek Dakar Rallisi’nde 10’uncu gün 
Haradh ile Shubaytah arasında
koşulacak.
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M KE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer
yasağından Tyler Boyd transferine, TFF ve FI-
FA'daki dosyalardan ikinci yarıdaki maçlara

kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA)
açıklamalarda bulundu. Devre arası kampının verimli
geçtiğini belirten Başkan Fatih Mert, "Kamp verimli
geçti. Ben de 2-3 gün takımla beraberdim. Ankaragücü
bundan önceki kampında verimli hazırlanamamış. Hoca-
lar da onu söylüyor. Futbolcularda uyum sorunu, öz
güven eksikliği ve birbirine olan inançta sorunlar vardı.
Biz Galatasaray maçıyla bir takım olmaya başladık. Fut-
bolcuların birbirlerine olan güveni, bağı artmaya başladı.
Biz yeni bir yönetimiz. Geldiğimizden günden beri ta-
kımla birlikte yaşıyoruz. Her gün onlarla vakit geçirmeye
çalışıyoruz. Bir güven ortamı sağladık. Ödenmeyen pa-
ralar ve oyuncuların bundan kaynaklı sıkıntıları vardı.
Şimdi bir güven ortamı, aile havası sağlandı. Bundan
sonrası iyi olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Dünyanın sonu değil 

FIFA'dan 3 puan silme cezası alınabilecek dosyaları
kapattıklarının altını çizen Fatih Mert, "FIFA'lık dosya-
larımız; ilk önce eksi 3 puanlık dosyalarımız vardı.
Bunları yüzde 99 oranında hallettik. Eksi 3 puan gibi
bir durumu kalmadı Ankaragücü'nün. Transferle ilgili
de kalıcı çözümler ürettik. Bayağı bir dosyayı biz ta-
mamen çözdük. Bunlar milyon Euro'lar olan dosya-
lar. Bir karar bekliyoruz. Bu karar transfer dönemi
bitmeden gelecek bir karar, kulüple ilgili.
Bu karara göre önümüzde de bazı
dosyalar var. Onlarla görüş-
meler sürüyor. Biz bir fiyat
teklif ediyoruz, karşı
taraf bir rakam söylü-
yor. Böyle devam
eden bir süreç
var. Bu sürecin
sonunda netle-
şecek. Biz
transferi
açmak istiyo-
ruz. Ama
transfer aç-
mamak da
dünyanın
sonu değil.
Ankaragü-
cü'nün elinde
bir kadrosu var.
Bu kadronun
önünde oynanma-
mış 17 tane maçı var.
Diğer takımlar gibi biz
de çıkıp, oynayıp, müca-
dele edeceğiz. Gelecek adına
iyi işler yapılıyor. En azından Anka-
ragücü'ne çok sıkıntılı günler yaşatacak
dosyaları kapattığımız için mutluyum" şeklinde konuştu.

Galatasaray maçındaki istek önemliydi

Galatasaray maçında penaltıdan buldukları gol sonra-
sında 10 kişi olmalarına rağmen oyunculardaki istek ve
arzuyu görmenin kendisi için önemli olduğunu vurgula-
yan Fatih Mert, şunları kaydetti:"Galatasaray maçında 2-
0'dan sonra, penaltıdan sonrası benim için çok önemli.
Penaltıdan golü attık, sonrasında 4 kişi birden gitti topu
almaya, 10 kişiydik. Bu isteği, arzuyu görmek benim
için çok önemliydi. Ligin ilk yarısında 3 maçta da geriye
düşüp, bu maçlarda puan alabildik. Bu önemli. Galata-
saray deplasmanı, Antalyaspor deplasmanlarından 1
puan önemli. Denizlispor maçını kazanmalıydık diye
düşünüyorum. Ama olmadı, kaybede de bilirdik.
Şimdi Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçları
bizim için çok önemli. Hayati maçlar. 3'ü de bizim
rakibimiz. Konya ve Kasımpaşa ile Anka-
ra'da, Kayserispor ile de deplas-
manda oynayacağız. Bu
maçların önemini zaten ko-
nuşuyoruz, futbolcuları-
mız da biliyor.
Güveniyorum ben;
oyuncularımız bu
maçların gereğini
yapacak."

Takviye
gereği
gerekeni
yapacağız

Teknik direktör
Mustafa Kap-
lan ile takımın
durumu hak-
kında görüşmeler
yaptıklarını belir-
ten Başkan Mert,
"Biz hocamızla göreve
geldikten sonra bir
durum değerlendirmesi
yaptık. Eksikleri beraber belir-
ledik. Hocayı takımın başına geti-
rirken, transfer açılamayabilir. Sen
açılamaz diye düşünerek gel, bu şartları kabul edi-
yor musun, diye sorduğumda, hoca, ben bunları kabul
ediyorum, ben bu takımı ligde tutacağıma inanıyorum,
dedi. Bu takıma takviye lazım. Bunu hoca da, biz de bili-
yoruz. Yapabilmek için uğraşıyoruz. Beraber belirlediği-
miz, hocanın tespiti olan bir liste var. Eksik bölgeler var.
Biz de aynı kanaatteyiz. O bölgelere takviye yapılması
gerekiyor. Hocamızın bir listesi var. Bizim de 3, 4 yere
yaptırdığımız çalışmalarla çıkan bir liste var. Bunları otu-
rup bir kurul değerlendirecek. Tabii ki hocanın kararı çok
önemli. Çünkü bu futbolcuları hoca oynatacak. Listemiz

var. Ön görüşmeler yaptık. Ancak birebir, bitecek an-
lamda bir görüşme yapmadık" dedi.

En az 7 transfer düşünüyoruz

Transfer yasağının kalkması halinde en az 7 oyuncuyu
kadrolarına katmak istediklerini açıklayan Fatih Mert,
şunları söyledi: "Hocamız 3, 4 mevkide istiyor. Bizim en
aşağıya 7, 8 belki de 10 oyuncu transfer etme niyetimiz
var. Alt ligden de oyuncu almayı düşünüyoruz kadroya.
Çünkü sürekli Euro üzerinden para ödeyerek bu kulüple-
rin yaşaması zor. Hocanın belirlediği 3, 4 bölge ama biz
en aşağı 7 transfer yapmak istiyoruz."

FIFA'da 4 tane dosyamız var

Sarı-lacivertli kulübün TFF ve FIFA'da olan dosyaları
hakkında da bilgiler veren Başkan Fatih Mert, şunları
kaydetti: "Günü gelmeyen dosyalar var. FIFA'ya başvu-
rulmuş, itirazı yapılmış, onlarla ilgili karar çıkmamış.

Türkiye'de toplamda 4, 5 dosya var. Onlar
da transfere engel. Beklediğimiz ka-

rarlar geldiğinde onları da kaldı-
rabiliriz. FIFA'da 4 dosya var,

halledilmeyen. Karara çık-
mamış da 7, 8 dosyayı

var Ankaragücü'nün.
Ama biz onlarla da
görüşüyoruz. Za-
manında paralar
ödenmemiş,
başvurulmuş.
Onlar şu anda
transfere engel
teşkil etmiyor.
Eksi 3 puanlık
gibi de bir
durum yok. Ama

bunlar belli bir
sene sonra önü-

müze gelecek. Biz
bunlar önümüze gel-

meden, hepsiyle irti-
bat kurduk. Hatta

bunlardan da 2 dosya
daha hallettik."

İşler 2 sene
içerisinde karışmış

Kadroda yer alan oyuncular arasında yüksek ücret alan-
ların olduğunu belirten Mert, "Ankaragücü'nde 1.5 - 2
senede işler karışmış. Rakamlar Ankaragücü'nün ödeye-
bileceği rakamlar değil. Mantıklı sözleşmeler değil. Bu-
ralarda farklı işler olmuş. Geçmişi konuşmayı
Ankaragücü'ne zarar verdiği için bir kenara bıraktım.
Yeri zamanı geldiğinde bunlar da irdelenip, konuşulacak-
tır. Bunları durdurmamız gerekiyor. Yüksek rakamlar var.
Oynayan oyuncularda da Ankaragücü'nün ödeyemeye-
ceği rakamlar var. Şu anda bu kadroyla ilgili fiyat düşür-
mek gibi bir durumumuz yok. Bu kadroyla lig sonuna
kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

Taşın altımıza elimizi koyduk

Camiada kendilerine bir güven olduğunu, bunun da
kendi üstlerine ekstra bir sorumluluk yüklediğini dile
getiren Fatih Mert, "Camiada bize bir güven var.

Zaten onun sorumluğunu yaşıyoruz. Ondan
dolayı yılmadan bu işle mücadele

diyoruz. Bu iş; kolay, herkesin
altından kalkabileceği bir iş

değil. Dışarıdan öyle ko-
nuşmak kolay. 3 mil-

yon, 5 milyon, 10
milyon kelimeleri

kolay. Ben daha
önce de yöne-
timlerde bulun-
dum; bu
paraları bul-
mak, bir araya
getirmek bu
kadar kolay
işler değil. Dı-
şarıdan herkes

konuşuyor.
Önemli olan içeri

girip işler yapabil-
mek, bu cesareti

gösterebilmek. Biz bu
cesareti gösterebildik.

Bu taşın altına elimizi, göv-
demizi koyduk. Yönetim kuru-

lundaki arkadaşlarıma da teşekkür
ediyorum. Herkes emek verip, çaba sarf

ediyor. Bunun haricinde maddi kaynaklar sağlıyorlar.
Bazı arkadaşlarımızın gerçekten ciddi katkıları oluyor"
şeklinde konuştu.

Çocuklarımı bıraktım

Ankaragücü Kulübü'nün geleceğiyle ilgili önemli işler
yaptıklarına dikkat çeken Fatih Mert, şunları dedi: "Bizim
kongredeki olayımız şu; ben oradaki olayı tasvip etmedi-
ğim için canım sıkıldı, onun için oradan ayrıldım, aday-
lıktan çekilmek gibi bir durum yoktu. O kongre, o gün
olmasa da 2-3 gün sonra olacaktı. Camia bize sahip çıkı-

yor. Ben 70 gündür evimi, çocuklarımı, işimi bıraktım.
Yaptığım işleri bıraktım, geldim buraya. Onlar da benim
niyetimi, kulübü düzeltmek için geldiğimizi biliyorlar.
Kurtarıcı demeyeyim, bunlar büyük kelimeler. Burayı dü-
zeltebileceğimize inanıyorlar. 
Gerçekten, inanmaları bizi zorluyor, bütün sınırları zorlu-
yoruz. Biz Ankaragücü'nün geleceğiyle ilgili gerçekten iyi
işler yapıyoruz. Bazen sosyal medyadan yazıyorlar. Tele-
fonlara bile cevap veremiyorum. Acayip bir yoğunluk
var. Transfer dönemi, dosyalar, takımla uğraşmamız ge-
reken bir sürü işler var. 
Rakamları açıkladığım zaman, konuştuğumuz zaman,
Ankaragücü'ne sağladığımız kaynakları söylediğimiz
zaman insanlar anlayacaktır. Mantıklı insanlar anlar
bunu. Bu ülkenin bu şartlarında buraya 40, 50 milyon
bulmak o kadar kolay iş değil. Çünkü 1 lirasız bir 
kulübe 40, 50 milyon bulmak kolay değil. Dışarıdan 
söylemek kolay. Ben hiçbir zaman dışarıdan söyleme-
dim. Şöyle yaparım, böyle yaparım demedim. Biz 
icraat yapıyoruz." DHA

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Camia bize sahip çıkıyor. Ben 70 gündür evimi,
çocuklarımı, işimi bıraktım. Yaptığım işleri bıraktım, geldim buraya. Onlar da benim
niyetimi, kulübü düzeltmek için geldiğimizi biliyorlar. Kurtarıcı demeyeyim, bunlar büyük
kelimeler. Burayı düzeltebileceğimize inanıyorlar. İnanmaları bizi zorluyor, bütün sınırları
zorluyoruz. Biz Ankaragücü'nün geleceğiyle ilgili gerçekten iyi işler yapıyoruz" dedi

TAKIM ICIN 70 GUNDUR
EVIMI ISIMI BIRAKTIM
TAKIM ICIN 70 GUNDUR
EVIMI ISIMI BIRAKTIM
TAKIM ICIN 70 GUNDUR
EVIMI ISIMI BIRAKTIM
TAKIM ICIN 70 GUNDUR
EVIMI ISIMI BIRAKTIM
TAKIM ICIN 70 GUNDUR
EVIMI ISIMI BIRAKTIM
TAKIM ICIN 70 GUNDUR
EVIMI ISIMI BIRAKTIM
TAKIM ICIN 70 GUNDUR
EVIMI ISIMI BIRAKTIM
TAKIM ICIN 70 GUNDUR
EVIMI ISIMI BIRAKTIM
TAKIM ICIN 70 GUNDUR
EVIMI ISIMI BIRAKTIM
TAKIM ICIN 70 GUNDUR
EVIMI ISIMI BIRAKTIM

2020 Yılı Barkod Alımı 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 : 2020/15115
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-6 Zuhuratbaba 

Mah., Dr. Tevfik Sağlam Cd. 25/2, 34147 . 34000 Bakırköy 
BAKIRKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124546100 - 2124546188
c) Elektronik Posta Adresi : cekmececihazgrup@gmail.com 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Kalem Barkod Etiketi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : AVCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ , AVCILAR MURAT 

KÖLÜK DEVLET HASTANESİ , BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ , 
BEYLİKDÜZÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZ , BEYLİKDÜZÜ 
DEVLET HASTANESİ, BÜYÜKÇEKMECE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 
MERKEZİ, BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ, 
ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ, ESENYURT 
NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ, KÜÇÜKÇEKMECE 
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ, SBÜ İSTANBUL KANUNİ 
SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 
SBÜ İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE 
DAMAR CERRAHİSİ EAH, SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ

c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren sözleşme bitiş tarihine kadar sağlık 
tesislerinin yazılı siparişi üzerine 7 (Yedi) iş günü içerisinde sağlık 
tesislerinin depo/depolarına peyder pey teslim edilecektir. Hastanenin 
ihtiyaçları doğrultusunda, gereksiz stok maliyetleri oluşturmamak kaydıyla 
sözleşme süresince her bir hastane tarafından en fazla 12(oniki) 
sipariş planlanmaktadır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Zuhuratbaba Mahallesi, Dr. Tevfik Sağlam Cad. 25/2, Kat 3

Bakırköy/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 12.02.2020 - 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
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
NUMUNE: İhaleye katılan istekliler; teklif verdikleri ürünlerin her bir kalemi için numunelerini (marka,
model v.b. belirterek ) son teklif verme saatine kadar ilgili idare görevlisine orijinal ambalajında tuta-
nakla teslim edeceklerdir. Son teklif verme saatine kadar numune teslim etmeyen isteklilerin teslim et-
mediği kalemlere ait teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune değerlendirilmesinde Teknik
Şartname kriterleri esas alınacaktır. Numuneler denenerek de değerlendirme yapılabilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zuhuratbaba Mahallesi, Dr. Tevfik Sağlam Cad. 25/2, Kat: 3 Bakır-
köy/İSTANBUL Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta va-
sıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

2020 YILI BARKOD ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1116282)

Sarı-lacivertli kulübün daha önce yaşadığı krizin 2 katı büyüklükte bir
krizin içinde olduğunu belirten Başkan Fatih Mert, "Ankaragücü taraftarı;
güçlü, büyük, takımın iten bir taraftar. 2'nci Lig'de oynarken, 3 bin kişilik

stada, 5 bin kişi deplasmana giden bir taraftar. Gerçekten yağmur, çamur
fark etmiyor. Burayla yaşayan çok sayıda insan var. Antalya'da cuma nama-

zına gittik. 63 yaşında bir amca gelip bana 'Lütfen, sizden çok büyük beklentim
var, gereğini yapın' dedi. Bunlar insana ağır sorumluluklar yüklüyor. Ben de ta-
raftarım. Onların içinden gelen bir başkanım. Onun için taraftarın beklentilerini
biliyorum. Sosyal medyada ortalığı karıştırmak isteyen bazı gruplar var, onla-

rın tuzaklarına düşmesinler. Önemli olan Ankaragücü'nün sağlıklı, sıhhatli
bir şekilde yaşaması, yolun devam edebilmesi. Önümüzde Eskişehirspor,

Kocaelispor, Sakaryaspor gibi örnekler var. Ankaragücü böyle bir krizi
daha önce yaşadı. Şimdi o krizin 2 katı oranında bir krizi yaşıyor.

Bizim yönetimin gelmesiyle bu çok anlaşılmadı belki. Ama
büyük bir maddi kriz var. Bunu çözdük, takımı tutabil-

dik. Taraftarımız sabırlı olsun. İlerleyen gün-
lerde inşallah daha iyi işler olur"

dedi. 

Önümüzde 
önemli örnekler var

Beşiktaş forması giyen eski futbolcuları Tyler Boyd'un transferiyle il-
gili de konuşan Fatih Mert, "Boyd ile transferi konuştum. Boyd'un ve me-
najerinin bizden alacağı var. Aynı menajerin takımda bir futbolcusu daha

var. Onun için konuşurken, Boyd konusu gündeme geldi. Bizim taraftarımızın
Boyd ile ilgili bir isteği var. Boyd, benim de beğendiğim bir futbolcu. Geçen

sene Ankaragücü'ne katkıları oldu. Orgill'in gol atma sebeplerinden birisiydi. İyi
bir uyumları vardı, besliyordu. Şu anda bunu konuşmamız için transfer yasağını
kaldırmamız lazım. İlk önce bunun olması lazım. Sonrasında bu kadar ısrarın ar-

dından biz de Boyd ile konuşuruz. Ama menajerinin bana Beşiktaş'taki söyle-
diği rakam, Boyd için çok iyi rakam. Bizim Ankaragücü olarak o rakımı ödeme
şansımız yok. Ben o rakamları ödersem, Ankaragücü'nü 2'nci kez batışa sü-

rüklerim. Bir formül olur mu, belki olabilir. Yasak kalksın. Bu kadar ısrar-
dan sonra soracağız artık. Beşiktaş'ın limitlerinden bahsediliyor.
Limit açmak için gönderip, bir miktar onlar, bir miktar Boyd feda-

kârlık yapar mı? Bize uygun bir rakam olur mu? Bizi bilen,
Ankaragücü'nü bilen, camiayı, takımı bilen bir fut-

bolcu. Bu şartlar sağlanırsa neden olmasın"
ifadelerini kullandı.

Boyd’un 
bizden alacağı var



Beyoğlu Belediyesi
Gençlik Merkezinde aç-
tığı Tiyatro Kursu ile
geleceğin yıldızlarını
yetiştiriyor. Eğit-
menliğini Şehir Ti-
yatroları Müdür
Yardımcısı Meh-
met Karaosma-
noğlu’nun yaptığı
kursta eğitimler
Eylül ayından bu-
yana devam edi-
yor. Temel

oyunculuk eğitimle-
rini ve sahne uygula-

malarını tamamlayan
19 genç tiyatrocu, derle-

mesini ve yönetimini
Mehmet Karaosmanoğ-

lu’nun yaptığı ‘Beyoğlu’nda
Gezersin’ adlı oyunu ile Akademi

Beyoğlu’nda izleyici karşısına çıktı.
Beyoğlu’nun kültürel zenginliğinin an-

latıldığı tek perdelik komedi oyunu
büyük beğeni topladı. Beyoğlu Beledi-
yesi Başkan Yardımcısı Mehmet Erdo-
ğan da genç yeteneklerin oyununu en
önden izlerken, kimi izleyiciler genç ye-
teneklerin performansını cep telefonla-
rıyla kaydetti. Genç Yeteneklerin her
zaman desteklenmesi gerektiğini ifade
eden Mehmet Karaosmanoğlu, “Oy-
nadığımız skeçler vardı, o skeçlerden
bir derleme yaptım. Bu skeçler farklı
konuları içeren parodiler” dedi.

Maltepe Belediyesi, Prof. 
Dr. Türkan Saylan Kültür
Merkezi'nde 2019 yılında
ücretsiz düzenlediği 
201 etkinlikle, 45 bin 
454 vatandaşı kültür ve
sanatla buluşturdu.
Belediye Başkanı 
Ali Kılıç, “Her zaman
sanata ve sanatçıya değer 
vermeyi sürdüreceğiz” dedi

k ültür ve sanatın merkezi
Maltepe'de, belediye ta-
rafından 2019 yılında

düzenlenen etkinlikler büyük
ilgi gördü. Değişik sanat dalla-
rında gerçekleştirilen toplam
201 etkinliği, 45 bin 454 kişi
takip etti. Halk müziğinden
sanat müziğine, klasik müzik-
ten pop müziğin farklı dalla-
rında düzenlenen, sevilen
isimlerin, grupların ve orkes-
traların sahne aldığı 31 kon-
seri, 6 bin 463 kişi izledi. İlki
düzenlenen Maltepe Kitap
Fuarı'na 55 yazarın katılımıyla
106 imza günü etkinliği ve 30
söyleşi düzenlendi. İkincisi dü-
zenlenen Uluslararası Tiyatro
Festivali, 3 bin 135 tiyatrose-

vere ulaştı. 8 ülkeden tiyatrocu-
ların ve Türkiye'nin 11 şehrin-
den tiyatro ekiplerinin katıldığı
festivalde birbirinden seçkin
oyunlar sahneye taşındı. Mal-
tepeli tiyatroseverler, “Tiyatro
Şenliği”nde Türk tiyatrosunun
sevilen oyuncularının oyunla-
rını izledi. Sene boyunca sahne
alan 27 tiyatro oyunu, 12 bin
895 izleyiciye ulaştı.

58 çocuk tiyatrosu

Türk sinemasının yakın
dönem ödüller kazanan 12
film, sinemaseverlerle buluştu.
Geçtiğimiz yıl minik tiyatrose-
verler içinde dolu dolu geçti.
58 çocuk tiyatrosu, 16 bin 447
minik izleyici için sahnelendi.
“Sömestr Tatili Çocuk Şen-
liği”nde eğitici ve eğlendirici

oyunlar minik izleyiciler ile
buluştu. 7 çocuk filmi, 2 bin
180 minik izleyiciyi sine-
manın büyülü dünya-
sında macera dolu
yolculuklara çıkardı.
Sanat galerilerinde açı-
lan 39 fotoğraf, resim, el
sanatları ve heykel sergi-
sinde zengin seçkiler sa-
natseverlere sunuldu.
Sergilerde, iki bin 200
sanatsever konuk
edildi. Sanat,
bilim, fikir dün-
yasının önemli
değerlerinin
anıldığı 5
anma etkin-
liğine, bin
580 kişi
katıldı.

SAVAŞ ATAK
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1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

Şeyma şimdi de

amuda
kalktı!

hayatının büyük bir kısmını yurt dışında
tatil yaparak geçiren Şeyma Subaşı, tatil-
lerinde çektirdiği fotoğrafları da takipçi-
leriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Önceki gün siyah mayolu pozlarını
paylaşan ve aşırı zayıflamasıyla ilgili
takipçilerinin tepkisini çeken Su-
başı, bu sefer de yoga yaparken
çektirdiği fotoğraflarını paylaştı.
Önceki gün bikinisiyle ağacın
önünde amuda kalkarak poz
veren Subaşı, bu sefer de
sahil kenarında poz verdi.
Yoga matının üzerinde sı-
nırları zorlayan hareketler
yapan Subaşı, amuda
kalkarak poz verdi. Su-
başı pozlarını "Gele-
cekten nefes alıp
geçmişe verin.
Kendinize karşı
nazik olun ve eli-
nizden gelenin
en iyisini
yapın" no-
tuyla pay-
laştı.
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İlçedeki sanatsal etkinliklere ilişkin konuşan Maltepe
Belediye Başkanı ali Kılıç ise “sanat bir toplumun en

önemli hayat damarlarından birisidir. Biz de vatandaşla-
rımızın gönlünce vakit geçirebilmesi, ailesiyle birlikte en
sağlıklı şekilde sosyalleşebilmesi ve kültür sanat aktivi-

teleriyle içli dışlı olabilmesi adına sanata ve sanat-
çıya verdiğimiz desteği sürdürmeye

devam edeceğiz. Maltepe'yi
sanatla aydınlatmaya, in-
sanlarımıza umut olup
güzel şeyler vermeye
devam edeceğiz”
ifadelerini kul-

landı.

Sanata değer
veriyoruz
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Mavi Gözlü Dev unutulmadı
Kartal Belediyesi Türk şiirinin dünya çapında tanınan ismi Nâzım Hikmet Ran'ı, 118. doğum gününde sanatçıların yer aldığı
‘Bizim Nazım' adlı etkinlikle andı. Öte yandan aralarında Grup Gündoğarken, Melike Demirbağ gibi isimler gecede sahne aldı
Hasan ali Yücel Kültür Merkezi
anma gecesinde, Şair nazım
Hikmet Ran'ın sevenleriyle
doldu. Şairin 118. doğum günü
nedeniyle Kartal Belediyesi Kül-
tür ve sosyal İşler Müdürlüğü ta-
rafından düzenlenen anma
etkinliğine Kartal Belediyesi Baş-
kan Yardımcısı Mustafa Oktay
aksu, yazarlar, şairler ile çok sa-
yıda nazım Hikmet Ran seveni
katıldı. Gecede nazım Hikmet
Ran'ın hayatını anlatan slayt
gösterimi yapıldı. Kartal'da bir
araya gelen şairler ise Ran'ın
anısına şiirler okudu. nebil Öz-
gentürk'ün moderatörlüğünde
gerçekleşen anma etkinliğinde
ünlü şair birçok yönüyle ele

alındı. Etkinlikte şiir, yazın, müzik,
tiyatro ve sinema sanatçıları ara-
sında; Orhan alkaya, Grup Gün-
doğarken, Melike Demirbağ ve
soner Olgun da yer aldı.

Nazım'a hayranım

Kartal Belediye Başkan Yardım-
cısı Mustafa Oktay aksu, “na-
zım'a ben hayran kişiyim. nazım
gerçekten büyük bir şair. Büyük
acılar çekmiş. Kendi vatanından
sürgün yemiş bir şairimiz. Bugün
burada nazım sevenler olarak
sanatçı dostlarımız ile Kartallı
dostlarımızla doğum gününü kut-
layacağız. Güzel bir program ola-
cağını düşünüyorum” dedi.
MEHMET aLİ ÇaTaL

Beyoğlu’nda gezdiler!
Beyoğlu Belediyesi tarafından açılan Tiyatro 
Kursu’nda eğitim alan gençler ‘Beyoğlu’nda 
Gezersin’ adlı oyunu ile hünerlerini sergiledi

Kağıthane para dağıttı
Kağıthane Belediyesi, ilçede
faaliyet gösteren 20 amatör spor
kulübü için ödül töreni 
düzenledi.
Ödül töreninde ulusal ve ulus-
lararası kategorilerde dereceye

girenlere sertifika verilirken, bele-
diye tarafından amatör sporcu-
lara ve kulüplerine 500 bin TL
nakdi destekte bulunuldu. Kağıt-
hane Belediyesi, Türkiye ve
dünya müsabakalarında başarı-

lar elde eden sporcular ve ama-
tör kulüpleri için ‘Ferdi Amatör
Spor Kulüplerine Ödül Prog-
ramı' ödül töreni düzenledi.
Yahya Kemal Spor Tesisleri'nde
yapılan ödül törenine Kağıthane
Belediye Başkanı Mevlüt Özte-
kin, Kağıthane Kaymakamı
Hasan Göç, ilçedeki 20 amatör
spor kulübünden 194 sporcu, 17
antrenör ve sporcu aileleri ka-
tıldı. Program sporcuların se-
lamlaması, saygı duruşu ve
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla
başladı. Daha sonra sporcular
tarafından güreş, Karate, kick
boks, muay thai, wushu ve tek-
vando dallarında özel gösteriler
sergilendi. Ödül töreninde Baş-

kan Öztekin tarafından ulusal ve
uluslararası müsabakalarda de-
receye girenlere sertifika verildi.
Sertifikaların verilmesinin ardın-
dan belediye tarafından sporcu-
ların motivasyonunun
arttırılması ve daha büyük başa-
rılar elde edilmesi amacıyla 500
bin TL maddi destekte bulu-
nuldu. Aralık 2019'da ilçedeki
amatör futbol kulüplerine 250
bin TL maddi destekte bulunul-
muştu. Ayrıca ilçedeki tüm ama-
tör kulüplerin müsabakalarda
ücretsiz ulaşımları için araç tah-
sisi ve antrenmanlarını yapabil-
meleri için saha tahsisi yine
Kağıthane Belediyesi tarafından
karşılanıyor.

Ali Kılıç


