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İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Türkiye'de 2016'da

304, 2017'de 353, 2018'de 280 kadı-
nın cinayete kurban gittiğini söyledi.
Soylu, “Bu yıl ise maalesef geçen
yılın biraz üzerindeyiz. En son gün-
cel veriye göre 2019 yılı kadın cina-
yeti sayısı 299. Dünyada bu işin
ölçütü aslında 1 milyon kişi başına
düşen kadın cinayeti sayısı bakımın-
dan yapılır. Bu ölçekle bakarsak, İn-
giltere, Fransa, Japonya gibi ülkeler
1,8-2 bandında ülkeler grubundadır.
Türkiye bu sıralamada 2019 verile-
rine göre 3,6 bandında yer alıyor”
diye konuştu. I SAYFA 7

ç

Vatandaş anlattı
başkan dinledi

Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, haftanın son

mesai gününde Kavaklı Mahallesi’ni
ziyaret ederek incelemelerde bu-
lundu. Yılmaz, “Silivri halkına en iyi
hizmeti verebilmek adına her zaman
vatandaşlarımızın istek ve taleplerini
dikkate alacak ve yapılması gereken
neyse ivedilikle yapacağız. Bugün
burada da Kavaklı'daki hemşehrile-
rimizin istek ve taleplerini dinleme
fırsatı bulduk. Gelen istekler doğrul-
tusunda çalışmalarımıza hızlı bir şe-
kilde yön vereceğimizden kimsenin
şüphesi olmasın” dedi. I SAYFA 4
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Esenyurt'ta
icraat zamanı

Süleymaniye Mahallesi’ne
yapılacak olan caminin temel

atma töreninde konuşan Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt, “Bugüne kadar belediyenin ne
durumda olduğunu tespit ettik, acil
işlerimizi yaptık, finansal disiplini
sağladık. Ama aynı zamanda da
hangi bölgede ne yapmamız gerekti-
ğine de karar verdik. Bundan sonra
yaptığımız planları uygulamaya ko-
yacağız” dedi. I SAYFA 4
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bahçelievler
kardeşini seçti

Bahçelievler Belediyesi ve
Çanakkale Geyikli Belediyesi

kardeşlik protokolü imzaladı. Bah-
çelievler Belediyesi, Geyikli’yle kar-
deşliklerine istinaden ihtiyaçları
doğrultusunda araç tahsis etti. Ko-
nuya ilişkin konuşan Başkan Hakan
Bahadır, “Bizden daha zor du-
rumda olan küçük beldeler var zor-
luğun sebebi de biliyorsunuz kışın
nüfusun az olması, Geyikli yazlık bir
belde olduğu için yazın nüfus artı-
yor. Geyikli Belediye Başkanımızla
görüştük, destek olmak bizleri çok
memnun etti”dedi. I SAYFA 9
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BORÇLARI YÜZÜNDEN İNTİHAR ETTİ
Son günlerde Tür-
kiye'nin gündemini

sarsan siyanürle intihar
vakalarına bir yenisi daha
eklendi. İş insanı Bahattin
Delen ile eşi Zübeyde ve
yedi yaşındaki çocukları
Ali Delen'in cansız be-
denleri Bakırköy'deki ev-
lerinde bulundu. Polisin
ilk değerlendirmesine
göre; baba Bahattin
Delen siyanürle intihar
etti, eşi ve çocuğu da ko-
kudan etkilendi. Fakat

savcılık, “Delen, önce eşi-
nin ve çocuğunun zehir-
lenmesine sebebiyet verdi,
ardından intihar etti” de-
ğerlendirmesi yaptı. Sav-
cılığın açıklamasına göre
olayın sebebi, “Bahattin
Delen'in aşırıcı derecede
borçlanıp bunalıma gir-
mesi” şeklinde. Benzer
vakaların geçtiğimiz hafta
Fatih ve Antalya'da da
yaşanması ise siyanürle
intiharın vahametini 
ciddi bir hale getirdi.
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GOOGLE'DA EN ÇOK ARANILAN KELİME

Türkiye'nin günde-
minde düşmeyen

siyanürle ölüm vakaları
sonrası Google'da çarpıcı
sonuçlar ortaya çıktı. Son
24 saatte siyanürle ilgili
arama yapan vatandaşla-
rın en çok "Siyanür nasıl
alınır" araması yaptığı gö-
rülüyor. Siyanürü en çok
aratan iller son 4 saat ve-
rilerine göre ilk 5 sıra;
"Şırnak, İstanbul, Siirt,
Hakkari ve Kırklareli"
olarak belirlendi. Uzman-

lar ise siyanürün ulaşıla-
bilirliği konusunda endi-
şelerini dile getirdi.
Devletin bu konuda ciddi
önlemler alması gerekti-
ğini belirten uzmanlar,
“Siyanür insanları direk
olarak ölüme sürükleye-
bilen bir madde. Özellikle
psikolojik yıkım eşiğinde
olan insanların intihar
için bu maddeyi tercih et-
mesinin sebebi de bu. O
nedenle siyanüre ulaşım
engellenmeli” dedi.
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kadın cinayetleri 
maalesef arttı!

HDP’nin Yerel Yönetimler-
den Sorumlu Eş Genel Baş-

kan Yardımcısı Salim Kaplan, AK
Parti'nin kendisinden başka hiçbir
yaşamı ve iradeyi tanımadığını be-
lirterek, HDP Genel Merkezi tara-
fından hazırlanan kayyum
raporunun 20 Kasım’da kamuo-
yuna duyurulacağını bildirdi. “Kay-
yum politikalarının Kürtlere dönük
yürütülen politikanın bir parçası ol-
duğunu ifade eden Kaplan, kay-
yumları AK Parti’nin yeni yönetim
biçimi ve rejimin inşası olarak gör-
düklerini söyledi. I SAYFA 7
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kayyumlar yeni
rejimin inşasıdır

İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İma-

moğlu'nun çağırmasıyla Balıke-
sir'den gelip, Ulaşım Daire
Başkanlığı görevine başlayan, öğre-
tim üyesi Dr. Taylan Engin istifa
etti. İBB Basın Danışmanlığı Koor-
dinatörü Şükrü Küçükşahin, istifayı
doğrulayıp, nedeninin 'uyumlu çalı-
şamamak' olduğunu söyledi.

ulaşım Daire
başkanı istifa etti

Fatih'te yetişkin kardeşlerin ölümüyle başlayan 
siyanür intiharları Türkiye'nin gündemini değiştirdi.

2'ncisi Antalya'da olan siyanürle intihar son olarak
Bakırköy'de yaşandı. Siyanür Türkiye'de can 

almaya devam ederken vatandaşların Google'da 
siyanürle ilgili arama sonuçları dikkat çekti

HAKKIMIZI ASLA

CumhurbAşkAnI recep Tayyip Erdoğan,
kuzey kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (kkTC)

36'ncı kuruluş yıl dönümünü yayımladığı me-
sajla kutladı. Erdoğan, “kıbrıs Türkleri'nin,
Doğu Akdeniz'de tespit edilen hidrokarbon
kaynakları üzerindeki haklarının gasp edil-
mesine asla izin vermeyeceğiz. Gerek Türki-
ye'nin gerekse kuzey kıbrıs Türkiye
Cumhuriyeti'nin çıkarlarını sonuna kadar
savunacağız. hakkımız kimseye yedirme-
yeceğiz” açıklamasında bulundu. I SAYFA 7
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ABD’DEN ELLERI
BOS DONDULER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki
gün yapılan PM toplantısında Nisan 2020’de ya-

pılacak olan 37. olağan kurultay süreci, Erdoğan’ın
ABD ziyareti ve gündemdeki diğer konuları değerlen-
dirdi. Kılıçdaroğlu'nun 8 Kasım’da başlayan kongreler
süreciyle ilgili kavga istemediğini net bir şekilde ifade
ederek “Biz birlik ve beraberlik içinde iktidara yürüyece-
ğiz. Kavga etmeden fikirlerimizi yarıştıracağız” dediği
öğrenildi. Erdoğan’ın ABD ziyaretini de değerlendiren
CHP Lideri'nin “Gittiler hiçbir sonuç alamadan elleri
boş geri döndüler” dediği ifade edildi. I SAYFA 7
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ERDOĞAN’I ELEŞTİRDİYEDIRMEYIZ

İstanbul iyiyse
Avrupa da iyidir

Londra'da konuşan
İBB Başkanı Ekrem

İmamoğlu, “Avrupa’nın do-
ğusundaki en önemli mer-
kez İstanbul’dur. İstanbul
ve Türkiye, Avrupa’nın bir
parçasıdır; doğru. Ama
unutmayın ki, Avrupa da
Türkiye’nin bir parçasıdır.
Biz, İstanbul’da güzel işler
yaparsak, bunun etki alanı
sadece Türkiye değil, sa-
dece yakın coğrafya değil,
aynı zamanda Avrupa’dır’
dedim. Dolayısıyla Avrupa
iyi olmak istiyorsa, İstanbul
iyi olmalıdır, Türkiye iyi ol-
malıdır” dedi. I SAYFA 7
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SIYANUR
KABUSU!

Bahattin Delen, mutlu aile yaşantısı ile
dikkat çeken bir isim olarak biliniyordu.

10 GÜNDE 3'ÜNCÜ İNTİHAR
Türkiye’yi siyanür dehşeti ile ta-
nıştıran ilk olay 5 Kasım 2019
tarihinde Fatih’te meydana
geldi. Molla Gürani Mahallesi
Oğuzhan Caddesi’ndeki 5 katlı
apartmanın birinci katında ya-
şayan Cüneyt (48), Oya (54),
Kamuran (60) ve Yaşar Yetiş-
kin'in (56) cesetleri polis ekip-
leri tarafından bulundu.
Yapılan araştırmalar sonucu
Oya Yetişkin’in kardeşlerini 
siyanürle zehirledikten sonra 
intihar ettiği anlaşıldı. I SAYFA 3

ESENKENT’TEN
VAZ MI GECILIYOR?

NASIL OLUYOR DA ZARAR EDİYOR
Esenyurt sınırları içerisinde yer
alan Esenkent'te, semt sakinleri

tarafından kurulan ve işletilmeye baş-
lanan ısı temini sağlayan santralin iş-
letmesinin iptali büyük tepki topladı.
Enerji Bakanlığı'nın zarar ettiği gerek-
çesiyle iptalini açıkladığı santralin 20
yıldır hiçbir maddi zarara sebep ol-

mazken şimdi zarar gerekçesi öne sü-
rülerek iptal edilmesi akıllarda soru işa-
reti yarattı. Esenkentlilerin milyonlarca
lira harcayarak kurduğu alt yapı bedeli
çöpe giderken devletin bu duruma se-
yirci kalması büyük tepki topladı. 

ç

1996 yılında yaşanılabilir projeleri nedeniyle Habibat Ödülü'ne layık görülen
Esenkent'te, ısınma ve sıcak suyu temin eden santralin işletmesinin, Enerji
Bakanlığı tarafından durdurulduğu açıklandı. Bu durum akıllara, “Devlet 
habibat ödüllü Esenkent'ten vaz mı geçiyor?” sorusunu getirdi

Mustafa Dolu’nun yazısının devamı Sayfa 4'te

Çiftçi’nin acı günü
DİSK Genel-İş İstanbul Avrupa Ya-
kası 2 No'lu Şube Başkanı Adil

Çiftçi’nin kız kardeşi Ümmiye Demir tedavi
gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir sü-
redir tedavi gördüğü hastanede hayata göz-
lerini yuman Ümmiye Demir'in cenazesi dün
Sefaköy Merkez Camii'nden Cuma namazı
sonrası kılınan cenaze namazının ardından
Sefaköy Mezarlığına defnedildi. I SAYFA 9
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İşsiz sayısı artıyor
Türkiye İstatis-
tik Kurumu

(TÜİK), Ağustos
2019'a ilişkin iş gücü
istatistiklerini açık-
ladı. Buna göre, Tür-
kiye genelinde 15 ve
daha yukarı yaştaki-
lerde işsiz sayısı,
ağustosta geçen yılın
aynı ayına göre 980
bin kişi artarak 4 mil-
yon 650 bin kişiye
çıktı. İşsizlik oranı 2,9
puan yükselerek
yüzde 14 oldu. I SAYFA 6
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Metnİnİ Mine Artu'nun yazdığı, yapımcılığını
Ali Temiz'in üstlendiği ve  Tiyatro Yeditepe ta-
rafından sahnelenen oyunun yönetmen koltu-
ğunda ise Serkan Budak oturuyor.
Başrollerini usta oyuncular Nergis Kumbasar,
Nursel İdiz ve Kimya Gökçe Aytaç'ın oyna-
dığı 'Etekler ve Pantolonlar' adlı müzikli ko-
medi oyunu rekora koşuyor. Türkiye'nin dört
bir tarafında sergilenen oyun, izleyenleri kah-
kahaya boğmakla kalmayıp, mekanları tıklım
tıklım doldurmayı da başarıyor. Geçtiğimiz
akşam Beylikdüzü Atatürk Kültür Merke-
zi'nde sahnelenen oyun, uzun süre ayakta al-
kışlandı. Oyun
nasıl gidiyor soru-
suna cevap veren
Nergis Kumbasar,
şunları söyledi:
"Senin de gördü-
ğün gibi şahane bir
reaksiyon alıyoruz.
Oyunun başından
sonuna kadar kah-
kahalar bir an olsun
kesilmiyor. Sonunda
bütün izleyenlerin
oyunu ayakta alkış-
ladıklarını görmek
ise hepimiz için
büyük bir mutluluk.
O zaman bütün
emeklerimizin karşılı-
ğını almış oluyoruz.
İnsanları mutlu
etmek, onları güldü-
rebilmek hem çok zor hem de çok değerli bir
şey. Ayrıca oyunun metni çok iyi. Daha metni
ilk okuduğumuzda sonucun çok iyi olacağını
biliyorduk. Tabii ki yönetmenimiz Serkan
Budak da şahane sahneye koydu. Zaten bu
bir ekip işi. Yazarın metni, oyuncu, yönetmen,
yapımcı, ışık, dekor, müzik bunların hepsinin
bir arada olduğu bir ekip. Biri olmadan diğeri

olmaz. Eksik kalır.
Hepsi çok uydu ve
çok güzel oldu."

Mine Artu
Uğuru

Yazar&Akademis-
yen Mine Artu'nun
yazdığı oyunlar se-
neler boyunca hem
yurt dışında hem

yurt içinde rekor kırmaya alışık. Daha önce
yazdığı ve 7 yıldır kesintisiz sahnelenen 'Be-
nimle Delirir Misin?' oyunu da izleyenler tara-
fından çok beğenilmişti. 2013 Mizah
Üretenler Derneği En İyi Tiyatro Ödülü'ne
sahip oyun Paris ve Londra gibi şehirlerde de
sahnelenmiş ve büyük bir başarı kazanmıştı.
Kumbasar, Mine Artu'yla yollarının kesişme-

sini ise şöyle özetledi: "Yapımcımız Ali Temiz
beni tanıştırdı. İyi ki de tanıştırmış. Çok güzel
iyi bir oyun metni yazmış.Güzel bir oyun çıktı
ortaya" Etekler ve Pantolonlar izlemek iste-
yenler için 17 Kasım'da Mall Of İstanbul'daki
Moi Sahne, 22 Kasım'da Malatya, 23 Kasım
Elazığ, 24 Kasım Diyarbakır, 26 Kasım Çay-
cuma, 27 Kasım Bartın, 28 Kasım Karabük, 2
Aralık Fethiye, 3 Aralık Marmaris, 4 Aralık
Bodrum, 6 Aralık Torbalı, 7 Aralık Burdur, 8
Aralık Isparta, 10 Aralık Karşıyaka, 11 Aralık
Nazilli, 12 Aralık Narlıdere, 13 Aralık Aydın,
14 Aralık Profilo Kültür Merkezi, 16 Aralık
Ankara, 17 Aralık Aksaray, 18 Aralık Konya,
23 Aralık'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 25
Aralık Ankara, 29 Aralık'ta Caddebostan Kül-
tür Merkezi'nde seyircisiyle buluşacak 'Be-
nimle Delirir Misin?' ise 28 Kasım'da Akasya
Kültür Sanat'ta sahnelenecek.

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın teşvikiyle Tarım ve Orman
Bakanlığı'nın "11 milyon ağaç,

bugün fidan yarın nefes!" sloganıyla başlat-
tığı, Türkiye'nin dört bir tarafında dikilecek
'Geleceğe Nefes Ol' fidan kampanyasına
birçok ünlü isim destek verdi. Dikim için ilk
5 sırada yer alan iller ise şu şekilde: Isparta,
Manisa, Bingöl, Tunceli ve Yozgat. Hedefle-
nen fidan sayısı; 11.047.430 olarak belirtil-
mişti sahiplenilen fidan sayısı ise 11.955.122
oldu. Projenin hedefi zamanla tüm Türki-

ye'ye ulaşıp, her ilde fidan dikimi gerçekleş-
tirmek... Seda Sayan, Gülben Ergen, Müge
Anlı, Haluk Levent, Hülya Koçyiğit gibi
ünlü isimler de projeye gerek video çekerek
gerek fidan dikerek veya bağış yaparak des-
tekte bulundu.

Fidanlar için şarkı söylediler

Bazı ünlüler ise sesiyle projeye hayat verdi.
Polat Yağcı önderliğinde Mustafa Sandal,
Serdar Ortaç, Murat Dalkılıç ve Hande
Yener gibi ünlü isimler, ağaçlandırma pro-

jesi için “Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca”
şarkısını seslendirdi. Şarkının aranjesi ise
Ceyhun Çelikten'e ait.

Amaç yeşil bir Türkiye bırakmak

Yetkililer konuyla ilgili şunları söyledi: "Hal-
kımız, 'Geleceğe Nefes' seferberliğinde 3
saat içinde 81 ilde 2023 noktada dikilecek
11 milyon fidanı kısa sürede sahiplendi. Ge-
lecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırak-
mak konusundaki bu heyecana karşılık
fidan sahiplenme kampanyamıza devam

ediyoruz. Sahipleneceğiniz veya bağışlaya-
cağınız fidanları Kasım sonrasında da top-
rakla buluşturmaya devam edeceğiz. Haydi
Türkiye bir gün değil, her gün geleceğe nefes
olmaya…" Bireysel olarak da kurum olarak
da dilediğiniz kadar fidan bağışında bu-
lunma hakkına sahipsiniz. Bağışlanan fi-
danlar da ağaçlandırma sahasında yer
alacak. 1 fidan bağışının bedeli 10 TL... Ser-
tifika talebiniz konusunda e-sertifika ödeme
yaptıktan hemen sonra, basılı sertifika ise 5
iş günü içinde teslim ediliyor.
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sÜPersTAr, 
O SES TÜRKİYE'DE
Yaz aylarında Sinan Akçıl
imzalı 'Canın Sağ Olsun'
şarkısını çıkaran süperstar
Ajda Pekkan, uzun zaman
sonra ilk defa bir televiz-
yon programına katıldı. 13
Kasım Çarşamba günü
gerçekleşen çekimlerde
Acun Ilıcalı'nın jüri üyele-
rine bir sürprizi vardı. Tür-
kiye'nin süperstarı Tv8'in
ilgiyle izlenen O Ses Tür-
kiye programına konuk
oldu ve Pekkan'ın sesini
duyan jüri üyeleri kısa sü-

reli bir şok yaşadı. Dön-
düklerinde karşılarında
Ajda Pekkan'ı gören jüri,
sahnede hep birlikte şarkı
söylediler. Bambaşka Biri
şarkısını önce İngilizce
söyleyen Hadise, daha
sonra Pekkan'la birlikte
Türkçe'sine devam ettiler.
Ajda Pekkan'la olan bu
unutulmaz anlarını sosyal
medyada paylaşan Hadise
ise videonun üzerine "Ajda
Pekkan ile beraber şarkı
söylemek... şükür" yazdı.

Beylikdüzü’nde
rüzgar gibi esti

Genç neslin başarılı yorumcuları arasında gös-
terilen Sena Şener, gerek sahneleriyle gerek
şarkılarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam
ediyor. Geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'ndeki
Mask Live adlı mekanda sahne alan Şener,
dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Se-
siyle mekanı inleten Şener'e dinleyicileri hep
bir ağızdan eşlik etti. Sahne sonrasında hay-
ranlarını kırmayarak tek tek fotoğraf çektiren
Sena Şener, bir kez daha dinleyicilerinin gön-
lünde taht kurdu. Şener, 16 Kasım'da Bursa'da,
23 Kasım'da Kadıköy'de, 6 Aralık'ta Tekir-
dağ'da, 7 Aralık'ta Ataşehir'de sahne alacak.
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Seda
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Beyazıt
Öztürk

Ajda
Pekkan

Acun
Ilıcalı

Hadise

Mine Artu

İBB, GERİKAZANIM TESİS GEZİSİ

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip

Erdoğan'ın 
teşvikiyle Tarım

ve Orman Ba-
kanlığı'nın "11 

milyon ağaç,
bugün fidan

yarın nefes!"
sloganıyla 
başlattığı, 

Türkiye'nin dört
bir tarafında 

dikilecek 
'Geleceğe Nefes

Ol' fidan 
kampanyasına 

birçok ünlü isim
destek verdi

UnlUler ‘GeleceGe 
nefes Ol’ dIyOr

İBB Gençlik Meclisi'yle birlikte bu seferki durağımız
Kemerburgaz oldu. Önce İstaç'ın Kompost ve Ge-
rikazanım Tesisi'ne gittik. Daha sonra Odayeri Dü-
zenli Depolama Sahası'nı keşfettik. Çöpler nereye
gidiyor? Nasıl ayrıştırılıyor? Hangi işlemlerden ge-
çiyor? Nasıl geri dönüştürülüyor? Çöp gazların-
dan nasıl enerji üretiliyor? Bütün bu soruların
cevaplarını aldık ve bilinçlendik. Anlamadığım kav-
ramlar ve terimler de çok oldu
ama olsun ben keyif aldım.
Tabii çöp atıkları olduğu
için bütün tesisler çok
kötü kokuyordu. Maske
takmak zorunda kaldık.
Fotoğraf çekindik. Eğlen-
celi bir gün oldu. Bizim
gibi çevreye duyarlı 10-12
civarında arkadaş vardı. 



İ ş adamı Bahattin Delen ile eşi Zübeyde 
ve yedi yaşındaki çocukları Ali Delen'in 
cansız bedenleri İstanbul Bakırköy'deki 

evlerinde bulundu. Polisin ilk değerlendirme-
sine göre; baba Bahattin Delen siyanürle in-
tihar etti, eşi ve çocuğu da kokudan etkilendi. 
Fakat savcılık, "Delen, önce eşinin ve çocuğu-
nun zehirlenmesine sebebiyet verdi, ardından 
intihar etti" değerlendirmesi yaptı. Savcılığın 
açıklamasına göre olayın sebebi, "Bahattin 
Delen'in aşırıcı derecede borçlanıp bunalıma 
girmesi." İşte isyan ettiren olaydan detaylar... 

Acı haber tez geldi 

Türkiye, İstanbul Fatih’teki Yetişkin Kardeş-
ler ve Antalya’daki Şimşek ailesinin şokunu 
atlatamadan benzer bir haber de Bakır-
köy’den geldi. Osmaniye’deki Çukurova 
apartmanının bir dairesinde biri çocuk üç ki-
şinin cesedi bulundu. Cesetlerin; baba Ba-
hattin Delen (38) anne Zübeyde Delen (38) 
ve 7 yaşındaki çocukları Ali Delen’e ait ol-
duğu öğrenildi. 

Siyanür bulundu 

Bakırköy Kaymakamlığı’ndan yapılan açıkla-
mada olay yerinde siyanüre rastlandığı du-
yuruldu. Açıklamada “Dairedeki koku 
nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edil-
miştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde 
olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit 
edilmiştir. Konu ile ilgili olay yerinde gerekli 
önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat 
başlatılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile payla-
şılmaya devam edilecektir” denildi. 

Okula yeni başlamıştı 

Mahallede market işleten Mehmet Çevik, 
kan donduran olayla ilgili gazetecilere ko-
nuştu. Çevik “Çok iyi bir aileydi. Maddi sı-
kıntıları yoktu. Çocukları Ali bu sene okula 
başlamıştı. Zeliha (Zübeyde) Hanım da çok 
iyi bir insandı” dedi. Hayatını kaybeden aile-
nin bir komşusu ise “Duyduğumuz kadarıyla 
siyanürle zehirlenme olmuş. Üç kişilik bir 
aile. Üzüldük tabii, komşumuzdu. Ayakkabı-
sının içine not bıraktığı söyleniyor ama ne 
derece doğru bilmiyoruz” diye konuştu 

İlk değerlendirme intihar 

Emniyet ve AFAD ekiplerinden ilk değerlen-
dirmesi ise baba Bahattin Delen’in siyanürle 
intihar ettiği, eşi ve çocuğunun da kokudan 
etkilendiği yönünde. İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada da in-
tiharın nedeni olarak Bahattin Delen’in 
maddi kriz içerisinde olması gösterildi. Açık-
lamada “Kuyumcukent’te altın ticaretiyle uğ-
raştığı ve birtakım internet siteleri üzerinden 
kayıtdışı ticari işlemler nedeniyle aşırı dere-

cede borçlandığı, girdiği bunalımın etkisi ile 
önce eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine se-
bebiyet verip sonra intihar ettiği değerlendi-
rilmiştir” ifadelerine yer verildi. 

Anne can havliyle dışarı çıkmak istemiş 

Yapılan araştırmalar sonunda annenin, siya-
nürden zehirlenmeye başladığı anda can 
havliyle yardım istemek için daire kapısını aç-
tığı ancak aynı yerde hayatını kaybettiği belir-
lendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının 
ardından cenazeler içeriden çıkarıldı. Cena-
zeler otopsi işlemleri için Adli Tıp 
Kurumu’na kaldırıldı. 

Kerimoğlu konuştu 

Olay yerine gelen Bakırköy Belediye Başkanı 
Bülent Kerimoğlu da gazetecilere açıklama-
larda bulundu. Kerimoğlu, “İlk bilgiler ışı-
ğında söylüyorum; beyefendi kendini 
zehirledi, diğerlerine solunum yoluyla sirayet 
etti. Sağlıklı bilgileri otopsi sonrasında yetkili 
kurumlardan alırız” dedi. 
Bülent Kerimoğlu, “Kesin olmamakla bir-
likte ağır borç batağında olan eş kendisini ze-
hirledi, eşi ve çocuğu da konu etkisiyle 
siyanüre maruz kaldılar. Çünkü hanımefendi 
son bir gayretle evden çıkmaya teşebbüs 

etmiş” ifadelerini kullandı. 

Apartman karantinaya alındı 

“Cenazeler alındı, ailenin diğer fertleri de 
hastaneye nakledildi” diyen Kerimoğlu, şun-
ları söyledi: 
Siyanür sadece içeni değil, aynı ortamda bu-
lunanları da solunum yoluyla zehirleyen bir 
madde. Dolayısıyla apartmanı boşalttık ve 
orada bir karantina başlattık. Komşulardan 
hastaneye giden yok ama psikolojik olarak 
ağır travma altında olan aile fertlerinin diğer-
lerini gönderdik. Başka bir zehirlenme vakası 
yok” dedi.

CUMARTESİ 16 KASIM 2019

GÜNCEL 3

KAZA, TEM Bağlantı Yolu 
Edirne istikametinde sabah 
05.30'da meydana geldi. 

İçinde yolcusu olmayan 34 NL 5321 
plakalı belediye otobüsü şoförü Emre 
Sancaktutar, Bayrampaşa ayrımına 
yaklaştığı sırada henüz bilinmeyen bir 
nedenle direksiyon hâkimiyetini kay-
betti. Kontrolden çıkan otobüs aynı 
yönde ilerleyen Mesut Güneş'in kullan-
dığı 59 UN 949 plakalı otomobile arka-
dan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 
otomobildeki Mesut Güneş, Mehmet 
Güneş ve ismi öğrenilemeyen bir kişi 
araçta sıkıştı. Yoldan geçen sürücüler 
bir yandan yardıma koşarken diğer bir 
yandan da durumu itfaiye, polis ve sağ-
lık ekiplerine haber verdi. Olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yara-
lıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim 
etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin 
ardından 2 yaralı ambulanslarla çevre 
hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürü-
cüsü Mesut Güneş ise yaralı olmasına 
rağmen ambulansa binmek istemedi. 
Polis ekiplerinin çabasıyla ambulansa 
binen Güneş, bir süre sonra hastaneye 
kaldırıldı. Yaralılardan ismi öğrenileme-
yen kişinin durumunun ağır olduğu öğ-
renildi. 

Polis soruşturma başlattı 

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre 
kontrollü olarak sağlanan ulaşım, oto-
büs ve otomobilin kaldırılmasının ar-
dından normale döndü. Ayrıca, otobüs 
şoförü Sancaktutar ise ifadesi alınmak 
üzere polis merkezine götürüldü. Polis, 
kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA 

KORKUNÇ KAZA

FATİH, Şehremini Mahallesinde 
geçtiğimiz pazar günü bir kafe-
terya da oturan Uygur Türkü Sai-

mait Aierken'i uğradığı silahlı saldırı sonucu 
öldürüldü. Görgü tanıklarını ifadelerine göre 
olayın şüphelisinin sakin bir şekilde Saimait 
Aierken'in yanına yaklaştığı bir anda sustu-

rucu takılmış tabancasını çekerek cinayeti iş-
leyerek olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. 
Kafeteryanın güvenlik kameralarının cinayet 
anını görüntülediği ortaya çıktı. 

Adana'da yakalandılar 

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalış-

mada şüphelilerin izi Adana'da bulundu. 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstihbarat 
Dairesi Başkanlığı ile Adana Emniyet mü-
dürlüğünün ortak operasyonda olayı gerçek-
leştirdikleri iddia edilen iki şüpheli gözaltına 
alındı. Üzerlerinden Suriyeli olduklarını gös-
teren kimlikler çıkan üç şüphelinin kimlikleri-
nin sahte olduğu tespit edildi. Hüseyin 
Ahmet A. ve Abdullah E. ve Ali İ. adlı şüphe-
lilerin Kırgız oldukları belirlendi. Şüphelilerin 
Suriye içinde bazı çatışma bölgelerinde bu-
lunduğu öğrenildi. Bu kişilerle ilgili yapılan 
aramalarda 6 cep telefonu, sahte olarak ha-
zırlanmış 13 adet geçici koruma kimlik bel-
gesi çıktı. 

Bin dolar ödeme almışlar 

İstanbul'a getirilen şüphelilerin sorgulanma-
sının ardından Normakhamat A. adlı  kişinin 
 olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına 
alınmasıyla gözaltı sayısı 4'e çıktı. Olayda 
kullanılan otomobil de Pendik'te bulundu. 
Şüphelilerin cinayet olayından iki hafta önce 
İstanbul'a geldikleri ve hedeflerindeki Sai-
mait Airken'e yönelik keşif yaptıkları tespit 
edildi. Polis soruşturması sonucunda olayı 
tetikçisinin 1000 dolar karşılığında olayı ger-
çekleştirdiği öğrenildi. Yetkililer olayın sebe-
binin ve azmettiricinin tespit edilmesi için 
çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Cinayette sır perdesi aralanıyor
Kırgızistan’da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada adı geçen Uygur Türkü Saimait Aierken'in Fatih'te bir otelin kafesinde silahlı saldırı  
sonucu öldürülmesiyle ilgili inceleme sürüyor. Aierken cinayetiyle ilgili 4 kişi adliyeye sevkedildi. Aierken'in susturuculu silahla, 1000 dolar karşılığında öldürüldüğü belirlendi

KARTAL Marmaray Atalar İstasyonu'nda 
başı dönen yaşlı adam raylara düştü. 
Trenle rayların arasına bacağı sıkışan 
adam hastaneye kaldırılırken, durumu-
nun ciddi olduğu öğrenildi. Olay saat 
12.00 sıralarında Kartal Atalar'da bulu-
nan Marmaray İstasyonu'nda meydana 
geldi. İddiaya göre durakta bekleyen 88 
yaşındaki Nihat Giresunlu'nun başı dö-

nünce dengesini kaybederek raylara 
düştü. Giresunlu'nun bacağı o sırada is-
tasyona giren trenle rayların arasına sı-
kıştı. Tren kaza nedeniyle durdu. 
Bacağından ağır yaralanan Giresunlu'yu 
görenler hemen sağlık ve polis ekiple-
rine haber verdi. Olay yerine gelen am-
bulans ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi 
yaptıktan sonra Kartal Lütfi Kırdar Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza 
sebebiyle Marmaray seferlerinde her-
hangi bir aksaklık yaşanmazken Giresun-
lu'nun sağlık durumunun ciddiyetini 
koruduğu öğrenildi. O sırada istasyonda 
tren bekleyen bir kişi, "Biri düşmüş her-
halde. Ambulans aldı götürdü. Polisler 
geldi." dedi. Polisin olayla ilgili soruştur-
ması sürüyor. DHA 

Raylara düştü can verdi

İş adamı Bahattin Delen ile eşi Zübeyde ve yedi yaşındaki çocukları Ali Delel’in cansız bedenleri İstanbul Bakırköy’deki evlerinde  
bulundu. Polisin ilk değerlendirmesine göre; baba Bahattin Delen siyanürle intihar etti, eşi ve çocuğu da kokudan etkilendi

Eyüpsultan’da  TEM Bağlantı Yolu 
Edirne istikametinde belediye 

otobüsü aynı yönde ilerleyen bir 
otomobile arkadan çarptı.  

Çarpmanın etkisiyle otomobilde 
bulunan 3 kişi araçta sıkıştı.  

Sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri 
tarafından kurtarılan yaralılar 
hastanelere kaldırılarak tedavi 

altına alındı

ESENYURT Doğan Araslı 
Bulvarı üzerinde park halin-
deki 34 HY 6736 plakalı bele-

diye otobüsünün motor kısmında 
henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 
02.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler 
kısa sürede otobüsün arka kısmını sardı. 
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine 
olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk 
edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri 
yolu her iki taraftan güvenlik amaçlı 
ulaşıma keserken,  itfaiye ekipleri de 
yangına müdahale etti. İtfaiye erlerinin 
müdahalesiyle yangın bir süre sonra 
kontrol altına alındı. Otobüs, yangın so-
nucu tamamen kullanılamaz hale geldi. 
Yangının tamamen söndürülmesi ve so-
ğutma çalışmalarının ardından itfaiye 
ve polis ekipleri olay yeri ve otobüste in-
celemelerde bulundu. Otobüs inceleme-
lerin tamamlanması sonrası çekici ile 
otoparka kaldırıldı. Polis otobüs yangı-
nıyla ilgili soruşturma başlatırken, it-
faiye de yangının çıkış sebebini 
araştırıyor.

Park halinde  
alev aldı 

Esenyurt'ta park halindeki belediye  
otobüsü alev alev yandı. İtfaiye ekipleri-
nin müdahalesiyle söndürülen yangın 
sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi

BIR AILE DAHA YOK OLDU

SOSYAL medya profilinde yar alan bilgilere 
göre; baba Bahattin Delen iş hayatına 1998 
yılında kuyumculuk sektöründe başladı. 
2004 yılında bir ortağı ile birlikte Damla 
Gold isimli kuyumculuk firması kurdu. 

Ardından 2007’de bir oto kiralama şirke-
tinde satış uzmanı olarak çalıştı. Delen'in 
sosyal medya profilini düzenli olarak gün-
cellediği varsayıldığında 2009 yılında Otto 
Diamond isimli kuyumculuk firmasını, 2014 
yılında da Ottocarato isimli otomobil galeri-
sini kurduğu anlaşılıyor. Sosyal medyadaki 
kayıtlara göre iki şirket de hâlâ aktif. DHA

Babanın iş hayatı 

ŞİŞLİ'de, sokakta yürüyen iki kişi, bir 
otomobilden edilen ateş sonucu ağır 
yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı ya-
kalamak için çalışma başlattı. Olay, 
Esentepe Mahallesi Ecza Sokak'ta saat 
22.00 sıralarında bir taksi durağının 
önünde meydana geldi. Sokakta yürü-
yen Nuri Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir 
kişiye otomobilden ateş açıldı. Vücut-
larının çeşitli yerlerine kurşunlar isa-
bet eden Nuri Ö. ile yanındaki kişi ağır 
yaralanarak yere yığıldı. 11 el ateş aç-
tığı tespit edilen saldırgan geldiği 
otomobille kaçarak izini kaybettirdi. 

Şişli’de silahlı saldırı 



S ilivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, köy ve mahallelerin sorunlarını
hızlıca çözmek amacıyla incelemele-

rine devam ediyor. Bu kapsamda haftanın
son mesai gününde Kavaklı Mahallesi’ni
ziyaret ederek talep konularını yerinde de-
ğerlendirdi. Mahalleyi gezerek tespitler
yapan Başkan Yılmaz, projeleri için uygun
yerleri belirlendi. Ziyaret sırasında Kavaklı
Hürriyet Mahallesi Muhtarı İsmail Avcı,
Kavaklı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı
Gökan Yıldız, Belediye Meclis Üyesi Gö-
kalp Kalaycı, Belediye Başkan Yardımcıları
Harun Akkan ve Hasan Solak ile ilgili
birim müdürleri hazır bulundu.

Mahalle evi geliyor

Ziyaretine Silivri Belediyesi Ek Hizmet Bi-
nasını gezerek başlayan Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, binanın kreş olarak kulla-
nılacağı ve bunun için gerekli planların ha-
zırlandığını söyledi. Muhtarlık olarak
kullanılan mevcut binada yenileme çalış-
maları yapılacak ve değişimin ardından
çocuk oyun odası, mahalle evi ve kreş ola-
rak hizmet verecek.

Muhtarlıklara hizmet yeri

Ek hizmet binasında hizmet veren Ka-

vaklı Cumhuriyet Mahallesi ve Kavaklı
Hürriyet Mahallesi muhtarlıkları için
düğün salonu yanındaki park alanına
yeni yer yapılacak. Muhtarlıklarda 2 ayrı
oda, mutfak ve tuvalet bulunacak.

1 hafta içinde kaldırımlar 
tamir edilecek

Kavaklı Mahallesi esnafını ziyaret eden
ve hayırlı işler dileyen Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, ana cadde üze-
rindeki hasarlı kaldırımları inceledi. Yağ-
mur nedeni ile çökmeler ve kırılmalar
oluşan tretuvarların tamir edilmesi için
notlar aldıran Başkan Yılmaz, tespit ve
onarım çalışmalarının bir hafta içeri-
sinde tamamlanmasını söyledi.

Köy pazarı noktası

Başkan Yılmaz, mahalle pazarını da zi-
yaret ederek esnaflar ile görüştü. Muh-
tarlar, dar sokakta tezgah açılmasından
dolayı esnafların sıkıntı yaşadığını ak-
tardı. İki mahallenin muhtarı ile fikir
alışverişi yapılarak pazar esnafının ra-
hatlıkla tezgâh kurabileceği yeni bir yer
belirlenecek. Kavaklı İlkokulu yanındaki
spor sahasının önüne ise köy pazarı tez-
gahlarının kurulacağını belirten Başkan
Yılmaz, doğal ürünlerin satışa 
sunulacağını ifade etti.
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E senkent 90’lı yılların devamında,
Esenyurt Belde sınırları içinde olan
Bahceşehir ve Boğazköy ile birlikte

planlanan üç yerleşim yerinden birisidir.
Esenyurt Beldesi Kurucu Belediye 

Başkanı Gürbüz Çapan döneminde planla-
nan bu kentler, bugün dahi yaşanılabilir
kentlerin arasında gösterilmektedir.

Yaşanılabilir projeleri nedeniyle 1996
yılında düzenlenen Habitat Ödülüne layık 
görülmüştür.

Esenkent adını her blokta bir dairenin
kaldırılmasıyla oluşturulan tünel görünümlü
boşlumlar arasında hava akımı 
sağlamasından almıştır.

Esenkent o dönemde aydın, dar gelirli,
komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerini bilen ve
bir arada yaşamanın mutluluğunu paylaşan
insanların bir araya gelip kooperatifleşmesi
ile kurulmuş bir kenttir.

Esenkent kurulurken tüm alt yapası su
kanalizasyon, Telekom, elektrik ve ısı 
sağlayan sistemler Esenkent’i yurt edinen
Esenkentliler tarafından yapılmıştır.

Esenkent’in ısı sistemi Ülkemizde  ilk ve
tektir. Kent kurulurken, hemen yanı başına
kurulan doğalgazdan elektrik üreten santral
Esenkent’in ısısını ve sıcak suyunu temin
etmektedir.

Santralin elektrik üretimi sırasında maki-
nalarını soğutmak için kullandığı suyun 

buharının 110 dereceye indirilerek bloklar-
daki esenjörlere verilip burada da 70 dere-
ceye indirilerek, konutlara verilmesiyle
ısınma ve sıcak su ihtiyacı karşılanmakta
olan bir kenttir.

Bu nedenle bu kentte baca yoktur. Esen-
kentlilerin parasını ödeyerek yaptığı bu yatı-
rımı devlet, Haramidere, Marmaraereğlisi,
Aliağa ve diğer doğal gazdan elektrik üreten
santrallerde yapmış olsaydı, neredeyse ülke-
mizin yarısı ısınma ve sıcak su ihtiyacını bu
yolla gidermiş olurdu.

Esenkent’in bir özelliği daha var. Kent
deprem riskine karşılık toprak yapısı itiba-
riyle incelenmiş olup, en çok 8 kattan 4 kat
olan blokların oluşmasıyla kurulmuştur.

Kentte, villa projesi, 122 metre kare, 108
metrekare ve 77 metre karelik projeler 
uygulanmıştır. Projelerin tümünde cumba
uygulanırken, eski Anadolu geleneği olan
misafir odası kaldırılarak, aile bireyleri ve
gelen misafirler bir arada olsun diye büyük
salon uygulanmıştır.

Böylece ayrı gayrı olmadan Esenkentliler
bir arada yaşamayı ve görüşmeyi daha 
baştan kabullenmiştir.

Esenkent bu haliyle yaşama devam 
ederken, kent yönetimini, tapuya işlettikleri
Toplu Yapı Yönetimi olarak uygulamaya
koymuşlardır. Bu yapı uzun yıllar kat malik-
lerinden aldıkları az miktardaki aidatla ken-

tin ihtiyaçlarını adeta bir be-
lediye hizmeti gibi karşılamış ve güvenlik 
sorununu da 50-60 personelden oluşan gü-
venlik birimi ile gerçekleştirmiştir.

Esenkent böyle birlik beraberlik içerisinde
yaşarken özellikle Belediye Başkanı Ça-
pan’ın yerine gelen Necmi Kadıoğlu döne-
minde, Esenyurt ve çevresi imara açılıp
yüksek binalar yapılmaya başlanıp daire ve
arsalar ranta açılınca, kentlilerin yaptığı bi-
naların depreme dayanıksız olduğu ve bu-
rada kentsel dönüşüm yapılması gerektiği
halka işlenmeye başlanmıştır.

Hatta o dönemlerde, “Toplu Yapı Yöne-
timi de neymiş, bu hizmetleri Belediye
verir” denilerek Toplu Yapıya ödenen 
aidatların ödenmemesi istenmiş ve bu talebe
maalesef bazıları uyarak Esenkentlilerin o
birlikteliği ve güçlülüğü zayıflatılmaya 
başlanmıştır.

Esenkentlilere nifak sokmayı başaran be-
lediye yönetimi daha sonra çöp almaktan
başka hizmet vermemeye başlamıştır.

Devlet vaz mı geçiyor?
Esenkent’i konforlu ve örnek kent haline

getiren ısınma ve sıcak suyunu temin eden
santral, zamanında 20 yıllık Yap İşlet Dev-
ret Modeli ile ABD’li ve Türk firmaları 
tarafından yapılıp uygulanan bir projeydi.

1999 yılında işletilmeye başlayan bu
proje 2019 yılı Mayıs ayında sonlandırıldığı
Enerji Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş.
tarafından açıklandı.

22 Ekim 2019 günü Esenkentlilerin
oluşturduğu bir heyet Ankara’ya giderek
durumu görüştü. Orada devleti temsil eden
ilgililer, işletmenin zarar ettiği gerekçesi ile
santralin elektrik üretmeyeceğini ve kapatı-
lacağını beyan ettiler.

Ancak, kent sakinlerinin kendilerine 
alternatif ısınma sistemlerini araştırma ve
devreye sokmaları için, kış ayları boyunca
kamu yararı gözetilerek ısı arzının devam
ettirileceğini ve ısı birim fiyatlarının da
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)
tarafından belirleneceği beyan edilmiş, 
böylece ısı maliyetlerinin de artacağı 
açıklanmıştır.

Devlete sorular

1.- Yap İşlet Devret Modeli ile yapılan
bu santral elektrik üretir devlete satarken,
bu arada da Ülkemizde ilk olan Esenkent’i
ısıtan ve sıcak suyunu temin eden bu proje
20 yıldır zarar etmiyordu da;

Devlet’e geçince hem de daha deneme-
den elektrik üretmeden mi zarar etmeye
başladı?

2.- Bu santralin faaliyetine son verile-
ceği ve elektrik üretmeyeceği gerek Esen-
kentlilere, Esenkentlileri temsil eden
Esenkent Toplu Yapı ve Eğitim Vakfına,
Esenkent Toplu Yapı Yönetimine ve gerek
se ısıyı dağıtan Teknik Isı’ya resmi olarak
neden bildirilmiyor?

3.- Elektrik üretmeyeceği, sadece ısı üre-
teceği belirtilen santralin yıllık 80 milyon
TL. zarar ettiği EÜAŞ Ambarlı İşletme
Müdürü Halil Albayrak tarafından 
açıklanmıştır.

Bu zarar, hangi kıriterlere dayanılarak
ve nasıl hesap edilmiştir.

4.- Vatandaşına bakmak ve kamu hiz-
meti vermekle yükümlü olan devletimiz,
Habitadt ödüllü ve 10 bin konutta yaşayan
50-60 bin nüfuslu Esenkent’ten vaz mı 
geçmiştir?

5.- 5.3 milyon Suriyeliye 40 milyar
dolar harcadığını açıklayan devletimiz 60
bin nüfuslu Esenkent için 80 milyon TL nin
hesabını mı yapmaktadır? Bu rakam 
gerçek ve doğru mudur?

6.- Yap İşlet Devret modelinin sözleşme-
sini imzalayan devletimiz, bu projenin
Esenkent ve Boğazköy’ü ısıtacağını ve sıcak
suyunu karşılayacağını bildiği halde;

Neden 20 yıl sonra ne olacağına dair bir
şerh düşmemiştir?

7.- Bu insanların milyonlar harcayarak
kurduğu alt yapı bedeli çöpe giderken 
devlet bu duruma seyircimi kalacaktır?

İnsanlar yeni ısınma sistemi arayışına
girmenin yapacağı masraflar ile ilgili ne
düşünülmektedir?

Sonuç olarak Devlet, yüzde 42 yeşil
alanı, otoparkları, bulvar ve caddeleri ile
trafik sorunu olmayan ve hala komşuluk ve
dostluk ilişkileri süren bu örnek ESEN-
KENT’ten ve orada yaşayan vatandaşların-
dan vaz geçip kaderleri ile baş başa mı
bırakacaktır?

Devlet Habitat ödüllü
Esenkent’ten vaz mı geçiyor?

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma gi-
derlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada is-
tekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış be-
deli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından
görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 09/11/2019
1.İhale Tarihi : 24/12/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 08/01/2020 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : TARABYA YEDİEMİN OTOPARKI - TARABYA MAHALLESİ ŞALCIKIR CADDESİ 

NO:33 SARIYER İSTANBUL 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 950.000,00 1   %1 34 YL 2906 PLAKALI, FERAARİ CALİFORNİA 4.3  

2012 MODEL, BEYAZ RENK, ANAHTAR VAR, 
RUHSAT YOK, ARACIN ANAHTARI OLMASINA 
RAĞMEN ELEKTRONİK AKSAM 
ÇALIŞMADIĞINDAN KM Sİ TESPİT 
EDİLEMEMİŞTİR, ÖN CAM HASARLIDIR, 
YOLCU CAMI MEVCUT DEĞİL, ÜSTÜ 
AÇILAN MODEL.

(İİK m.114/1, 114/3)
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SAVAŞ ATAK

Mustafa DOLU

HALKIN AVUKATI

SON MESAI
KAVAKLI’DA
SON MESAI
KAVAKLI’DA
SON MESAI
KAVAKLI’DA
SON MESAI
KAVAKLI’DA
SON MESAI
KAVAKLI’DA
SON MESAI
KAVAKLI’DA

Sağlık
merkezini
ziyaret
etti
Kavaklı İlk-
okulu’nu ziyaret
ederek Okul Mü-
dürü Nusret De-
mirtaş’tan bilgi
alan Başkan Yıl-
maz, öğretmen
ve velilerin talep-
lerini okul müdü-
ründen dinledi,
ayrıca okul önü
trafiği ile ilgili
çözüm fikirlerini
aktardı. Son ola-
rak Aile Sağlığı
Merkezi’ni ince-
leyen Başkan Yıl-
maz, yetkililer ile
görüştükten
sonra mahalle-
den ayrıldı.   

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, haftanın son mesai gününde
Kavaklı Mahallesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu

Esenyurt güzel
projelere kavuşacak

2018 yılında kulla-
nılma elverişli olmadığı
için yıkılan Bulut

Cami’nin alanına Esenyurt Bele-
diyesi tarafından inşa edilecek
yeni caminin temel atma töreni
gerçekleşti. Süleymaniye Mahalle-
si’nde bin 456 metrekare alana
inşa edilecek olan caminin temeli
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt tarafından atılırken
törene çok sayıda vatandaş da ka-
tıldı. Temel atma töreninde ko-
nuşma yapan Başkan Bozkurt,
ibadethanenin kısa sürede ta-
mamlanacağını belirterek, ilk bay-
ram namazını bu camide
kılacaklarını söyledi. Başkan Boz-
kurt, caminin çok acil olduğunu
ifade ederek, “Bu bölgemizde iba-
dethane yok maalesef. Dolayısıyla
caminin bir an önce yapılması için
gerekli sorunları çözdük. Şimdi de
yapımına başlıyoruz. Mahalle-
mize ve ilçemize hayırlı olmasını
diliyorum” diye konuştu. Başkan

Bozkurt, Esenyurtluların güzel
projelerle karşılaşacaklarını vurgu-
layarak, “Söz verdiğimiz gibi va-
tandaşlarımızı mutlu etmek,
huzurlu kılmak için çalışmaları-
mızı sürekli devam ettiriyoruz.
Sevgili Esenyurtlulara bana duy-
dukları güven için tekrar teşekkür
ediyorum. Bugüne kadar beledi-
yenin ne durumda olduğunu tes-
pit ettik, acil işlerimizi yaptık,
finansal disiplini sağladık. Ama
aynı zamanda da hangi bölgede

ne yapmamız gerektiğine de karar
verdik. Bundan sonra yaptığımız
planları uygulamaya koyacağız”
dedi. Esenyurt Süleymaniye Ma-
hallesi Bulut Durağı’nda yapıla-
cak olan caminin toplam maliyeti
5.670.000 Türk lirası olacak. 584
kişi kapasiteli ve 1.456 metrekare
üzerine inşa edilecek caminin, 396
metrekarelik oturum alanında da
taziye ve servis alanı, çay ocağı,
Kuran kursu yer alacak.
MEHMET ALİ ÇATAL

İmamoğlu yatırımcılara çağrı yaptı
İstanbul Büyükşehir Bele-
diye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, İngiltere’nin baş-

kenti Londra’daki temaslarını, 22 farklı
finans kuruluşunun temsilcileriyle bir
araya gelerek noktaladı. Kahvaltılı
çalısm̧a toplantısına katılan İmamoğlu,
“Degĭsȩn Küresel Görünümde Iṡtanbul
ve Türkiye’nin Gelecegĭ” konulu bir ko-
nuşma yaptı. Türkiye’yle Birleşik Krallık
arasında yüz yıllardır çok verimli, strate-
jik, kapsamlı bir ilişki yönetildiğini belir-
ten İmamoğlu, iki ülke arasında pozitif
gündeme odaklanmak gerektiğini vur-
guladı. Masada bulunan herkesin İstan-
bul’un önemini ve ticari hacmini

bildiğini ifade eden İmamoğlu, “İstan-
bul, eğer ülke olsaydı Avrupa’nın en
büyük ticari potansiyeline sahip ülkele-
rinden birisi olurdu” dedi. İstanbul viz-
yonunu vatandaşların ihtiyaçları ve
fikirleri doğrultusunda belirlediklerini
ifade eden İmamoğlu, “Demokrasinin

altın kurallarını, çekinmeden, tüm cesa-
retiyle ortaya koyan bir yönetim olduğu-
muzu bilmenizi istiyorum” diye
konuştu. Kendisini İstanbul’un modera-
törü olarak gördüğünü belirten İma-
moğlu, toplumsal katılımcılığı ve şeffaf
yönetim anlayışını önemsediğini söyledi.
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Lon-
dra’daki temasları kapsamında, dün,

kentte yaşayan Türklerle buluştu. Lon-
dra’daki Dominion Centre’ı dolduran yak-
laşık 500 kişi, İmamoğlu’nu, alkışlar ve
“Ekrem Başkan” tezahüratıyla karşıladı.
Etkinlikte ilk konuşmayı CHP İngiltere Bir-
liği Başkanı Kazım Gül yaptı. Gül, konuş-
masının ardından birliğin yönetim kurulu
üyelerini sahneye çağırdı. Daha sonra İma-
moğlu da gurbetçi vatandaşların yoğun
sevgi gösterileri ve alkışları eşliğinde plat-
forma davet edildi. Başkan ve yönetim ku-
rulu üyeleriyle toplu fotoğraf çektiren
İmamoğlu, konuşmasında, 31 Mart ve 23
Haziran seçim süreçlerinde ve sonrasında
yaşanan konulara değindi. İmamoğlu, son
dönemde Paris, Kopenhag, Strasburg, Ber-
lin ve Londra’ya yaptığı ziyaretlerin ama-
cını, özetle şu sözlerle dile getirdi:

Yeni bir demokrasi inşa ediyoruz

“İstanbul’da, insanlarımızın gurur duya-
cağı bir kent modelini var ederek, aynı za-
manda dünyaya bu mesajları verirken, ne
kadar sağlam bir yönetim olduğumuzu, ne
kadar sağlam değerler üzerinden yeni bir
demokrasi inşa ettiğimizi bütün dünyaya
göstereceğiz. İstanbul, bu düzelmeyi yaşa-
dığında, aynı yansıma, göreceksiniz Türki-
ye’ye yansıyacak. Bugün Türkiye’de bir
şikayetiniz varsa, hukuksuzluk varsa, yoz-
laşma varsa, insanlarımız mutsuzsa, eko-
nomi bozuksa, son 30-40 yılın en büyük
işsizliği yaşanıyorsa, insanlarımız sıkıntı
içerisindeyse, insanlarımız bilinmeyen se-
beplerle hayatlarına son veriyorsa bunun
sebebi; bugüne kadar İstanbul görevini
yapmadı demektir. Çünkü İstanbul, Türki-
ye’nin motor gücüdür. İstanbul iyiyse, Tür-
kiye de iyi olur. İstanbul’da yönetim ahlakı
varsa, inanın o Türkiye’ye de yansır. İstan-
bul’da kamu hukuku korunuyor, insanlara
iyi davranılıyorsa Türkiye’ye yansır. İstan-
bul’un görevi büyüktür. Onun için bizim
görevimiz çok büyük.”

İstanbul halkına güveniyorum

İstanbul halkına güvendiğini anlatan İma-
moğlu, “Hani birilerinin ağası, paşası var-
dır; bizim öyle değil. Çok güvendiğim bir
kaynağımız var; o da 16 milyon hemşeh-
rim. Her biriniz. Görüşüne, inancına, nereli
olduğuna, etnik kökenine bakmaksızın, 16
milyon vatansever Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşı var arkamızda. Onun için çok gü-
veniyoruz kendimize, bütün bu işleri
başaracağımıza. İstanbul’da bu ortaya koy-
duğumuz süreçleri başarmak için, dün-
yayla iyi diyalog içinde olmak

zorundasınız. Öyle bağırarak, çağırarak
ekonomi düzelmez kardeşim. Liyakatle ül-
keyi ya da şehrinizi yönetirseniz, insanların
moral ve motivasyonu, sizi daha da güç-
lendirir. Biz, şu an şehrimizde bunu yapıyo-
ruz. Herkes bizim. Benim en güvendiğim
insanlar, en yakınımdaki insanlar. Kim? 16
milyon insan. Başkaları gibi eş, dost, ak-
raba değil, yanlış anlamayın. Ben, onlarla
yol yürüyorum. İşte bu liyakat esasıyla dav-
ranıp, dünyaya iyi mesajlar verirseniz, siz,
şehrinize de ülkenize de kazandırırsınız.
Ben, onun için buradayım. Güzel ve kadim
şehrimi anlattım. Ülkemin değerlerinden
bahsettim. Şehrimin gerçek değerlerinden,
prensiplerinden bahsettim. Geleceğe nasıl
umutla baktığımızı anlattım. Şehrimizin
potansiyelini anlattım. Türkiye’nin ekono-
misinin yüzde 60’ının bizim şehrimizde var
olduğunu anlattım. Londra’daki yetkililere,
‘Avrupa’nın batısındaki en önemli merkez
olarak siz kendinizi görüyorsunuz ya; işte
Avrupa’nın doğusundaki en önemli merkez
de İstanbul’dur. İstanbul ve Türkiye, Avru-
pa’nın bir parçasıdır; doğru. Ama unutma-
yın ki, Avrupa da Türkiye’nin bir parçasıdır.
Biz, İstanbul’da güzel işler yaparsak,
bunun etki alanı sadece Türkiye değil, sa-
dece yakın coğrafya değil, aynı zamanda
Avrupa’dır’ dedim. Dolayısıyla Avrupa iyi
olmak istiyorsa, İstanbul iyi olmalıdır, Tür-
kiye iyi olmalıdır; bunu unutmayın. Bunu

başarmak için el ele, kol kola olmalıyız”
dedi.

Diplomaside akrabalık olmaz

Diplomaside liyakata önem verilmesi ge-
rektiğini de belirten İmamoğlu, “Diploma-
side akraba ilişkisi yok. Diplomaside,
ülkeler arası kazanım ilişkisi vardır. Biz, ka-
biliyetli insanlarız. Bizim bilim insanları-
mız, üretken insanlarımız, girişimci
insanlarımız ekmeğini taştan çıkartır. Fırsat
verilirse, yarışamayacağı hiçbir alan yoktur.
Onun için, İstanbul’un ve Türkiye’nin genç
nüfusu, o enerji dolu insanları, dünya için
de Avrupa için de mutlak ve mutlak ihtiyaç-
tır, fırsattır. Bunları anlattık. Kimseye bağı-
rıp, çağırmadık. Çok da mutlu oldular.
Temel prensiplerle el sıkıştık. Londra Bü-
yükşehir Belediye Başkanı da vardı, başka
yetkililer de vardı. Sabah Büyükelçimizle
başladık ve akşam bu saate kadar görüş-
melerim oldu. Bunu, şunun için anlatıyo-
rum: Sizlerin de sorumluluğu büyük. Bir
olmalısınız, iri olmalısınız, diri olmalısınız,
birbirinizi kucaklamalısınız. Yurt dışında
yaşayan Türkiye Cumhuriyeti’nin güzel in-
sanları, güzel vatandaşları… Hiçbiriniz,
birbirinizi görüşlerinden dolayı dışlamama-
lısınız. Biz, bir arada olduğumuzda çok gü-
zeliz, çok başarılıyız. Bizim İstanbul’dan
buraya gelip kendimizi anlatma gücümüz,
sizler olacaksınız” diye konuştu. 

Y ıllardır aynı senaryolar ile çözülmek istenen
ama her geçen gün büyüyerek hata son Su-
riye olayları ile dünya gündeminin ilk sırala-

rına giren Kürt Sorununun çözümü konusunda her
gün şu kadarı öldürüldü, bu kadarı içeri alındı, bir
o kadar hakkında da operasyon yapıldı haberlerini
almaya devam ederken adına demokrasi denen ve
yasaların izin verdiği süreç içinde halkın seçtiği
HDP'li Belediye Başkanlarının tek tek değil artık
toptan görevden alınıp, ardından içeri atıldığını da
izlemekteyiz..

Son olarak aldığımız ve 'HDP'li belediye başkan-
larına yönelik terör soruşturması kapsamında sabah
saatlerinde Şanlıurfa'nın
Suruç, Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçeleri-
nin HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı. Ev-
lerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan üç
belediye başkanı ifade vermek üzere emniyete götü-
rüldü.' diye okuduğumuz habere bakınca son yerel
seçimlerden bu yana görevden alınan belediye baş-
kan sayısını da sayamaz olduk..

Sıranın ne zaman HDP'li Milletvekillerine gelece-
ğini de düşünürken buna gerek olmadığı, çünkü
devre dışı bırakıldığı söylenen mecliste ha varmış,
ha yokmuş durumuna düşenlerin sadece HDP'li ve-
killer eğil tüm milletvekillerinin olduğunu da görmü-
yor değiliz..

Son olarak milletvekili iken Belediye Başkan
adayı gösterilip seçilen HDP'li olan Kars Belediye
Başkanı ile Iğdır Belediye Başkanının kaldığını san-
dığım bu süreçte HDP Genel Merkezinin ve Millet-
vekillerinin de bizim gibi yaşananları izlemekle
yetindiğini izlerken onlarında destek verdikleri
CHP'li Belediye Başkanları ve muhalefet gibi yaşa-
nanları normal görmeyi tercih ettiklerini demekle
yetineceğiz gibi..

Çünkü bu yaşananların bir demokrasi ayıbı değil,
her zamanki gibi Kürt Sorununu çözmek (!) işi ol-
duğunu onlarda kabul etmiş gibi..

Ve Amerika'da 'Bizim Kürtlerle işimiz yok, onlar
bizim kardeşimiz' deyip, Kürt seçmenin ağırlıkta ol-
duğu seçmen tarafından onay almış ve seçilmişlerin
görevden alınması ve ardından tutuklanması artık
normal bir hal almış bir ülkede, 'HDP'li Başkan
Kaldı mı?' diye bir sor sormakta aptallık sanırım..

**
**Yeni Vali ve Ya kadro..
Son olarak muhtarla ile bir araya gelen Ardahan

Valisinin beyninde ki yönetim anlayışını ve projele-
rini hayata geçirmek için çabaladığını görmekte-
yiz.Diğer valiler gibi son valimizin de ilk olarak
atandıkları sınır ili, serhat kent Ardahan'ı tanımaya,
sorunlarını tespit etmeye çalıştıkları şu günlerde
gördüğüm fotoğraflar üzerinden gidip, biraz durum
değerlendirmesi yapmak gerekirse son valimizin işi-
ninde hiç kolay olmadığını görmekteyiz..

Çünkü bir valinin yada kaymakamların değişme-
siyle sorunların çözüm bulamadığını bilen biri olarak
asıl sorunun vali ve kaymakamlarla birlikte bol bol fo-
toğraf karelerine girenlerin yaşanan sorunların birik-
mesinde en büyük sorumlular olduğunu da bilirim..

Yani Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Milletvekille-
rinin sık sık şikayet ettiği ama çözümü için yeterince
direnç gösteremedikleri bürokrasiyi oluşturan büro-
kratların bu memleketin en büyük sorunlarından biri
olduğunu bilmekteyim..

Yani; ‘Sağ yada sol iktidar gelmiş, yada yönetim
anlayışı daha ileri diyen idareci atanmış fark etmez’
diyerek ayak direten iş yapmaz bürokratların yalan-
dan ceketlerini kapatıp, not alıyormuş gibi pür dik-
kat durduğu o fotoğraf karelerine bakınca yeni
valinin işinin de bir hayli zor olduğunu gördüğüm
Ardahan’da ki manzarayı tüm ülke geneline yayar-
sanız gerisini siz düşünün artık diyeceğimiz bir yö-
netim anlayışının top yükün değişmesi gerektiğini de
hatırlatarak isterim..

Çünkü 30 yıldan fazla görev yaptığı Ardahan’da
yaptığı, yapacağı ortadayken yeni bir vali yada kay-
makam ile ondan yeni bir şey beklemek ne kadar
doğru olur sizce?

Bilemem ama benimde İstanbul’da verdiğim mü-
cadelede olduğu gibi Cumhurbaşkanının, başbaka-
nın, milletvekillerinin ve biz dernek başkanların
işinin bir hayli zor olduğunu söylemek ‘Ya kadro’
demek en kısa yol olacak sanki..

HABER MERKEZİ

Londra'da konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Avrupa’nın doğusundaki en önemli merkez İstanbul’dur. 
İstanbul ve Türkiye, Avrupa’nın bir parçasıdır; doğru. Ama unutmayın ki, Avrupa da Türkiye’nin bir parçasıdır. Biz,
İstanbul’da güzel işler yaparsak, bunun etki alanı sadece Türkiye değil, sadece yakın coğrafya değil, aynı zamanda
Avrupa’dır’ dedim. Dolayısıyla Avrupa iyi olmak istiyorsa, İstanbul iyi olmalıdır, Türkiye iyi olmalıdır” dedi

ISTANBUL IYIYSE
AVRUPA DA IYIDIR

İstanbul Büyükşehir Bele-
diye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Türkiye’nin

Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ı ziya-
ret ederek başladığı temaslarına, İngil-
tere’nin başkentinin Büyüksȩhir
Belediye (GLA) Basķanı Sadiq
Khan’la bir araya gelerek devam etti.
Khan, İmamoğlu’nu, “Seçilmiş bele-
diye başkanı, hoş geldiniz” sözleriyle
karşıladı. “Bir kere kazanmak yetmedi,
iki kez kazandınız” diyen Khan, duy-
duğu memnuniyeti, “Sadece İstanbul’a
ya da Türkiye’ye karşı bir sorumluluğu-
nuz yok, tüm dünyaya karşı bir sorum-
luluğunuz var. Sizin seçilmeniz, tüm
dünyaya örnek oldu. Sizin başarınız,
bizim başarımızdır. Tüm dünyaya
umut verdiniz. Bu, sadece İstan-
bul’daki, Türkiye’deki değil, dünyadaki
tüm demokratların başarısıdır. İş birli-
ğimizi geliştirelim ve bu buluşma, İs-
tanbul ve Londra arasındaki dostluğun
başlangıç günü olsun” sözleriyle dile
getirdi.

Görüşmeyi gazetecilere anlattı 

Khan’ın övgü dolu sözlerine teşekkür
eden İmamoğlu, yaklaşık 1 saat süren

görüşmenin sonunda GLA Baş-
kanı’nı İstanbul’a davet etti. İma-

moğlu, GLA binası önünde gazeteci-
lere, Londra ve Khan ziyaretini değer-
lendirdi. “Londra turumuz çok önemli
toplantılarla geçiyor” diyen İmamoğlu,
sabah büyükelçimizle başladık. Daha
sonra, Londra’nın farklı kurumlarıyla
deneyimlerimizi paylaştığımız toplantı-
lar yaptık. Az önce de Sadıq Khan’la
çok verimli 1 saatlik bir toplantı yaptık.
Hem bugüne dair görüşlerimizi hem
de İstanbul-Londra arasındaki iyi iliş-
kileri kurma konusunda neler yapabili-
rizi, detaylarıyla konuştuk. Çok sıcaktı,
çok iyiydi ve verimliydi. Ben, sıkı diya-
loglar ve sıkı iş birliklerinin, bu iki güzel
kentin, (ki şöyle tarif edeyim; birisi Av-
rupa’nın en batısında, diğeri en doğu-
sunda) Avrupa’ya çok güçlü bir iletişim
noktaları ve merkezleri olacağını söyle-
dim. Katıldılar” şeklinde konuştu.

İstanbul'u konuştuk

İmamoğlu, değerlendirmelerini, “Yine
gün içerisinde, Londra’nın yine en üst
seviyede fikir kuruluşlarından Chat-
ham House’da güzel bir sohbet ortamı
yakaladık. Hem dünyayı hem Türki-
ye’yi hem de yerel politikalarımızı ve İs-
tanbul’umuzu değerlendirdik. İyi bir
Londra günü. Yarın da yoğun bir şe-
kilde finans kuruluşlarına, bazı kaynak-

ların ve bazı yatırımların İstanbul’da
varlığı konusunda etkin olmalarıyla il-
gili bir görüşme periyodumuz var.
Bunun da çok verimli geçeceğini düşü-
nüyorum. Bu akşam da Londra’daki
vatandaşlarımızla buluşacağız. Böyle
dolu dolu bir 1,5 gün Londra’ya ayır-
mış olduk” sözleriyle tamamladı.

Birçok konuda 
işbirliğimiz olacak

İmamoğlu, “Londra deyince dünyada
akla ilk gelen metro oluyor. İstanbul’un
alt yapısıyla ilgili olarak bu konu gün-
deme geldi mi” sorusuna, “Burada tabi
deneyimi konuştuk ama yarın özellikle
finans kuruluşlarıyla, sadece metro
değil ama başta metro olmak üzere
birçok alanda iş birliğimizi, İstanbul’un
ne kadar verimli bir alan olduğunu ve
bu konudaki kaynak aktarımı konusun-
daki kolaylıkları ya da metotları konu-
şacağımız toplantılar olacak” yanıtını
verdi. İmamoğlu’na, “Sadıq Khan’la
Avrupa Birliği (AB) konusu hiç geçti
mi” sorusu da yöneltildi. İmamoğlu,
bu soruyu “Biz aslında genel konuştuk.
Brexit sürecini burada konuşmadık.
Yoğun bir İstanbul-Londra gündemi
vardı masada ve bunun üzerinden soh-
bet gelişti” şeklinde yanıtladı.

Dünyaya örnek oldunuz

Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

HDP'li Başkan kaldı mı?

Gözümüz
gençlerimizde
Gençlere de seslenen İmamoğlu
şöyle konuştu; “Bu şehirde okuyan
ve hayata hazırlanan gençlerimizin
de zihinlerinde Türkiye odaklı proje-
lerini geliştirme konusunda duyarlı
olmalarını da ayrıca istiyorum.
Duyan, duymayana söylesin: Gözü-
müz, kulağımızın bu yetenekli genç-
lerin, dünyanın neresinde olursa
olsun üzerinde olduğunu, onların ül-
kelerine, o güzel topraklara katkı
sunma konusunda önlerini açacak,
onları sevgiyle, liyakatle kucaklaya-
cak, onlara özgün ve özgür ortamlar
hazırlayacak bir şehir adına hepsine
buradan sevgilerini, saygılarımı ile-
tiyor, başarılar diliyorum.” İma-
moğlu, buluşmanın ardından, yine
gurbetçilerin yoğun ilgisi altında
konuşma yaptığı salondan ayrıldı 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadıq Khan’ı makamında ziyaret etti. Khan, “Seçilmiş belediye başkanı, hoş geldiniz. Bir kere kazanmak yetmedi,
iki kez kazandınız” sözleriyle karşıladığı İmamoğlu’na, “Sizin seçilmeniz, tüm dünyaya örnek oldu. Sizin başarınız, bizim başarımızdır. Tüm dünyaya umut verdiniz” diye seslendi

İmamoğlu, İstanbul için nasıl bir
faydası olabilir bu ziyaretinizin”
sorusuna da şu yanıtı verdi:“Olmaz
mı? İstanbul, dünyada herkesin im-
rendiği bir şehir. Dünya tarihinin
en önemli şehri bana göre. Böyle
bir kentin, her şehirle ilişki kurma
konusunda istekli olması lazım. İs-
tanbul’un zaten ortaya koyduğu
ilham ve özellikle bu son seçimle
beraber ortaya koyduğu demokrat
duruş, tüm dünyanın ve şehirlerin
ilgisini çekmiş durumda” İmamoğ-
lu’nun “Seçim konuşuldu mu” so-
rusuna yanıtı ise, “Seçimi elbette ki
konuştuk. Seçim her yerde konuşu-
luyor. Dünyada başka yerde 2 tane
seçim yok. Elbette ki tebrik etti, de-
mokrasi anlamındaki kazanımdan
o da bahsetti. Karşılıklı, çok verimli
bir gün gerçekleşti” oldu.

Dünya tarihinin
en önemli kenti

İmamoğlu, Londra’daki konuşmasının ardından vatandaşları selamladı.
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b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç 
kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde,
son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç
defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait
gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Ser-
best meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dai-
resince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az
olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli
kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın para-
sal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
50 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.
Her türlü kültür sanat yarışması organizasyonu veya kültür sanat etkinlikleri organizasyonu
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜR-
LÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR
ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ
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YURT DISI
BORCLARI
AZALDI

Özel sektörün
eylül sonu itiba-

rıyla yurt dışından
sağladığı kısa 

vadeli kredi borcu
11,9 milyar dolar,
uzun vadeli kredi
borcu 195 milyar
dolar seviyesinde

gerçekleşti

Ö zel sektörün eylül sonu
itibarıyla yurt dışından
sağladığı kısa vadeli kredi

borcu 11,9 milyar dolar, uzun va-
deli kredi borcu 195 milyar dolar
seviyesinde gerçekleşti. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından eylül döne-
mine ait özel sektörün yurt dışın-
dan sağladığı kredi borcu
gelişmeleri yayımlandı. Buna göre,
eylülde 2018 sonuna kıyasla özel
sektörün yurt dışından sağladığı
uzun vadeli kredi borcu 14,2 milyar
dolar azalarak 195,3 milyar dolara,
kısa vadeli kredi borcu ise (ticari
krediler hariç) 3,5 milyar dolar geri-
leyerek 11,9 milyar dolara düştü.
Bankaların uzun vadeli kredi biçi-
mindeki borçlanmaları eylülde
2018 sonuna göre 8,6 milyar dolar
azaldı. Bu dönemde bankaların
uzun vadeli tahvil ihracı biçimin-
deki borçlanmaları ise 242 milyon
dolar artışla 28,7 milyar dolara
yükseldi. Eylülde 2018 sonuna göre
bankacılık dışı finansal kuruluşların
kredi biçimindeki borçlanmaları 2,9

milyar dolar azalırken, tahvil stoku
da 548 milyon dolarlık düşüşle 3,7
milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Aynı dönemde finansal olmayan
kuruluşların kredi biçimindeki
borçlanmaları 1,7 milyar dolar
azaldı, tahvil stoku ise 458 milyon
dolar artarak 6,9 milyar dolara
çıktı. Bankaların eylülde 2018 so-
nuna göre kısa vadeli kredi biçimin-
deki borçlanmaları 1,9 milyar dolar
azalışla 7,5 milyar dolar oldu. Bu
rakam finansal olmayan kuruluş-
larda ise 566 milyon dolar düşüşle
2,7 milyar dolar düzeyinde kayde-
dildi.

Anapara geri ödemesi 54,2
milyar dolar

Verilerin alacaklıya göre dağılımına
bakıldığında, uzun vadeli kredi
borcu açısından eylülde 2018 so-
nuna kıyasla tahvil hariç özel ala-
caklılara olan borç 13,6 milyar
dolar azalarak 132 milyar dolara
geriledi. Bu dönemde kısa vadeli
kredi borcu açısından tahvil hariç
özel alacaklılara olan borç ise 3,5

milyar dolar gerileyerek 11,4 milyar
dolara indi. Döviz kompozisyonuna
bakıldığında, 195,3 milyar dolarlık
uzun vadeli kredi borcunun yüzde
60,9'u dolar, yüzde 33,5'i avro,
yüzde 4'ü Türk lirası ve yüzde 1,6'sı
ise diğer döviz cinslerinden oluştu.
Kısa vadeli 11,9 milyar dolarlık
kredi borcunun ise yüzde 52'si
dolar, yüzde 28,9'u avro, yüzde
18,5'i Türk lirası ve yüzde 0,6'sı
diğer döviz cinsleri oldu. Sektör da-
ğılımı incelendiğinde, uzun vadeli
toplam kredi borcunun yüzde 46,5'i
finansal kuruluşların, yüzde 53,5'i
ise finansal olmayan kuruluşların
borcu oluşturdu. Aynı dönemde,
kısa vadeli toplam kredi borcunun
yüzde 73,8'i finansal kuruluşlar,
yüzde 26,2'si ise finansal olmayan
kuruluşlar tarafından gerçekleşti-
rildi. Özel sektörün yurt dışından
sağladığı toplam kredi borcu, eylül
sonu itibarıyla kalan vadeye göre
incelendiğinde, bir yıl içinde ger-
çekleştirilecek anapara geri 
ödemelerinin toplamı 
54,2 milyar dolar oldu.

Tapu harcı
geliri yükseldi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde 10 ayda 1,8 milyon
gayrimenkul el değiştirirken, bu satışlardan 7,3 milyar liralık tapu harcı elde edildi

Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü Stra-
teji Geliştirme Daire

Başkanlığı verilerine göre, ocak-
ekim döneminde Türkiye genelinde
1 milyon 782 bin 36 adet gayrimen-
kul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satışı
gerçekleşti. Bu sürede 1,8 milyon
adet gayrimenkulün satışının yanı
sıra tapuda bağış, ÖKBA (Ölün-
ceye Kadar Bakma İşlemi), taksim,
intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek,
konut ipoteği, şahsi ipotek terkini,
zirai ipotek terkini, cins tahsisi, ka-
mulaştırma ve diğer işlemlerle bir-
likte 8 milyon 153 bin işlem
gerçekleştirildi. Tapu dairelerinde
geçen yıl 8 milyon 896 bin, 2017'de
8 milyon 391 bin, 2016'da 8 milyon
278 bin, 2015'te de 7 milyon 710
bin işlem yapılmıştı.

Son 10 ay baz alındı

Ocak-ekim döneminde el değiştiren
1,8 milyon gayrimenkul için tapu

dairelerinde ibraz edilen değer 282
milyar 204 milyon 746 bin 794 lira
olarak gerçekleşti. ÖKBA, taksim,
intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek,
konut ipoteği, kamulaştırma ve
diğer işlemlerle birlikte ibraz edilen
değer 3 trilyon 842 milyar liraya
ulaştı. On ayda gerçekleşen satış-

lardan 7 milyar 339 milyon 635 bin
716 liralık harç geliri elde edilirken,
tüm işlemlerden sağlanan harç ge-
liri 7 milyar 803 milyon 667 bin 776
lira oldu. Tapudan elde edilen harç
geliri 2018'de 11 milyar 291 milyon
lira, 2017'de 10,7 milyar lira olarak
gerçekleşmişti.

Tarımda hibe oranları arttı
Tarım ve Orman Bakanlığından
yapılan açıklamaya göre, IPARD
II Programı İzleme Komitesi'nin

9'uncu resmi toplantısı Trabzon'da gerçekleş-
tirildi. Toplantıda alınan kararlara ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli, hibe oranlarına dair
modifikasyon önerisinin kabul edildiğini kay-
detti. Pakdemirli, IPARD II kapsamında ta-
rımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik
yatırımlar tedbiri için baz hibe oranının yüzde

40'dan yüzde 50’ye yükseltildiğini belirterek,
şu ifadeleri kullandı: "Kırsala destekte hibe
oranı 10 puan artırıldı. Gerçek kişi başvurula-
rında ise bu oran yüzde 55 olarak belirlendi.
Bu değişiklikle mevcut tesis ve yeni kurulum
işletme arasındaki yüzde 10 hibe desteği oranı
farkı da ortadan kalkmış oldu. Ayrıca, 40 yaş
altı başvurular ile dağlık alanda yapılacak ya-
tırımlar için ilave yüzde 5 hibe oranı devam
edecek. Üretici örgütü ve kooperatiflere yüzde
60 hibe oranı uygulaması da sürecek” dedi.

İşsİzlİk oranı, ağus-
tosta bir önceki aya göre
ise 0,1 puan arttı. Tarım

dışı işsizlik oranı 3,5 puanlık artışla
yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş gru-
bunu içeren genç işsizlik oranı 6,6
puan yükselerek yüzde 27,4 oldu.
İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda
ise 2,9 puan artışla yüzde 14,3 ola-
rak gerçekleşti. İş gücü, ağustosta
geçen yılın aynı dönemine göre
191 bin kişi artarak 33 milyon 180

bin kişi olurken, iş gücüne katılım
oranı 0,4 puan azalışla yüzde
53,9'a geriledi. Aynı dönemler için
yapılan kıyaslamalara göre, erkek-
lerde iş gücüne katılma oranı 0,9
puan gerileyerek yüzde 73,2'ye
inerken, kadınlarda 0,1 puanlık ar-
tışla yüzde 35'e ulaştı. Herhangi bir
sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı
olmadan çalışanların oranı ağus-
tosta geçen yılın aynı dönemine
göre 2,1 puan artarak yüzde 36,1'e
yükseldi. Tarım dışı sektörlerde

kayıt dışı çalışanların oranı ise
geçen yılın aynı dönemine göre 1,3
puan artarak yüzde 23,4 oldu. 

Kamu istihdamı arttı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanlığının derlediği veri-
lere göre, bu yılın 3'üncü döne-
minde toplam kamu istihdamı
geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 7,4 artarak 4 milyon 612 bin
kişiyi buldu. Mevsim etkisinden
arındırılmış istihdam bir önceki
döneme göre 66 bin kişi artarak 28
milyon 68 bin kişi olarak tahmin
edildi. İstihdam oranı 0,1 puan ar-
tarak yüzde 45,6 oldu. 

İşsiz sayısı artıyor



SİYASET
CUMARTESİ 16 KASIM 2019 7

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı 
Mehmet Ersoy ve Jandarma 
Genel Komutanı Orgeneral Arif 

Çetin, dün gece saatlerinde Tunceli'ye geldi. 
Vali Tuncay Sonel ve Jandarma Bölge Ko-
mutanı Tuğgeneral Turgay Aras tarafından 
karşılanan Bakan Yardımcısı Mehmet 
Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orge-
neral Arif Çetin, jandarma ve polis özel ha-
rekat timleriyle kahvaltıda bir araya geldi. 
Burada konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı 
Mehmet Ersoy, terörle mücadele büyük ba-
şarılar elde edildiğine değinerek, şunları 
söyledi: "Amacımız sizlerle birlikte olmak. 
Canlı olarak göz göze gelerek başarılarınızı 
birlikte konuşmak. Terörle mücadelede 
büyük başarılar elde ettiniz, hepinizin göz-
lerinden öperim. Tunceli, artık Türkiye'nin 
en huzurlu kenti oldu. Bu siz kahraman gü-
venlik güçlerimizin sayesinde oldu. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Baka-
nımızın selamlarını bizzat sizlere iletmek 
için buradayız. Başarılarınızı kutluyor, 
bütün devlet büyüklerimiz. Bugün sizin 
ulaştığınız kadar başarılı bir noktaya, 

bugün sizin geldiğiniz kadar güçlü bir nok-
taya hiç gelememiştik. Terör örgütünü yok 
etmeye, milletimize, evlatlarımıza 40 yıldır 
zulmeden bu hainleri, bu alçakları yok et-
meye hiç bu kadar yaklaşmamıştık. 40 yıl-
dır bu coğrafyada görev yapan, insanlar 
hep eziyet çekti. 40 yıldır tayini bu bölgeye 
çıkan hiçbir kaymakam, hakim, savcının, 

subayın, astsubayın, uzmanın, polisin, 
hemşirenin, doktorun, imamın, ebenin ve 
öğretmenin anaları geceleri rahat uyuya-
madı. Herkesin gözü televizyonda, tele-
fonda oldu. Bu hainler, alçaklar, zalimler, 
bu coğrafyanın güzel insanlarını hiçbirini 
ayırt etmeden hepsine zulmettiler, eziyet et-
tiler ve her geçen gün döktükleri kanlarla 

aramıza daha fazla uçurum girmesini sağ-
lamaya çalıştılar. Nifak tohumlarının daha 
fazla güçlenmesini sağladılar" dedi. 

Hak edilen huzur sağlanacak 

Ülke gündeminden terör belasını çıkara-
caklarını ifade eden Ersoy, "Elhamdülil-
lah, zor günler geçirdiğimiz oldu, ama 
hiçbir zaman ne biz ümidimizi kaybettik, 
ne de milletimiz devletine olan inancını 
kaybetti. İnşallah yaza çıktığımızda Türki-
ye'de PKK terör örgütü diye bir örgütün 
kalmadığı müjdesini hem milletimize, şe-
hitlerimiz ile gazilerimize ve onların yakın-
larına, hem de 40 yıldır bu millete 
muhatap oldukları, maruz kaldıkları bu ıs-
tırapla yüreği yanan milletimizin bütün 
fertlerine bu müjdeyi vermek inşallah size 
nasip olacak. Milletimizin destekleri ve 
hayır dualarıyla, Allah'ın yardımıyla Tun-
celi dahil her yerde kalıcı huzuru sağlaya-
cağız. Bu ülkenin gündeminden terör 
belasını çıkarıp, terörü tamamen temizle-
yip, bu ülkenin ve vatandaşlarının hak et-
tiği huzuru sağlayacağız" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
dün yapılan PM toplantısında Nisan 
2020’de yapılacak olan 37. olağan kurul-

tay süreci, Erdoğan’ın ABD ziyareti ve gündemdeki 
diğer konuları değerlendirdi. CHP’nin Parti meclisi 
(PM) toplantısına Eren Erdem cezaevinden tahliye 
edildikten sonra ilk kez katıldı. Geçmiş olsun dilekle-
rini kabul eden Erdem’in süreçte kendisine destek 
olan herkese teşekkür ederek “Siyasi görüşlerinden 
dolayı umarım kimse cezaevine girmez” dediği öğ-
renildi. Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu’nun da 8 Kasım’da başlayan kongreler 
süreciyle ilgili kavga istemediğini net bir şekilde 
ifade ederek “Biz birlik ve beraberlik içinde iktidara 
yürüyeceğiz. Kavga etmeden fikirlerimizi yarıştıra-
cağız” dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Er-
doğan’ın ABD ziyaretini de değerlendiren 
Kılıçdaroğlu’nun “Gittiler hiçbir sonuç alamadan 
elleri boş geri döndüler” dediği ifade edildi.

A ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakim-
evi'nde düzenlenen 'Kadına Yönelik Şid-
det İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı. 
Bakan Gül, kadına yönelik şiddetin dil, 
din, ırk, coğrafya ayırt etmeksizin dünyada 
yaygın şekilde karşılaşılan bir problem ol-
duğunu belirterek, "Her nerede ve ne şe-
kilde yaşanırsa yaşansın, kadına karşı 
şiddetle en güçlü şekilde mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Kadına şiddet konusunda 
asla ama asla toleransımız yoktur, ola-
maz" diye konuştu. 

Her türlü düzenlemeyi destekleriz 

AK Parti hükümetleri döneminde kadın 
hakları alanında çok önemli düzenlemeler 
yapıldığını söyleyen Bakan Gül, "Bundan 
sonra da yapılacak tüm düzenlemelerde 
gerek ceza, gerek hukuk mevzuatında ya-
pılacak düzenlemelerde, hiçbir yeni deği-
şiklik ve düzenlemenin kadın haklarında 
yeni mağduriyetlere sebebiyet vermemesi 
için her türlü çabayı göstereceğiz. Sadece 
haklarının genişletilmesi için her türlü dü-
zenlemeyi destekleyeceğiz. Gerek hukuki, 
gerek cezai anlamda geriye gidişe, kadın 
haklarına bir takım müdahalelere mü-
saade etmeyeceğiz. Şu an 59 adli görüşme 
odasını, bu yılsonuna kadar 2 ile daha ku-
rarak faaliyete geçireceğiz. 2 yılda yaklaşık 
bu odalarda 11 bin ifade alınmıştır, sanık 
ile mağdur yüz yüze getirilmemiştir" diye 
konuştu. 

Tedbir karar alındı 

Bakan Gül, mahkemelerin kadına yönelik 
şiddet vakalarına yönelik koruyucu ve ön-
leyici tedbir kararları aldığını aktararak 
şöyle konuştu: "2019 yılı verilerine baktığı-
nızda, 174 bin 958 kişi hakkında, 509 bin 

172 farklı tedbire mahkemelerin hükmetti-
ğini görüyoruz. Her bir vakaya özgü 
doğru tedbirlerin uygulanması gerektiği, 
sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni 
dönemde vakaya özgü tedbir kararlarının 
verilmesi hususunda uzman desteğini sağ-
layacağız. Aile hakimi olarak deneyim ka-
zanan, bu konuda birikim sahibi olan 
hakimlerimizin, yargı mensuplarımızın 
bundan sonraki görev yerlerinde de aile 
hakimi olarak çalışması hususunda bir 
düzenleme söz konusudur. Bu hususta 
HSK çalışmayı başlatmıştır. Birden fazla 
aile mahkemesi bulunan adliyelerde bir 
mahkemenin tedbir mahkemesi olarak be-

lirlenmesi üzerinde çalışıyoruz, 
bu konuda adımlarımızı ata-
cağız. Aile mahkemesi bulun-
mayan adliyelerde de bir 
asliye hukuk mahkemesinin 
tedbir dosyalarını takiple gö-
revlendirilmesi çalışmaları-
mız içinde." 

Manzara maalesef kötü 

İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Türkiye’de 2016 yılında 
304, 2017’de 353, 2018'de ise 280 
kadının cinayete kurban gittiğini söy-
ledi. Soylu, "Bu yıl ise maalesef geçen 

yılın biraz üzerindeyiz. En son güncel ve-
riye göre 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 
299. Dünyada bu işin ölçütü aslında 1 
milyon kişi başına düşen kadın cinayeti 
sayısı bakımından yapılır. Bu ölçekle ba-
karsak, İngiltere, Fransa, Japonya gibi ül-
keler 1,8-2 bandında ülkeler grubundadır. 
Türkiye bu sıralamada 2019 verilerine 
göre 3,6 bandında yer alıyor. Geçen yıl ve-
rilerine göre ise 3,4. Bazı AB ülkeleri bizim 
çok altımızda ve kadın cinayeti açısından 
bizden çok fazla durumla karşı 
karşıya" değerlendirmesinde bulundu. 
Türkiye'de 2016-2019 Ağustos ayları ara-
sında öldürülen kadın sayısının bin 167 ol-
duğunu açıklayan Bakan Soylu, "Bu bin 
167 kadından sadece 76'sı haklarında bir 
koruma kararı verilmiş kadınlardır. Top-
lam içindeki oranı yüzde 6,5. Buradaki fa-
illerin yüzde 86’sının daha önceden 
sabıkası söz konusu değildir. Faillerin 
yüzde 63,5 eş veya partner, yüzde 32’si ise 

akrabadır" 
dedi. 

Ersoy: PKK’yı yok edeceğiz
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terör örgütü PKK’yı yok ederek Türk milletine güzel bir haber vereceklerini ifade etti

Kadın cinayetlerinin 
sayısında artıs var!

ABD’den elleri 
boş döndüler

CUMHURBAŞKANI Recep 
Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 
kuruluşunun 36'ncı yıl dö-

nümü münasebetiyle Kıbrıs Türklerini en 
kalbi duygularla selamladığını belirterek, 
"Bu gurur günümüzde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı için can 
veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad edi-
yorum. Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum 
Rauf Denktaş başta olmak üzere, 36 yıldır 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geliş-
mesinde, kalkınmasında, bugünlere ulaş-
masında emeği geçen herkesi şükranla 
anıyorum" dedi. 

Kıbrıs Türkleri'nin yanındayız 

Kıbrıs Türklerinin üzerinde özgürce yaşa-
dığı toprakların, her türlü baskı ve tehdide 

rağmen Mücahitler ve Mehmetçiklerin kol 
kola, omuz omuza verdiği destansı bir di-
renişin eseri olduğunu vurgulayan Erdo-
ğan, mesajında şunları kaydetti: "Kıbrıs 
Türkü kardeşlerim, büyük mücadeleler ve 
fedakarlıklarla kurduğu devletini, demok-
rasi ve ekonomide kazandığı başarılarıyla 
taçlandırmıştır. Ancak, Ada'da adil, kalıcı 
ve sürdürebilir bir siyasi çözüme ulaşıla-
bilmesi için sergilediği çabalar, maalesef, 
Kıbrıs'ın güneyinde karşılık bulmamıştır. 
Kıbrıs Rum tarafı Ada'yı, Kıbrıs Türk hal-
kıyla siyasi eşitlik temelinde paylaşmaya 
yanaşmadığı gibi çözüm gayretlerini de 
sürekli baltalıyor. Siyasi çözüm için bu-
güne kadar gereken her türlü kolaylığı 
gösteren Kıbrıs Türkü'ne yönelik tecrit ıs-
rarla sürdürülüyor. Avrupa Birliği başta 

olmak üzere kimsenin Kıbrıs Türkü'nü 
Rum oyunlarının esiri haline getirmeye 
hakkı yoktur. Anavatan ve garantör ülke 
olarak, milli davamız Kıbrıs'ın ve Kıbrıs 
Türkü'nün yanında yer almaya devam 
edeceğiz." 

Bayramı tebrik etti  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi ve ahdi 
yükümlülükler çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti bayrağının karada ol-
duğu gibi, denizlerde ve göklerde de gu-
rurla dalgalanması için her türlü gayreti 
göstereceklerini belirtti. KKTC'nin Doğu 
Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakların-
daki haklarına değinen Erdoğan, "Özel-
likle Kıbrıs Türklerinin, Doğu Akdeniz'de 
tespit edilen hidrokarbon kaynakları üze-

rindeki haklarının gasp edilmesine asla 
izin vermeyeceğiz. Geçmişte Kıbrıs Tür-
kü'nün varlığına yönelik tehditleri nasıl 
bertaraf etmişsek, bundan sonra da hak 
ve menfaatlerini aynı şekilde korumakta 
kararlıyız. Bu iftihar gününüzde, Türk 
Milletinin ayrılmaz parçası olarak gördü-
ğümüz Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık coş-
kusunu ve sevincini bir kez daha 
paylaşıyoruz. Şahsım ve Türkiye'deki 82 
milyon kardeşiniz adına 15 Kasım Cum-
huriyet Bayramınızı gönülden tebrik edi-
yorum. Aziz şehitlerimizi ve kahraman 
gazilerimizi hürmetle yad ediyor, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs 
Türk halkına Rabbim'den huzurlu, gü-
venli ve müreffeh bir gelecek diliyorum" 
açıklamasında bulundu. DHA 

Erdoğan: Haklarımızı gasp ettirmeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36’ncı kuruluş yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Erdoğan, “Kıbrıs 
Türklerinin, Doğu Akdeniz’de tespit edilen hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu

Kemal 
Kılıçdaroğlu

HDP’NİN Yerel Yönetimlerden Sorumlu 
Eş Genel Başkan Yardımcısı Salim Kap-
lan, AK Parti'nin kendisinden başka hiç-

bir yaşamı ve iradeyi tanımadığını belirterek, HDP 
Genel Merkezi tarafından hazırlanan kayyum rapo-
runun 20 Kasım’da kamuoyuna duyurulacağını bil-
dirdi. “Kayyum politikalarının Kürtlere dönük 
yürütülen politikanın bir parçası olduğunu ifade 
eden Kaplan, kayyumları AK Parti’nin yeni yönetim 
biçimi ve rejimin inşası olarak gördüklerini söyledi. 

Kentlere hizmetleri yok 

AK Parti’nin HDP’nin toplumda yaratmış olduğu 
yaşam biçiminden korktuğunu vurgulayan Kaplan, 
şöyle devam etti: “2 buçuk yıllık kayyum döneminde 
HDP belediyelerinde yaratılanlara bakalım. Sadece 
3 büyükşehrimizin toplam gerçekleşen bütçesi bir 
buçuk milyar. Bu süre zarfında belediyelerimize 
kalan borç 3 buçuk milyardır. Kentlerimize baktığı-
mız vakit alt yapı, üst yapı, ulaşım ve ekolojik beledi-
yeciliğe dair hiç bir hizmetin olmadığını görüyoruz.”

Kayyumlar yeni 
rejimin inşasıdır

Salim 
Kaplan

Recep 
Tayyip 
Erdoğan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de 2016’da 304, 2017’de 353, 2018’de 280 kadının cinayete kurban gittiğini söyledi. Soylu, 
“Bu yıl ise maalesef geçen yılın biraz üzerindeyiz. En son güncel veriye göre 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299”dedi

Süleyman 
Soylu  

 
 
 
 

Bakan Soylu, Emine Bulut cinayetinin ardından daha etkin 
önlemler alınması arayışı içine girdiklerinin altını çizerek, elek-

tronik kelepçenin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti. Kadına 
Destek Uygulaması'na (ADES) değinen Soylu, akıllı telefona indiri-
len bu uygulama ile merkeze alarm düştüğünü ve alarmın geldiği 
yere ekip sevk edildiğini vurguladı. Uygulamayı indiren kişi sayısı-
nın yaklaşık 350 bin olduğunu açıklayan Soylu, "Gelen ihbar sa-

yısı ise 16 bin 51. Gelen ihbarlarda gerçeklik oranı yaklaşık 
yüzde 50. Bu oran da bizim açımızdan fevkalade önemli 
bir oran. Uygulamanın başladığı 24 Mart 2018'den iti-

baren tehlike anındaki 8 bin kadın polisin mü-
dahalesiyle kurtarılmıştır" ifadelerini 

kullandı. DHA 

8 BİN  
KADIN KURTULDU 

Mehmet 
Ersoy
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T ürkiye – Yunanistan nüfus mü-
badelesiyle ülkemize göçen Se-
lanik göçmenleri tarafından

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’nde
1923 yılından beri sürdürülen Gelenek-
sel Türbe Dede Pilav Günü, 96 yaşına
girdi. Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle
Mahmutbey Selanikliler Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği tarafından dü-
zenlenen etkinliğe İstanbul’un dört bir
yanından 15 bin kişi katıldı. Dede pila-
vının tadına bakmak isteyenler Hasan
Gürsu Camii’nin etrafından uzun kuy-
ruklar oluşturdu. Cami bahçesinde ka-
labalığın yaptığı duanın ardından 120
küçükbaş hayvanın etinden yapılan ka-
vurma ve 1.5 ton pirinçle yapılan pilav
davetlilere ikram edildi. 

O zamanlar yokluk vardı

Geleneksel Pilav Günü'ne katılan Bağ-
cılar Belediye Başkan Yardımcısı Meh-
met Şirin ile AK Parti İlçe Başkanı
İsmet Öztürk de kazanın başına geçip

vatandaşa etli pilav dağıttı. Bu özel
günün coşkusunu yaşayanlardan biri
de 86 yaşındaki Yıldız Sarıyer. Kendimi
bildim bileli pilav etkinliğine gelirim
diyen Sarıyer, eski günleri şöyle anlattı:
“Çocukluğumuzda Türbe Dede Pilavı
bize bayram gibi gelirdi. Sabah uya-
nınca heyecanla öğlen olmasını bekler-
dik. Anne babamızın elinden tutar bu
alana gelirdik. Komşularımızla birlikte
bize verilen ikramlardan yerdik. O za-
manlar yokluk vardı. Koyun eti yerine
tavuk yerdik. Pirinç yerine de evleri tek
tek dolaşıp pişirmek için bulgur toplar-
dık. Pilav pişerken kazanların başında
izlerdik. Şimdi bolluk bereket var. İste-
diğin kadar yiyebiliyorsun. İnşallah ha-
yatta olursam seneye de buraya
geleceğim.” Etkinliğe ev sahipliği yapan
Mahmutbey Selanikliler Sosyal ve Yar-
dımlaşma Derneği Başkanı Fuat Sarp
da “Bu geleneği yaşatmanın gururunu
ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN

KURU SIVI GIDA MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/579120
1-İdarenin
a) Adresi :EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ MEŞRUTİYET CADDESİ IMP ALTI 

NO:50 34433 TEPEBAŞI BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2122527754 - 2122520085
c) Elektronik Posta Adresi :destek@beyoglu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :84 KALEM KURU SIVI GIDA MALZEMELERİ MAL ALIMI 

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

b) Teslim yeri :DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
c) Teslim tarihi :Sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar kuru sıvı gıda 

malzemelerini partiler halinde teslim edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Evliya Çelebi Mh. Meşrutiyet Cd.No:50 (IMP Altı) Beyoğlu/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :11.12.2019 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da
serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma
uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 40 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 kurumu ve özel şirketlere yapılan kuru sıvı gıda malzemeleri alımı işleri benzer iş olarak kabul edilir. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhale İşleri Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 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. 

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
BEYOĞLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1082652)

DEDE PILAVI 
96 YASINA GIRDI
Bağcılar’da 96 yıldır yaşatılan Türbe Dede Pilav Günü’nde her yaştan ve kökenden 15 bin vatandaş bir araya
geldi. Çocukluğundan beri etkinliğe katıldığını söyleyen 86 yaşındaki Yıldız Sarıyer, “O zamanlar yokluk vardı.
Koyun eti yerine tavuk yerdik. Pirinç yerine de evleri tek tek dolaşıp pişirmek için bulgur toplardık” dedi

Kedi tırmığı 
korkutmasın
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı Başkanı Prof.Dr. Seyyal Ak, evlerinde kedi besleyenleri tedirgin eden 'Kedi 
tırmığı' hastalığının pirelerden kaynaklandığını, sevimli dostların zamanında gerekli
tedavi ve bakımlarının yapılması halinde sorunun ortadan kalktığını söyledi

AvcılAr'dAn Hadım-
köy'deki İÜC Yerleşke-
si'ne taşınan Veteriner

Fakültesi'nde görev yapan Mikrobi-
yoloji Anabilim Dalı  Başkanı
Prof.Dr. Seyyal Ak, evde kedi ve kö-
peklerin beslenmesinde insan sağlığı
açısından hiçbir sakınca olmadığını
vurguladı. Prof.Dr. Ak, eve alınan
kedi veya köpeğin öncelikle veteriner
hekime götürülmesi, burada yapıla-
cak öneri ve gösterilecek yol doğrul-
tusunda onları beslemek gerektiğini
vurguladı

Sabunlu suyla iyice yıkayın

Seyyal Ak, "Veteriner hekim onlara
gerekli aşıları, bakım ve tedaviyi ya-
pacaktır. Aileleri tedirgin eden 'Kedi
tırmığı' hastalığı kedilerin pirelerinden
kaynaklanıyor. Eksiz bakımdan kay-
naklı olarak hayvanda pire olmadığı
zaman bu hastalık riski ortadan kal-
kıyor. Hayvan için gerekli tedavi ve
aşı, bakım yapıldığı takdirde korkula-
cak hiç bir şey yok. Tırmıklama çok
normal bir olaydır. Ama sokakta, bil-
mediğiniz bir hayvan tarafından tır-
malanırsanız o zaman o bölgeyi
sabunlu suyla iyice yıkayın. Dışarıda
zaten başka hastalıklardan da kork-
manız lazım. Bilmediğiniz tanımadı-
ğınız bir hayvan tarafından ısırılır,
tırmıklanırsanız kedi tırmalama has-
talığından değil, kuduzdan korkma-

nız lazım. Evde beslenen hayvan-
larda korkulacak bir şey yok. Beledi-
yeler dışarıdaki hayvanlar için birçok
hastalık için aşılaması yapılıyor. Ama
kedi tırmalama hastalığı pire ile mü-
cadele edemeyecekleri için böyle bir
olay söz konusudur. O zaman sa-
bunlu suyla iyice yıkayacaksınız.
Başka bir problem olursa da antibi-
yotik tedavisi başlayacak. Siz kendi
çocuğunuzu nasıl belli aralıklarla
doktora götürüyorsanız, bu canlıyı
da belli aralıklarla doktoruna götür-
mek zorundasınız. O zaten sizin için
gerekli korumayı yapacaktır. O ko-

runduğu sürece siz de korunmuş ola-
caksınız. Düzenli olarak hekime gide-
ceksiniz başka çaresi yok" 

Sağlık sorunu teşkil etmez

Aynı bölümdeki Doç. Dr. Belgi Diren
Sığırcı, evde beslenen kedilerin pire
tedavisi ve tırnak kesiminin düzenli
yapılması halinde hiçbir sorun görül-
meyeceğini söyledi. Doç.Dr. Sığırncı,
tırmık veya ısırılma ardından bu böl-
genin sabunlu suyla dezenfekte edil-
mesini önerirken, bağışıklık sistemi
güçlü kişilerde çok ciddi sağlık so-
runu görülmediğini ekledi. DHA

Büyükçekmece Bele-
diyesi 2019 yılı “Okuma
Yılı” kapsamında düzen-

lediği etkinliklere tüm hızıyla devam
ediyor. Yazar Nilgün Ilgaz’ın söyle-
şisine 8 Eylül UNESCO Dünya
Okuma ve Yazma Günü’nde ev sa-
hipliği yapan Büyükçekmece Beledi-
yesi, anlamlı bir etkinliğe daha imza
attı. Yazar Nilgün Ilgaz’ın Kültür-
park’ta düzenlenen söyleşisine katı-
lan minik okurlar okudukları
kitaplardan çıkarttıkları özetler kar-
şılığında İnkılap Yayınevi’nde kulla-
nabilecekleri hediye çekine sahip
oldu.

Herkesi davet ediyoruz

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün adına çocuklara İnkı-
lap Yayınevi hediye çeklerini veren
Belediye Başkan Yardımcısı Başak
Sancar, “Öncelikle Dünya Çocuk
Kitapları Haftası kutlu olsun. Ço-
cuklarımıza küçük yaşlardan itiba-
ren okuma alışkanlığı kazandırmak
büyük önem teşkil ediyor. Ağaç yaş-
ken eğilir atasözü tam bu noktada
devreye giriyor. Biz Büyükçekmece
Belediyesi olarak Okuma Yılı etkin-
liklerimizde hem çocuklar hem de
yetişkinler için Okuma etkinlikleri
düzenliyoruz. 7’den 70’e herkesi
okuma etkinliklerimize davet 
ediyoruz” ifadesini kullandı.

Minik
okurlar

ödül
aldı

VATANDAŞ
KARNINI
DOYURDU

Öğrencilerine yakın
gelecekte hayatımızın
büyük bir parçası haline

gelecek yapay zekâ teknolojisi eği-
timi veren Sarıyer Akademi, bu
alanda bir başarıya daha imza
attı. Akademide, yapay zekâ eği-
timi alan dört öğrenci SETUR ve
Microsoft’un ortaklaşa düzenle-
diği yarışmada birincilik elde etti.
Sarıyer Akademi’de eğitim gören;
Feyza Zeynep Salam, Şükrü Sefa
İşçi, Emre Yüksel, Yunus Emre
Gündoğmuş, SETUR ve Micro-
soft’un ortaklaşa düzenlediği Da-
taton yarışmasında
kişiselleştirilmiş otel ara yüzü ve
analiz asistanı projesiyle birinci

oldu. Otellerin; önümüzdeki gün-
lerin satış tahminleri, müşteri seg-
mantasyonu ve hakkındaki
yorumların yer aldığı asistanı ta-
sarlayan öğrenciler, Sarıyer Aka-
demi’de aldıkları eğitim ile
imkânsız gördükleri noktaya ulaş-
tıklarını söyledi.
Proje sahiplerinden
Sarıyer Akademi
öğrencisi Emre
Yüksel, “SETUR
ve Microsoft’un or-
taklaşa düzenlediği
dataton yarışma-
sında birinci olduk.
Yaptığımız proje ki-
şiselleştirilmiş otel

ara yüzü ve analiz asistanıydı. Ki-
mimiz yarım dönem, kimimiz bir
dönem, kimimiz bir buçuk dönem
burada eğitim almakta, beraber
projeler geliştirmekteyiz. Bu emek-
lerimizin karşılığında çeşitli yarış-
malarda, projelerde veya
makaleler üreterek bu tarz başarı-
lar almaktayız. Bu başarılarımız-
dan bir tanesi” dedi.

Sarıyer’de projeler yarıştı
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BAHÇELİEVLER Belediyesi 
ve Çanakkale Geyikli Beledi-
yesi kardeşlik protokolü im-

zaladı. Bahçelievler Belediyesi, Geyikli 
Belediyesi’ne kardeşliklerine istinaden 
ihtiyaçları doğrultusunda araç tahsis 
etti. Çanakkale Geyikli Belediyesi’nin 
2017 yılında Avcılar Belediyesi’yle im-
zaladığı kardeş belediye protokolü Av-
cılar Belediyesi’nin verdiği araçları iade 
istemesi üzerine protokol bozuldu. 
Protokolün bozulmasının ardından 
Geyikli Belediyesi’nin ihtiyacı olan 
araçlar Bahçelievler Belediyesi tarafın-
dan karşılandı. İki belediye arasında 
kardeş belediye protokolü imzaladı. 
Protokol kapsamında Bahçelievler Be-
lediyesi kardeş belediyesi Geyikli’ye bir 
kamyon, bir otobüs, bir tane de ulaşım 
aracı tahsis etti. 

Başkana teşekkür etti 

Bahçelievler Belediyesi olarak, “Bizden 
daha zor durumda olan küçük beldeler 
var zorluğun sebebi de biliyorsunuz 
kışın nüfusun az olması, Geyikli yazlık 
bir belde olduğu için yazın nüfus artı-
yor. Yazın artan nüfusa hizmet vermek 
zorlaşıyor, ihtiyaçlar artıyor. Biz Ge-
yikli Belediye Başkanımız Mevlüt Oru-
çoğlu’yla ihtiyaçları konusunda 
görüştük, onlara destek olmak bizleri 
çok memnun etti” dedi. 

Bahçelievler  
ve Geyikli kardeş  
belediyeler oldu

ZAYİ İLANLARI 
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

ÖMER ALO 99446330604 
- 

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
MUHAMMED ŞİHO 99667933844 

- 
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

MARZIA GHULAM ALİ 99582171260

BALIKLAR GiTTi 
KECiLER KALDI 

Şehir hastaneleri  
kamulaştırılmalı 

2020 Bütçe teklifinde yer alan 
verileri değerlendiren CHP’li 
Şeker, “Yap Kira Devret Modeli 

ile yapılan şehir hastanelerinin kira ve hiz-
met bedelleri için bütçeye 2020 yılı için 10 
milyar 415 milyon lira bütçe konarken, bu 
2021 ve 2022 bütçe tahminlerinde sırasıyla 
16 milyar 808 milyon ve 21 milyar 910 
milyon liraya çıkıyor. 2018 bütçe harcama-
larına göre Sağlık Bakanlığı bütçesinde 
%5.95 gibi bir yer kaplayan şehir hastane-
leri 2022 bütçe tahminlerinde %27.84 gibi 
bir yer kaplıyor. Yani Sağlık Bakanlığı büt-
çesi AKP eliyle açıkça “Şehir Hastaneleri 
bütçesi”ne dönüştürülmüş durumda. 
Şehir hastaneleri ödemeleri 2022 yılında 
Bakanlık bütçesinin neredeyse üçte birine 
denk düşecek. Dolayısıyla Sağlık Bakanlı-
ğı’nın asli görevleri olan aşılamaya, koru-
yucu hizmetler gibi görevlerine Sağlık 
Bakanlığı bütçesinde pay kalmayacak, 
mevcut devlet hastanelerinin bakım ve 
onarımına da gerekli bütçe ayrılamayacak. 
Bakanlık ihtiyaç duyduğu sayıda sağlık 
personeli çalıştırmak için de bütçe bula-
mayacak. Bütün bu gelişmeler halk sağlı-
ğını tehdit edecek.” diye konuştu. 

Mevcut düzenden vazgeçilmeli 

CHP’li Şeker, bundan sonra yapılacak 
olan şehir hastanelerinin genel bütçeden 
yapılmasını doğru bulduklarını söyleyerek 
“Şehir Hastanelerini Kamu Özel İşbirliği 
modeli ile yapma ısrarı devam etse idi, 30 

hastane için 25 yılda bütçeden 821 milyar 
627 milyon lira yandaş firmalara aktarıla-
caktı. Bugünkü kur üzerinden hesapladı-
ğımızda 142.4 milyar dolara ulaşan bu 
meblağ ile Devlet 862 adet 1200 yataklı 
hastane yapabilirdi. Bu da 1 milyonun 
üzerinde yatak anlamına geliyordu. Yapıl-
ması gereken kamu özel işbirliği modeli ile 
finanse edilen tüm şehir hastanelerinin bir 
an önce kamulaştırılması ve bu yağma 
düzeninden acilen vazgeçilmesidir” dedi. 
Hali hazırda açılan ya da ihalesi yapılarak 

inşaatı devam eden şehir hastaneleri fi-
nansmanı için yandaş firmalara 25 yıl bo-
yunca toplamda 95 milyar dolara yakın 
ödeme yapılacağını söyleyen CHP’li 
Şeker, “Sağlık Bakanlığı bütçesi şehir has-
tanelerine, dolayısıyla betona gömülecek, 
müteahhitlere gidecek. Bu da toplum sağ-
lığı hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri-
nin aksaması, mevcut devlet hastanele- 
rinin görevini yapamaz hale gelmesi de-
mektir” uyarısında bulundu. 
CENGİZ ALÇAYIR 

İ stanbul barajlarındaki su seviyeleri 
yağışsız geçen günlerin ardından 
düşmeye başladı. Bu yıl en yüksek öl-

çülen doluluk oranı yüzde 93.32 olarak 
Mart ayında ölçülmüştü. O tarihten itiba-
ren düşmeye başlayan doluluk oranları 
Ağustos ayında yüzde 63.37, Eylül ayında 
yüzde 53.75 olarak kayıtlara geçmişti. 
Ekim ayının 25"inde yapılan ölçümlerde 
ise doluluk oranı yüzde 43.20 olarak ölçü-
lürken, 15 Kasım 2019 tarihindeki toplam 
doluluk oranı 38.79 olarak kayıtlara geçti. 

Barajda keçiler dolaşıyor 

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan 

biri olan Alibeyköy barajı da kurak geçek 
sonbahar aylarından nasibini aldı. Ba-
rajda doluluk oranı 32.55'e kadar geriler-
ken, daha önceden suyla dolu ve balıkların 
yüzdüğü alanlarda keçiler otlamaya baş-
ladı. Barajın Sultangazi ilçesi bölümünde 
bulunan tarihi su kemeri tamamen kuru 
bölümde kaldı. Kuruyan  ve çatlayan baraj 
tabanında çok sayıda otomobilin lastik iz-
lerine rastlamak mümkün. 

Terkos'ta sular çekiliyor 

Bir süre önce su azlığı nedeniyle kullanım 
dışı kalan Papuçdere barajında doluluk 
oranı bugün yüzde 2.58, Kazandere bara-

jında ise yüzde 4 olarak kayıtlara geçti. İs-
tanbul'un büyük barajlarından Terkos gö-
lünde havadan yaptığımız çekimlerde 
doluluk oranı yüzde 57.20 olarak ölçül-
mesine rağmen suyun çekilme izlerinin 
pek çok bölgede olduğu görüldü. DHA 
 

İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki  
doluluk oranı yüzde 38.79'a kadar düştü. Doluluk oranında yüzde 32.55'e gerilediği Alibeyköy barajında ise daha önceden  

balıkların yüzdüğü alanlarda şimdi keçiler dolaşıyor ve kuruyan baraj zemininde otomobil lastik izleri görülüyor

Ömerli yüzde 34.54 
Papuçdere yüzde 2.58 
Sazlıdere yüzde 38.61 
Büyükçekmece yüzde 39.53 
Alibeyköy yüzde 32.55 
Terkos yüzde 57.20 
Kazandere yüzde 04.00 
Elmalı yüzde 65.10 
Darlık yüzde 45.03 
Istarancalar yüzde 28.63

Barajların  
doluluk oranları 

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın şehir hastaneleri 
finansman modelinde kamu özel işbirliği modelinden vazgeçildiği yönündeki açıklamalarını değerlendiren CHP İstanbul 

Milletvekili Dr. Ali Şeker “Şehir hastanelerinin de bir an önce kamulaştırılması gerekmektedir” dedi

DİSK Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 
2 No'lu Şube Başkanı Adil Çiftçi’nin kız 
kardeşi Ümmiye Demir tedavi gördüğü 

hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir tedavi gör-
düğü hastanede hayata gözlerini yuman Ümmiye 
Demir'in cenazesi bugün  (15 Kasım 2019 Cuma) 
Sefaköy Merkez Camii'nden Cuma namazı sonrası 
kılınan cenaze namazının ardından Sefaköy 
Mezarlığına defnedildi. 

Kalabalık uğurladı 

Cenaze törenine kalabalık bir katılım gelerek,  
DİSK Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 2 No'lu 
Şube Başkanı Adil Çiftçi’yi acılı gününde yalnız bı-
rakmadı. CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydo-
ğan, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK 
Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Beylik-
düzü Belediye Başkan Yardımcısı Mülayim Demir-
taş, İstanbul Gazeteciler Dernek Başkanı Mehmet 
Mert, Tüm Bel Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı 
Kadri Kılıcı, CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal 
Canpolat, Küçükçekmece Belediye Başkan Aday 
Adaylarından Çetin Çapan, DİSK eski başkanla-
rından Başkanı Rıdvan Budak ve birçok siyasi parti 
temsilcisiyle birlikte DİSK İstanbul Şube ve tüm 
şube başkanları yanı sıra binlerce insan katıldı.  
TACETTİN CEM SANCAR 

Adil Çiftçi’nin acı günü 

Adil 
Çiftçi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla kuru-
lan, başkanlığına eski Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü emekli vali yar-
dımcısı Cumhur Güven Taşbaşı getirilen Turizm 
Platformu, kent turizminin gelişmesine yönelik yatı-
rım, denetim, iletişim, tanıtım ve pazarlama konula-
rında koordinasyonu sağlamak üzere görev alacak. 
Şehrin turizm gelirleri ile turist sayısını arttırmaya 
yönelik çalışmalarında, sektör temsilcileriyle işbirliği 
ve koordinasyon içinde yol alacak Platform, İstan-
bul'un özgün değerlerini geliştirmek üzere de çalışa-
cak. Böylece, İstanbul rakip destinasyonlarla 
yarışabilen güçlü bir kent olacak. Platform'da, İBB 
üst yönetimi, Valilik Birimleri, Sektör Temsilcileri 
(TÜRSAB, TÜROB, TTYD, İTO, İRO vb.)Meslek 
Odaları, Vakıflar, Uluslararası Kurumlar, Duayenler 
ve İBB Kardeş Şehirleri'ne kadar sektörün çok geniş 
yelpazede temsilcileri yer alıyor. 

Lansman toplantısı yapılacak 

Platform turizm çalışmalarını, inanç turizmi, sağlık 
turizmi, tarih-kültür-sanat-aktivite turizmi, ekotu-
rizm-doğa/gençlik turizmi, eğlence-gastronomi tu-
rizmi, spor turizmi, kongre turizmi, kruvaziyer 
turizmi, iş turizmi ve eğitim turizmi gibi komisyon-
larla yürütecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu'nun katılımıyla 18 Kasım Pazartesi günü, saat 
10.30'da İstanbul Kongre Merkezi Beyazıt salo-
nunda yapılacak lansman toplantısında, İstan-
bul’un turizm potansiyeli ve geleceği bütün yönleri 
ile masaya yatırılacak. İBB’nin turizmle ilgili tüm 
birimleri ileyönetim kadroları sektörle buluşma 
olanağı yakalayacak. İmamoğlu’nun göreve gelme-
sinden sonra kurulan İstanbul Turizm Platformu, 
kurulduktan sonra turizm konusunda çeşitli 
çalışmalarda bulundu.

İstanbul turizmi 
masaya yatırılıyor

Ali 
Şeker

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu'nun seçim vaatleri arasında bulunan 

'İstanbul Turizm Platformu' kuruldu. Platfor-
mun, sektör temsilcileriyle bir araya geleceği, 
turizmin her yönüyle tartışılıp görüşüleceği 

tanışma toplantısı 18 Kasım'da İstanbul Kongre 
Merkezi'nde yapılacak 
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K KTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 
Lefkoşa’da düzenlenen KKTC'nin 
36'ncı kuruluş yıldönümü törenlerinde 

konuştu. KKTC'nin kurulurken, kuruluş kara-
rında ve Bağımsızlık Bildirgesi’nde çözüm me-
sajı verdiğini anımsatan Akıncı, "Kıbrıs 
adasında iki halkın kendi milli benliklerini ko-
ruyarak, kendi kesimlerinde huzur ve güven 
içinde yaşamaya ve kendi kendilerini yönet-
meye hakları olduğuna inanç ifade 
edilmiştir. Ayrıca iki halkın eşit düzeyde müza-
kerelerle, barışçı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaş-
malarının mümkün ve zorunlu olduğu 
belirtilmiştir. Bunun da ötesinde, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin ilanının, iki eşit halk 
arasında Federasyon çatısı altında bir ortaklı-
ğın kurulmasına engel değil, hatta kolaylaştırıcı 
olacağı da özellikle vurgulanmıştır" dedi. 

Yapıcı anlaşmalar lazım 

Berlin'de 25 Kasım'da BM Genel Sekreteri An-
tonio Guetteres’in daveti ile Rum Lider Nikos 
Anastasiadis ile bir araya geleceklerini ifade 
eden Akıncı, “Siyasi eşitlik, güvenlik ve özgür-
lük içinde bir gelecek inşası için, meşru hak ve 

çıkarlarımızı sonuna kadar savunarak yapıcı 
bir tutumla orada bulunacağız. Elbette bu ya-
pıcı anlayışımızın muhataplarımızda da olma-
sını isteyeceğiz. Bu toplantının verimli ve 
olumlu bir adım oluşturmasını temenni ediyo-
rum" diye konuştu. 

Çağrılara kulak tıkandı 

Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması için 
adımlar atılması gerektiğine işaret eden Akıncı, 
"Doğalgaz konusu ile ilişkili olarak izlenebile-
cek üç yol vardır. Bunlardan ilki Rum tarafının 
tek taraflı olarak yürüttüğü çalışmaları, Kıbrıs 
sorunun çözümüne kadar askıya alması, 
bunun karşılığında bizim de çalışmalarımıza 
ara vermemizdir. Yani bir çeşit moratoryuma 
gitmektir. Bu yönde geçmişte yaptığımız çağrı-
lara kulak tıkanmıştır. Şimdi de durum aynıdır. 
İkinci yol bizim önerdiğimiz ortak komite ve 
ortak zenginliği birlikte planlama ve adil ölçü-
ler içinde paylaşma yoludur. Ancak bu öneri-
miz de şu ana kadar kabul görmemiştir. Bu 
durumda geriye kalan üçüncü yol, herkesin 
kendi çalışmalarını ayrı ayrı yapmasıdır ki, şu 
anda yapılan budur" ifadelerini kullandı.
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ABD Dışişleri Bakanı Mike 
Pompeo, DEAŞ karşıtı koa-
lisyonun bakanlar düze-

yinde gerçekleştirilen toplantısında, 
DEAŞ ile savaşan uluslararası koalis-
yonun Avrupalı   ve diğer üyelerinin, ele 
geçirilen DEAŞ üyelerini geri almaları 
ve yargılamaları gerektiğini söyledi. 
ABD öncülüğü'nde Washington'da ya-
pılan toplantıya yaklaşık 30 koalisyon 
üyesinden gelen dışişleri bakanları ile 
üst düzey yöneticiler katıldı. Toplan-
tıda konuşan Dışişleri Bakanı Pom-
peo, koalisyonda bulunan ülkelerin 
DEAŞ’ın işlediği vahşetten sorumlu 
tutulan binlerce yabancı savaşçıyı geri 
almalarının şart olduğunu söyledi. 
Pompeo, "Gözaltına alınan yabancı 
savaşçıların çoğu Avrupa'dan geliyor, 
ancak ülkeler onları geri almak konu-
sunda isteksiz davranıyor. Onları ada-
lete teslim etmek DEAŞ’ın halifeliğini 
diriltmesi ve ideolojisini ihraç etmesini 
engelleyecektir” ifadelerine yer verdi. 

AFGANİSTAN'DA 28 
Eylül'de yapılan cum-
hurbaşkanı seçiminin 

sonuçlarının açıklanmasının ikinci 
kez ertelenmesinin ardından, oyla-
rın yeniden sayılması için çabalar 
sürüyor. Afganistan Bağımsız 
Seçim Komisyonu, adayların tep-
kileri üzerine iki gün önce durdu-
rulan sayım işleminin kaldığı 
yerden devam etmesi için görüş-
melerin sürdüğünü açıkladı. Ko-
misyonun, adayların oyların 

yeniden sayılmasıyla ilgili kaygıla-
rını gidermek için gereken cevap-
ları verdiği ifade edilen 
açıklamada, amaçlarının seçim 
sonuçlarının şeffaf şekilde duyu-
rulması olduğu vurgulandı. 
Öte yandan Afganistan Özgür ve 
Adil Seçim Vakfının Sözcüsü 
Samira Rasa, oy sayımının durdu-
rulması ve seçim sonuçlarının 
açıklanmasının ikinci kez ertelen-
mesi nedeniyle halkının endişeli 
olduğunu söyledi.  

Komisyonun, sonuçların açıklan-
masını erteleyerek zaman kaybı 
yaptığını dile getiren Rasa, bu du-
rumdan halkın güveninin zedelen-
diğinin altını çizdi. Daha önce 19 
Ekim'de açıklanması hedeflenen 
seçim sonuçları, 14 Kasım'a erte-
lenmişti. Afganistan İcra Kurulu 
Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı 
Abdullah Abdullah, cumhurbaş-
kanı  adaylarından Gülbeddin 
Hikmetyar ve Rahmatullah Nebil, 
oyların yeniden sayılmasını iste-

mediklerini açıklamıştı.  
Taliban'ın 2001'de devrilmesinin 
ardından 4'üncü kez cumhurbaş-
kanı seçimi yapılan ülkede, Tali-
ban'ın tehditlerine karşı 
olağanüstü güvenlik önlemleri 
alınmıştı. 14 cumhurbaşkanı ada-
yının yarıştığı seçimde, 9 milyon 
600 bin seçmenden 2 milyon 695 
bini oy kullanmıştı. Ülkede, 
2014'te gerçekleştirilen cumhur-
başkanlığı seçimlerine katılım 
yüzde 50'nin üzerindeydi.

TÜRK Ukrayna İşadamları Derneği 
(TUİD) ve hukuk firmaları tarafından 
düzenlenen forumda konuşan Uk-

rayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım 
Bakan Yardımcısı Yuliya Sviridenko, Ukray-
na'da kamu-özel sektör ortaklığında yapılması 
öngörülen altyapı projeleri için yabancı yatırım-
cıları ülkelerinde görmek istediklerini söyledi. 
Kamu imtiyazı modeliyle ilgili bilgi veren Uk-
rayna Altyapı Bakanlığı Danışmanı Viktor Dov-
gan ise, Türk şirketlerinin yaptıkları projelerden 
çok memnun olduklarını ve Türklerin yeni ihale-

lere daha aktif katılımını beklediklerini belirtti. 

Müzakereler yakında 

Forumun açılışında konuşan Türkiye'nin Kiev 
Büyükelçisi Yağmur Güldere, Ukrayna'nın Tür-
kiye için stratejik öneminin altını çizerek, "İkili ti-
carette 4 milyar dolarlık bir rakam söz konusu. 
Bunun 10 milyar dolara kolaylıkla çıkabileceğini 
düşünüyoruz. Türkiye Ukrayna'da yaklaşık 3 
milyar doları bulan önemli yatırımlara sahip. 
Ukrayna'nın da Türkiye'de daha fazla yatırım 
yapmasını arzu ediyoruz" dedi. Bu doğrultuda 

atılması gereken en önemli adımın serbest tica-
ret anlaşmasının (STA) imzalanması olduğunu 
vurgulayan Büyükelçi, "Mevcut planlama, ocak 
ayında yeni bir müzakere turu yapılması yö-
nünde. Çok uzun süredir gündemde olan bu 
anlaşmanın bir an önce tamamlanması iki ülke 
liderlerinin ortak talimatı" diye konuştu. 

Türk şirketleri çok aktif 

Türk şirketlerinin Ukrayna'da çok aktif oldu-
ğuna dikkat çeken TUİD Başkanı Burak Pehli-
van ise, "Ukrayna'da kamu-özel sektör ortaklığı 
yasasının kabul edilmesinin ardından bu fo-
rumu düzenlemeye karar verdik. 700'ün üze-
rinde Türk firmamız Ukrayna'da başarıyla 
faaliyet gösteriyor. Yalnızca gıda, inşaat, tekstil 
gibi klasik sektörlerde değil, Ukrayna ekonomisi-
nin hemen hemen her alanında güçlü Türk fir-
malarına sahibiz" dedi. Doğuş İnşaat Ukrayna 
Ülke Müdürü Süha Canatan da şirketin faali-
yetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bugüne 
kadar şirket olarak dünya genelinde toplam be-
deli 20 milyar dolardan fazla 200'den fazla alt-
yapı projesini tamamladıklarını belirten 
Canatan, "Ukrayna'da önümüzdeki dönemde 
çok fazla altyapı projesi bekleniyor. Takip ettiği-
miz projelerden birinin veya birkaçının yapımına 
başlayarak Ukrayna'ya değer katmaya devam 
edeceğimizi umuyorum" diye konuştu. Limak 
Ukrayna Ülke Müdürü Ufuk Başaran ise, İstan-
bul Havalimanı başta olmak üzere şirketin ha-
yata geçirdiği büyük projelerin tanıtımını yaptı. 
Limak'ın Ukrayna'nın Dnipro kentinde metro 
inşaatını sürdürdüğünü belirten Başaran, şirke-
tin bu ülkede yol ve baraj gibi altyapı projelerine 
de girmeyi hedeflediğini söyledi. DHA 

Afganistan’da seçim sil baştan 
Afganistan’da 28 Eylül’de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanmasının  
ikinci kez ertelenmesinin ardından, oyların yeniden sayılması için çabalar sürüyor

AKDENIZ’DE KKTC 
ASLA DISLANAMAZ 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminden KKTC ve  
Türkiye’yi dışlama politikası bu gerginliğin azaltılmasına yardımcı olmadığını ifade ederek, "Sırf bu dışlama politikası uğruna 

coğrafi gerçekliğe ve ekonomik akla uygun olmayan projeler hayata geçirilmeye çalışılmaktadır” dedi 

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Türkiye-Ukrayna Altyapı Forumu'nda, ülkede hayata geçirilmesi planlanan altyapı projeleri için Türk şirketlere çağrıda bulunuldu 
Türkiye’nin hedefi Ukrayna pazarı 

Avrupa ülkelerine 

ÇAĞRI

BAKANLIĞIN resmi inter-
net sitesinde yer alan 
açıklamada, F-35 üretici-

lerinin ALIS’i F-35 sisteminin 'bilgi 
işlem belkemiği' olarak tanımladığı 
ve ALIS’in hava aracının idamesi, 
bakımı, planlaması ve desteği kap-
samında kullanıldığı vurgulandu. 
Örnek olarak, hem operatörler, hem 
de bakımcıların ALIS’i iş siparişleri 
ve otomatik parça siparişinde kulla-
nabildiği söylenirken, F-35 siste-
minde, araç yere indikten sonra 
sisteme ALIS’in yüklenmesini sağ-
layan geniş bir sensör yelpazesi bu-
lunduğu belirtildi. Bu sistemin 
aracın nasıl performans gösterdiğini 
analiz edebildiği, eskiyen parçaları 
belirleyebildiği ve bunların siparişini 
verebildiği belirtildi.  

İhtiyaçları karşılamıyor 

ABD Savunma Bakanlığı satın alım 
ve sürdürülebilirlik müsteşarı Ellen 
M. Lord, Perşembe günü konuyla 
ilgili ABD Silahlı Hizmetler Komi-
tesi’nin iki alt komitesine ait ortak 
basın toplantısında şunları söyledi: 
“Ne yazık ki şu an gördüğümüz 
üzere ALIS, savaş aracının ihtiyaç-
larını karşılayamıyor. ALIS’te görü-
len sorunları çözebiliriz ve 
çözmeliyiz.” 

Detaylı planlama var 

Savunma Bakanlığı’nın ALIS so-
rumluluklarını belirli bir süre zar-
fında tamamlamaları için belirli 
kişilere verdiğini belirten Lord, şöyle 
devam etti: “Şu an yaptığımız şey, 
ödenen vergilerin doğru kullanıl-
ması için ve aracın ihtiyaçlarının 
karşılanması için yeniden inşa 
etmek ve bunun hangi kapasitede 
uygulanabileceğine yönelik detaylı 
bir plan üzerinde çalışıyoruz.” 
Lord’un yanında ABD Hava Kuv-
vetleri Korgenerali Eric Fick de 
mevcut ALIS sisteminin 3.1.1.1 ver-
siyonuna sahip olduğunu, fakat 3.5 
versiyonu üzerinde çalışıldığını vur-
guladı. Fick, söz konusu gelişmenin 
“kullanıcılara daha iyi bir sistem su-
nulması için temel işlevselliğe 300 
sabitleme tamiri” içerdiğini belirtti.  

F-35 sorunu 
çözülmeli

TÜRKİYE ile ilişkilere de değinen KKTC 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı şunları söy-
ledi: "Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuri-
yeti ile yakın işbirliği ve kardeşçe 

dayanışmamızı sürdürmeye devam edece-
ğiz. Türk ulusu ile Kıbrıslı Türkler olarak bizi 
bir araya getiren çok geniş bir ortak payda-
mız olduğunun bilincindeyiz. Bu ortak 

payda, Atatürk ilke ve devrimleridir, demo-
kratik, laik cumhuriyet anlayışıdır; fikri hür 
vicdanı hür nesiller yetiştirme kararlılığıdır.  
Atatürk’ün barışçı ve çağdaş değerlerine 
daha ilk günden sıkı sıkıya bağlanan Kıb-
rıslı Türkler bu ilkeleri bundan sonra da 
rehber edinmeye devam edecektir.  
‘Dünyada her şey için, hayat için, başarı 

için en hakiki yol gösterici bilimdir’ diyen 
Büyük Önder’in gösterdiği yoldan şaşma-
mak esastır. Kıbrıslı Türkler, aradan geçen 
bunca yıldan ve yaşadıkları bunca acı  
deneyimden sonra özgürlüklerinin, özgün-
lüklerinin, eşitliklerinin ve güvenliklerinin 
tehdit altına alınmasına asla razı  
olmayacaklardır." DHA

Türkiye ile ortağız 

Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) 
Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı

ABD Savunma Bakanlığı tarafından 
F-35 programının kritik bir parçası 

olan Otonom Lojistik Bilgileri  
Sistemi’nin (Autonomic Logistics  
Information System/ALIS), savaş 

aracının ihtiyaçlarını karşılayamadığı 
belirtilerek, “ALIS’te görülen  

sorunları çözebiliriz ve çözmeliyiz” 
denildi. Buna göre sistemde  

değişikliğe gidilebileceği ifade edildi
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 ATOL
 BİDE
 BİLİ
 ÇARPAN
 ÇİÇEKLENME
 EHLİ
 EMİN
 ETİL
 FİLE
 FİLM
 GÜLLÜ
 HALT
 HAMİ
 HARMAN

 İGLU
 İZAH
 İZMİR

 KÂKÜL
 KEFE
 MEST

 MEZRA
 MÜHRE
 NEON
 ONLU
 OVMA
 ÖLÇÜT
 ÖLET

 ÖZNEL
 PETROL

 RAVNT
 REKOR
 RESUL

 RİNT
 SUAL
 TELG

 TELİN
 TENASÜL

 UMUR
 ÜLEŞ

 ÜLKÜ
 VELİ

 VİŞNE
 VURGULU

Ü V E Y K A R D E

Ü M T V E R C

3 HARFLİ
 BOR
 DEN
 ELA
 REN

4 HARFLİ
 BİDE
 BLÖF
 DERE
 EZİŞ
 FREN
 KAVİ
 LAİK
 MENÜ
 META

 MEZE
 MODA
 NANE
 NARA
 ÖNAD
 REZE
 TÖRE

5 HARFLİ
 AVİZO
 ECDAT
 EMTİA
 İRONİ
 KARNİ
 LEYDİ

 ÖBÜRÜ

 VEKİL

6 HARFLİ
 ARAYIŞ
 DIŞYÜZ
 ERİTEN

 OTORAY
 REOMÜR

 TALKIN
 TEKRAR

10 HARFLİ
 BİBLİYOMAN

 ÖZİŞLERLİK
 ÜMİTVERİCİ

 ÜVEY KARDEŞ

SOLDAN SAĞA:
1. Resmî törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası 
beline kadar yırtmaçlı, siyah erkek ceketi veya takımı. 
- Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant. 
2. Güçlü bir biçimde (çalınmak). 3. Veba. - Gereğinden 
çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse). 4. Rusya 
Federasyonu’nda geçerli olan para birimi. 5. Mutluluk. - 
Fayda, yararlılık. 6. Boğaz mukozasının şişmesi, boğak, 
hunnak. 7. Karahumma. - Küçük tekne kaptanı. 8. Yen-
mek. 9. Aklama, temize çıkarma. - Üslup, stil.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1. Işık ölçümü. 3. Çalım. 4. Mevzu. - Muhtıra. 5. Sarıya 
çalan açık kahverengi. 6. Mercan adası. - Gelir. 7. Zeki 
ve becerikli olmadığı hâlde kendini öyle sanan kimse. 9. 
Tarifesi olmayan.
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8 9
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3 6 1
6 1
1 8 2 3
4 2 8

1 2 9
4 5 2 3

1 4 6

Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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mektup

Denetçi P Bir kümes

Uygun
bulmama K Derslik

Kekeme S Parça, Bozukluk F Kerim'in
71.suresi

yarayan

tümü
Sodyum
(Simge) A Valide A

Bilinmeyen
tarih

Bir tür
gelincik F ek olarak

parça Z Vilayet
100 m²

Ayva vb.
meyvelerin
yenmeyen
iç bölümü

A
M U R A K P oyuncu E N G N B E N L Bir pasta

türü

(bitki) E K L E R
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kadem S E Z E N A K S U Bir nota F A veya iki

müzik

Nobelyum
(Simge)

Azotlu bir
madde N O Avuç içi A Y A konutu

Kiloamper

F U T kalan yer K R Beddua A H R Vücud
hücreleri D Ü E T M E K

Seda L Birbirine
dikey olan

Ses
etkileri

Dingil E F E K T S E S benzin

alet R verilen yol A K L Kerim'in
87.suresi

Özel yer A L A
S A D A Ucu keskin

olan
Kanda idrar E Teras,

sundurma O J E âlet O L E Enerji

Uzun

Temiz K S Ü R E M Ö R E K E
M A K S biçiminde
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Ek çizgisi V Y A K A unun U Uyuyan R
Hiçbir

olmayan R Hararet V Y V
Litre
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devrinde L T U N L U K

S F R Kara
Kuvvetleri A B E S Aza

Tir Ü Y E
bulunan

isyan eden A S K N A Armoniyi

seslerin D O L U olan

A K L Özü olan giydikleri
etek, iç etek J Orta V K Temel B A Z

Gizlilik ve

belirten

Onama
sözü

S Hemen
hemen Â Kez, yol, K E R E
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Tunç Ü S demir Ö C Ü Arkaizmle
ilgili A R K A K resmî dili

Damla H N D U At
yavrusu L

B R O N Z Çocuk
dilinde kedi P S propaganda

sözü S L O G A N Beyaz E N T E
Ütü ile E Viyola A L T O gözü pek A C A R müsaade R U H S A T R U A M
Ü T Ü L Ü N O T A Elektrik

Tramvay
ve Tünel E T T Yapma,

etme K A Gölge S A Y E

    
     

   

     
  

D ü n k ü  Ç ö z ü m l e r

 

  

  

Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.com
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KAN MERKEZİ AFEREZ SETİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/570555
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 (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :KAN MERKEZİ AFEREZ SETİ ALIMI

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

b) Teslim yeri :T.C Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi -Laboratuvar Deposu

c) Teslim tarihi :.Setlerin kullanımı için gerekli cihaz/cihazların ilgili bölüme kurulumu 
30 (otuz) takvim günü içerisinde gerçekleştirilecektir. İdarenin yazılı 
talebi doğrultusunda 7(Yedi) iş günü içerisinde peyder pey sipariş 
miktarlarının teslimatı yapılacaktır. Teslimat programı 20.12.2020
tarihinde sona erecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik 

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

b) Tarihi ve saati :09.12.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1.) İsteklilerin İhale Tarihi itibarıyle T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz ulusal Bilgi Bankasına veya Ürün Takip Sisitemi
(ÜTS)'ye Kayıtlı olması ve bu belgenin İnternet Çıktısını teklif zarfı içerisinde sunmalarI gerekmektedir,
2.) İsteklilerin İhale tarihi itibarı ile Teklif ettiği Ürünün İmalatçısının veya İthalatçısınında T.C. İlaç ve Tıbbi
Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya Ürün Takip Sisitemi (ÜTS)'ye kayıtlı olması ve İsteklininde T.C. İlaç ve
Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya Ürün Takip Sisitemi (ÜTS)'nde Yetkili Satıcı olduğuna dair bel-
genin İnternet Çıktısını teklif zarfı içerisinde sunmaları gerekmektedir.
3.)T.C. Sağlık Bakanlığının 2010/11 Sayılı Genelgesi gereği İhale tarihi İtibarı ile İstekliler tarafından Teklif
edilecek malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve T.C. Sağ-
lık Bakanlığı Tarafından Onaylıdır Belgesinin İnternet çıktısı sunulmalı veya Ürün Takip Sisitemi (ÜTS)'ye
kayıtlı olması gereklidir.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz ulusal Bilgi Bankasına kayıt zorunluluğu
olmayan kalemleri teklif eden istekliler kayıt zorunluluğu olmadığına dair gerekçeli belgelerini İhale Teklif
Zarfı içerisinde sunmalıdır.
4) Sağlık Bakanlığının 2010/11 sayılı genelgesi gereği; İhale tarihi itibarı ile, İstekliler teklif ettikleri ürünle-
rin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında “Sağlık Bakanlığından onaylıdır” ibaresi bulunan
onaylanmış ürün numarasını veya Ürün Takip Sisiteminde kayıtlı (ÜTS)' kayıtlı barkod numarasını teklif-
lerinde yazılı olarak belirteceklerdir. 
5.) Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi" teklif
dosyası ile birlikte sunulacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
a-) İstekliler testlerin kullanımı için gerekli cihazlara ait katoloğu sunmalıdır. Başka bir dilde sunulan ka-
taloglar, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin
veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.
b-)İstekliler 1(bir) adet numuneyi son teklif verme saatinden önce ihale teklif zarfı ile birlikte verecekler-
dir. Numuneler firma adını açıkça belirten, malzemelerin ihale sıra numarası ve adını gösteren dizi pusu-
lası ile birlikte ve her bir numunenin üzerinde firma adı, kalem numarası, malzeme adı yazılı etiketlenmiş
olarak teslim edilecektir. Bu şekilde teslim edilemeyen numuneler değerlendirmeye alınmayacaktır. Nu-
munenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca
ücret ödenmeyecektir.
c-) Alım konusu malzemelerin kullanımı için gerekli olan cihaz/cihazlarla birlikte komisyon gerek gördü-
ğünde isteklilere yazılı tebliğ doğrultusunda istekliler 3 (üç) takvim günü içerisinde ilgili birime cihazla-
rını kurarak demonstrasyon yapacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü Tıbbi Sarf Malzeme veya kit karşılığı cihaz satış işi
benzer iş olarak kabul edilecektir.
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 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 gönde-
rilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 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

KAN MERKEZİ AFEREZ SETİ ALIMI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1084799)

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon
Bölümü ortaklığında bu yıl ilki düzenlenen KAG: Kore Animasyon Günleri Türkiye başladı. Kore
animasyonunun önemli aktörlerini ve ürünlerini Türk izleyicisi ve animasyon sektörüyle 
buluşturmayı hedefleyen etkinlik ücretsiz düzenlenen film gösterimiyle bugün devam edecek

A nimasyon üretimi, eğitimi ve
teknolojisinin geliştirilmesi-
nin çok önemsendiği,

SICAF gibi önemli uluslararası ani-
masyon festivallerine, animasyon
merkezi ve animasyon müzesine
sahip Güney Kore uzun süredir küre-
sel animasyon ve oyun sektörünün
önemli bir parçası. Günlük kamusal
hayatın içine entegre olmuş Küçük
Otobüs Tayo ve Larva gibi sayısız ka-
rakter tasarımı, sanal dünyada öykü
anlatımının çok popüler bir türü web-
toon ve 2015 verilerine göre 600 mil-
yon dolar hacme yakın ithal de edilen
Harika Kanatlar gibi uzun metraj
animasyonlar, Küçük Penguen Po-
roro, Pucca, Katuri ve Kakao Arka-
daşlar gibi animasyon dizileri ve
oyunlarına sahip ülke, dünyada adın-
dan söz ettiriyor.

Türkiye olarak takipteyiz

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkon-
solosluğu ve Bahçeşehir Üniversitesi
Çizgi Film ve Animasyon Bölümü
ortaklığında bu yıl ilki düzenlenen
KAG: Kore Animasyon Günleri Tür-
kiye, Kore animasyonunun önemli
aktörlerini ve ürünlerini Türkiye’de
hem izleyici hem de Türk animasyon

sektörü ile buluşturdu. Dün başlayan
etkinliğe FunnyFlux yaratıcı yönet-
meni Jung Jin Hong, EBS-Korea
Educational Broadcasting System
Animasyon Bölümü Başkanı Han
Kil Nam bulunuyor. Ayrıca Köpekler
Adası ve Kabakçığın Hayatı filmleri-
nin animasyon yönetmeni Kim Keu-
keleire katıldı. Kore animasyonunun
uzun yıllardır kemik bir izleyici kitlesi
olduğuna dikkat çeken Bahçeşehir
Üniversitesi (BAU) İletişim Fakültesi
Çizgi Film ve Animasyon Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan,
“Kore, oyun alanında çok gelişti.
Üniversite olarak biz de takipteyiz. 3
yıldır yaz okulları yaparak Kore ani-
masyoncularını ülkemize davet edi-
yorduk. Bir animasyon günleri
düzenlememiz için İstanbul Başkon-
solosluğu’ndan teklif geldi. Türki-
ye'deki animasyon sektörünün Kore
animasyon sektörü ile bir iş birliği
yapması bizim için çok kıymetliydi.
Hemen kabul ettik ve birlikte bir et-
kinlik organize ettik” dedi.

Özel sektör desteği bekleniyor

Kore animasyonunun özellikle
çocuk dizileri alanında çok ileri bir
noktada olduğunu dile getiren Prof.

Dr. Nazlı Eda Noyan şunları söy-
ledi: “Kore karakter tasarımları çok
iyi. Oyun tasarımında da çok ve-
rimli ve fazla iş üreten bir ülke. Do-
layısıyla Türkiye'de de belirli bir fan
kitlesi var. Son yıllarda Türkiye'deki
üniversitelerde animasyon üzerine
bölümler açılmaya başladı ve insan
kaynağı ve fonlama eksiği var. Biz
bu bölümlerin maddi anlamda
daha fazla destek görmesini istiyo-
ruz. Bu Türkiye’de bebek sektör de-
diğimiz bir sektör. Animasyonun
kültürel ve ekonomik değeri yeni
yeni anlaşılıyor. Bunu önemseyen ve
destekleyen devlet kurumları da
mevcut. Dolayısıyla ben bu sektör-
den umutluyum. Bu tür etkinlikler
ve festivaller de bu umudu yeşerti-
yor. Devletin yanı sıra özel sektör
desteği de bu sektör için çok önemli.
Bunun öneminin farkına varırsak
üretim anlamında Türkiye'nin
önünde hiçbir şey duramaz.” Kore
Animasyon Günleri Türkiye, bugün
film gösterimi ve Kim Keukeleire
yürütücülüğünde üniversite ve lise
öğrencilerinin katılımıyla düzenle-
necek tek günlük bir animasyon
atölyesiyle devam edecek. Tüm et-
kinlikler ücretsiz gerçekleştirilecek.

GUNLERI’NE
DAVET VAR

KORE KORE KORE KORE KORE KORE KORE KORE 

Türk dizileri çok popüler
Dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle izlenen Türk dizileri, Balkan ülkesi Bosna
Hersek'te de Türkiye'ye, Türk kültürüne ve Türkçeye ilginin artmasını sağlıyor

ÜLKE çapında yayın
yapan neredeyse tüm
kanallarda karşılaşılabi-

len Türk dizileri, bazılarında
Türkçe öğrenme isteğini ortaya çı-
karırken, bazılarında ise Türkiye'ye
dair güzel anılarını tazeliyor. 7'den
70'e her yaş grubundan izleyicilerin
yakından takip ettiği Türk dizileri,
genel olarak Türkiye sevdasının art-
masına da vesile olurken, Türk kül-
türünü ve geleneklerini de
Bosnalıların evine taşıyor. "Öyle Bir
Geçer Zaman Ki", "Kınalı Kar",
"Yaralı Kuşlar", "Kuzey-Güney",
"Elif", "Dila Hanım" ve "Bütün Ço-
cuklarım" dizilerinin yanınlandığı
OBN televizyon kanalı, ülkede Türk
dizilerinin yoğun olarak yayınlan-
dığı kanallardan biri olarak ön
plana çıkıyor. OBN Halkla İlişkiler
Müdürü Sasa Martic, Türk dizileri-
nin yeni bölümlerinin yayınlandığı
saatlerde kanalın reyting rekorları

kırdığını belirterek, tüm Avrupa'da
Türk dizilerinin yayınlandığı televiz-
yon kanalları arasında reytingi en
yüksek olan kanal olduklarını dile
getirdi. Dizi seçimlerini Bosna hal-
kının nabzına göre yaptıklarını ak-
taran Martic, yakın geçmişte
başından acı olaylar geçen Bosnalı-
ların belki de bu nedenle acıklı dizi-
leri daha çok sevdiğini ifade etti.
Martic, zaman zaman çekimleri
süren Türk dizilerinin setlerini de
ziyaret ettiklerini ve oyuncularla rö-
portajlar yaptıklarını belirterek,
"Türk oyuncular da Bosna Hersek'i
ve Bosna Hersek halkını çok sevi-
yor. Aslında bu karşılıklı bir sevgi."
ifadelerini kullandı.

Diziler sayesinde Türkçeye
merak sardı

Saraybosnalı üniversite öğrencisi
Benjamin Hadzihasanovic de yak-
laşık altı yıldır yoğun bir şekilde iz-

lediği Türk dizileri sayesinde
Türkçe öğrendi. Dilini geliştirmek
için bu yıl Yunus Emre Enstitüsü-
nün kurslarına da katılan Hadziha-
sanovic, "Daha önce hiç Türkçe
bilmiyordum. Diziler sayesinde bu
dili öğrendim." dedi. Türkiye ile
herhangi bir bağı olmamasına rağ-
men Türk dizilerini çok sevdiğini ve
zamanla dizilerde konuşulan basit
şeyleri anlamaya başladığını söyle-
yen Hadzihasanovic, "Özellikle dil-
bilgisi noktasında kendimi
geliştirmek için Türkçe kurslarına
başladım." diye konuştu. Hadziha-
sanovic, Türk dizilerinin günlük ya-
şantısını da etkilemeye başladığını
belirterek, "Mesela, arkadaşlarımla
dışarı çıktığım zaman Türk çayı içi-
yorum." dedi. Diziler sayesinde
Türkiye'yi de çok sevdiğini dile geti-
ren Hadzihasanovic, bir gün Türki-
ye'yi ziyaret etmek istediğini
kaydetti.

Müzik eğitimine Azebay-
can'ın başkenti Bakü'de
ağabeyi Abuzer Manafzade

ile 6 yaşındayken başlayan sanatçı
Turan Manafzade, klasik müzikte

uluslararası alanda tanınmış bir aile-
nin üyesi. Mimar Sinan Güzel Sa-
natlar Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Piyano Bölümüne de
12 yaşında başlayan Manafzade,

2017'de Azerbaycan Devlet Sanatçısı
unvanını aldı. Manafzade, piyano
virtüözü olan babası İslam Mana-
fov'un yönlendirmesiyle başladığı
sanat yolculuğu devam ediyor.

Azeri piyanist gitgide ünleniyor
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SAKATLIKLARLA boğuşan Trabzons-
por'a bir kötü haber de Filip No-
vak'tan geldi. Tecrübeli sol bek 
ülkesinin milli takım kampında ger-
çekleştirilen antrenmanda aldığı 
darbe ile sakatlandı. Novak 6 hafta 
sahalardan uzak kalacak. 
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk 
planları yapan Trabzonspor'da sakat-
lık kabusu bitmiyor. Bordo-mavili ta-
kımda istikrarlı oyunculardan biri 
olarak gösterilen Filip Novak, milli 
takım kampında tendonundan sakat-
landı. Novak, Çekya'nın, Kosova ile 
oynadığı karşılaşmaya davet edilen 
başarılı sol bek, antrenmanda sakat-
lık yaşayınca kadrodan çıkarılmıştı. 
29 yaşındaki oyuncu, 7. haftada oy-
nanan Ç.Rize maçında kasığından 
sakatlanıp oyundan çıkmış ancak bir 
haftalık tedavinin ardından sahalara 
dönmüştü. Trabzonspor, bu şok ha-
berle sarsılırken, Abdülkadir Ömür, 
Ekuban, Onazi, Sturridge, Obi Mikel 
ve Sosa'nın da sakatlıkları henüz geç-
miş değil. 

Yusuf'un da ağrıları var 

Trabzonspor resmi sitesinden No-
vak'ın yanısıra milli takım kadrosun-
dan çıkarılan Yusuf Sarı için de 
açıklamada bulunarak; "Çekya milli 
takım antrenmanında aldığı darbe 
sonucu sakatlanan oyuncumuz Filip 
Novak'ın milli takım doktoru tarafın-
dan yapılan ilk muayenesi ve tetkik-
leri sonucu sağ alt baldır soleus 
adelesinde kısmi yırtık tespit edilmiş 
olup ilk değerlendirmelere göre 6 
hafta civarında sahalardan uzak ka-
lacağı sağlık kurulumuza iletilmiştir. 
Tedavisine başlanan oyuncumuz 
Pazar günü Trabzon'a gelecek ve bu-
rada kulüp doktorumuz M.Hakan 
Ayaz tarafından tekrar değerlendirile-
rek tedavisine Trabzon'da devam edi-
lecektir. 
U21 milli takım kampında kasığın-
daki ağrıları nedeniyle kadrodan çı-
kartılan Yusuf Sarı ise Trabzon'a 
gelecek ve tedavisine burada başlana-
caktır." ifadelerini kullandı.

DÜN İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Av-
rupa Şampiyonası'na (EURO 2020) katılma 
hakkı elde eden milli takımımız 70 milyonu ve 
dünyadaki tüm Türkleri sevindirdi. Şimdi ise 
turnuvanın kuralarının ne zaman çekileceği ve 
maçların nerede oynanacağı merak ediliyor. 
İşte detaylar ve şampiyona statüsü haberi-
mizde. 
Fransa ve İzlanda gibi iki güçlü ülkenin bulun-
duğu grubu uzun süre lider götüren A Milli 
Takımımız dün Ali Sami Yen Spor Kompleksi 
Türk Telekom Stadyumu'nda Avrupa Şampi-
yonası'na gitmeyi garantiledi. İzlanda ile 0-0 
berabere biten maçta karşılaşan millilerimiz 
zaman zaman zor anlar yaşasa da vize alma-
sını bildi ve adını şampiyonaya yazdırdı. Şimdi 
ise EURO 2020 kuraları ne zaman çekilecek? 
EURO 2020 nerede düzenlenecek? soruları 
gündemde. Ayrıca turnuvanın statüsü de araş-
tırılıyor. 

EURO 2020 kura çekimi ne zaman? 

EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 
Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de Roman-
ya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek. 
ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirile-
cek kura çekimi sonrasında gruplar belli ola-
cak. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 
tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesin-
deki 12 kent ev sahipliği yapacak. Açılış maçı-

nın İtalya'daki Roma Olimpiyat Stadı'nda oy-
nanmasına karar verilen şampiyonanın, yarı 
final ve final karşılaşmaları ise İngiltere'nin 
başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oy-
nanacak. 

EURO 2020 maçları nerede oynanacak? 

Ocak 2013'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapı-
lan UEFA İcra Komitesi toplantısında, 'Av-
rupa için Avrupa Futbol Şampiyonası' prensibi 
doğrultusunda Euro 2020'ye, 13 ülkenin ev sa-
hipliği yapmasına karar verilmişti. 
Grup maçları, son 16, yarı final ve final: 
Londra (İngiltere) 
Grup maçları ve çeyrek final: 
Münih (Almanya), Bakü (Azerbaycan), 
Sankt-Peterburg (Rusya), Roma (İtalya) 
Grup maçları ve son 16: 
Kopenhag (Danimarka), Bükreş (Romanya), 
Amsterdam (Hollanda), Dublin (İrlanda), Bil-
bao (İspanya), Budapeşte (Macaristan), Glas-
gow (İskoçya) 
A Grubu: Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbay-
can) 
B Grubu: Sankt-Peterburg (Rusya) ve Kopen-
hag (Danimarka) 
C Grubu: Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş 
(Romanya) 
D Grubu: Londra (İngiltere) ve Glasgow  
(İskoçya) 

E Grubu: Bilbao (İspanya) ve Dublin (İr-
landa) 
F Grubu: Münih (Almanya) ve Budapeşte 
(Macaristan) 

EURO 2020 statüsü 

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası tam 13 ev 
sahibinin katılımıyla oynanacak. Yani maçlar 
13 farklı ülkede gerçekleştirilecek. Peki bu 13 
ülke Euro 2020'ye doğrudan mı katılacak? Bu 
sorunun yanıtı hayır. Hiçbir ev sahibi turnu-
vaya direkt katılamayacak. Euro 2020'ye katı-
lacak takım sayısı 24. Avrupa'daki 55 ülke de 
eleme maçları oynayarak bu 24 ülkenin içinde 
olmaya çalışacak. 

20 takım elemelerden gelecek! 

UEFA üyesi 55 ülke 10 gruba bölünecek. 5 

grup 6 takımlı, 5 grup ise 5 takımlı olacak. 
Grup maçları Mart 2019'dan itibaren oynan-
maya başlayacak. 10 grupta ilk iki sıraya alan 
takımlar (toplam 20) Euro 2020'ye katılım 
hakkını elde edecek. 
Geriye 4 takım kalacak. İşte UEFA Uluslar Li-
gi'nin Euro 2020'yle olan ilişkisi de bu noktada 
başlıyor. Son 4 takım belirlenirken UEFA 
Uluslar Ligi'nde A, B, C ve D Ligleri'nde grup-
larını lider olarak tamamlayan toplam 16 ülke 
play-off oynayacak. Her ligin grup liderleri 
kendi aralarında play-off oynayacak. Yani A 
Liginde 4 grubun liderleri birbirleriyle eşleşe-
cek. Eğer grup liderleri arasında zaten Euro 
2020'ye gitme hakkı elde etmiş takımlar varsa 
bunların yerine A Ligi'nde geriye kalan takım-
ların arasında en çok puan alan takım ya da 
takımlar play-off'a dahil edilecek.

Kabus  
sürüyor!

SÜPER Lig'in 12. haftasında Medi-
pol Başakşehir ile karşılaşacak olan 
Galatasaray'da mücadelenin mesaisi 
sürüyor. Sarı kımrızılılar kendi tesisle-
rinde çalıştı.  Florya Metin Oktay 
Tesisleri'nde gerçekleştirilen antren-
man dinamik ısınmayla başladı. Sarı-
kırmızılı futbolcular daha sonra 
gruplar hâlinde beşe iki dar alan 
oyunu oynadı. Antrenmanın devam 
eden bölümünde ise orta sonuçlan-
dırma ve şut sonuçlandırma çalış-
ması yapıldı. İdman, yenilenme 
koşusu ve soğuma hareketlerinin ar-
dından tamamlandı. Milli takım 
kamplarında bulunan oyuncular, an-
trenmanda yer almadı. Galatasaray, 
Başakşehir maçının hazırlıklarını 
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Cesar 
Grup Ümraniyespor ile yarın saat 
13.00'te Florya Metin Oktay Tesisle-
ri'nde yapacağı karşılaşmayla 
sürdürecek. DHA

Cimbom Başakşehir’e 
HAZIRLANIYOR

2 002 yılında düzenlenen Dünya 
Kupası'nda elde ettiği üçüncülükle 
milli takımımızın tarihindeki en 

önemli başarının sahibi olan Şenol Güneş 
bu kez de Avrupa Şampiyonası'nda boy 
gösterecek. Tecrübeli teknik direktör du-
rumdan duyduğu mutluluğu ve hedeflerini 
anlattı. 

İyi sonuçlar almak istiyoruz 

Şampiyona'ya katıldıkları için mutlu ol-
duklarını ifade eden Şenol Güneş, "Mart 
ayında başladık bu yarışa, marttan bu 
yana 9 ay oldu, 9 doğurduk ama Avrupa 
Şampiyonası'na katılıyoruz. Mutluyuz, se-
vinçliyiz. Tekrar bu heyecanı yaşatan her-
kese çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte iş 
yapmaktan yanayız. Avrupa Şampiyona-
sı'nda iyi sonuçlar almak istiyoruz ama 
yarından itibaren o çocuğa iyi bakmamız 
lazım, onu korumak lazım. Yeniden dünya 
şampiyonalarına ve Avrupa şampiyonala-
rına nasıl katılırız bunları düşünmemiz ge-
rekiyor. Bu takım bizim takımımız. Bu 
grupta önemli bir şans yakaladık, herkes 
bizi seviyor, sempatik bir takım haline gel-
dik. Büyük mesafe katettik. Tesadüflere bı-
rakmadan ilkeli ve planlı olmamız 
gerekiyor. Bir nesil gelsin, bizi kurtarsın ye-
rine bu nesillerin iyi olması için neler ya-
pılması için konuşulması gereken bir 
dönemdeyiz. O nesil içinde bende olaca-
ğım ama sadece bana bırakılırsa yine es-
kisi gibi oluruz" diye konuştu. 

Kapasite yetmiyor 

İstanbul'da maç oynamaya devam ede-
ceklerini belirten Güneş, "Zor bir maçtı. 
İlk yarıda onların sert oyununa cevap ve-

remedik. Aslında kapanıp hızlı çıkmak isti-
yorduk ama ikinci yarı bunu yapabildik. 
Amacımız risk almadan şampiyonaya git-
mek için gereken puanı almaktı bunu da 
başardık. Taraftar gayeti iyiydi. İstanbul'da 
üç büyük kulübün stadında maç yaptık, 
iyiki de yaptık. Bugün de Galatasaray'ın 
stadındaydık, başkan Mustafa Cengiz de 
maçı izlemeye geldi. Kendisine de söyle-
dim, teşekkür ederim. Kasımpaşa ve Ba-
şakşehir stadında da oynamak isteriz ama 
kapasite yetmeyebiliyor. İstanbul'da oyna-
maya devam edeceğiz ama Anadolu'da da 
olmaya devam edeceğiz. Yeni oyuncu pro-
fillerini Türk futbolunun stilini yeniden di-
zayn etmemiz gerekiyor. Hayallerimiz çok 
ama tabii bu hayallerin hepsini başarmak 
da benim ömrüm yetmez. Ben tek başına 
hayallerimizi gerçekleştiremem, birlik be-
raber içinde hepimiz bunu sağlamalıyız" 
dedi.  

Turnuvada yukarılara gidebiliriz 

Kazanarak çıkmaları halinde daha önemli 
olacağını ama sonuç olarak şampiyonaya 
gittiklerini söyleyen Güneş, "Moldova’nın 
kazanması zor. Engin Fırat hoca orada. 
Belki iş görürler ama zor gibi görünüyor. 
Hoca olarak 25 puana çıkarak buradan 
ayrılmak beni çok mutlu eder tabii. Son 
dakikalarda burada gol yeseydik çok 
büyük hayal kırıklığı olurdu ve o durum 
daha önemliydi. Aslında beraberlik beni 
mutlu ediyor. Kazanarak çıkmak tabii ki 
daha iyi olurdu ama bu da önemli. An-
dorra maçında bazı oyuncularımız yor-
gun. Ama yine de orada kazanacağımızı 
düşünüyorum. Tabii ki grup birinciliğini 
isteriz ama şu anda baktığınızda Ukrayna, 

Polonya birinci. İkinci olmak çok da prob-
lem değil. Avrupa Şampiyonası, çocukları-
mız için de bir imtihan olacak. 
Kaybetmeyi de öğrenmeleri gerekiyor. 
Hep kazanarak olmaz. Benim için asıl 
hedef Dünya Kupası. Tabii ki Avrupa 
Şampiyonası’nda önemli neticeler alarak 
tecrübe kazanmak istiyoruz. Ama bu tec-
rübeyle Dünya Kupası’na gidersek yukarı-
larda olacağımızı düşünüyorum ben" 
şeklinde konuştu. 

Enes'e forma yolu 

Enes Ünal'a Andorra mücadelesinde şans 
vereceğini açıklayan Şenol Güneş, "Arna-
vutluk ve Andorra maçında tamamen ka-
zanmaya oynadık, gol pozisyonlarını gole 
çevirmeyi beceremedik. Bugünkü maç öyle 
bir maçtı. İzlanda'nın maça iki forvet ile 
çıkmasını bekliyordum öyle de çıktılar. 
Duran topları iyi kullanıyorlar rakibin en 
önemli silahları buydu. Bizde ona göre bir 
takım çıkarmaya çalıştık. Kaan Ayhan, 
Okay Yokuşlu arasında tercih yaparak 
orta sahaya Okay'ı koydum. Hem Kenan 
hem de Cenk takımdan çıkınca Burak ve 
alternatifi Enes kalmıştı. Enes iyi du-
rumda. son maçta oynatacağım. Aynı şe-
kilde Schalke'den Ahmet Kutucu'yu da 
alacağım. Onları da görmem gerekiyor. 
Alternatif yaratmamız gerekiyor, kadroyu 
genişletmemiz lazım. Ahmet Kutucu hare-
ketli bir isim. Kanatta oynayabilir, forvette, 
değerlendireceğiz" açıklamalarında 
bulundu.  

Cumhurbaşkanı da bu heyecanı taşıyor 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
ABD seyahatinden hemen sonra maça 

gelmesinin çok önemli olduğunu vurgula-
yan deneyimli teknik adam, "Cumhurbaş-
kanı'nın çok önemli kararların ve 
görüşmelerin olduğu bir seyahetten direk 
maça gelmesi çok önemli Cumhurbaşkanı 
soyunma odasına geldi ve bizi de tebrik 
etti. İşçimiz, köylümüz, halkımız bizi nasıl 
destekliyorsa içlerinde nasıl heyecan taşı-
yorsa Cumhurbaşkanı'nda da bu var diye 
düşünüyorum. Cumhurbaşkanı zaten ma-
kamı dışında bir futbol adamı, futbolun 
bilen biri. Cumhurbaşkanı'nın seyahati 
onun için yorucuydu ama beraaber olmak 
ve Avrupa Şampiyonası'na katılmak onu 
dinlendirdi. Ben terden duramıyordum 
ama o bizi bekledi. Kendisine teşekkür 
ediyorum" diye konuştu. 

Kıran kırana oldu 

İzlanda ile deplasmanda oynadıkları mü-
cadele bugünkü gibi diri olsalardı kazana-
bileceklerini belirten Şenol Güneş, 
"Futbola farklı yorumlar yapılabilir. Me-
sela deplasmandaki maçta bugünkü kadar 
diri olsaydık, biz orada kazanırdık. İki 
takım da kıran kırana oynadı bugün. İki 
takım da kontrollü ve baskılı oynamaya 
çalıştı. Gol atmadan çok gol attırmamayı 
düşündüler. Biz buna rağmen ikinci yarıda 
çıktık. 0-0 olunca eleştiriler var. Ben de ka-
zanmayı isterdim. Yusuf'la başlayabilirdim 
ama geride daha dikkatli oyunculara ihti-
yacım vardı. Okay bugün iyiydi. Fransa 
maçında ağır kalmıştı ama bugünkü maç 
tam ona göre gelişti. Oyunun formatını iyi 
irdelemek gerekiyor. Dönen top konu-
sunda da bu maçta çok dikkatliydik. 
Cengiz ve Hakan daha iyi olabilirdi" 
değerlendirmesinde bulundu. DHA

Herkese tesekkürler
A Milli Futbol Takımı ile yine büyük bir turnuvada yer alacak olan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, gö-
reve geldiklerinden itibaren 9 ay geçtiğini, d9 doğurduklarını ancak şampiyona gitmeyi garantilediklerini açıkladı. Güneş;  
Mutluyuz, sevinçliyiz. Tekrar bu heyecanı yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte iş yapmaktan yanayız" dedi

Gözler Avrupa Şampiyonası’nda
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Yıllar sonra bir büyük turnuvaya daha gidiyoruz. Oluşturulan genç jenerasyon 
meyvelerini verdi ve artık adımızı dünyaya duyurma zamanı geldi. Kasım ayı 
sonunda finaller için yapılacka kura çekimi ile rakiplerimiz de belli olacak.  
Futbolcularımız da yaptıkları açıklamalarla bu duygunun tarifsiz olduğunu 
ifade ettiler. 70 milyon ve dünyada yaşayan milyonlarca Türk, oyuncularımızı 
bağrına bastı. Şimdi ise o slogan yankılanıyor: Türkler bitti demeden bitmez!

F ransa ve İzlanda ile verdiği-
miz grup mücadelesinden 
galip çıktık ve adımızı 

EURO 2020 finallerine yazdırdık. 
Perşembe akşamı rakibi İzlanda ile 
0-0 berabere kalan millilerimiz 
büyük bir başarıya imza attı. Artık 
rakiplerimizi bekliyoruz.  Karşı-
laşma sonrasında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye 
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat 
Özdemir'in yanısıra oyuncularımız 
açıklamalarda bulundu. 

Genç ve dinamik bir takımımız var 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, A Milli Futbol Takımı'nın İz-
landa ile 0-0 berabere kaldığı ve 
Avrupa Şampiyonası'na katılmayı 
garantilediği maçın ardından ya-
yıncı kuruluşa açıklamalarda bu-
lundu. ABD seyahatinin hemen 
sonrasında maçı izlemeye gelen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bununla 
alakalı olarak, "Gerçekten uzun, yo-
rucu bir yolculuk ama her şeyden 
önce milli maçımızı özellikle izleye-
lim istedik. Bu anı beraber yaşaya-
lım istedik" ifadelerini kullandı. Milli 
takımın önünde Andorra maçı ol-
duğunu dile getiren Cumhurbaş-
kanı, "Şu anda Fransa ile 
yarışıyoruz, onların da Arnavut-
luk'la maçı var. Bu akşam öyle ya da 
böyle bir puanı aldık. Bununla bir-
likte Fransa maçı ne olur onu bile-
miyoruz. Onlarınki geç başlıyor. 
Çok genç, dinamik bir takımımız 
var. Gerek defansta, gerek ofansif 
olarak da ani olarak gayet güzel 
ataklarla rakiplerin korkulu rüyası 
haline gelebiliyor. Ben başta tabii ki 
Şenol hocamızı ve teknik kadroyu 
kutluyorum. Sporcularımızı kutlu-
yorum. Federasyonumuzun başka-
nını ve yönetimini tebrik ediyorum. 
Son maçı da kazanıp, yolumuza 
devam edelim diyorum" diyerek 
sözlerini noktaladı. 

Özdemir kutladı 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 
Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Ta-
kım'ın İzlanda ile golsüz berabere 
kalarak Avrupa Şampiyonası'na 
gitme hakkı elde etmesinden dolayı 
millileri ve teknik heyeti kutladı. 
TFF Başkanı Nihat Özdemir, milli 
takımın İzlanda maçının ardından 
basın mensuplarına yaptığı açıkla-
mada, H Grubu'nda bitime bir maç 
kala finallere gitmeyi garantiledikle-

rini aktararak, "Bu mutluluk ölçüle-
mez. Türk milletine armağan olsun. 
Millilerimiz, ilk maçtan bugüne 
kadar oynadıkları futbol, yaptıkları 
mücadele ile bunu hak etti. Bir ma-
çımız kalmasına rağmen gruptan 
çıkmayı garantiledik. İnşallah Türk 
Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa 
Şampiyonası Finalleri'nde de başa-
rılı olacaktır" diye konuştu. Elde edi-
len başarıyı Türk milletine hediye 
ettiklerini dile getiren Nihat Özde-
mir, "İyi bir jenerasyon yakaladık, iyi 
bir hocamız var. Hep beraber çok iyi 
mücadele ediyorlar. Bugün maçın 
başından sonuna kadar verdikleri 
mücadele takdire şayan. Hepsini tek 
tek kutluyorum. Türk milletine ar-
mağan olsun. Bu durum milletimizi 
çok mutlu etti. Oyuncularımız da 
inanılmaz derecede mutlular. Hep-
sini kutluyorum. İnşallah yolumuza 
devam edeceğiz" ifadelerini kul-
landı. TFF Başkanı Özdemir, maç 
sonunda soyunma odasına inen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın da çok mutlu olduğunu 
aktararak, şunları kaydetti: "Cum-
hurbaşkanımız, soyunma odasında 
oyuncularımızı tek tek kutladı, hep-
sinin elini sıktı, hepsiyle ufak konuş-
malar yaptı, bu mutluluğu 
yaşattıkları için Türk milleti adına 
bütün futbolculara teşekkür etti. 
Kendisi de çok mutluydu. Kendisi 2 
maçımıza geldi. Andorra ve İzlanda 
maçlarını izledi. İkisinden de mutlu 
sonuçla ayrıldık. Hem kendisi mutlu 
oldu hem de Türk milleti mutlu 
oldu. Sağ olsun, var olsun." 

Tarihi bir olay 

Milli futbolcu Zeki Çelik,  “Bu maç 
sonunda Avrupa Şampiyonası’na 
gittiğimiz için çok mutluyuz. Unu-
tulmaz bir an, tarihi bir olaydı” 
dedi. 
A Milli Takım’ın İzlanda ile 0-0 be-
rabere kalıp Avrupa Şampiyona-
sı’na kalmayı garantilediği maçın 
ardından milli futbolcu Zeki Çelik, 
açıklamalarda bulundu. Çok mutlu 
olduklarını dile getiren Çelik, “Bu 
maç sonunda Avrupa Şampiyo-
nası’na gittiğimiz için çok mutluyuz. 
Unutulmaz bir an, tarihi bir olaydı 
Maçta zor anlar yaşadık. Merih’in 
pozisyonunda hepimiz çok üzüldük 
ama Merih o topu çıkarmayı ba-
şardı. İnşallah devamı gelir. Hep en 
son anlarda yaptığımız için bu sefer 
en baştan ciddi olup bütün maçları 

kazanıp gideceğimizi söylüyordu. 
Biz de ona inandık ve başardık” 
diye konuştu. 

Yusuf'un ikimize de artısı oldu 

Lille’de takım arkadaşı olan Yusuf 
Yazıcı hakkında da açıklamalarda 
bulunan genç oyuncu, “Yusuf’un 
gelmesi hem benim hem de onun 
için artı oldu. Yusuf geldiğinde ben 
orada olduğum için ona her şeyi 
anlattım o da alışma sürecini çabuk 
geçirdi. İnşallah ikimiz de başarılı 
olup daha iyi yerlere gideceğiz” 
şeklinde konuştu. 

Lille daha iyi olacak 

Lille’de organizasyon konusunda 
sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayan 
Zeki Çelik, “Takım biraz sonra ku-
rulduğu için organizasyon konu-
sunda sıkıntılarımız var ama 
inşallah onları düzeltip daha iyi ola-
cağız. Geçen sene takıma çok katkı 
sağladı. Bu seneki arkadaşlarımız 
da takıma alıştığında daha iyi olaca-
ğız” ifadelerini kullandı. Öte yandan 
milli futbolcu, Avrupa Şampiyo-
nası’ndaki grupta gönlünden geçen 
bir rakip olmadığını söylerken, 
“Bunu hiç düşünmedim. Hep bu 
maça odaklanmıştık. Ondan sonra-
sını hiç düşünmedim. Orada da 
kimseden korkumuz yok. İnşallah 
başaracağız” açıklamasında 
bulundu. 

Çağlar Türkiye’ye hediye etti 

A Milli Takım'ın İzlanda ile golsüz 
berabere kalarak Avrupa Şampiyo-
nası'na katılmayı garantilediği mü-
sabakanın ardından milli futbolcu 
açıklamalarda bulundu. Şampiyo-
naya katılmayı garantilediklerini için 
mutlu olduklarını söyleyen Sö-
yüncü, "Garantilediğimiz için mut-
luyuz. Son bir maçımız var. Onda 
da 3 puanı alıp ülkemizi en iyi şe-
kilde orada temsil etmek istiyoruz. 
Takımda ağabey-kardeş ortamı var. 
Saygı ve sevgi çerçevesi özelinde. 
Başta hocamız olmak üzere. Bunla-
rın sahaya yansıdığını düşünüyo-
rum. Halkımıza armağan olsun, 
onlar da çok hak ettiler. Bizi destek-
lediler, zor günlerde de destek oldu-
lar. Doya doya kutlasınlar. Son 
maçtan sonra marta kadar ara var. 
Herkes takımına odaklanacak. 
Sonra hazırlık maçları başlayacak 
yavaş yavaş. O zaman düşünmeye 
başlayacağız inşallah" diye konuştu. 
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3 İhalenin 
a) Yapılacağı yer : 1'İNCİ ORDU KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON  

  BAŞKANLIĞI ÜSKÜDAR/İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati : 09.12.2019  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 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: 
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilanço
nun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bi
lançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere ye
minli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen 
belgeyi sunar, 
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter 
birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, 
son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç 
defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait 
gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Ser
best meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dai
resince onaylı olması gerekir. 
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. Her türlü personel taşıma, öğrenci taşıma vb. hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 1'İNCİ ORDU KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ÜSKÜ
DAR/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönde
rilebilir. 
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: 
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

BEKLE BIZI  
EURO 2020



 
 

A ksaray’daki Mehmetçik İlköğretim 
Okulu’nda bir grup veli ile okul idare-
sinin özel eğitim sınıfındaki öğrenci-

lere karşı takındıkları tavır ve yaklaşımları 
ülkemizde gündemi oluşturmuştu. Hatta veli-
ler Otizmli çocukların, okulda eğitim gören 
diğer öğrencilerin ‘psikolojisini kötü etkiledi-
ğini’ savunarak özel eğitim sınıfının kapatıl-
ması yönünde eylemler düzenlemiş ve 
protestoları sosyal medyanında gündemine 
oturmuştu. Damga Gazetesi Tekirdağ Temsil-

cisi olarak, Trakya’da örnek okul olarak göste-
rilen Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi’ne ziyarette bulunduk. Eğitim ve öğretim 
çalışmalarını yerinde gözlemleyerek, öğret-
men, öğrenci ve velilerle görüştük. Tekirdağ 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kay-
naşma projesi ile karma eğitim gören öğrenci-
ler ile özel birey konumundaki öğrenciler 
başarılı eğitim alarak hayata hazırlanıyorlar. 

Öğrenciler öğretmenler birlik içinde 

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler tam bir birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket ediyorlar. Fi-

ziksel engelli ve otistik öğrenciler için her şey 
düşünülmüş ve fiziki şartlar düzenlenmiş. 
Okul ve çalışmaları hakkında Damga Gazete-
si’ne açıklamalarda bulunan okul müdürü İb-
rahim Çakal; “Okulumuz mesleki ve teknik 
eğitim veren bir okuldur.  Bünyesinde Bilişim 
Teknolojisi, Elektrik ve elektronik Teknolojisi, 
Maden Teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal 
Teknolojisi, Mobilya ve iç Mekan Tasarımı, 
Motorlu araçlar teknolojisi, Yenilebilir enerji 
Teknolojileri , Kimya ve Tekstil Teknolojisi 
alanları vardır. Okulumuz Ulusal ve uluslar-
arası mesleki yeterliği kabul gören, yenilikçi, 
girişimci, ekonomiye değer katan, kalite değer-
leri ile nitelikli iş gücü yetiştiren lider bir 
kurum olma çabasındadır. Bu yolda emin 
adımlarla ilerlemektedir. 668 öğrencisi olan 
okulumuzda özel eğitim alan 8 öğrenci, kay-
naştırma eğitiminde 18 öğrenci eğitimine 
devam ederken açılan kurslara mezun olan 
öğrenciler bile yeniden gelme isteğini görüyo-
ruz. Okulumuzda tam zamanlı kaynaştırma 
eğitimi alan öğrencilere ihtiyaç duydukları bi-
reysel eğitim verilmektedir. Ayrıca ihtiyaca yö-
nelik olarak fiziki şartlar da düzenlenmiştir. 
Bu özel çocuklarımız burada bisiklete biniyor, 
basketbol ve masa tenisi oynayabiliyor. Atöl-
yemizde ahşap çalışmaları yapabiliyorlar. Mo-
bilya ve İç Mekan Tasarımı alanı bünyesinde, 
özel eğitim sınıflarımız mevcuttur. Bu özel ço-
cuklarımızla harika etkinliklere ve projelere 
imza attık. Geçen yıl Beden eğitimi öğretmeni-
miz koordinatörlüğünde ‘Step ile engellere 
stop’ projemizle eğitimde iyi örneklerde il 
1'ncisiolduk. Ayrıca Ankara’da düzenlenen 
Ahşap Oyuncak yarışmasına da katıldık. Bu 
yıl da ‘Engele pedal bas’ ile başarılarımızı 
devam ettirmek istiyoruz” dedi.
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BiG BOSS Concept 

Beylikdüzü’nde yeni adresiniz...

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

Telefon: 0533 161 34 56 

Adres: Adnan Kahveci, Anadolu Cd. No:22, 34528 Beylikdüzü – İstanbul

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Tekirdağ Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi özel bireylere verdiği eğitim ve öğretim ile örnek oluyor

TEKIRDAG’DA 
ORNEK EGITIM 

YÜKSEL ARSLAN

Dilan Deniz Çiçek 
bir açıldı pir açıldı

İstanbul’da trafik sıkışık!
Dünya üzerinde en çok trafik sorunu yaşanan şehirler belli oldu. İstanbul’daki 

günlük trafik sıkışıklık oranı yüzde 53 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle  
İstanbul en çok trafik sorunu yaşayan şehirlerarasında yer alırken, listenin 

başına yüzde 65 ile Mumbai’nin yerleştiği görüldü
Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, 
trafik ile alakalı basına yansıyan haber adetle-
rini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya’nın 
dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 
geçen yıl trafik ile alakalı basına 200 bin 16 
haber yansıdığı tespit edildi. İstanbul’daki tra-
fik ile alakalı çıkan basın haber sayısı ise 15 
bin 989 olarak görüldü. Haber başlıkları ince-
lendiğinde de trafiğin İstanbulluların en 
büyük problemleri arasında yer aldığı kayde-
dildi. Trafik konusu altında en çok yansıma 
bulan bir diğer başlık ise tahmin edileceği 
üzere trafik kazaları oldu. 

403 şehir yer aldı 

Ajans Press’in, TomTomverilerinden elde et-
tiği bilgilere göre, dünya üzerinde en çok tra-
fik sorunu yaşanan şehirler belli oldu. 
Böylelikle geçen yıl günlük trafik sıkışıklığı ya-
şayan ilk beş ülke Yüzde 65 ile Mumbai, 
yüzde 63 ile Bogota, yüzde 58 ile Lima ve 
New Delhi, yüzde 56 ile de Moskova olarak 
kayıtlara geçti. Türkiye’den İstanbul ise altıncı 

sırada yer alırken, günlük yaşanan trafik sıkı-
şıklığının yüzde 53 olduğu görüldü. Araştır-
mada 403 şehir yer alırken, son sırada yüzde 
9 ile High Point yer aldı. 
 

Ara tatil hareketliliği başladı

Planlı ve profesyonel eğitim 
OKUL müdürü Çakal sözlerinin devamında; “İn-
sanların dünyaya geldikleri andan itibaren ye-
rine getirmesi gereken farklı gelişim görevleri 
vardır. Hayatımızın çocukluk, ergenlik, yetişkin-
lik ve yaşlılık dönemlerinde biz farkında olma-
sak bile birçok gelişim görevini tamamlarız. 

Bilişsel gelişim, duyuşsal gelişim ve fiziksel ge-
lişim bu görevlerin bir bütün halinde tamamlan-
masıyla oluşmaya başlar. Özel gereksinimli 
bireyler ise ancak; Planlı ve profesyonel bir eği-
timle gelişim görevlerini tamamlayabilir. Öğren-
cilerimize bireysel eğitim planları esas alınarak 
ihtiyacı olan eğitim vermekteyiz. Akademik be-
cerileri yanı sıra yaşamsal ve sosyal becerileri 
geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Okulumuzun kü-
tüphane, laboratuvar ve atölyeleri aktif olarak 
kullanmaktayız. Bunun yanında özel çocukları-
mızı, yıl içinde farklı aktiviteler ve etkinlikler ile 
okulda ve okul dışında çevresiyle kaynaştırma 
çabası içerisindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün 
belirttiği gibi, ‘Eğitimde feda edilecek tek bir fert 
yoktur’. ilkesiyle öğretmenlerimizin ve velileri-
mizin desteğiyle Mesleki özel eğitim vermeye 
devam ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı. 

Son olarak Çukur dizisinde Sena karakte-
rini canlandıran Dilan Deniz Çiçek, oyun-
culuğunun yanı sıra hem güzelliği hem de 
sosyal medya hesabından yaptığı payla-
şımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Çukur 
dizisinin kadrosundan geçtiğimiz sezon 
ayrılan Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam 
bir davette görüntülendi. Güzel oyuncu, 
stiliyle adeta davete damga vurdu. Göğüs 
dekolteli bir kıyafet tercih eden Dilan Çiçek 
Deniz, yine bütün dikkatleri üzerine çekti. 
3 milyon takipçisinin bulunduğu Instag-
ram hesabından geceden fotoğraflar da 
yayınlayan Dilan Çiçek Deniz, kısa sürede 
yüz binlerce beğeni almayı başardı. De-
niz'in sevenleri, fotoğrafın altına binlerce 
güzel yorum da yapmayı ihmal etmedi.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında, bugün mesai bitimiyle başlayan ilk ara tatil nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği 
yaşanıyor. Çocuklarıyla birlikte tatili İstanbul dışında geçirmek isteyen aileler, iç ve dış hatlar terminalinde zaman zaman yoğunluğa neden oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez 
uygulamaya sokulan ve 18-22 Kasım tarihle-
rini kapsayan, 2019-2020 eğitim - öğretim yılı 
'ilk ara tatili' bugün başladı. Hafta sonu tatille-
riyle birlikte 9 güne çıkan ara tatili, çocuklarıyla 
birlikte İstanbul dışında geçirmeyi planlayan 
aileler, yurt içi ve yurt dışı seyahatleri için İs-
tanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanının 
günlük yolcu hareketine, umreye gidenler ile 
ara tatile çıkanlar da eklenmesiyle terminal 
giriş noktalarında ve pasaport noktalarında 
zaman zaman kuyruk oluştu. Havalimanı yet-
kilileri ise pasaport, güvenlik noktaları ile 
check-in kontuarlarında yoğunluk yaşanma-
ması için bütün bankoları açık tuttu. 

Öğrenciler tatile çıktı 

Tatile gitmek üzere havalimanına gelenlerden 
Kınacı ailesi bilet ve bagaj işlemlerinin ardın-
dan memleketleri Kilis'e uçtu. Hareketlerinden 
önce basın mensuplarına konuşan aile üyesi 
4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Reyyan 

Kınacı, tatil nedeniyle çok mutlu olduğunu 
söyledi. Reyyan Kınacı, "Memleketimizi sevi-
yorum. Orada arkadaşlarım var. İstanbul'da 
hiç arkadaşım yok. O yüzden gittiğim için çok 
heyecanlıyım. Memlelektte köpeğimle birlikte 
gezmeye gideceğiz. Arkadaşlarımla oyunlar 
oynayacağız" diye konuştu. Reyyan'ın annesi 
Tuğba Kınacı ise tatillerde memleketlerinin çok 

keyifli olduğunu dile getirerek, "Dinleneceğiz. 
Çocuklarımızı gezdirmek, eğlendirmek hoşu-
muza gidiyor. Memleketimizde ineklerimiz, ko-
yunlarımız, atlarımız var. Dolayısıyla 
çocuklarımızla birlikte güzel vakit geçiriyoruz. 
Orada maneviyat da var. Çocuklar da çok 
memnun kalıyor" ifadelerini kullandı. 

Tatilde ödevlerimizi yapacağız 

Evşen Yanovalı ise ilkokula 1'inci sınıf öğren-
cisi ile kızı Asya ile birlikte ara tatil için Anka-
ra'ya gitti. İstanbul Havalimanı'nda bilet ve 
bagaj işlemlerini tamamlayan Yanovalı ise ara 
tatil sisteminin çok başarılı olduğunu söyledi. 
Yanovalı, "İki ara tatilli sistem ilk defa başladı. 
Biz de bu ilk arada kızımla Ankara'ya gidiyo-
ruz. Bu sistem bence daha güzel oldu. Çocuk-
larla daha kaliteli bir zaman geçirebileceğiz. 
Ankara'da dede ve anneanne başta olmak 
üzere gezeceğimiz yerler olacak. Tatilde ödev-
lerimizi yapacağız, tiyatroya ve sinemaya 
gideceğiz" dedi.

BAYRAMPAŞA Belediyesi, yapımını İstan-
bul Valiliği ile birlikte tamamladığı Hacı 
Halide Canayakın Anaokulu’nu protokolle 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim ede-
rek, Yıldırım Mahallesi Emel Sokak’ta tö-
renle hizmete sundu. Açılış törenine 
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydı-
ner’in yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı 
Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, Bay-
rampaşa İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük, AK 
Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin 

Saçlı, Yıldırım Mahallesi Muhtarı Adnan 
Liçina, Belediye Başkan Yardımcıları ile 
minik öğrenciler ve velileri katıldı. 

Alkışlar Bayrampaşa’ya


