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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

CHP İBB Meclis
Üyesi Erdal Tüfekçi,

20 yıldır hesabı verilmeyen
deprem fonu için toplanan
paraların akıbeti hatırlat-
masını yaptı, plastik 
poşet fonu için de uyarıda 
bulundu.  I SAYFA 4

Karne beklentisinin ço-
cuktan çok aileyi gerdi-

ğini söyleyen İstanbul Aydın
Üniversitesi (İAÜ) Eğitim
Fakültesi Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer
Çapan, “Karne başarı ölçütü
değildir. Aileler çocukların ye-

teneklerine baksın. Sömestr
tatilinde çocuğa sadece ders

çalıştırmasını söylemek en büyük
yanlıştır” dedi.  I SAYFA 2

“Bizim beldede bizim amcaoğlunun ya
da filancanın kazanması lazım. Ankara'dan,
İstanbul'dan göç yapalım. Böyle bir şey ola-
maz. Bu işgalin farklı türüdür. Biz bunu İçiş-
leri Bakanlığımızla yakın takibe alacağız.
Bunun adı demokrasi değildir.” Bu sözler
kime ait? AK Parti Genel Başkanı ve Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. 

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan; vatan-
daş Ankara'dan, İstanbul'dan küçük ilçelere
belediye başkanı, muhtar seçmek için seç-
men kaydını Anadolu’daki küçük ilçelere ta-
şıyor. Bu doğru. Ancak İstanbul'un içerisinde
de taşıma oy yaşanıyor. Hem de ahırlara
seçmen kaydı yapmışlar...

Bizzat oturduğunuz Üsküdar'da meclis
üyesi evine 40 taşıma seçmen doldurmuş.
En son dün, Çatalca'ya yaklaşık 3 bin ta-
şıma seçmen kayıt ettirilmiş. Düşünün ahıra
kayıt yapılmış. 

KİPTAŞ Evleri'nde daire sahibi. Daha
daire bitmemiş, başka yerde yaşıyor, ama
seçmen kaydını bu daireye taşımış! 

Kim yapıyorsa gereği yapılsın. Yüksek
Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan karar
tespit edilen seçmenler için uygulansın. Tah-
kikat sonucu, beyan edilen yerleşim yerinde
oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları
dondurulsun. Ve sahtecilikten dava açılsın,

kim yaparsa yapsın gereği yapılsın. 

Son söz: Seçimler adil, eşit ve
demokratik bir ortamda yapılsın.
Türkiye'nin neresinde, hangi parti-
den olursa olsun; kim belediye

başkanı, muhtar, meclis üyesi
seçilmek için bunu yapıyorsa;

ahlaksız, hırsız, alçak ve
sahtekardır. Biline...
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CHP İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkan

adayı Ekrem İmamoğlu, 
Fenerbahçe Spor Kulübü
Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.
Fenerbahçe Ülker Stadyu-
mu'nda bir araya gelen ikili,
keyifli bir sohbet gerçekleş-
tirdi. İmamoğlu, Koç'a 
Atatürk takvimi, özel baskı
Nutuk, “Karikatürlerle Ata-
türk” ve “Sivas'ın 108 Günü”

kitaplarını hediye etti. 
Görüşme sonrası açıklama
yapan İmamoğlu, “İstan-
bul'un en büyük 3 markası
Fenerbahçe, Galatasaray ve
Beşiktaş'tır. Hazır böyle de-
ğerler varken İBB çok da an-
lamlı münasabetler kuramadı
kulüplerimizle” dedi. Koç da
3 markanın daha da geliştiril-
mesi için her türlü desteğe
hazır olduklarını belirtti.
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İmamoğlu’undan
ALi KOC’A NUTUK

ç

EBEVEYNLERE
KARNE UYARISI
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5 bin ağaç yerine
553 lüks villa!

HABERİN DEVAMI SAYFA 6

ADI KUAFOR
iSi KURTAJ!

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Nur-
banu Sokak'ta bulunan kadın kuaförü

görünümlü işyerinde yasadışı kürtaj yapıldığı-
nın belirlenmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü
ekipleriyle birlikte Arnavutköy İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Ta-
belasında, “Bayan kuaförü” yazan adrese giren
ekipler, içeri girdiklerinde büyük şok yaşadı. 

ç
TABELADA SÖZDE BAYAN KUAFÖRÜ

İçerisi hastane görünümünde olan dai-
rede yapılan çalışmalarda, kürtaj operas-

yonlarında kullanılan medikal
malzemelerle çok sayıda

ilaç ele geçirildi. 
Baskın düzenlenen
adresteki kasiyer
olarak çalışan 
Suriyeli Sidra M.,
ruhsatsız işletme-
nin sahibi olduğu
öne sürülen 

Suriyeli Aldo M. ve
muayene olmak için

sıra bekleyen 3 kişi,
gözaltına alındı. 

ÇOK SAYIDA İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

ç

Arnavutköy'de yasadışı
kürtaj yapılan kadın
kuaförü görünümlü
işyerine operasyon

düzenlendi. Baskında
Suriyeli bir doktor ve
işyeri sahibinin de

aralarında bulunduğu
3 kişi gözaltına alındı

Alİ tArAkcı / alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 

Ahıra seçmen yazan
“işgalci” sahtekardır!

SAYFA 4Fakir YILMAZ

Seçimlere
doğru...

SAYFA 2İlke DUYAN

Ruhsuz adam
yaşar mı?

SAYFA 5bahadır SÜGÜR

Günaydın
Halil Gök!

İş yeri kapatılarak mühürlenirken emniyette 
işlemleri tamamlanan şüpheliler serbest bırakıldı.

CHP'de Diyarbakır’da Veysi
Aghan, Amasya'da Arife Serpil

Saraçoğlu, Bartın'da Mehmet Ars-
lan, Kars'ta Taner Toraman, Kasta-
monu'da ise Mustafa Öztürk
belediye başkan adayı gösterildi.

Genel Başkan

Yardımcısı Seyit Torun, 5 ille birlikte
70 belediye başkan adayının daha be-

lirlendiğini söyledi. PM’de İstan-
bul ilçe adaylarının hiç günde-
me gelmediği öğrenildi. İstan-
bul adaylarının İzmir’le birlikte
26-27 Ocak’ta yapılacak toplan-
tıda açıklanacağı belirtildi. 

İstanbul 26 Ocak’ta açıklanacak

Büyükçekmece’ye
metro ve metrobüs

İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye
Başkan Adayı Mevlüt Uysal, seçim bürolarını ziyaret

etti. Başkan Uysal, “Büyükçekmece’ye metro ve
metrobüsü getireceğiz. Yenikapı-Beylikdüzü

Metro Hattı artık Yenikapı-Büyükçekmece
Metro Hattı olacak” dedi. “39 İlçe belediye
başkan adayı arasında en çok çalışan ben
olacağım bunun sözünü veriyorum” diyen

Uysal, “Bu yerel seçimlerde inşallah
farkla kazanacağız. Bunun için de

tüm seçmenlerimizle birebir irtibat
halinde olmamız gere-

kiyor” diye konuştu.

ç
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MHP Sam-
sun Millet-

vekili Erhan Usta,
hakkında yürütü-
len disiplin 
soruşturması kap-
samında partisin-
den ihraç edildi.
MHP'den yapılan
yazılı açıklamada,
"MHP Çankaya
İlçe Teşkilatı üyesi
Erhan Usta'nın
MHP Tüzüğünün
ilgili maddeleri
uyarınca parti
üyeliğinden 'kesin
çıkarma' cezası ile
tecziyesine oy bir-
liği ile karar veril-
miştir" denildi.
Usta, "Cumhur 
İttifakı'nın varlığı
ve devamını zede-
leyici açıklama-
ları" nedeniyle
disiplin kuruluna
sevk edilmişti.

MHP’li Erhan Usta
partiden ihraç edildi
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DEPO DOLUSU
TARiHi DELiL

İstanbul Adalet Sara-
yı'nın 19 ayrı emanet

deposu bulunuyor. Uyuşturucu
ve silahlar ayrı depolarda mu-
hafaza ediliyor. 15 Temmuz
darbe girişimi soruşturma ve
davalarının delilleri de ayrı 
depolarda yer alıyor. I SAYFA 5

ç
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İneklerin yaşadığı yere, ne kadar akrabanız, 
partiliniz varsa taşıyarak, KİPTAŞ konutlarına 

yaklaşık bin 700 taşıma seçmen yazarak, yetmez, 
AK Partili hanelere 2'şer, 3'er seçmen yazarak seçim 
kazanacaksınız öyle mi? Sonra 'demokratik bir seçim 

kazandık' diyeceksiniz? Hadi canım sende...

Çatalca’da 3 bine yakın taşıma seçmen olduğunu belirterek
seçim kuruluna itirazda bulunan CHP İlçe Başkanı Halil Gök,
“Karamandere’de ahır ve samanlıklara seçmen kaydetmişler.
En fazla taşıma yapılan yer ise KİPTAŞ konutları” dedi

2 bİN 327 KİŞİ İÇİN İTİRAZ EDİLDİ
CHP Çatalca İlçe Başkanı Halil Gök boş
dairelerde bulunan yaklaşık 2 bin 500 seç-
men olduğu iddiasıyla İlçe Seçim Kurulu'na

şikayette bulundu. Ayhan Tutun, Hasan Esgar, Gök-
han Öngel ve Erhan Güzel’le birlikte taşıma seçmen
listesini seçim kuruluna veren Gök, “Son günlerde
gündemde olan taşıma seçmen konusu ilçemizde de
gündeme geldi. Tespit ettiğimiz 2 bin 327 taşıma seç-
men için hem suç duyurusu hem itirazda bulunduk.
Bu seçmenlerden bin 670'i KİPTAŞ konutlarında 
görülüyor. Hiçbiri burada oturmuyor. Tek tek bunları
tespit ettik. Tamamı diğer ilçelerde yaşıyor” dedi. 

ç

AHIRDA

OLUR MU?
SECMEN 

CHP İlçe Başkanı
Halil Gök ve berabe-

rindekiler taşıma seçmen
listelerini İlçe Seçim 

Kurulu’na vererek suç
duyurusunda 

bulundu. 

DAİRELERİN KAPILARI bİLE YOK
İnceğiz sapağı şantiye alanındaki konteyner-
lerde 430 olan seçmen sayısının 800 oldu-
ğunu öğrendiklerini dile getiren Gök,

“Karamandere'de 96, Hallaçlı'da 338, Kabakça'da da
70-80 civarı köyde oturmayan seçmen var” diye 
konuştu. Karamandere’de ahır ve samanlıklara da
seçmen kaydı yapıldığını belirten Gök, “En çok ta-
şıma yapılan KİPTAŞ konutlarındaki bu adresleri
bizzat gezdim. Dairelerin hiçbiri tamamlanmış değil.
Kapıları bile yok” açıklamasında bulundu. Gök, AK
Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner ve akraba-
larının evinde de taşıma seçmen olduğunu iddia etti. 

ç

AHIRLARI
SAMANLIKLARI

SEÇMEN
DOLDURMUŞLAR

Ekrem İmamoğlu,
Fenerbahçe 

Başkanı Ali Koç’u 
ziyaret etti. 

Büyükçekmece 
Belediye Başkan
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Büyükçekmece 
Belediye Başkan
Adayı Mevlüt Uysal
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Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yayın Kurulu Başkanı 
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına İmtiyaz Sahibi

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Haber Müdürü
Anıl BODUÇ

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

Taylan DAŞDöğEN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Arnavutköy-Sultangazi Koordinatörü
Orhan ŞİMŞEK

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

2 YAŞAM

H epimiz bir yerimiz ağrıdığında, 
canımız yandığında ya da yaralan-
dığımızda soluğu hastanede alırız.

Şayet vücudumuz sinyal vermiyorsa hepimiz
kendimizin iyi olduğunu düşünür hastanede
değilsek ya da hastanelik bir durumumuz
yoksa soranlara da ‘İyiyim’ der geçeriz. 

Ya ruhumuz? 
Ruhumuza hiç mi bir şey olmuyor, hiç mi

farklı yerlerde farklı mücadeleler veriyorken

yara almıyoruz? Gerçekten de söylediğimiz
gibi iyi miyiz ya da ne kadar iyi olabiliriz bu
kadar karmaşanın içinde?

Şöyle bir iç dünyamıza dönüp bakacak
olsak kim bilir ne kadar dikiş gerektiren 
yaralarımız, hayati tehlike içeren yoğun ba-
kımlık zamanlarımız belki de kemoterapi 
gerektirecek tanılarımız var her birimizin.
Her şey bu kadar net ve basitken bu durumu
birçoğumuz umursamıyor, birçoğumuz da
farkına bile varmadan yaşayıp gidiyoruz işte. 

Oysa insanı insan yapan ruhu değil midir
şu hayatta? O ruh bedenden gidince fişi 
çekilmiş bir alet gibi işlevini yitirmiyor mu?
O zaman ne kadar kıymet veriyorsak bedene

ondan daha fazla değer vermeliyiz içinde-
kine.

Mesela kaç kişi bakıyor gün içinde gökyü-
züne? Hepimiz o kadar yoğunuz ki oradan
oraya savrulurken tek bir kuşun bile kanat
çırpmasını görmeden bitiriveriyoruz günü. 

Son zamanlarda dikkat çeken olaylardan
biri de arıların yok olmaya başlaması. 

Uzmanlar uyarıyor arıların ölümü dünyanın
sonunun yaklaştığına dair en büyük kanıt. Bu
da gösteriyor ki dünyanın da bir ruhu var ve
o da doğa. Doğa var oldukça dünya dönecek,
varlığını sürdürmeye devam edecek bu durum
da tüm canlılara yaşama umudu verecek. 
Buradan yola çıkacak olursak doğa ile bütün-
leşmek insan ruhunun ilacı neden olmasın?

Yaşadığımız metropollerden doğaya ulaş-
mak adına şimdi kim kilometrelerce yol 
gidecek ki dediğinizi duyar gibiyim. Oysa öyle
uzun uzadıya kilometrelerce gitmeye gerek
yok.  Denemenin basit bir yöntemi var. Şimdi
açın camı ya da çıkın dışarı ve kafanızı 
kaldırıp bakın gökyüzüne.

Dünyanın neresinde olursanız olun yapabi-
lirsiniz. Kafayı kaldırıp zamanı durdurmak,
içinde bulunduğumuz dünyamızın ruhu olan
doğadan beslenmek, ruhu dinlemek ve dinlen-
dirmek, bir dakika belki birkaç dakika bile
yeter, üstelik ne para ister ne de pul. Sadece
farkında olmanız yeterli. Kilo aldığınızı fark
eder gibi. Sadece fark edin ki harekete 
geçebilin.

Gökyüzünde bir kuşun kanat çırpışında gizli
ruhun ilacı. Bakın ve görün.

Her gün. Düzenli olarak. Günde en az bir
defa. Ruhu dinlemeli ve dinlendirmeli insan!

Yarınlarınızın ilkeli ve güzelliklerle dolu ol-
masını dilerim… 

Ruhsuz adam
yaşar mı?
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Büyükçekmece / İST. (Devlet Hastanesi Arkası)

O kullar 18 Ocak'ta yarıyıl tatiline giri-
yor. 15 günlük yarıyıl tatiline çıkacak
olan milyonlarca öğrenci ve aileleri

tatil planları yaparken bir yandan da karnele-
rin nasıl geleceğini düşünüyor. Uzmanlar, ai-
lelere, karneleri zayıf gelen çocuğu
başkalarıyla kıyaslamamaları, bütün tatil bo-
yunca ders çalıştırmamaları ve baskıya
maruz bırakmamaları gerektiğinin altını
çizdi. Karne dönemlerinde çocukların üzerin-
deki baskının giderek arttığını belirten Dr.
Öğr. Üyesi Aylin Sözer Çapan, "Karne bek-
lentisi çocuktan çok aileyi geriyor. Aileler bu
yöndeki kaygılarını çocuk daha karne alma-
dan yansıtıyor. Çok çalışkan çocuk bile 'takdir
veya teşekkür alacak mıyım?' kaygısı yaşar.
Karneleri zayıf gelen çocuğu 15 tatilde ders
çalıştırmak en büyük yanlıştır" dedi.

Karne başarı ölçütü değil

Çocukların her birinin hangi sıralamada
olursa olsun çok kıymetli ve değerli oldukla-
rını belirten Çapan, "Ailelerin karneyi başarı
ölçütü olarak görmemesi lazım. Okulda ye-
dinci sırada olan bir çocuk birinci sırada olan
başka bir çocuğa göre daha başarılı olabilir.
Çocuk teşekkür aldığında, aile sonra laf ara-
sında 'şunun kızı veya oğlu takdir almış' derse
o anda sıralamaya girdiğini anlıyor. Söylem-
lerinizi tavırlarınızla desteklemeniz gerekiyor.
Çocuk yalan söylemiyorsa, görevlerini zama-
nında yerine getiriyorsa, sorumluluk alıyorsa
böyle değerleri hiçbir karne ölçemez. Bence
karne davranışlardan ötürü verilmelidir" diye
konuştu.

Çocukların yeteneklerine bakın

Çocuklara, 15 tatilde ders çalışmak yerine
oyun oynamalarını tavsiye eden Çapan,
"Aile önce çocuğun yetenekleri noktasında
ne yapabilir ona bakmalı. Zayıf notlar ıs-

rarla aynı alandan geliyorsa çocuğun o
alandaki eksikliklerine yoğunlaşmak lazım.
Çocukları sömestr tatilinde ders çalıştır-
mak yerine oyun oynatsınlar. Bahsettiğim
şey bilgisayar oyunu değil. Arkadaşlarıyla
ve ailesiyle oynayabilirler ama özledikleri
tatilin hakkını versinler. Hiç ders çalışma-
sınlar demiyorum fakat çılgınca soru çöz-
mek, geçmişte yapılan hataları kapatmak
gibi bir yanlışa düşülmesi çocuğu okuldan
ve derslerinden daha fazla soğutacaktır"
ifadelerini kullandı. Başarının okulla ölçül-

mediğinin altını çizen Çapan, "Steve Jobs
ve Bill Gates'lerden bunu biliyoruz. Ailele-
rin başarı ölçütlerini yeniden tanımlaması
lazım. Takdir alan bir çocuk çok başarılı
olabilir, aile tarafından ödüllendirilir ancak
bu çocuk aynı zamanda çok az arkadaşa
sahipse kimse bunu sorgulamaz. Aynı za-
manda çocuğun kaç arkadaşı var, bu arka-
daşlarıyla ne kadar oyun kurgulayabiliyor,
çevresinde liderliği üstleniyor mu? Lideri
izleyebiliyor mu? gibi çocukta olması gere-
ken meziyetlere odaklansınlar” dedi. DHA

EBEVEYNLERE
‘KARNE’ UYARISI

İlke DUYAN

ilkeduyan@gmail.com

Karne beklentisinin çocuktan çok aileyi gerdiğini söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer Çapan, “Karne başarı ölçütü değildir. Aileler çocukların yetenek-
lerine baksın. Sömestr tatilinde çocuğa sadece ders çalıştırmasını söylemek en büyük yanlıştır” dedi

Başarısızlığının
altında kesinlikle
'sorumluluk'
yatıyor

Çocukların aslında karne ba-
şarısızlığının altında sorum-
luluk alıp almadıklarının
yattığını dile getiren Çapan,
"Sorumluluk alan çocuk zi-
hinsel performansında özel
bir durum yoksa sınıfı kalma-
dan geçer. Burada aileler ço-
cuklarının ne kadar
sorumluluk aldığına bakmalı-
dır. Esas mesele çocuğun
daha başarılı olması değil,
'daha başarılı çocuk nasıl ye-
tiştiririm?' diye aile bakış
açısını yeniden kurgulamalı-
dır. Birçok araştırma ve bilim
insanı da bunu söylüyor”
diye konuştu.

Dr. Sözen Çapan, “15 tatilde çocuğu ders çalıştırmak en büyük yanlıştır” diye konuştu. 

Yoğun geçen eğitim öğretim
dönemine yarıyıl tatiliyle ara
verilirken, ailelere bu süreçte

önemli görevler düşüyor. Çocuk ve Ergen
Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. A. Evren
Tufan, tatilin ilk birkaç günü çocukların
mutlaka dinlenmesine izin verilmesi ge-
rektiğini belirtirken, sonrasında onların ge-
lişimlerini ve aile içi iletişimi destekleyecek
şekilde vakit geçirilmesinin, bunu yapar-
ken de çocukları etkinliğe boğmamanın
önemini vurguluyor. Doç. Dr. A. Evren
Tufan, ebeveynlere; çocuklarının hem eğ-
lenecekleri hem de öğrenecekleri bir sö-
mestr tatili için 9 önerisini sıraladı, önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu.

Çabalarını ve başarılarını takdir edin
Yaşı ve ders başarısı ne olursa olsun, her
çocuk yarıyıl tatilinde ödüllendirilmek
ister. Maddi değil manevi değeri yüksek
ödül seçin ve çocuğunuza akademik so-
nucundan çok çabası ve çalışması için
takdir ettiğinizi vurgulayın. Karnedeki
notlarını, çocuğunuzun başarısının ve ge-
lişmesinin tek göstergesi olarak değerlen-
dirilmeyin, çocuğun ve ailenin geliştirmesi
gereken alanları belirttiğine dikkat edin.
Ödüllendirme ve geri bildirimlerde üslup
çok önemli. Sınıf arkadaşları, kardeşleri ve
akrabaların çocukları ile kıyaslamaktan
kaçının.

İlk birkaç gün sadece dinlenmesine fırsat tanıyın
Çocukların uzun ve yoğun bir eğitim dö-
neminden çıktığını göz önüne alarak, yarı-
yıl tatilinin ilk birkaç günü sadece
dinlenmelerine izin verin. Bu süre çocuk-
ların kendi hallerine bırakıldıklarındaki

davranışları hakkında ebeveynlere bilgi
sağlayıcı oluyor ve tatil programını hazır-
larken yol gösteriyor. Birkaç günlük din-
lenmenin ardından, çocuğunuzun güçlü
ve zayıf yanlarını da göz önüne alınarak
ailece bir tatil programı oluşturabilirsiniz.

Tatil boyunca sadece akademik 
performansa odaklanmayın
Anne babaların ders yılı içerisinde ve yarı-
yıl tatilinde çoğunlukla akademik başarıya
odaklanmaları ve tatilde de sürekli ders
çalışmaya vurgu yapmaları çocuklarda
yılgınlık, umutsuzluk veya inatlaşma gibi
tepkilere yol açabiliyor. Sağlıklı bir gelişim
için akademik alanın dışında sosyal, duy-
gusal ve bedensel gelişimin de önemli ol-
duğu açık. Dolayısıyla, yarıyıl tatilini
çocuğunuzun sadece ders çalışacağı ve
ödev yapacağı bir zaman aralığı olarak
görmeyin ve bütüncül gelişimi için bir fır-
sat olarak değerlendirin.

Ortak zevk alacağınız etkinlikler yapın
Yarıyıl tatili, ailece verimli ve keyifli bir şe-
kilde zaman geçirebilmek için bir fırsat.
Çocuğunuzla şartlarınıza uyan şekilde
çevrenizdeki tarihi ve kültürel yapıları
gezin ve gezdiğiniz yerlerle ilgili konu-
şun. Diğer yandan evde beraberce kitap-
lar okumak ve okunan kitaplar üzerine
konuşmak da aile içi iletişimi destekliyor
ve çocukların kendilerini ifade etme be-
cerilerini geliştiriyor. Çocuğunuzu spor
ve bedensel etkinliklere yönelmeleri için
teşvik edebilir; sinema, tiyatro ve konser-
lere gitmek ya da akrabaları/komşuları
ziyaret etmek ailece yapılabilecek etkin-
likler arasında sayılabilir.

Çocuğunuzu etkinliklere boğmayın
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzmanı
Doç. Dr. A. Evren Tufan, "Yarıyıl tatili, ai-
lece verimli ve keyifli bir şekilde zaman ge-
çirebilmek için bir fırsattır. Bu fırsatı, kısıtlı
bir zaman aralığında yerine getirilmesi ge-
reken pek çok etkinlikle doldurmak ve ço-
cukları bir etkinlikten diğerine koşturmak
hem katıldıkları faaliyetlerden zevk alma-
larını engeller hem de aile içi ilişkileri
olumsuz olarak etkileyebilir” diyor. 

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

Çocuğunuzu boğmayın!

Eğitim modeli 
için güç birliği

Bir ilke daha imza atan Başakşehir Bele-
diyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon
Merkezi, Türkiye’de ilk kez Harezmi Eği-

tim Modeli’ni uygulayan Başakşehir Şehit Muham-
med Eymen Demirci İlkokulu ile işbirliği yaptı.
Harazmi eğitim modeli ile öğrenciler, günlük yaşam
problemlerini çözmeyi ve tasarlamayı matematiksel
yollar ile öğreniyor. Türkiye’de ilk kez İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Harezmi
Eğitim Modeli”ni uygulayan Başakşehir Şehit Mu-
hammed Eymen Demirci İlkokulu ile Başakşehir Be-
lediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi
arasında işbirliği sağlandı.

Trafik üzerinde çalıştılar

İşbirliği ile kapsamında; Başakşehir Şehit Muham-
med Eymen Demirci İlkokulu’nda 25 öğrenci ve 5
öğretmen, Living Lab’de ilk derslerini yaptı. Şehit
Muhammed Eymen Demirci İlkokulu öğrencileri,
"Trafikte Önce Yaya, Sonra Araba’’ sloganı ile başlat-
tıkları proje ile okul giriş ve çıkışlarında oluşan trafik
sorunlarını çözmek için ürettikleri fikirleri Harezmi
Eğitim Modeli ile oluşturdular.

Yenilikçi fikirler üretiliyor

Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu Müdürü
Erdal Karabulut, Türkiye çapında uygulanan disip-
linler arası “Harezmi Eğitim Modeli” hakkında bilgi
verdi. Yeni eğitim modeli ile öğrencilerin günlük
yaşam problemleri üzerine çözüm yolları tasarladık-
larını belirten Karabulut, “Öğrencilerimiz bir sorunu
nasıl çözeceğini belirleyip,  yenilikçi fikirler üretebili-
yor” bilgisini verdi. 
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Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip Pearl of
Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok olarak kurulmuştur.
5000 m2 yeşil ve sosyal alan içine yerleştirilmiş 100 daire ve
ticari dükkân siz değerli dostlarımızın beğenisine sunulmuştur. 

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

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada bu-
lundurur. 

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

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

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

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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DEPOSU GIBI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü tarafından Sariyer'de lüks bir rezidans
dairesine yapılan operasyonda dini nikahlı olarak
yaşayan çift gözaltına alınırken, rezidansta
yapılan aramalarda 47 kilo kokain, 68 kilo 
eroin ve 550 bin ecstacy hap ele geçirildi

P olise, Sarıyer'de bir rezidansta oturan bir ailenin
sürekli büyük boylarda kolileri eve getirip götür-
düğü yönünde ihbar yapıldı. Polis ekipleri rezi-

dans ve çevresinde fiziki takip başlattı. Polis ekipleri 13
Ocak'ta rezidans dairesine düzenlediği baskında dini ni-
kahlı O.K. ve I.D.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Bu sı-
rada evde bulunan çiftin 2 yaşında ikiz kız çocukları ve 6
yaşındaki bir erkek çocukları da eve gelen bir aile yakına
teslim edildi. Narkotik polisleri evde yaptığı aramalarda
47 kilo kokain, 68 kilo eroin ve 550 bin ecstacy hap ele ge-
çirdi. Gözaltına alınan baba O.K. ve anne I.D.A. Vatan
Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü'ne getirildi.

Anne serbest baba tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye
sevk edildi. Savcılık sorgulaması sonrası anne
I.D.A.'nın 2 yaşındaki çocukların bakıma ihtiyacı ol-
duğu için savcılık sorgusunun ardından adli kont-
rol şartıyla serbest bırakıldı. O.K. ise tutuklanarak
cezaevine gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele
Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen uyuşturucu mad-
delerin yaklaşık piyasa fiyatının 38 milyon lira de-
ğerinde olduğunu ileri sürdü. Polis ekipleri farklı
türlerde bulunan uyuşturucu maddelerin hepsinin
aynı adreste olmasının bir takasta kullanılmak üzere
olduğunu değerlendiriyor. DHA

Savcılık sorgulaması sonrası anne
I.D.A.'nın 2 yaşındaki çocukların 
bakıma ihtiyacı olduğu için savcılık
sorgusunun ardından adli kontrol

şartıyla serbest bırakıldı. O.K. ise 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Silah tacirlerine
şok operaSyon
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah

ticareti yaptığını belirlediği şüphelilerin yakalanmasına
yönelik çalışma başlattı. İstanbul Merkezli 4 ilde yapılan

silah ticareti operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı
Polis ekipleri, Gazios-
manpaşa Cumhuriyet Baş-
savcılığından aldığı

yakalama kararı üzerine hakkında
gözaltı kararı verilen 36 kişinin yaka-
lanmasına yönelik İstanbul, Kars,
Ordu ve Karabük’te eş zamanlı ope-
rasyon düzenledi. Operasyon kapsa-
mında Esenyurt'ta bulunan 3 katlı

binanın bodrum katında bulunan bir
daireye Özel Harekat polisi eşliğinde
girildi. Polis ekipleri girdikleri dairede
bir süre arama yaptı. Bu sırada Özel
Harekat polislerinin de çevrede kuş
uçurtmadığı görüldü. 4 ilde 36 şüphe-
linin kullandığı 41 adrese baskın
yapan Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri 25 kişiyi ya-
kalayarak gözaltına aldı.

11 şüpheli aranıyor

Gözaltına alınan şüpheliler Haseki
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
sağlık kontrolünden geçirildikten
sonra sorgulanmak üzere İstanbul
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Yapılan aramalarda 1’i kuru sıkı top-
lam 14 ruhsatsız tabanca, 1 çelik
yelek, 1 av tüfeği, 840 mermi ve fişek,
6 tabanca sürgüsü ile çok sayıda silah
mekanizması ele geçirildi. Hakkında
gözaltı kararı bulunan 11 şüphelinin
yakalanması için polis ekiplerinin ça-
lışmaları devam ediyor. DHA

Basın Ekspres’te 
zincirleme kaza
Bahçelievler Basın Ekspres yolunda hafriyat kamyonu,
polis aracı ve bir öğrenci otobüsünün karıştığı zincirleme
kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu

kaza 10.00 sı-
ralarında Basın
Ekspres yolu

Atatürk Havalimanı İstika-
meti Kuyumcukent Mev-
kii'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre
Ahmet Yağış'ın kullandığı
34 JN 4861 plakalı hafriyat
kamyonu seyir halindey-
ken şerit değiştiren polis
aracına arkadan çarptı. Bu
sırada 34 KJ 7582 plakalı
ve içerisinde öğrenci bulu-

nan otobüs sürücüsü
Ekrem Yıldız'da hafriyat
kamyonuyla çarpıştı. Ka-
zayı gören vatandaşlar du-
rumu hemen polis ve
sağlık ekiplerine haber
verdi. 

Ölü ya da yaralı yok

Kaza da yaralanan olmaz-
ken araçlarda maddi hasar
meydana geldi. Otobüsteki
öğrenciler kaza yerine
gelen başka bir otobüsle

yollarına devam etti. Kaza
nedeniyle Basın Ekspres
yolunda trafik yoğunluğu
oluştu. Yolda bulunan
araç parçalarının temizlen-
mesi için yol bir süre tra-
fiğe kapatıldı. Olayı
anlatan kamyon sürücüsü
Ahmet Yağış,"Şerit değiş-
tirmek için aniden önümde
duran polis aracına arka-
dan çarptım. Ardında 
otobüsle çarpıştık” diye 
konuştu. DHA

Üsküdar'da 2 ay önce öğretmen
A.A.'yı silahla yaraladığı iddia edilen
öğrenci velisi Celil Ayaz'ın "Kasten

öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız ateşli silah-
larla mermileri satın alma veya taşıma veya
bulundurma" suçlarından toplam 10 yıldan 18
yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli
Celil Ayaz önümüzdeki günlerde hakim karşı-
sına çıkacak.

İddianamede olay anlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzen-
lenen iddianameye göre 7 Kasım 2018 tari-
hinde meydana gelen olay şöyle oldu.
Üsküdar Atik Valide İmam Hatip
Ortaokulunda okuyan H.T.Y.,
beden eğitimi öğretmeni
A.A.'nın kendisi okulda darp
ettiğini söyledi. Celil Ayaz
da yeğeni ile birlikte okula
gitti, burada A.A.'nın üze-
rine yürüyerek yumruk
attı. A.A.'da kendisini sa-
vunmak için Celil Ayaz'a
tekme attı. Celil Ayaz,
A.A.'ya tekrar vurdu.
Bunun üzerine diğer öğret-
menler Celil Ayaz'ı, A.A.'nın
yanından uzaklaştırdı. Kısa
bir süre sonra Ayaz cebinden
tabanca çıkartarak A.A.'ya doğru
koşmaya başladı, hedef alarak 5-6
kez ateş etti. A.A da sol bacağından yara-
landı. A.A. yaralandıktan sonra okul içerisin-

deki bir odaya girdi. Tekrar koşan Ayaz, A.A.'yı
yakalayamadı.

Hakim karşısına çıkacak

Ayaz elindeki silahın mermisi bittikten sonra
olay yerinden ayrıldı. Soruşturma sonunda
Celil Ayaz hakkında, "Kasten öldürmeye te-
şebbüs" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermi-
leri satın alma veya taşıma veya bulundurma"
suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapis ce-
zası istemiyle dava açıldı. Şüpheli Ayaz, önü-

müzdeki günlerde hakim
karşısına çıka-

cak.

Okulda şiddete 18 yıl istendi

Operasyona Özel
Harekat’ta katıldı.

BüyükçEkmEcE Tepecik'te bir ku-
yumcu dükkanı, silahlı 3 kişi tarafın-
dan soyulmak istendi. Yağmurluklu 3

soyguncu, saat 08.30 sıralarında kuyumcu dük-
kanına girdi. Bu sırada 2 arkadaşıyla kahvaltı
yapan kuyumcu Levent A., silahını çekince soy-

guncular paniğe kapıldı. Bir el ateş açan soy-
guncular hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamera-
sına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine çok
sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, kuyumcu
ile çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası gö-
rüntülerini incelemeye aldı. DHA

Esenler’de buzlanma kazası
EsEnlEr'dE buzla-
nan yolda kayan
kamyonet, park ha-

lindeki TIR’a çarptı. Kaza
sabah saatlerinde Tekstilkent
caddesinde meydana geldi.
Buzlanan yolda direksiyon ha-
kimiyetini kaybettiği belirtilen
kamyonet sürücüsü Osman
Korkmaz, park halindeki
TIR’a arkadan çarptı. Kamyo-
nette sıkışan sürücü itfaiye
ekipleri tarafından sıkıştığı yer-
den kurtarıldı. Ayağından ya-
ralanan Korkmaz olay yerine
gelen ambulansla hastaneye
kaldırıldı. DHA

Silahı görünce kaçtılar

Polis ekipleri, 
kuyumcu ile çevredeki
iş yerlerinin güvenlik
kamerası görüntüle-
rini incelemeye aldı.



Başakşehir Belediyesi Kadın Aktivite
Merkezi, Başakşehirli kadınlara 
yönelik etkinliklerine bir yenisini daha
ekledi. Halk oyunları eğitimi ile hem
sosyalleşen hem zinde kalan Başakşehirli
kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
projesine hazırlanıyor

BaşakşEHir Belediyesi Kadın Akti-
vite Merkezi (BAKMER)’in kadınlara
özel düzenlediği halk oyunları eğitimi

renkli görüntülere sahne oluyor. Salı günleri hariç
her gün verilen eğitimlerle kadınlar Diyarbakır,
Trabzon ve İzmir yöresi halk oyunlarının incelikle-
rini öğreniyor.

Haftada 6 gün ders

On yıllık halk oyunları eğitmeni Yasemin Sarı, Ba-
şakşehir’li kadınlara Diyarbakır yöresi, Karadeniz
Yöresi (Trabzon) ve İzmir Yöresi (Zeybek) eğitimleri
verdiğini söyledi. Sarı, "Salı günleri hariç her gün ders-
lerimiz oluyor. Şimdilik yüz katılımcımız var. Herkesi
bu aktiviteye katılmaya davet ediyoruz. Böylelikle hem
sosyalleşiyorlar hem de fiziksel olarak zinde kalıyorlar. 8
Mart Dünya Kadınlar Günü için bir proje hazırlıyoruz"
diye konuştu.Başakşehirli kadınlar da Başakşehir Beledi-
yesi Kadın Aktivite Merkezi BAKMER’de başlayan halk
oyunları eğitiminden duydukları memnuniyeti dile getire-
rek Başakşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
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S alı günleri yapılan grup toplantılarını
yapan partiler izlerken ülkenin 3.
büyük partisinin gerçekleştirdiği grup

toplantısını vermeyen meclis tv ve diğer
medya gruplarının sakladığı onca sorun
gibi yerel seçimlerin arka planı da verilmek
istenmiyor.

Evet yerel seçimlerde kimlerin aday ol-
duğunu, hangi partinin kimi aday gösterdi-
ğini uzun uzun anlatan medya ve basın
gibi sağdan, soldan topladıkları kişilerle
doldurdukları grup toplantılarında konu-
şan liderlerde aday gösterdikleri kişilerin
seçilmeleri halinde ne yapacakları, nasıl
projeleri olduğundan bahsetme zahme-

tinde bulunmuyorlar.
İnsanın yanı sıra bölgelerin de ki başı

boş hayvanların yani kısacası tüm canlılara
nasıl bir hizmet verecekleri çokta belli ol-
mayan adayların projelerini açıklama gere-
ğini duymadıkları bir süreçte gittiğimiz
yerel seçimlerin insanlara olduğu gibi bu ül-
keye ne katkısı olacak diye soran bir 
seçmende yok..

70 yaşına dayanmış hatta geçmiş insan-
ları dünyanın en büyük metropolu olan İs-
tanbul'a ve onun kadar önemli şehirlere
aday gösterenlerin yanı sıra o adayları
kabul eden seçmenin olduğu bir ülkede
adım adım yaklaşan yerel seçimlerin yarat-

tığı gerginlik ise sanki savaşa
gider bir seçimmiş gibi olması da diğer dü-
şündürücü bir durumdur.

Halbuki demokrasinin gereği olan yerel
parlamentonun genel parlamentodan daha
önemli olduğunu anlaması, anlatması gere-
ken bir toplum ve önderlerinin olması gere-
ken bir anlayışın yerleşmesi için bir çaba
göstermediklerini de görmekteyiz.

Suriye'de güvenli bölge...

Daha önce Irak'ta gerçekleşen ve Kur-

distan kelimesinin ilk kez resmi olarak
kabul edildiği güvenli bölge konusu şimdi
de Suriye toprakları için konuşulmaya 
başlandı.

Amerika'nın ve onun Ortadoğu ortakları-
nın bölgede ki amaçlarını direk olmaza da
twit ve diğer mesajlarla ortaya koyduğu şu
günlerde ülkeyi idare edenlerinde 'Biz daha
önce söylemiştik' diyerek teyit ettikleri gü-
venli bölge bugün olmazsa da yarın gerçek-
leşeceğe benziyor gibi.

Güvenli bölge derken hava uçuşunun
yani savaş uçaklarının girmediği, yasak ol-
duğu bölge olduğunu anlamayanların bu
bölgeninde Irak'ta ki bölge gibi özerk ola-
cağında anlamıyor gibiler..

Ve kabul etseniz de etmeseniz de bölge
de yeni bir güvenlik bölgesi ile bölgede ya-

şayan insanların kendi meclislerinde kendi
idarelerini hemde dünyanın kabul ettiği
resmi bir alan olacağını da bilmek gerekir.
Ve buna yardımcı olanında el değil kendi-
miz yani iktidar olacağını da not edelim..

Çünkü, 'Suriye'ye bir kaç güne giriyoruz'
diyenler 'Kürtlere yapılacak olan bir saldırı
karşılığında en sert ekonomik bedelleri
öder' cevabını alırlarken istedikleri güvenli
bölgenin o istedikleri yani kendilerinin
idare ettiği bölge olmayacağını anlamış
gibi olsalar da artık önüne geçemeyecek
hale düştüklerini de anlamışlarsa da, Gazi-
antep Nüfus Müdürlüğü vasıtasıyla verdik-
leri kimliklerle bölge deki oluşumları kabul
etmek zorunda bırakıldıklarını da anlamak
istemeseler de o bölgede ki insanların yok
sayılamayacağını anlamış gibiler..

Yerel seçimlere doğru unutulan projeler

P lastik poşet uygulamasının doğru bir
karar olduğunu savunan CHP İBB
Meclis Üyesi Erdal Tüfekçi, ücret kar-

şılığı vatandaşa verilen plastik poşet uygula-
masını İBB Meclis gündemine taşıdı. "Ücret
karşılığı vatandaşa verilen plastik poşet uygu-
lanması ile bu parayı çevre için kullanacağız
laflarına artık halk inanmıyoruz" diyen Tü-
fekçi, "Çünkü zamanında bir deprem fonu çı-
kartılmıştı, ne kadar para toplandı? Nerelere
harcandı? Bilen var mı? Hesabı da halka veril-
medi?" diyerek uyarıda bulundu.

Bir yılda 750 milyon 

Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın 'Derdimiz para
değil, çevreye olan tahribatı en aza indirmek'
dediğini hatırlatan Tüfekçi, "Paralı poşet uy-

gulaması dünyanın çoğu ülkesinde var mı?
Var, oralarda alışveriş yaparken poşet istersen
para ile alıyor musun? Alıyorsun, ama dün-
yanın hiçbir ülkesinde hükümet bir kanun çı-
kartıp poşet parasının belli bir kısmını
kafadan cebine atmıyor. Madem derdiniz
para değil o zaman poşet maliyeti olan 10
kuruşu alın vatandaştan, neden 25 kuruş alı-
yorsunuz? Tüm ülke genelinde senede 5 mil-
yar civarında plastik torba tüketiliyor, çarpın
bunu 15 kuruşa, çıkan meblağ 750 milyon
TL’dir. Hadi bu uygulamadan sonra poşet
tüketiminin üçte iki  oranında azaldığını dü-
şünürsek mevcut hükümetin çıkartılan bu
kanun vasıtasıyla vatandaşın cebinden 250
milyon TL’yi aldığını göreceğiz" ifadelerini
kullandı. 

Bedava dağıtacaklar

"Şimdiye kadar satış noktalarında size uygun
fiyata, maliyetine ya da promasyon olarak
bez torba ya da file veren bir market gördü-
nüz mü?" diye soran Tüfekçi, "Size böyle bir
teklif yapıldı mı? Örneğin 50 Kuruş’a küçük
bir bez torba yada 1 TL’ye büyük boy bez
torba, önerdiler mi? Hani nerede bu mar-
ketlerin yükümlülükleri, nerede devletin
TV’lerde reklam spotları, neden bunlar uy-
gulanmıyor? Seçime kadar da böyle bir
şey göremeyeceksiniz, birkaç gün önce
sayın Cumhurbaşkanı açıkladı, AK Parti
seçim çalışmasında kullanılmak üzere
milyonlarca bez torba hazırlatmış be-
dava vatandaşa dağıtacaklar" dedi. 

CHP İBB Meclis
Üyesi Erdal Tüfekçi,

20 yıldır hesabı 
verilmeyen deprem

fonu için toplanan
paraların akıbetini 

hatırlattı, plastik
poşet fonu için de

uyarıda 
bulundu. Tüfekçi,

“Devlet vatandaşın
cebindeki 15 kuruşa

göz dikmiş ve 
tahsil etmektedir. 
Bu parayı 'Çevre 

için harcayacağım'
sözü hiç inandırıcı

değildir” dedi

15 KURUSA
göz dikmisler

Çevre Kanunu ile kullanılan plastik

poşet kullanımının azaltılması ve belli

bir süre sonra da tamamen kaldırıl-

ması gerektiğini belirten Tüfekçi, "Esa-

sen günümüzde bunları yapmak için

kanun çıkartmaya da gerek yoktur,

Sayın Cumhurbaşkanı bir kararname

ile bunları hemen yapabilir. İBB Halk

Ekmek ekmeği satarken vatandaşa

poşeti para ile satmamalıdır, kanunen

de ekmek koruma, hijyen amaçlı ola-

rak kağıda ya da poşete sarılıp vatan-

daşa verilmelidir. Çevre ve Şehircilik

Bakanı da bu söylemdedir. Hükümet,

dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir

uygulama yaparak vatandaşın cebin-

deki 15 kuruşa göz dikmiş ve tahsil et-

mektedir. Bu parayı “Çevre için

harcayacağım” sözü hiç inandırıcı de-

ğildir" diye konuştu. 

Kanun çıkarmaya

GEREK YOK

hasan Gökkaya yine yargı yolunda
Hilltown’ın sahibi olan Rö-
nesans firmasının ağırlığını
kullanarak AK Partili Üyele-

rin Meclis toplantısına katılım sağladık-
larını ileri süren Hasan Gökkaya, alınan
kararın haksızlık olduğunu söyledi. AK
Partili üyelerin kararda ‘hayır’ oyu kul-
landıklarını da belirten Gökkaya, “Her
ne kadar Meclis kararında AKP Meclis
üyeleri hayır oyu kullanmış olsalar da
gayet açık bir şekilde bu kararın geçmesi
için çoğunluğu sağlamaları, Rönesans’ın
ricasını kırmadıklarını göstermiştir. Hill-

town AVM’ye verilen özel içkili bölge ka-
rarı bir kez daha gösteriyor ki, kararlar
güçlüden yana alınıyor” dedi.

Toplum vicdanını sızlatıyor

Daha önce de İstanbul’un sayılı bu-
luşma merkezleri arasında gösterilen
Beşçeşmeler için benzer karar alındı-
ğında AK Partili üyelerin farklı tavır ser-
gilediklerine dikkat çeken Hasan
Gökkaya, “Maltepe'de halkın yoğun bir
şekilde vakit geçirdiği, Beşçeşmeler içkili
yerler bölgesine alındığı için CHP Bele-

diye Meclis Üyelerini mahkemeye veren
AKP Meclis üyeleri, söz konusu Rönea-
sans Firması olunca Meclis toplantısına
girerek çoğunluğu sağlamış ve bu kara-
rın alınmasında dolaylı destek vererek si-
yasi tavır göstermişlerdir. Komisyon
kararı olmadan alınan bu Meclis kararı,
vicdanları sızlatmıştır. Her ne kadar
yasal kılıfına uydurularak alınmışsa da;
Maltepe halkına karşı sorumluluğumu
yerine getirmek amacıyla bu kararı iptal
ettirmek için yargı yoluna başvuraca-
ğım” şeklinde konuştu.

Rönesans’ın korkulu rüyası
Kente karşı işlenen suçları yargıya taşı-
yarak 22 davadan 14’ hakkında yürüt-
meyi durdurma kararı verdiren ve
‘Halkın Avukatı’ olarak tanınan Maltepe
Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Vekili
Hasan Gökkaya, daha önce de Röne-
sans lehine alınan bir kararı iptal ettir-
mişti. Gökkaya, İBB tarafından yapılan
bir plan tadilatını dava etmiş, Rönesans
firmasına verilmek istenen yeşil alanları
Maltepelilerin kullanımına
kazandırmıştı.

Kadınlar 
8 Mart için
hazırlanıyor

EsEnyurt Belediyesi tarafından vatanda-
şın sorun ve taleplerine direkt çözüm bula-
bilmek anlayışı ile salı günleri yapılan halk

günleri bu hafta da gerçekleştirildi. İlçenin 6 farklı ma-
hallesinde bulunan kültür merkezlerinde düzenlenen
halk günlerinde, ilçe sakinleri dertlerini ilgili birim yetki-
lilerine yüz yüze aktarma imkanı buluyor. Esenyurt Be-
lediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Sarıkamış Şehitleri
Kültür Merkezi’nde yapılan halk gününe katıldı. Ala-
tepe, vatandaşların mahalleriyle ilgili yaşadıkları sorun-

larını, taleplerini ve isteklerini dinledi. Başkan Alatepe,
vatandaşların problemlerinin giderilmesi için ilgili birim
müdürlerine bir an önce çözüm bulunması talimatını
verdi. İlçe sakinlerinin sosyal, sağlık başta olmak üzere
talepleri anında dikkate alınarak tespit ekipleri gönde-
rildi. Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcıları da Yeni-
kent Kültür Merkezi ,Esenyurt Kültür Merkezi, Yunus
Balta Kültür Merkezi, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi
ve Saadetdere Gençlik Merkezi’nde yapılan halk günle-
rine katılarak vatandaşı dinledi. 

Başkan Ali Murat Alatepe, 
vatandaşların problemlerinin
giderilmesi için ilgili birim mü-
dürlerine bir an önce çözüm
bulunması talimatını verdi.

1 Ocak 2019 itibariyle
plastik poşet uygula-
masına geçildi. Plastik
poşetler marketlerde
25 kuruşa satılıyor.

Fakir Yılmaz
YazıYorsam sebebi Var

Başkan Alatepe
hAlkı dinledi

Maltepe Belediye
Başkan aday adayı

Hasan Gökkaya,
Küçükyalı’da 

bulunan Hilltown
AVM için alınan

‘Özel İçkili Bölge’
kararını yargıya

taşıyacak
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Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com

Ç atalca Adliyesinin önünde ellerine klasör-
ler ile CHP İlçe Başkanı Halil Gök, 
Belediye Meclis Üyesi Aday adayları

Erhan Güzel, Ayhan Tutun, Gökhan Öngel ve
Hasan Esgar! Dert KİPTAŞ'a alınan ikametler ve
mahallelere alınan ikametler sonrası seçmen 
sayısının artması!

Şimdi tarihi keşke ta gerilere bir sarabilseydim.
Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara'ya sorduğum
bir soru vardı. Soru aynen şu idi; "KİPTAŞ'a 
gelecek olan nüfus yüzünden bir seçim kaygınız
yok mu?"

O zamanlar verdiği cevap "Asla yok" idi.
Ben ise "Sizin yok ama benim Çatalca'daki 

seçimleri etkileyeceği yönünde kaygım var" 
demiştim.

Gelelim bugüne!
KİPTAŞ'taki dairelerin teslim edilmesi ile ilgili

şartlardan bir tanesi "İkamet Çatalca'ya alınacak"
idi. Yani ikametleri Çatalca'ya alınan kişiler 
mecburi olarak oylarını burada kullanacaklar idi.
Bu süreç neredeyse tam 6 aydır yaşanıyor ama 
bizimkiler daha yeni uyandılar. Yani "Günaydın
Halil Gök" derken birinci kısımda gayet haklıyız.

Yani resmiyette, bu KİPTAŞ'daki oyların yani
seçmenlerin iptalini isteseler de elleri boş dönecek-
ler. Adam dairesinin anahtarını teslim alması için,
kendisine şart koşulan "İkametini buraya 
alacaksın" dayatması sonrası ikametini buraya
aldı ve bugün Çatalca'nın seçmeni oldu.

Gelelim 2. kısıma!
Köylerde de taşıma oy tespit etmişler. Ahır ve

samanlık görünen yerlerde seçmen isimleri 
varmış.

Vallahi kusura bakmayın efendiler! Bugün 
Çatalca Belediyesi CHP'li bir belediye ve olmayan
binalara bile, bir şekli ile numara veren de 
Çatalca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
Numarataj Birimi!

Peki bu birim yıllardır kime bağlı idi? Aha da o
dosyaları elinde tutan Erhan Güzel'e!

Kümese bile numara verirken sen düşünecektin
onu ey Çatalca Belediyesi! Kaçak yapılar yapıldı
ya hani, her birisine de yapı kayıt belgesi alınsın
diye numara verildi. İstediğiniz kadar şimdi bir 
taraflarınız yırtılsın itiraz edeceğiz diye... 
Vermeyecektin arkadaş o numaraları.

Şimdi buradan alenen söylüyorum...
"15 yıllık kangreni çözdük" diye boy boy 

röportajlar verdiğiniz KİPTAŞ...
Yapı Kayıt Belgesi alabilsinler diye olmayan

yapılara fotomontaj üzerinden verilen numaralar
ile bugün var görünen her bir yapının içindeki
seçmenlerin her biri ne yazık ki sizin eseriniz.

Şimdi kalkıp "Efendim bunların hepsi olacak"
desem, kimsenin zoruna gitmemesi lazım.

Bugün Çatalca'da 2500 seçmenin fazla çıkması
bana göre tamamı ile Çatalca Belediye Başkanı
Cem Kara ve ekibinin bariz yaptıkları hataların ta
kendisidir.

Yoksa şimdi "AK Parti Çatalca'ya oy taşıdı"
imajını yaratmaya çalışmak saçmalıktan öteye
gitmez. Özellilkle köylerde (Mahalle) seçmen 
sayısının artmasının tek nedeni verilen numara-
lara yapı kayıt belgesi çıkartanların muhtarlara
verdiği sözdür. Muhtarlar da kendi koltuklarını
garanti altına almak için tabi ki o numaralara
ikamet aldıracaklardı.

Sonuç olarak demek istediğim şudur ki;
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ!
Ve Günaydın beyler... Ben size 4 yıl önce 

defalarca söyledim... Ben dediydim yani!

Günaydın Halil Gök!

5

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. LİNA HENAN 99038151174

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. HAMDİ ALHUMSİ 99313837496

Beko marka 300 TR AT 0000102401ZLR 000 Seri
No.lu pos cihazımızı kaybettik. Hümümsüzdür. 

Aydın Beyazıt T.C. No: 24520117406 

ZAYİ İLANLARI

DEPO DOLUSU
TARIHI DELIL
DEPO DOLUSU
TARIHI DELIL
DEPO DOLUSU
TARIHI DELIL
DEPO DOLUSU
TARIHI DELIL
DEPO DOLUSU
TARIHI DELIL
DEPO DOLUSU
TARIHI DELIL
İstanbul Adalet Sarayı'nın 19 ayrı emanet deposu
bulunuyor. Uyuşturucu ve silah ayrı depolarda
muhafaza edilirken; 15 Temmuz darbe girişimi
soruşturma ve davalarından, Ergenekon ve Balyoz
gibi davaların delilleri de ayrı depolarda yer alıyor

İstanbul Adalet Sarayı'nın 19 ayrı emanet deposu
bulunuyor. Uyuşturucu ve silah ayrı depolarda
muhafaza edilirken; 15 Temmuz darbe girişimi
soruşturma ve davalarından, Ergenekon ve Balyoz
gibi davaların delilleri de ayrı depolarda yer alıyor

İstanbul Adalet Sarayı'nın 19 ayrı emanet deposu
bulunuyor. Uyuşturucu ve silah ayrı depolarda
muhafaza edilirken; 15 Temmuz darbe girişimi
soruşturma ve davalarından, Ergenekon ve Balyoz
gibi davaların delilleri de ayrı depolarda yer alıyor

İstanbul Adalet Sarayı'nın 19 ayrı emanet deposu
bulunuyor. Uyuşturucu ve silah ayrı depolarda
muhafaza edilirken; 15 Temmuz darbe girişimi
soruşturma ve davalarından, Ergenekon ve Balyoz
gibi davaların delilleri de ayrı depolarda yer alıyor

İstanbul Adalet Sarayı'nın 19 ayrı emanet deposu
bulunuyor. Uyuşturucu ve silah ayrı depolarda
muhafaza edilirken; 15 Temmuz darbe girişimi
soruşturma ve davalarından, Ergenekon ve Balyoz
gibi davaların delilleri de ayrı depolarda yer alıyor

İstanbul Adalet Sarayı'nın 19 ayrı emanet deposu
bulunuyor. Uyuşturucu ve silah ayrı depolarda
muhafaza edilirken; 15 Temmuz darbe girişimi
soruşturma ve davalarından, Ergenekon ve Balyoz
gibi davaların delilleri de ayrı depolarda yer alıyor

İstanbul Adalet Sarayı'nın 19 ayrı emanet deposu
bulunuyor. Uyuşturucu ve silah ayrı depolarda
muhafaza edilirken; 15 Temmuz darbe girişimi
soruşturma ve davalarından, Ergenekon ve Balyoz
gibi davaların delilleri de ayrı depolarda yer alıyor

İstanbul Adalet Sarayı'nın 19 ayrı emanet deposu
bulunuyor. Uyuşturucu ve silah ayrı depolarda
muhafaza edilirken; 15 Temmuz darbe girişimi
soruşturma ve davalarından, Ergenekon ve Balyoz
gibi davaların delilleri de ayrı depolarda yer alıyor

İ stanbul Avrupa yakasındaki 6 adliye-
nin birleşmesiyle kurulan Çağla-
yan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın

emanet depolarında pet şişeden, trilyonluk
çeke, binlerce delil muhafaza ediliyor. 2011
yılından bu yana hizmet veren adliyenin,
19 ayrı emanet deposu bulunuyor. Bu de-
polarda suçta kullanılan eşyalar veya dos-
yalarda saklanamayacak kadar değerli
olan eşyalar saklanıyor. Uyuşturucu ve
silah ayrı depolarda muhafaza edilirken;
15 Temmuz darbe girişimi soruşturma ve
davalarından, Ergenekon ve Balyoz gibi
davaların delilleri de ayrı depolarda yer alı-
yor. Emanet Bürosu Savcısı İbrahim
Çiçek, "Emanet, yargılamanın bel kemiği-
dir. Düşünebiliyor musun, bir cinayet işle-
niyor, cinayette kullanılan bir silah veya
mermi çekirdeği bulunuyor. Siz onu yok et-
tiğiniz zaman belki o adam beraat eder.
Biri kaybolsa soruşturma sekteye uğrar"
dedi.

Büyük temizlik yaptık

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı,
2011 yılında Sultanahmet, Fatih, Beşiktaş,
Sarıyer, Eyüp ve Şişli adliyelerinin birleş-
mesiyle kuruldu. O tarihten bu yana bin-
lerce davaya ve soruşturma dosyasına ait
deliller adli emanette toplanıyor. Suç delil-
lerinin muhafazası, denetimi, iadesi veya
tekrar emanete alınması ile ilgili işlemler
adliyenin eksi 4. katında bulunan emanet
müdürlüğünde yapılıyor. Adliyenin emane-

tinden sorumlu olan Savcı İbrahim Çiçek,
"Geldiğimiz zaman diğer adliyelerin çok
eski emanetleriyle birlikte geldik. Sultanah-
met Adliyesi'nin 1968 yılından kalma adli
emanetlerini gördük. Onları tasfiye ettik. 12
Eylül döneminde toplanan silahlar vardı.
O silahların tasfiyesi yapılmamıştı, yaklaşık
3 bin 500 silah. Onların tasfiyesini yaptık.
Bu uzun 7 yıllık süreç içerisinde bayağı te-
mizlik yaptık. Adliyelerin birleşmesi, ema-
netin temizlenmesi ve düzgün hale
getirilmesi için bir vesile oldu" açıklamasını
yaptı. 

19 ayrı depo var

Emanet eşyaların saklandığı 19 ayrı depo
bulunduğunu vurgulayan Savcı Çiçek,
"Bazı depolarımız özellikle farklı eşyalara
ayrılmış. Mesela uyuşturucu depolarımız
farklıdır, silah depolarımız farklıdır. Ayrıca
15 Temmuz darbe girişimi oldu. Onun ön-
cesi Ergenekon soruşturmaları oldu, daha
sonra FETÖ soruşturmaları oldu. Onların
depoları da ayrı ayrı. Bu süreçte çok ilginç
eşyalar geldi. Mesela FETÖ döneminde 1
dolarlar geldi. En ilginci, bir tane asker 1
dolara resim bölümüne kendi fotoğrafını
yapıştırmış, onu preslemiş onu cebine ko-
yuyor. Bu dolarların hepsi kişilerin üze-
rinde yakalandı. Paralar tek tek saklıyoruz.
Aslında paraları yönetmelik gereği banka-
lara yatırıyoruz. Fakat 1 dolarlar delil nite-
liği taşıdığı için depolarımızda muhafaza
ediyoruz" diye konuştu.  

Kameralarla gözetleniyor

Savcı Çiçek, depoların hem içinde, hem dı-
şında kameralar bulunduğunu ve bunların
günlük olarak kayda alındığını belirtiyor.
Değerli eşyaların yer aldığı bazı depoların
kapıları ise şifreli. Bu şifreleri biri müdür,
biri depo sorumlusu iki kişi biliyor. Ayrıca
altınların saklandığı kasalar da depolarda
yer alıyor. Çiçek, emanete alınan uyuşturu-
cuların ayrı bir depoda saklandığını ifade
ederek "Yargılama sürecinde bir karar veri-
yor mahkeme. Ya müsadere ediliyor ya
iade ediliyor ya da imha ediliyor. Mahkeme
müsadere ettiği zaman valiliğe teslim ede-
riz. Uyuşturucuyu idare imha eder, biz et-
meyiz. Bir imha kurulu var. O imha
kurulunda cumhuriyet savcısı da görevlidir.
Ben de 7 yıldır bu uyuşturucu imha kuru-
lunda görevliyim. 7 senedir milyon dolar-
larca uyuşturucu imha ettik.
Büyükçekmece tarafında çok iyi bir kazanı
olan 2 bin derecede yanan bir çimento fab-
rikasının kazanına atıyoruz. Hepsini tekrar
tartarak imha ediyoruz" ifadelerini kul-
landı. DHA

Adliyede 15 Temmuz soruşturması sa-
nıklarından çıkan eşyalar da 3 ayrı
depoda muhafaza ediliyor. Bu depo-
larda sanıkların üzerinde çıkan 1 do-
larlar, kitaplar, dijital materyaller,
telefonlar ve değişik eşyalar yer alı-
yor. Savcı İbrahim Çiçek, 15 Temmuz
sürecinde ağır silahların da kendile-
rine getirilmek istendiğini anlatarak,
şöyle konuştu: "Me-
sela uçaksavar
getirilmek is-
tendi. El
bombası ve
diğer bomba-
ları getirmek
istediler. Bizim
yönetmelik ge-
reği patlayabilecek
durumda olan silahları almamız müm-
kün değil. Biz onları geri gönderdik,
askeriyenin depolarında muhafaza
ediliyorlar. 15 Temmuz'dan sonra bir
tane Doblo araç getirdiler. Bunu ema-
nete almak istediklerini söylediler,
tabii aracın bizde muhafazası müm-
kün değil. Araç ilginçti, her tarafı diji-
tal, elektronik eşyalarla donatılmıştı.
Ama neydi bilmiyorum. İçerisinde
muhtemelen dinleme ve kayıt cihaz-
ları vardı, farlarında da kamera vardı.
Bu aracı polise geri verdik."

Darbe sanıklarının
eşyaları da buradaEmanet depolarında eylemler, gösteri-

lerde ele geçirilen sapanlar, kuru sıkı
silahlar henüz mahkemelerden her-
hangi bir karar çıkmadığı için halen
muhafaza edilirken, emanet koridorla-
rında çeşitli kumar makineleri, ruletler
ve 1994 yılından kalma terör örgütü
elemanlarına ait giysiler, ayakkabılar
da imha edilmek üzere yer alıyor.

Silahtan ayakkabıya
kadar her şey var

Avcılar'da kazlarından birisini öldürdüğünü öne sürerek köpeği av tüfeği ile vuran şüpheli gözaltına
alındı. Köpeğin öldürüldüğü at çiftliği Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tarafından mühürlendi

Firuzköy Mahallesi'ndeki Göl
boyu Caddesi'ndeki bir at yetiş-
tiriciliği çiftliğinin sahibi Ali Rıza

A.'nın kendisine ait "Chow Chow' ismini
verdiği köpeği başından vurarak öldürdü-
ğüne dair videoyu sosyal medya hesabın-
dan yayınladığı ortaya çıktı. Videoda, Ali
Rıza A'nın, arazide ölü köpeğinin başına
gittiği, burada, "Tanesi 150 liradan iki tane
kaz. Şimdi kaybolacaktı zor buldum. Bir
tanesi kayboldu, Üç tanesi 450 milyon ya-

pıyor. Ben kazları yemek için satmıyorum.
Toplaşıp yeriz, Chow Chow kazları yiyor,
koparıyor kafasını üstüne çöküyor, uçuru-
yor, kaçırıyor. Eeee, Chow chow efendi;
her şey olacağına varırmış. Sen burada
rahat uyu. Chow Chow'un eseri, kazın
biri kayıp, komple kayıp. İkisi de burada.
Taa aşağıya uçmuş bahçıvanların tarla-
sına. Chow Chow da layığını buldu. Çek-
tiği adrese ulaştırdım chow chow'u"
dediği görüldü. 

Vurmadığını söyledi

Polis ekipleri, yapılan ihbar üzerine verilen
adrese giderek kazı öldürdüğü gerekçesiyle
köpeğini vurduğu iddia edilen Ali Rıza A.'yı
gözaltına aldı. At yetiştiricisi şüpheli polise
verdiği ifadesinde söz konusu videoyu ken-
disinin çektiğini ancak, köpeği kendisinin
vurmadığını ileri sürdü. Sağlık muayene-
sinden geçirilen şüphelinin Kars'taki
3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından
Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçun-
dan arandığı belirlendi.

Bunun için karakoldayız

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak
Benli, başta zabıta olmak üzere 3 müdürü
ile birlikte Firuzköy'deki Şehit Ilgız Aykutlu
Polis Merkezi'nde İlçe Emniyet Müdürü
Bülent Yeşilyurt ile görüştükten sonra dı-
şarıda yaptığı açıklamada, “Şahıs kendi
şahsına ait olduğunu söylediği, kapısına
gidildiğinde 'Burada kendi hayvanlarımı
besliyorum' dediği çiftlikte bir köpeği öldü-
rüyor, bir cana kıyıyor, adeta katlediyor. Ve
bunu da çekiyor. Kazlarını da bir maddi
değeri ile ifade ediyor. Bu da gösteriyor ki;
ticari faaliyette bulunuyor. Bütün hayvan-
lar, canlılar onlar için maddi değerleri ile 

ölçülüyor. Bir köpeğin canına kıyabiliyor,
bu şekilde duygularla çekip yayınlayabili-
yor. Avcılar'da her canlı değerlidir, asla hiç
kimse böyle duygularla veya kendi doğa-
sına uygun davrandı diye canına kıyıla-
maz. Bunun için buradayız. Orada
beslenen canlılar koruma altına alınacaktır.
Bir cana kıyılmış olması, katledilen köpeği-
miz için çok üzgünüz. Canlının kılına do-
kunması kimsenin yapacağı bir şey
değildir. Bunun için karakoldayız” dedi.

Firuzköy Rami'de bulunan
bir okulda Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi öğretmenliği ya-

parken, sosyal medyadaki paylaşımları
nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı
iddia edilen Cemil Kılıç ile Eğitim-İş
Sendikası üyesi yaklaşık 100 kişi, Fa-
tih'te bulunan İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü binası önünde toplandı. "Cemil
Kılıç yalnız değildir" ,"Baskılar bizi yıldı-
ramaz" sloganları atan grup, Cemil Kı-
lıç'ın görevinden alınmasına tepki
gösterdi. Grup adına basın açıklama-
sında bulunan Eğitim-İş Sendikası
Genel Başkanı Orhan Yıldırım, sendika
yöneticileri ve aynı zamanda iyi bir Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ol-
duğunu ifade ettiği Cemil Kılıç'ın ya-
nında olduklarını vurguladı.

Mücadelemiz devam edecek

Görevinden alınarak hakkında soruş-
turma başlatılan Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmeni Cemil Kılıç ise, "Mü-
cadelemiz devam edecek. Cumhuriyet
değerlerini savunmaya devam edece-
ğiz. Atatürk devrimlerini savunmaya
devam edeceğiz. Demokra-
tik, laik, bilimsel ve ulusal
eğitimi savunacağız. İnanç
özgürlüğünü savunacağız.
İnanç özgürlüğü sadece
inanma özgürlüğü değil,
aynı zamanda inanmama ve
farklı inanma özgürlüğüdür.
Farklı inanışlara da taham-
mül etmektir. İnanmamaya
da hoşgörüyle yaklaşmaktır. 

Saygılı olmaktır. Biz bu özgürlüklerin
savunucusuyuz. Halkımızın birlik ve
bütünlüğünün savunucusuyuz. Bölücü
değil birleştirici, ayrıştırıcı değil bütün-
leştiriciyiz. Biz çünkü büyük Atatürk'ün
inşa ettiği modern Türk ulusunun,
Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurlu
yurttaşlarıyız” dedi. DHA

Sosyal medya
hesaplarındaki

paylaşımları 
nedeniyle görevinden

uzaklaştırıldığı iddia
edilen Din Kültürü ve

Ahlak Bilgisi
Öğretmeni Cemil Kılıç,

Eğitim-İş Sendika
üyesi bir grubun
desteğiyle İl Milli

Eğitim Müdürlüğü
önünde eylem yaptı

Çiftlikte incelemelerde bulunan Handan Toprak, “Avcılar’da her canlı değerlidir” dedi.

Emanet Bürosu 
Savcısı İbrahim Çiçek

Din öğretmeni için protesto

Toprak çiftliği mühürledi

Müdürlere 
talimat verdi
Karakolun ardından kan donduran
olayın yaşandığı çiftliğe giden Baş-
kan Toprak, ekipleri ile birlikte incele-
melerde bulundu. Müdürlerine
talimat veren Başkan Benli, çiftlikle
ilgili işlem yapılmasını istedi. Polis
ekipleri incelemelerini sürdürürken,
Avcılar Belediyesi çiftliğin kapatıl-
ması için çalışmalara başladı. Şüpheli
ise sorgusunun ardımdan tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Hamamda ölü bulundu
Beylikdüzü'nde bu-
lunan hamamın so-
yunma kabininde 30

yaşındaki Serafettin Yavuz başın-
dan silahla vurulmuş halde ölü
bulundu. Olay saat 13.30 sırala-
rında Cumhuriyet Mahallesi'nde
bulunan bir hamamda meydana
geldi. Gelen silah sesi üzerine so-
yunma kabinini kontrol eden gö-
revliler, Şerafettin Yavuz'u
başından silahla vurulmuş halde
kanlar içinde buldu. Görevlilerin

bildirmesi üzerine olay yerine
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, başından vurulan
Yavuz'un hayatını kaybettiğini be-
lirledi. Polis ekipleri, hamam içeri-
sinde ve kabinde inlemelerde
bulundu. Yavuz'un cesedinin ya-
nında, "ölümümden kimse so-
rumlu değildir" yazılı not
bulundu. İlk incelemede intihar
ettiği değerlendirilen Yavuz'un
cansız bedeni, Beylikdüzü Devlet
Hastanesi morguna götürüldü.
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İ stanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lüğü önünde yapılan eylemde yapılan basın
açıklamasını okuyan Selen Arıkan, "Bugün

burada, 3. Havalimanı projesini de yürüten Kal-
yon İnşaatın yapacağı 553 villa projesine karşı
toplandık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan verilen onay kararına iptal talebiyle hazırladı-
ğımız dilekçeleri Bakanlığa iletiyoruz" dedi.

Bakanlık onayladı

İstanbul Beykoz'da bulunan Kuzey Kirazlı Or-
manı ve Güney Kirazlı Özel Ormanı olarak anı-
lan alanın, 1995 yılında “Doğal Sit alanı” ilan
edildiğini belirten Arıkan, "2017 yılında koruma

derecesi
düşü-
rüldü ve
inşaatın
önü

açıldı. Bugün Kalyon İnşaat'ın üstlendiği, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar planını onayla-
dığı, toplam 2 milyon 470 bin 186 metrekarelik
orman alanına 553 adet villa projesi gündemde.
Proje hayata geçerse, sahil çamı, meşe, gürgen,
kestane, yalancı akasya gibi türlerin bulunduğu
en az 5 bin ağacın yerini villalar ve bağlantı yolları
alacak" ifadelerini kullandı.

Bu karar itirazımız var

Bugüne kadar korunabilmiş olan Kuzey ve
Güney Kirazlı ormanları ve doğal sit alanında,
yapılaşmanın önünü açan bu planlar ile emsal
teşkil edici biçimde orman alanı bütünlüğüne
zarar verildiğini vurgulayan Arıkan, "Bölgede ya-
pılaşmaya ilişkin alınan bu karara itirazımız var.
Nazım imar planı ve uygulama imar planının
iptal edilmesini talep eden dilekçelerimizi Bakan-
lığa iletiyoruz" diye konuştu.
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100,000 LİTRE AKARYAKIT MOTORİN ( DİĞER ) MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almakta-
dır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/16565
1-İdarenin
a) Adresi :Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Fatih 

Ormanı Kampüsü Büyükdere Caddesi 265 34398 
Maslak SARIYER/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2122625756 - 2122625179
c) Elektronik Posta Adresi : bolge1@ormansu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 100.000 LİTRE AKARYAKIT ( MOTORİN DİĞER ) ALIMI 

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

b) Teslim yerleri : Bölge Müdürlüğümüz Merkez İstanbul ve Bağlı il şube 
Müdürlüklerinin bulunduğu Kocaeli, Sakarya, Kırklareli Edirne ve 
Tekirdağ il sınırları dahilinde otomatik yakıt sistemli ( OYAS ) veya 
benzeri sistemli istekli Akaryakıt İstasyonlarından peyder pey 
teslim alınacaktır

c) Teslim tarihi : Sözleşme İmzalandığının idare tarafından yüklenicinin kendisine 
veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama 
talimatının tebliğinden itibaren Mal teslim edilecek işe başlanılacaktır. 
İşin süresi 12 Aydır. Ancak işin en geç 28.02.2020 tarihinde 
bitirilmesi esastır. Bölge Müdürlüğümüz Hizmet araçlarına 
Yüklenici tarafından Ücretsiz olarak takılacak taşıt kimlik ünitesi ile 
birlikte araçlar akaryakıt istasyonundan teslim alacaklardır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı 

Kampüsü Büyükdere Caddesi No:265 Maslak-Sarıyer- İstanbul
b) Tarihi ve saati : 08.02.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zo-
runlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli Bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlşama kuruluşu ise EPDK tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar
geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeİstekli bir Akaryakıt
ve Dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise Teklif Sahibinin olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine
kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşun Bayisi olduğuna Dair Bayilik Yazısı ve Bayi-
lik sözleşmesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Bu Belge ve Sertifikaların Türk akreditasyon Kurumu Tarafından Akredite edilen belgelendirme kuruluşları
veya uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurum-
larınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. T.C Enerji piyasası ku-
rulundan alınmış piyasada faliyet gösterebileceklerine ait lisans belgesi aslı veya noter tasdikli sureti TSE
standartlarına uygunluk belgesi komisyonumuza sunulacaktır.
İş ortaklarında ortaklık oranına bakılmaksızın bu belgeleri en az 1 ortağın sağlaması gerekir.İhale döküma-
nında Konsorsiyumların ihaleye teklif verilmesinin öngörülmesi halinde,Uzmanlık gerektiren her iş kısmı için
istenen anılan belgeler ihale dökümanında belirtilir ve isteklilerin ortakları teklif verdikleri kısım için istenen bel-
geleri sunarlar
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şartname bedeli Sarıyer
mal Müdürlüğüne Yatırıldıktan sonra dekont ile birlikte İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü
İdari ve Mali işler Şube Müdürlüğü- Genel Bütçe birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kam-
püsü Büyükdere Caddesi No:265 Maslak-Sarıyer- İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı ad-
rese 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.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:929469)

3 ADET PERSONEL SERVİS KİRALAMA HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almak-
tadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/17447
1-İdarenin
a) Adresi : Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı 

Kampüsü Büyükdere Caddesi 265 34398 Maslak SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122625756 - 2122625179
c) Elektronik Posta Adresi : bolge1@ormansu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : PERSONEL SERVİS İHALESİ 1 Adet En az 45 Yolcu Koltuk 

kapasiteli Personel Servis Otobüsü , 2 Adet En az 27 Yolcu koltuk 
kapasiteli Minibüs,Midibüs gibi servis araçları 249 takvim günü 
süreyle Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul İl Sınırları içerisinde olmak üzere teknik şartnamede 
belirtilen güzergahlar ve servis saatlerinde. (Tarım ve Orman 
Bakanlığı'nın İstanbul İlindeki personeli ve diğer görevli personelin 
mesai günlerinde sabahları hizmet binalarına, akşamları mesai 
bitimi ikematgahlarına götürülmesi sabah akşam 1 sefer sayılacaktır.)

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.03.2019, işin bitiş tarihi 29.02.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Ek Hizmet 

Binası toplantı salonu fatih Ormanı Kampüsü Büyükdere 
Cad. Maslak /sarıyer/ İstanbul

b) Tarihi ve saati : 11.02.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak
düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
27.04.2016 Tarih ve 2016/3-13 Sayılı İstanbul Büyük şehir Belediyesi  UKOME kararı gereği Servis Taşımacı-
lığı Yetki belgesi sunulması zorunludur. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafın-
dan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge-
ler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde hertürlü araçla ( Binek araç,Otobüs,Minibüs,Midibüs ) yapılan personel ve yolcu ta-
şıma hizmet işleri.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şartname bedeli Sarıyer
mal Müdürlüğüne Yatırıldıktan sonra dekont ile birlikte İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü
İdari ve Mali işler Şube Müdürlüğü- Genel Bütçe birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü
Büyükdere Caddesi No:265 Maslak-Sarıyer- İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese ia-
deli 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 üze-
rinden 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.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:929470)

Kuzey Ormanları Savunması ve Beykoz Kent
Dayanışması, Dereseki’de villa projesi hazırlayan Kalyon
İnşaat’ı protesto etti. Yapılan açıklamada ise “Proje hay-
ata geçerse, sahil çamı, meşe, gürgen, kestane, yalancı
akasya gibi türlerin bulunduğu en az 5 bin ağacın yerini
villalar ve bağlantı yolları alacak” ifadeleri kullanıldı
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553 LUKS VILLA!
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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı istan-
bul Şubesi yönetim kurulu üyeleriyle bulu-
şan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent

kerimoğlu, Bakırköylülere ve istanbullulara çağrıda bulu-
narak, "ihtiyaç fazlası giysileriniz şehit ve gazi çocukla-
rına burs olarak dönecek" dedi. kerimoğlu, “Türkiye
Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı istanbul Şubesi ile giysi
geri dönüşüm kumbaralarının Bakırköy’ün muhtelif yer-
lerine konmasıyla ilgili işbirliğine gitmekten büyük mem-
nuniyet duyuyoruz. istanbul’un pek çok ilçesine de
konacak bu kumbaralara atılan ihtiyaç fazlası giysiler ve
oyuncaklar yurt dışındaki ikinci el pazarlarında satılarak
gelir elde ediliyor. elde edilen gelir de bu vatan uğruna
şehit düşen, gazi olan kahramanlarımızın 400 çocuğuna
burs olarak dönüyor. Burs miktarları aylık 500 TL’ye
varan oranlarda belirlenmiş. evinizde ihtiyaç fazlası olan
tüm giysilerinizi, oyuncaklarınızı bu kumbaralara atın, ço-
cuklarımıza burs olarak geri dönsün” açıklamasını yaptı. 

Şehit ve gazi 
çocuklarına burs
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Kara Kartal’a 
taraftar morali

uzun bir aradan sonra taraftarların Ümraniye
Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek Şenol Güneş ve
futbolculara moral vermesi günün dikkat çeken ge-
lişmesi oldu. Ziyaret esnasında Asbaşkan ve Trans-
fer Komitesi Başkanı Umut Güner, Futbol A Takım
Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı ve Hukuk İşle-
rinden Sorumlu Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu
da yer aldı. Teknik Direktör Şenol Güneş'e ve fut-
bolculara çiçek vererek tatlı ikramında bulunan ta-
raftarlarla Şenol Güneş arasında Burak Yılmaz
diyaloğu da geçti. Burak Yılmaz'la daha önce de
beraber olduğunu ve bu süre içinde herhangi bir sı-
kıntı yaşamadığını söyleyen Güneş, Beşiktaş ca-
miası içerinde gönül kırgınlıkları olsa da Burak'a
sahip çıkılmasını istedi. Şenol Güneş taraftarlara,
''Yanlışını söylemeli evet. Ama sevgi bazen nefreti
getirmez, şiddeti getiriyor. Burada her oyuncunun,
kendimizin mükemmel olduğunu söylemiyoruz.
Burak inşallah oyunuyla, karakteriyle, davranışıyla
hem size hem camiaya, hem taraftara layık olacak-
tır'' dedi.

Antrenman 1 buçuk saat sürdü

Beşiktaşlı taraftarların ise Şenol Güneş'e güvendik-
lerini ve takım için ellerinden gelen desteği göstere-
ceklerini ifade ettikleri öğrenildi. Taraftar
tezahüratları ile başlayan antrenman yaklaşık 1.5
saat sürdü. Isınma koşuları ve streching çalışmaları
ile başlayan idman, pas ve 5'e 2 çalışması ile devam
etti. Yarım sahada 3 takım halinde yapılan turnuva
maçları ve şut çalışması ile günün tek antrenmanı
sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de
yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat
16.00'da özel uçakla İzmir'e, oradan da karayolu ile
Manisa'ya giderek kampa girecek. DHA

başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi-
nin gece gündüz büyük mesai har-
cadığı transfer yasağı ilgili çıkacak
karar büyük bir merakla bekleniyor.
Yönetim bir yandan ikna etmeye
uğraştığı heyetin yanısıra futbolcu-
larla da görüşmeyi sürdürüyor. Bir-
çok fazla oyuncuyla temas halinde
olan bordo mavililerin gündemine
Hapoel Beer Shevalı John
Ogu'nun geldiği öne sürüldü.

Nwakaeme ile takım
arkadaşıydı

Onazi'nin saktlığı sebebiyle oluşa-
cak olan açığı iyi bir ön libero ile
kapatmak isteyen Trabzonspor ça-
reyi Afrikalı oyuncunun vatanda-
şında buldu. Sözleşmesi mayıs
ayında bitecek olan John Ogu'nun
listeye eklendiği iddia edildi. Ogu
ayrıca takıma sezon başında katı-
lan Tony Nwakaeme'nin de eski
takım arkadaşı.

Birçok teklif var

Konu hakkında John Ogu'nun me-
najeri açıklamalarda bulundu. Mu-
habirimiz Burak Zihni'nin
görüştüğü Hootan Ahmadi, Nijer-
yalı oyucnunun mayıs ayına kadar

sözleşmesi olduğunu ve hala rota-
sını belirlemediğini dile getirerek;
'Çok sayıda ilgilenen takım var.
Teklifler alıyoruz ancak kesin bir
karar henüz vermedik. Trabzons-
por'dan da herhangi bir öneri gel-
medi' dedi.

Ogu Trabzonspor’a
GELECEK MI?

BaBacar’ı
Fener kaptı
Birçok transfer döneminde adı Türk takımları ile anılan Khouma Babacar Fenerbahçe'ye geliyor. Sarı lacivertliler kiralık olarak 
kadrosuna katmak istediği Senegalli yıldız için kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Görüşmelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Türkiye'den Galatasaray, Beşiktaş ve Futbolist takımlarının
mücadele ettiği FIFA eKulüpler Dünya Kupası elemeleri

tamamlandı. Galatasaray ve Beşiktaş grup aşamasında tur-
nuvaya veda ederken, Futbolist grubundan çıkmayı başardı
ve sadece 16 takımın kozlarını paylaşacağı Dünya Kupası'na

gitmeye hak kazandı. Futbolist ayrıca bu seviyede mü-
cadele edecek ilk Türk takımı unvanının sahibi oldu

ea Sports tarafından her sene çıka-
rılan ve tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye'de de en fazla oynanan
oyunlardan biri olan FIFA serisinin
eKulüpler Dünya Kupası elemele-
rinde temsilcilerimizden Galatasa-
ray ve Beşiktaş düştükleri gruptan
çıkamayarak turnuvaya veda ettiler.
Her gruptan sadece bir takımın fi-
nallere gitmeye hak kazandığı ele-
melerde Futbolist son 16 takım
arasına kaldı.

Gecikme yaşandı

Grubunda Red Bull Salzburg,
Rapid Viyana, Anderlecht ve Ham-
burg gibi takımların yanında geçen
senenin 2.'si Envy ve 3.'sü Mkers ile
eşleşen Futbolist ilk maçını kaybet-
tikten sonra bir daha yenilmedi ve
güçlü rakiplerini geride bırakarak li-
derlik koltuğuna oturdu. Son ma-
çını İtalyan Mkers ile oynayacak
olan Futbolist'in maçı tam 3 saat
gecikme ile başladı. Hem Xbox hem
de PlayStation konsollarından eş
zamanlı olarak oynanan maçların

ilk yarılarından Futbolist her iki
konsolda da 2-0 öne geçince rakip
internet bağlantısını sebep göstere-
rek oyundan çıktı ve maçların tekra-
rını istedi. Futbolist, turnuva
organizatörleri ile görüşüp maçla-
rın kalan kısımlarının 2-0'lık skorlar
ile devam etmesi yönünde uzlaştı.
Fakat İtalyanlar erteleme maçına
çıkmayarak konuyu FIFA'da üst dü-
zeye taşıdı ve maçların tekrarını is-
tedi. Maça iyi hazırlanmış olan
Futbolist erteleme maçını da oyna-
yamadı ve beklemeye başladı. FI-
FA'dan gelen nihai karar
sonrasında maçlar kaldığı yerden
oynandı. Futbolist Xbox oyuncusu
Sezer Sabriev maçını 2-1 kazanır-
ken, PlayStation'da mücadele eden
Türkiye ve Balkanlar şampiyonu Is-
mail Can Yerinde durumu 3-0 ya-
pınca bir anda İtalyan takımının
internet kesildi ve bu maçın da tek-
rarı istendi. Burada da taviz verme-
yen Futbolist maçın kalanını oynadı
ve kalan sürede 2 gol daha bularak
Mkers takımını 5-1 gibi rahat bir

skor ile yendi. Toplamda 7-2'lik skor
ile 3 puanı alan Futbolist grubun-
dan çıkmayı başardı ve dünyadan
sadece 16 takımın kozlarını payla-
şacağı Dünya Kupası'na gitmeye
hak kazandı. Futbolist ayrıca bu se-
viyede mücadele edecek ilk Türk ta-
kımı oldu.

15 milyon izleyici

8-10 Şubat tarihleri arasında dü-
zenlenecek olan eKulüpler Dünya
Kupası'nı sosyal medya üzerinden
15 milyon kişinin izlemesi bekleni-

yor.  Futbolist, finallerde Manches-
ter City, Ajax gibi takımların ya-
nında dünyaca ünlü Vitality ve Faze
Clan takımları ile aynı sahnede mü-
cadele edecek. Futbolist ayrıca 19-
20 Ocak tarihleri arasında
Londra'da ve 8-10 Mart tarihleri
arasında Singapur'da düzenlenecek
olan uluslararası turnuvalara da ka-
tılmaya hak kazandı. Geçen sene
düzenlenen ESL Türkiye Şampiyo-
nası ve Balkan Şampiyonası'nı ka-
zanan ekip bu sene de şampiyonluk
bekliyor.  DHA

E-Spor’da tarihi başarı

F enerbahçe forvet transferi
için İtalyan ekibi Sas-
suolo’da mutsuz olan

Khouma Babacar ile her konuda
anlaştı. Sarı-Lacivertliler, İtalyan
ekibini ise kiralama konusunda
ikna etmeye çalışıyor. Fenerbahçe
Sportif Direktör Comolli, Teknik
Direktör Ersun Yanal’ın da onay
verdiği bu flaş transfer için tüm
imkanları seferber etmiş du-
rumda. Senegalli golcü, 1.5 yıl
önce F.Bahçe’nin gündemine gel-
mişti. Ancak o dönemde 26 yaşın-
daki Senagalli golcü,
Sarı-Lacivertli takımının teklifini
geri çevirmişti.

3 yıl daha kontratı var

Sassuolo’da Matri, Raspadori ve
Boateng gibi yıldızların arkasında
kalan Babacar, bu kez F.Bahçe’ye
gelmeye ikna oldu. İtalyan ekibi
ile görüşmeler devam ediyor. Kısa
bir süre içinde bu görüşmelerden
olumlu ya da olumsuz bir sonuç
çıkması bekleniyor. 26 yaşındaki
yıldızın kulübü ile 2022’ye kadar
sözleşmesi bulunuyor. Senegalli
forvetin piyasa değeri 8 milyon
euro. Babacar, bu sezon 19 maçta
sadece 870 dakika oynadı. Sene-
galli, bu dönemde 5 gol, 3 asistlik
performans sergiledi. Kontenjan 

şartAkşam'ın haberine göre
F.Bahçe’nin kadrosunda 14 ya-
bancı oyuncu bulunuyor. Sarı-La-
civertli Yönetimin bu nedenle
önceliği kontenjanda yer açmak.
Teknik Direktör Ersun Yanal’ın
raporu doğrultusunda Reyes ve
Aatif gönderilecekler arasında lis-
tenin tepesinde yer alıyor. Teklif
gelen Dirar ve Soldado’nun da
gönderilme ihtimali var. Kadro
dışı kalan Kameni ile de yollar ay-
rıldı. Sarı-Lacivertliler, Finansal
Fair Play nedeniyle transfere tem-
kinli yaklaşıyor. Gönderilecek
isimlerden gelecek sıcak para ile
transfer gerçekleşecek. 

Devre arasında transfer yasağından kurtulmak için
mücadele veren Trabzonspor'un Kucka sonrasında
verilmesini beklediği olumlu karara istinaden John
Ogu ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Nijeryalı 
futbolcunun menajeri açıklamalarda bulundu

Fener İspanya
deplasmanında
Fenerbahçe, THY Avrupa
Ligi'nin 19. haftasında Her-
balife Gran Canaria'ya
konuk olacak. Fenerbahçe
Beko, THY Avrupa Ligi'nin
19. haftasında yarın deplas-
mada İspanya'nın Herbalife
Gran Canaria ekibiyle karşı-
laşacak. Gran Canaria Are-
na'da oynanacak karşılaşma
TSİ 23.00'te başlayacak.

Lider konumda

THY Avrupa Ligi'nde se-

zona çok iyi bir başlangıç
yapan tecrübeli başantrenör
Zeljko Obradovic yönetimin-
deki Fenerbahçe Beko, 16
galibiyet ve 2 mağlubiyetle
lider durumda bulunuyor. Ev
sahibi Herbalife Gran Cana-
ria ise 6 galibiyet ve 12 mağ-
lubiyetle 14. sırada yer alıyor.
İki takım arasında bu sezon
Ülker Spor ve Etkinlik Salo-
nu'nda oynanan karşılaşmayı
sarı-lacivertliler, 97-72 kazan-
mıştı. AA

İkinci yarı
Ümraniye
ile açılıyor

Ligin ilk devresini istediği sonuçlarla
tamamlayamayan Fenerbahçe bu

akşam Ziraat Türkiye Kupası mücade-
lesi ile ikinci yarının startını veriyor.

Sarı lacivertliler Esenyurt'ta 
Ümraniyespor'un konuğu olacak.

Yanal'ın öğrencileri ikinci karşılaşma
için avantajlı skor peşinde koşacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye
Kupası son 16 turu ilk ma-
çında bu akşam Spor Toto 1.
Lig ekiplerinden Ümraniyes-
por ile rakip sahada karşılaşa-
cak. Sezonun ilk yarısında
gösterdiği kötü performansla
taraftarlarını hayal kırıklığına
uğratan sarı-lacivertliler, Üm-
raniyespor maçıyla ikinci dev-

reye iyi bir başlangıç yapmayı
hedefliyor. Esenyurt Necmi
Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak
karşılaşma saat 20.30'da baş-
layacak.

Giresun'u elemişti
Kupaya 5. turdan katılan Fe-
nerbahçe, yine Spor Toto 1.
Lig ekiplerinden Giresunspor'u

1-0 ve 5-2'lik skorlarla saf dışı
bırakmıştı. Spor Toto 1. Lig'de
ilk devreyi averajla 4. sırada ta-
mamlayan Ümraniyespor ise
kupada sırasıyla Erzin Beledi-
yespor, Anagold 24Erzincans-
por ve 1461 Trabzon'u eleyerek
son 16 turuna geldi. Eşleşme-
nin rövanşı 24 Ocak Perşembe
günü Kadıköy'de oynanacak.

John Ogu

Matri, Raspadori ve Boateng
gibi yıldızların arkasında
kalan Babacar, bu kez Fener-
bahçe’ye gelmeye ikna oldu.

Süper Lig'de cuma akşamı deplasmanda
Akhisarspor ile karşılaşacak olan
Beşiktaş, bu sabah yaptığı 
antrenmanla hazırlıklarına devam etti
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M altepe Belediyesi Kütüphane, Kurs-
lar ve Eğitim Müdürlüğü bünye-
sinde hizmet veren Cumhuriyet

Eğitim Merkezi, 5 yıldır sürdürdüğü eğitim-
lerle bin 552 öğrenciye üniversite, bin 77
öğrenciye lise, 234 kişiye de Kamu Perso-
neli Seçme Sınavı’na hazırlık kursları verdi.
2017 yılında bu kurslara katılan öğrencile-
rin yüzde 85’i üniversiteye yerleştirilirken,
2018 yılında bu oran yüzde 89’a çıktı. 

204 öğrenci katıldı

Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi’nde,
yaşları 4 ila 13 arasında değişen yüzlerce
çocuk, eğlenceli bilim, zumba ve satranç
derslerine katıldı. Eğlenceli bilim dersleri
kapsamında Airzoka (hava olaylarının de-
neyimlenmesi), plazma küre (elektriğin
keşfi), süper emici madde (suyun hapsedi-
lişi) ve fildişi macunu (kimyasal tepkime)
gibi deneyler gerçekleştirildi. 2018 yaz
okulu kapsamında 204 öğrenciye eğlenceli
matematik, Türkçe, eğlenceli sosyal bilgiler,
sihirli fen, bilim aktiviteleri, İngilizce,
drama, satranç, resim, el sanatları, dersleri
verildi. Yaz okulunda arda kalan zaman-

larda, haftanın bir gününü ise belediyeye
bağlı Cumhuriyet Bilim ve Düşler Mer-
kezi’nde düzenlenen etkinliklere ayıran ço-
cuklar, burada da eğlendiren basınç ve hava
deneyleri, planetaryum, kurubuz, nanotek-
noloji, ses ve elektrik deneyleri yaparak,
kendilerini geliştirdi. Yaz okulu bünyesinde
düzenlenen gezi programı kapsamında ise
Miniatürk, Nezahat Gökyiğit Botanik Bah-
çesi, Kelebek Çiftliği ve Emar Akvaryum İs-
tanbul-Sualtı Hayvanat Bahçesi ziyaret
edildi.

Kurslara büyük ilgi

Belediyenin kişisel gelişim kurslarına da,
yoğun ilgi gösterildi. İngilizce, Almanca,
Fransızca, İspanyolca, Farsça, Arapça ve
Osmanlıca alanlarında verilen yabancı dil
kurslarına bugüne kadar toplam bin 156
kişi katıldı. 2018 yılında kültür sanat kurs-
ları kapsamında 16 farklı branşta 804 kursi-
yere eğitim verildi. Kültür-sanat kursları
kapsamında 2018 yılında 157 kişi piyano,
59 kişi keman, 304 kişi drama, 37 kişi sat-
ranç, 96 kişi resim, 120 kişi jimnastik, 31
kişi zumba, kurslarından faydalandı. Ayrıca

2018 yılında T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İş-
letmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) kapsamında 360 ki-
şiye, bir yılda toplam 384 saat eğitim verildi.
Feyyaz Tüzüner Okuma Salonu, Senih-
Tongsir Kütüphanesi, Yalvaç Ural Çocuk
Kütüphanesi ve Küçükyalı Çınar Camii
Halk Kütüphanesi’ni 2018 yılında 117 bin
712 kişi ziyaret etti. Son 5 yılda toplam zi-
yaretçi sayısı 500 bini geçti.

Kolları sıvadık

Maltepe’de, her alanda olduğu gibi eği-
timde de bir çığır açtıklarını kaydeden Bele-
diye Başkanı Ali Kılıç, “Ulu önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün önümüze koyduğu hedef
olan, ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesil-
ler yetiştirmek için göreve geldiğimiz gün
kollarımızı sıvadık. Eğitim alanında son 5
yılda yaptığımız çalışmalarla, Türkiye’ye
örnek olduk. Cumhuriyet Eğitim Merke-
zi’nde açtığımız kurslara katılan öğrencileri-
mizin başarılarıyla gurur duyuyoruz.
Hedefimiz bu çalışmaları, önümüzdeki yıl-
larda daha da yukarılara taşımak” diye 
konuştu. DHA

Acun’lA
Survivor’i
konuşMuş!

Tarihten Güncele
Büyükçekmece’de
Büyükçekmece Beledi-
yesi TELE 1 ekranlarında
yayınlanan “Tarihten Gün-
cele” adlı televizyon prog-
ramına ev sahipliği yaptı.
Gazeteci Tuncay Mollavei-
soğlu ve Tarihçi – Yazar
Sinan Meydan’ın hazırla-
yıp sunduğu televizyon
programı bu haftaki yayı-
nını Büyükçekmece Ata-
türk Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirdi. Program bi-
timinde Tarihçi – Yazar

Sinan Meydan kitaplarını
Büyükçekmeceliler için im-
zaladı. 

Akgün teşekkür etti

Yayın sonrasında Tuncay
Mollaveisoğlu ve Sinan
Meydan’a teşekkürlerini
ileten Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “Büyük Büyükçek-
mece ailemin yoğun katılı-
mıyla bu akşam çok güzel
bir tarih programına tanık

lık ettik. Meydan ve Molla-
veisoğlu’na Büyükçekmece
Belediyesi’ni tercih ettikleri
için teşekkür ediyorum.
Mustafa Kemal Atatürk’ü
ve tarihi en yalın, en akıcı
şekilde bizlere anlattılar.
Büyük Büyükçekmece
ailem Tarihten Güncele
programı sayesinde değerli
yazarlarımızla buluştu.
Programda emeği geçen
herkese teşekkür ederim"
ifadesini kullandı.

oRNEK oLDuK
TuRKıYE’YE 

Üniversiteye hazırlanan gençlere eğitim veren Maltepe Belediyesi’ne bağlı Cumhuriyet
Eğitim Merkezi’nde başarı oranı her geçen yıl artıyor. Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Eğitim
alanında son 5 yılda yaptığımız çalışmalarla, Türkiye’ye örnek olduk” diye konuştu

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama ekipleri, öncelikle üreme kaynakları
tespit edilen alanlar, ULV cihazları kullanılarak anaç uçkunlara karşı ilaçlama uygulaması yaptı 
Beylikdüzü Belediyesi yıl boyunca periyo-
dik olarak gerçekleştirdiği ilaçlama çalışma-
larına devam ediyor. Veteriner İşleri
Müdürlüğü bünyesinde bulunan İlaçlama
Ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Birimi ilçe
halkının sağlıklı ve daha konforlu bir yaz
geçirmesi amacıyla çalışmalarına kış ayla-
rından itibaren başlıyor. Müdürlük ekipleri
tarafından öncelikle üreme kaynakları tespit
edilen alanlar, ULV cihazları kullanılarak
anaç uçkunlara karşı ilaçlama uygulaması
yapılıyor. İlçede bulunan pati parklar, pazar
yerleri, ibadethaneler, yılda iki kere olmak
üzere okullar, talep edildiğinde kamu bina-
ları haşerelere karşı ilaçlanıyor ve dezenfek-
siyon işlemleri tamamlanıyor. 

Çalışmalar daha detaylı

Logar ve Kanalizasyonlara ek olarak İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir ça-
lışma yürüterek lavra kaynaklarına da
ilaçlama yaptıklarını belirten Veteriner İşleri
Müdürü Ertuğrul Tunçel, “Vatandaşlarımı-
zın rahatı, huzuru ve sağlığı için her yıl
daha da kapsamlı bir şekilde çalışmaları-
mıza devam ediyoruz. Ancak bu yıl da geç-

tiğimiz yıl olduğu gibi tam anlamıyla bir kış
mevsimi yaşamıyoruz. Kış mevsiminin bek-
lenenden daha ılıman geçmesi ve yeterli kar
yağışının olmaması özellikle sivrisinek
başta olmak üzere uçkunlarla ilgili prob-
lemlerin artmasına neden olabilmekte. Bu

nedenle ekiplerimiz çalışmalarını çok daha
detaylı ve incelikli bir şekilde yürütüyor.
Gerçekleştirilen bu etkin ve hummalı çalış-
malarla, haşereler aracılıyla bulaşan hasta-
lıkların da önüne geçilmiş olunuyor"
şeklinde konuştu.  

Müdürlük ekipleri tarafından
öncelikle üreme kaynakları tes-
pit edilen alanlar, ULV cihazları
kullanılarak anaç uçkunlara
karşı ilaçlama yapılıyor.

Geride bıraktığımız günlerde Acun
Ilıcalı ile görüntülenen Itır Esen bir
anda magazin gündemine oturmuş
ve uzun süre konuşulmuştu. Itır
Esen bu görüntü sonrasında bir
açıklamada bulunmuş ve kanal sa-
hibi Acun Ilıcalı ile yeni başlayacak
olan Survivor Türkiye- Yunanistan
ile ilgili bir görüşme gerçekleştir-
diklerini ve yakında internet üze-
rinden bir program sunmaya
başlayacağını açıklamıştı. Itır’ın
Survivor projesi Acun Ilıcalı’nın sa-
hibi olduğu internet sitesi üzerin-
den yapılan paylaşım ile duyuruldu.
Laura adlı partneriyle birlikte inter-
net üzerinden Survivor programını
sunacak olan Itır’ın programı; ‘Sur-
vivor Türkiye-Yunanistan’da müca-
dele edecek Yunan yarışmacılar, ilk
röportajlarıyla çok yakında karşı-
nızda!’ anonsuyla tanıtıldı.

Büyükçekmece televizyon programını ağırladı

Teknolojiye bağımlı olmayın
Uzman Psikolog Alihan Atile,
Küçükçekmeceli öğrencileri
bağımlılık konusunda bilgilendirdi.
Atile, teknoloji bağımlılığından
bahsederek, "Kendinize belirli  bir
süre koyun. Mutlaka kullanımı
sınırlandırın" uyarısını yaptı. 

Başlamam demeyin

Öğrencilere, uyuşturucu
madde, sigara, alkol,
teknoloji gibi bağımlıkları
anlatarak, sonuçlarını
aktaran Atile, “İstersem
bırakırım. Bir daha
başlamamam demeyin.
Unutmayın bu maddeler
kontrol edilebilseydi,
bağımlılık olmazdı.
Kişilerde nasıl etki
edeceğini
bilmiy-

oruz. Biri 2 ayda biri ilk içişinde
bağımlı olabilir. Bu tamamen kul-
lanan kişinin genlerine, kullandığı
maddeye, ne kadar sıklıkla
kullandığına da bağlı” dedi.
Öğrencileri sürü psikolojisine karşı da
uyaran Alihan Atile, “İçinde

bulunduğunuz toplum yanlış
bir şeyler yapıyorsa, hayır
deyin. O ortamdan mutlaka
uzaklaşın. Bazıları da içinde
bulunduğu sorunlardan kaç-
mak için kullanır. Ancak ikinci
bir soruna yol açmış olur-
sunuz. Emin olun hayatınız
daha kötü olur. Bundan zerre
kadar şüpheniz olmasın” diye

konuştu. 

Vatandaşların yaklaşan
yerel seçimler için adres

değişikliği bildiriminde bu-
lunmalarına bir gün kaldı. Mal-

tepe Nüfus Müdürlüğü'nde
adres kaydı olmayanlar, bildiri-

minde bulunmak için sıraya girdi.
Seçmen listesinde ismini bulama-

yan bir kadın, "Benim seçmen listele-
rinde adım çıkmadı. Şimdi müracaat
edeceğim. Ne yapmam gerektiğini
bilmiyorum. Ne gerekiyorsa onu ya-
pacağım. Adresim yeni değil 26 sene-
dir aynı adreste oturuyorum. Müracaat
ettim herhalde düzeltecekler" dedi. İçiş-
leri Bakanlığı, adres kaydı olmayan 363
bin 555 kişinin 'ilçe nüfus müdürlükle-
rine müracaat ederek güncel adres
bildiriminde bulunmalarını istemişti. 

Mikroplara
karsı ilaclama 

Nüfus müdürlüklerinde

seçim yoğunluğu


