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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Valilik tarafından başlatılan yıkımlar ilk 
olarak Beykoz ve Arnavutköy'de başladı.

Gergin geçen yıkım sırasında tartışmalar yaşandı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Ormanla-
rımız; milletimizin en kıymetli varlığı, doğadaki
bütün canlılarla ortak yaşam alanımız, yarınlara
bırakacağımız en değerli mirasımızdır. Tek bir
ağaçtan başlayarak, bütün ormanlarımızı koru-
mak, yaşatmak, orman varlığımızı daha da 
artırmak, en önemli milli ve insani görevlerimiz
arasında bulunmaktadır” denildi. I SAYFA 8

ç
YIKIM SIRASINDA GERGiNLiK

SAYFA 4Fakir YILMAZ

Horozun da 
başı kesilir

Hiç kimseye
ayrıcalık yok

Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, 35 mahalle muh-

tarı ile bir araya gelerek sorunları
değerlendirdi ve çözüm yıllarını ko-
nuştu. Seçildiği günden bugüne asla

partizanlık yap-
madığını ifade
eden Yılmaz,
“Seçildiğim 
gününden beri
partimin göm-
leği üzerimde
değil. Kimseye
ayrıcalık yok
ama kimseye ay-
rımcılık da yok”
dedi. I SAYFA 8

ç

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Beştepe

Millet Kongre ve Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen 2019-2020
Yükseköğretim Akademik Yılı
Açılış Töreni’nde konuştu. ABD
ile Suriye'de güvenli bölge çalış-
malarına değinen Erdoğan, “İki
hafta içinde buradan bir sonuç
çıkmazsa kendi hareket planları-
mızı devreye sokacağız” 
ifadelerini kullandı. I SAYFA 7

ç

SAYFA 9Ayhan ONGUN

Türkiye küçük 
millet meclisi

Gerçekten işi bilen
insanlarla tartışalım

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Oyucular Sendikası ve

gazi dernekleri temsilcilerini ağırladı.
İmamoğlu, sendika yöneticileriyle
yaptığı görüşmede, kültür ve sana-
tın, çok hassas ve önemli bir alan ol-
duğunu vurgulayarak, “Hayatın
değişimini yakalayacağımız sanat
alanında statik, kuralcı şeylerle değil,
bu işi gerçekten bu işin insanlarıyla
tartışalım” dedi.  I SAYFA 5
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Seçimler yapıldı
erken seçim yok

AK Parti Sözcüsü Ömer
Çelik, son günlerde çok 

konuşulan erken seçim konusun-
daaçıklama yaptı. “Erken seçim
yok. Seçimler yapıldı ve bitti”
diyen Çelik, “Vatandaş ne derse o
olur. Vatandaş
seçim istemiyor.
Herhangi bir
yerde mesela
diyerek gün-
deme gelen 
bir konu bile
değildir. Vatan-
daşın beklentisi 
reformların 
yapılması” 
diye konuştu. 
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Ömer Çelik
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Büyükçekmece Mimarsinan
Mahallesi E-5 Karayolu 

üzerinde yapılan imam hatip lisesinin 
çatısına proje harici yapılan minare,
deprem ve fırtına gibi afetlerde can ve
mal güvenliği açısından tehlike arz
edeceği gerekçesiyle kaldırıldı. Büyük-
çekmece Belediyesi ekiplerince okulun

çatısından sökülen minarenin Beykent
Sanayi Sitesi içinde yaptırılan mescide
monte edileceği öğrenildi. Belediye-
den yapılan açıklamada  9 metrelik
minarenin statik açıdan uygun 
olmadığı ve risk oluşturduğu için 
İmar Kanunu’nun 39’uncu madde-
sine istinaden kaldırıldığı açıklandı. 

ç
OKULUN ÇATISINA PROJE HARiCi YAPILDI

Kaldırılan minare hakkında
açıklama yapan Belediye

Başkanı Hasan Akgün, “Halkımızın
da tepkisini çeken minarenin kaldırıl-
masını değişik yorumlayanlar 
olacaktır. Büyükçekmece Belediyesi
ve Büyükçekmece Belediye Başkanı
olarak caminin, minarenin ve 

okulun ne anlama geldiğini çok iyi
bilirim” uyarısını yaptı. “Bugüne
kadar 34 okul ve 26 adet cami yap-
tık. Camii yapılacaksa tabii ki onun
minaresi olur” diyen Akgün, “Ama
okul yapılacaksa, Türk milli eğitim
projelerinin içerisinde minareli okul
yoktur” ifadelerini kullandı. 

ç
CAMiNiN NE ANLAMA GELDiĞiNi ÇOK iYi BiLiRiM

Volkan Yılmaz

Toplu sözleşme
imzaları atıldı 

Küçükçekmece Belediyesi ile
KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen

arasında toplam 565 memuru ilgi-
lendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS)
imzalandı. Belediye Başkanı Kemal
Çebi, “Ülke şartları bizi her ne kadar

zorlasa da çalı-
şanın, emekçinin
yanında dur-
maya devam
edeceğiz” dedi.
Tüm Bel Sen
Genel Başkanı
Erdal Bozkurt
ise “Bu toplu
sözleşme süreci
çok önemli”
dedi. I SAYFA 9
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Kemal Çebi

Türkiye’de 2 yıldan 
önce seçim olmaz!

SP Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu, “Benim ka-

naatim 2 yıldan önce Türkiye'de
seçim olmaz” dedi. Karamolla-
oğlu, “İktidarda bulunan partinin,
şartlar uygun değilken, 'Efendim

gecikirsek daha
da kötü olacak'
diye bugünkü
şartlarda seçim
yoluna gidece-
ğini zannetmi-
yorum. Hele de
İstanbul seçim-
lerini gördükten
sonra” diye 
konuştu. 
I SAYFA 7

ç

Temel Karamollaoğlu

GÜVENLİ BÖLGEYİ DEĞERLENDİRDİ
Davutoğlu kasımda

pArTisini
KUrAcAK

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun
AK Parti'den istifası sonrası kendisi

ile birlikte yol yürüyen siyasilerin de istifaları
devam ediyor. Davutoğlu'nun istifasının ar-
dından partisinden istifa eden AK Parti 26.
dönem Konya milletvekili Ömer Ünal yeni
parti ile ilgili tarih verdi. Yeni partinin Kasım
ayında kurulacağını belirten Ünal, “Biz 
seferden sorumluyuz. Zafer ise Allah'ın 
takdiridir. Yeni partinin Kasım ayı içinde ilan
edileceğini söyleyebiliriz” dedi. I SAYFA 7
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Çoğu fırıncı kendi 
ekmeğini yemiyor!

Marmara Fırıncılar Derneği
Başkanı Ömer Kahraman, 

fırıncıların zor durumda olduğunu
belirterek, bu durumun da yaptıkları
işe yansıdığını söyledi. “Sağlıksız ve
kalitesiz ekmek ürettiği için Esen-
yurt’ta çoğu fırıncı kendi yaptığı 
ekmeği yemiyor” diyen Kahraman,
“Halka kalitesiz, sağlık-
sız ve ucuz ekmek 
satılıyor. Tüm bunların
temelinde yatan şey 
denetimsizliktir” 
ifadelerini kullandı. 

ç

BARIŞ KIŞ’IN SÖYLEŞİSİ SAYFA 16'DA 

Burnumuz
neDen

TIKAnIr?
HABERİN 
DEVAMI 

SAYFA 2’DE

315 kaçak yapının
yıkımına başlandı

İstanbul Valiliği, devlet ormanlarında
2017'den sonra usulsüz yollarla
yapılan 315 muhtelif cinste kaçak
yapının  yıkımına başladı

ÇATIYA MiNARE YAPILMASI TAM BiR AKIL TUTULMASIDIR

Büyükçekmece Nedim Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin çatısına
yapılan 9 metrelik minare, statik açıdan uygun olmadığı ve risk

oluşturduğu gerekçesiyle yıkıldı. Belediye Başkanı Hasan
Akgün, bu yıkımı değişik yorumlayanların çıkabileceğini

belirterek, “Türk milli eğitim projelerinin içerisinde
minareli okul yoktur” açıklamasını yaptı

Miniklerden
iddialı 7 proje

22 ülkeden toplam 17 bin
373 takım ve 50 bin yarışma-

cının yer aldığı Teknofest İstanbul’da
Bağcılar Belediyesi Enderun 
Yetenekli Çocuklar Merkezi ve Fuat
Sezgin Bilim Merkezi 7 projeyle
yer alıyor. Teknofest İstanbul’un 
açılışına katılan Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı da 
Bağcılarlı miniklerin standını ziyaret
edip onlara destek verdi. I SAYFA 4
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Hedefi on ikiden 
VURMUŞLAR!

Kamuoyunda
büyük tartışma 

yaratan İBB’nin bazı vakıf-
lara yaptığı yardımların
belgesi ortaya çıktı. Ortaya
çıkan resmi yazışmaya göre
Okçular Vakfı Spor Kulübü
Derneği’ne 1 Ocak 2019 ile
30 Haziran 2019 tarihleri
arasındaki faaliyetlerinin
harcamalarında kullanıl-
mak üzere 1 milyon 
200 bin lira yardım 
yapılmış. I SAYFA 5

çVAR MISIN
BAHSE; YOKUM!

İstanbul merkezli yasa
dışı bahis şebekesine 

3 ilde eş zamanlı operasyon 
düzenlendi. Operasyonlarda 
30 kişi gözaltına alındı.  I SAYFA 3
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SALDIRGANLAR
YAKAYI ELE VERDİ

Gaziosmanpaşa'da 
önceki akşam bir saat

içerisinde 4 ayrı noktada si-
lahlı saldırı düzenleyip 8 kişiyi
yaralayan saldırganlar yakayı
ele verdi.  I SAYFA 3

ç

Kazak kadının
sIr öLüMü

Sarıyer'de kötü kokular
gelen daireye giren polis,

55 yaşındaki kadının cansız be-
deni ile karşılaştı. Sarıyer'de 5
katlı binanın giriş katından gelen
kötü kokular, bina sakinlerini 
tedirgin etti. I SAYFA 3

ç
Tarihi keşfeden adam

MAHMUT YILDIZ
HABERİN
DEVAMI 

SAYFA
13’TE

Erdoğan, Akademik
Yıl açılışında konuştu.

Hasan Akgün, minarenin fırtınada, 
depremde çocukların hayatına mal 

olacağını savunarak, “Bu minarenin 
çatıya konulması akıl tutulmasıdır, 

kaldırılması da akıllıca bir iştir. 
Okulun içindeki mescit için milli 

eğitimden tarafımıza bir minare projesi
gelirse İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz

de gereğini yapacaktır” dedi. Gazetemize
konuşan AK Parti İlçe Başkanı Murat 
Çelik ise bütün inşaatların projesine
uygun yapılması gerektiğini söyledi.
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OKULUN ÇATISINA YAPILAN MİNARE BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN VİNÇLE KALDIRILDI

Dr. Hasan
Akgün



GÖZLÜK kullanmak göz numara-
sını ilerletir… Gözdeki ışık çakma-
ları zamanla düzelir… Bebeklerde

göz sulanması doğal bir durum… Toplumda
sıkça duyulan bu cümleler göz sağlığımız hak-
kında doğru sanılan yanlış bilgilerden sadece
bazıları. Acıbadem Fulya Hastanesi Göz Has-
talıkları Uzmanı Dr. Emre Sübay bu hatalı bil-
gilerin göz hastalıklarının erken teşhis ve
tedavisinin önüne geçtiği uyarısında bulunarak,
“Özellikle genç nüfusu yoğun ülkemizde bu
hastalıkların geç teşhis edilmesi, nüfusun
önemli bir bölümünün hayatının ilerleyen dö-
neminde daha ciddi göz sorunlarıyla karşı kar-
şıya kalmasına neden oluyor” diyor. Peki göz
sağlığı hakkında hangi bilgi doğru hangisi yan-
lış? Acıbadem Fulya Hastanesi Göz Hastalık-
ları Uzmanı Dr. Emre Sübay doğru sanılan en
yaygın yanlış bilgiyi anlattı, önemli uyarılarda
bulundu.

Yanlış: DinlenDirici gözlük 

Doğrusu: Aslında dinlendirici gözlük diye bir
şey yoktur. “Dinlendirici gözlük” halk arasında
düşük numaralı gözlüklere verilen bir tanım-
lama. “Göz bozukluğu olmayan kişilerin nu-
maralı gözlük kullanması doğru değil” diyen
Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Sübay,
miyop, astigmat, hipermetrop gibi göz bozuk-
luğu mevcut olan hastalarda eğer gözlük
numarası düzeltilmezse bu durumun göz ve
baş ağrılarına neden olacağına dikkat 
çekiyor.

Yanlış: gözüm ağrıYor 
tansiYonum YükselDi

Doğrusu: Halk arasında göz tansiyonu
olarak bilinen glokom sinsi ilerleyen ve
genellikle pek bulgu vermeyen bir hasta-
lık. Tanısı da rutin göz muayeneleri sıra-
sında konulabiliyor. Bu nedenle düzenli
göz kontrolleri büyük önem taşıyor.
Gözdeki ağrıların ise sadece çok az bir
kısmı göz tansiyonuna bağlı gelişiyor.
Dolayısıyla göz ağrısı gelişince ‘göz
tansiyonum yükseldi’ diye düşün-
mek yanlış. Ağrı sürekli veya şid-
detli ise glokomun habercisi
olabiliyor.

Yanlış: gözlük, 
göz numarasını 
ilerletir

Doğrusu: Göz Hastalıkları Uz-
manı Dr. Emre Sübay top-
lumdaki yaygın inanışın
aksine net görmeyi sağlayan
bir araç olan gözlüğün göz
numarasının ilerlemesine
veya azalmasına yol açma-
dığını belirterek, “Göz bo-
zuklukları zaman
içerisinde değişim göster-
diğinde hastaya uygun
yeni numaralı gözlük re-
çeteleniyor. Gözlük
gözde tembelliğe
neden olmuyor; tam
aksine “ambliyopi”

denilen göz tembelliğinin tedavisinde gözlük
kullanılıyor” diyor.

Yanlış: göz tembelliği 
lazer ameliYatıYla Düzelir

Doğrusu: Göz tembelliği, yani ambliyopi her-
hangi bir göz ameliyatıyla giderilemiyor. Ancak
küçük yaşta erken teşhisle gözlük kullanımı ve
iyi gören göze kapama tedavisiyle düzeltilebili-
yor. Lazer ameliyatları ise sadece gözlük nu-
maralarının azaltılması amacıyla yapılıyor.

Yanlış: katarakt saDece 
Yaşlıların hastalığıDır

Doğrusu: Katarakt yaşlılarda sık gelişmekle
birlikte yeni doğan bebeklerde, çocuklarda ve
gençlerde de görülebiliyor. Annenin hamileli-
ğinde geçirdiği enfeksiyonlar, genetik veya me-
tabolik hastalıklar bu duruma sebep
olabilirken, erişkinlikte ise ilaç kullanımı,
travma ya da sistemik hastalıklar erken yaşta
katarakt oluşmasına neden olabiliyor.

Yanlış: katarakt
ameliYatı lazerle Yapılır

Doğrusu: Halk arasında yanlış
olarak bilinen bir başka nokta da,
katarakt ameliyatının lazerle yapıl-
ması. ‘Lazerli katarkt ameliyatı’
olarak bilinen FAKO yönteminde
gerçekte lazer yok. FAKO’nun ça-
lışma prensibi ultrasonik titreşim
esasına dayanıyor.

Yanlış: bebeklerDe 
şaşılık kenDiliğinDen
geçer

Doğrusu: “Bebeklerin ilk 6 aya
kadar ara ara gözlerini şaşı yapa-
bildikleri doğru, fakat sabit bir
kayma varsa bu zamanla düzelen
bir durum değil” uyarısında bulu-
nan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr.
Emre Sübay sözlerine şöyle
devam ediyor: “Yine bebeklerde
yüz gelişimi tamamlanana kadar
şaşılık varmış gibi bir görüntü olu-
şabiliyor ve buna yalancı şaşılık
deniyor. Fakat bunun ayrımının bir
göz hekimi tarafından yapılması
ve eğer şaşılık varsa mutlaka teda-
visinin yapılması gerekiyor. Aksi
takdirde bu durum kalıcı görme
kaybına neden olan göz tembelli-
ğine kadar gidebiliyor.”

Yanlış: bebeklerDe göz
sulanması DoğalDır

Doğrusu: Alt göz kapağımızın
burnumuza yakın iç kısmında
burun boşluğuna açılan küçük bir
delik bulunuyor. Gözyaşı kanalı
veya pınarı denilen bu kanal yeni
doğan bebeklerde bazen tam açıl-
mamış oluyor ve gözde sulan-
mayla beraber tekrarlayan
çapaklanmalar görülebiliyor. Dr.
Emre Sübay tedavide kanalın açıl-
ması için günlük masaj yapılması

ve çapaklanma mevutsa antibiyotikli damla uy-
gulanması gerekebildiğini belirterek, “1,5 ya-
şına kadar geçmeyen kanal tıkanıkları ise genel
anestezi altında probing denilen yöntemle açılı-
yor. Dolayısıyla gözlerde sulanma sorunu mut-
laka göz hekimleri tarafından
değerlendirilmeli” diyor.

Yanlış: ışık çakmaları DoğalDır, 
zamanla Düzelir

Doğrusu: Retina yırtıklarının habercisi olabilen
ışık çakmaları mutlaka göz hekimi tarafından
kontrol edilmesi gereken bir durum. Bu ne-
denle hafife alınmaması ve mutlaka bir göz he-
kimine başvurulması gerekiyor.

Yanlış: çok havuç 
Yemek görmeYi keskinleştirir

Doğrusu: Havucun içerisindeki A vitamini,
gözün retina tabakasında ışığı algılayan hücre-
ler için gerekiyor. A vitamini eksikliğinde gece
görüşü bozuluyor. Ancak fazla A vitamini tü-
ketmenin görme keskinliği üzerine bir etkisi
yok. Dengeli beslenmek göz sağlığı için yeterli
geliyor.

Ş üphesiz sağlıklı olmak hepimizin istediği
bir şey. Tabii sağlıklı nefes almak da öyle.
Sağlıklı ve düzgün nefes almanın yolu ise

fonksiyonlarını tamamen yerine getiren bir bu-
runa sahip olmaktan geçiyor. Burun, solunum
yollarımızın ilk kapısı. Fakat günümüzde her iki
kişiden biri burun tıkanıklığı sonucunu doğuran,
yani hava geçişine engel olan geçici veya kalıcı
burun problemine sahip. Burun tıkanıklığı du-
rumu yaşayanların bu sorunu kalıcı olarak çöz-
mektense genellikle geçici yöntemlere
başvurduklarını söyleyen Acıbadem Bakırköy
Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uz-
manı Dr. Betül Şahin, kronik burun tıkanıklığıın
ilerleyen süreçte kronik kalp hastalıkları, uyku
apnesi sırasında ölüm riski, depresyon, konsans-
trasyon problemleri ve demans gibi çok ciddi
hastalıkları tetikleyebildiğine dikkat çekiyor.

Hayat kalitesini temelden etkiliyor

Oksijen solunumu yapan tüm canlılar için ya-
şama devam etmenin en kritik koşulu yeterli so-
lunum yapabilmek. Oksijen azlığı ruh ve beden
sağlığımızda beklenmedik sorunlar görülmesine
neden olabiliyor. Solunum yollarımızın ana ka-
pısı ise burnumuz. Dolayısıyla burnumuzu tıka-
yan herhangi bir durum yaşam kalitemizi

temelden etkileyebiliyor. Horlama, uyku apnesi,
kronik kalp hastalıkları, yetersiz oksijen alımına
bağlı olarak kişinin kendisini sürekli yorgun his-
setmesi ve daha az efor harcayarak yapabileceği
işler için daha fazla efor sarfetmek zorunda kal-
ması gibi fiziksel problemlerin yanı sıra mutsuz-
luk ve depresyon gibi ruh sağlığını ilgilendiren
sorunlar da sağlıksız nefes almaya bağlı olarak
ortaya çıkabiliyor.

En sık rastlanan dört etken

Burun tıkanıklığının en sık rastlanan dört ana
nedeni hakkında bilgi veren Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Şahin, burun eti
problemlerinden kronik sinüzite kadar çözülme-
miş birçok durumun burnu neredeyse tamamen
fonksiyonsuz bırakabileceğinin altını çiziyor:
mBurun kıkırdağı eğriliği (gelişimsel veya 
genetik)
mBurun eti problemleri (Konka hipertrofisi veya
polip denilen burun etlerinin burun içini 
doldurması)
mKronik sinüzit (Kronikleşmiş sinüzit 
problemlerinin kronik akıntıyla burun 
pasajınıdaraltması)
mAlerjik rinit (Alerjiye bağlı burun etlerinin kro-
nik büyümesi)

“Geçici çözüm” çözüm değil

İnsanların genellikle sorunu doğru tespit etmek-
ten kaçındığına ya da geçici çözümlere yöneldi-
ğine vurgu yapan Şahin, “Burun tıkanıklığı
aslında zaman içerisinde alışılan ve kanıksanan
bir durum. Bu nedenle kişiler bunun kalıcı çö-
zümü için ameliyat olma fikrine çok alışamıyor
ve bu operasyonları sürekli erteleme yoluna gidi-
yorlar. Oysa ki kronik burun tıkanıklığı ilerleyen
süreçte kronik kalp hastalıkları, uyku apnesi sıra-
sında ölüm riski, depresyon, konsanstrasyon
problemleri ve demans gibi çok ciddi hastalıkları
tetikleyebiliyor. İnsanlar solunum problemlerini
görmezden gelip bu tür sorunların altında başka
etkenler aramakla zaman kaybettikleri için de ya-
şadıkları sorunlar derinleşebiliyor” şeklinde 
konuşuyor.

Günlük hayatta daha fazla 
efor sarf etmeye başladıysanız

Günlük hayatta yaptığı işleri yerine getirirken
daha fazla efor sarf etmeye başladığını fark eden
birinin bir KBB uzmanına başvurması gerekiyor.
Ancak horlamalar artıyor ve üstüne bir de uyku
apnesi problemi yaşanıyorsa mutlaka uzman
doktora gidilmesi şart.
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Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Şahin, kronik burun
tıkanıklığıın ilerleyen süreçte kronik kalp hastalıkları, uyku apnesi sırasında ölüm riski, depresyon,
konsanstrasyon problemleri ve demans gibi çok ciddi hastalıkları tetikleyebildiğine dikkat çekiyor

BuRnumuz 
nEdEn TıKAnıR?

Hangi belirtiler
eşlik etmeli?

Burun tıkanıklığı yaşayan kişi-
lerde solunum ve daha fazla
efor sarf etmek zorunda kalma-
nın yanı sıra başka belirtiler de
ortaya çıkabiliyor. Aşağıdaki du-
rumların bir veya birkaçının bir-
likte görülmesi halinde vakit
kaybetmeden uzman doktora
başvurulması ve bu belirtilerin
de doktora aktarılması 
gerekiyor:
ÜÖzellikle yüzden başlayarak
tüm baş bölgesine yayılan kro-
nik ağrılar görülüyorsa
ÜBurun pasajının düzenli çalış-
maması sinüzit enfeksiyonlarını
da tekilediği için sinüzit ağrıları
da diğer belirtilere eşlik 
ediyorsa
ÜKoku ve buna bağlı olarak tat
almada problemler yaşanıyorsa
ÜAğızdan alınan temizlenme-
miş, nemlendirilmemiş kısaca
işlem görmemiş hava nedeniyle
farenjit veya bademcik enfeksi-
yonları da ortaya çıkıyorsa
ÜKulak enfeksiyonları veya
daha ileri durumlarda işitme
kaybı da varsa
ÜÖzellikle alerji kaynaklı burun
tıkanıklıklarında eşlik eden astım
durumu da mevcutsa.

Gözünüzü ne kadar iyi tanırsınız?
Acıbadem Fulya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Sübay doğru sanılan en yaygın 10 yanlış bilgiyi anlattı, önemli uyarılarda bulundu

Kahvaltıda ne
yemek lazım?

İlkokul çağlarından beri uzmanların üzerine basa
basa en önemli öğün olduğunu vurguladığı kahv-
altı, güne iyi bir başlangıç yapmanın en etkili yol-

ları arasında bulunuyor. Özellikle okul çocuklarının sabahtan
öğlene kadar olan süreçteki verimliliği için kahvaltı etmele-
rinde büyük fayda bulunuyor. Peki kahvaltıda ne yemek gereki-
yor? Hangi besinler güne daha iyi başlamamızı sağlayabilir?
Tüm bu sorulara Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cer-
rahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk şöyle cevap veriyor: “Süt ve
süt ürünleri kalsiyum açısından önemlidir. Mevsim sebzeleri do-
mates, salatalık, roka, maydanoz gibi sebzeler çiğ haliyle salata
olarak veya tost-omlet içinde tüketilebilir. Kahvaltıda, iyi bir protein
kaynağı olan yumurta çok önemlidir, ayrıca gün içinde sağlayacağı
tokluk hissi de diğer besinlere oranla daha kuvvetlidir.Ceviz-fındık
gibi kuruyemiş-
ler ve kuru incir-
kuru kayısı gibi
kuru meyveler
yenilebilir. Taze
sıkılmış meyve
suyu ise C vita-
mini açısından
önemlidir. Bu-
nunla birlikte
hızlı ve ayaküstü
bir kahvaltı için
yulaf ezmesi,
granola, fıstık
ezmesi vb. gibi
pratik hazırlanan
yiyecekler tercih
edilebilir.”
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Gaziosmanpaşa'da dün
akşam bir saat içerisinde 4
ayrı noktada silahlı saldırı

düzenleyip 8 kişiyi yaralandıktan
sonra polis tarafından yakalanan
Osman C. ve Murat A., adliyeye sevk
edilirken, polisteki ifadelerinde susma
haklarını kullandıkları öğrenildi. Sal-
dırganların olay yerinden kaçış anları
güvenlik kameralarına yansıdı. Gazi-
osmanpaşa'da, motosikletli ve silahlı
2 saldırgan, dün akşam saatlerinde
sırasıyla Cami Sokak, Vefa Sokak,
Dirsek Sokak ve Bülbüldere Caddesi
olmak üzere, 4 ayrı noktada kurşun
yağdırmış ve bu saldırılarda toplam 8

kişiyi yaralamıştı. Eyüp'ten gelerek
saldırıları gerçekleştirdikleri öğrenilen
saldırganlar, yine Eyüp yönüne
doğru kaçarken polis tarafından fark
edilerek, yakalanmıştı. Çeşitli suçlar-
dan çok sayıda suç kayıtları ve aran-
maları bulunduğu ortaya çıkarken,
Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirli-
ği'ndeki işlemleri tamamlanan
Osman C. (22) ve Murat A. (24),
bugün öğle saatlerinde Gaziosman-
paşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Susma haklarını kullandılar

Saldırılarda silahı kullanan Murat
A., adliyeye sevk edilmek üzere

Asayiş Büro Amirliği'nde çıkarıldık-
ları sırada basın mensuplarının sal-
dırıyı neden yaptıklarına dair
sorularına  "Kolay gelsin" diyerek
cevap verdi. İfade işlemlerinde
susma haklarını kullanan saldır-
ganların, saldırıları husumetli ol-
dukları birçok kişiye yönelik toplu
bir intikam olarak düzenledikleri
üzerinde duruluyor. Öte yandan,
çok sayıda güvenlik kamerası ince-
lenerek eşgalleri ve kaçış yönleri be-
lirlenen saldırganların, Bülbürdere
Caddesi'nde saldırı düzenledikten
sonra kaçtıkları anlar da güvenlik
kamerasına yansıdı.

İ stanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri yasa dışı sanal
bahis oynatan şüphelileri 6 ay bo-

yunca fiziki ve teknik takiple izledi. Polis
ekipleri şüphelilerin berber, kıraathane,
market, kırtasiye, büfe ve ayakkabıcı dük-
kanlara yapılan bölümlerdeki bilgisayarlar
üzerinden yasadışı sanal bahis oynatıldığını
tespit etti. Polis, şüphelilerin yurtdışı sanal
bahis sitelerinden kullanıcı paneli satın ala-
rak bu siteler üzerinden kendileriyle irtibatlı
şebeke üyeleri vasıtasıyla oyun oynattıkla-
rını tespit etti.

Helikopter destekli operasyon

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri çalışmalarını tamamlaması üzerine
bu sabah İstanbul merkezli, Antalya ve Te-
kirdağ'da bulunan adreslere eş zamanlı bas-
kınlar düzenledi. İstanbul'da 7 ilçede 42
adrese yapılan operasyonda Demirören
Haber Ajansı (DHA) ekipleri çeşitli nokta-

larda da takip etti. Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, ope-
rasyona İstanbul Emniyet Müdürlüğünün
çeşitli birimlerinden de ekipler katılırken
polis helikopteri de destek verdi. Operas-
yona toplam 300 polis katıldı.  Siber Suç-
larla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde
kurulan operasyon masasında tüm ekiple-
rin tek tek konumları uydu takip sistemi
üzerinden anlık olarak takip edildi.

30 kişi gözaltına alındı

Operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli-
nin ev ve işyeri adreslerinde bulunan dijital
verilere incelemek üzere el konuldu. Polis
ekipleri şüphelilerin banka hesaplarına da
savcılık kararıyla bloke koydurarak para tra-
fiğini durdurdu. Şüpheliler, sağlık kontrolle-
rinin ardından Vatan Caddesi'nde bulunan
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü-
ğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki iş-
lemleri devam ediyor.

Saldırganlar adlİyEnİn yolunu tuttu

Servis araçları
tehlike saçıyor
Şişli'de park yasağı tabelalarına rağmen yola çift yönlü
park eden servis araçları, hem trafik yoğunluğuna neden
oluyor hem de diğer sürücüler için tehlike oluşturuyor

Okulların açılmasıyla birlikte bin-
lerce okul taşıtı da trafiğe çıktı.
Okul taşıtları ve personel servis-

leri, görevlerini tamamladıktan sonra park
sorunuyla karşılaşıyor. Sürücüler, otoparka
araçlarını bırakmak yerine yol boyunca
park yasağı bulunan Şişli Taşkışla Cadde-
si'ni tercih ediyor. 'Park yapılamaz' uyarı
levhalarına aldırmayan servis sürücüleri,
caddede çift taraflı olarak park yapıyor. Yol
kenarına park eden araçlar, caddede hem
yolu daraltarak trafiğe neden oluyor, hem
de yolda ilerleyen sürücüler için tehlike
oluşturuyor. Araçların gelişi güzel park et-
tiği alanlardan birisi de Dolmabahçe Gaz-
hane Caddesi idi. Burada da tur otobüsleri,
servis sürücüleri ve hafriyat kamyonları yol
kenarına çift sıra park ederek yolda tehlike
oluşturuyor.

Yol kenarında önlem alınmalı

Yol kenarlarına park eden araçlar için

önlem alınması gerektiğini belirten araç sü-
rücüsü Rıdvan Songülen, “Yol boyunca
park ediyorlar. Burada park yapılmaması
gerekiyor. Park yasağına rağmen park yapı-
yorlar. Onun için bu yolda trafik oluşuyor.
Bunun için bir önlem alınması gerekiyor"
dedi.Ömer Erkürekli ise, “Gün içinde bu-
rada trafik yoğunluğu oluşuyor. Burada sü-
rekli park ediyorlar. Burada İspark da yok.
Ama neye göre park ediyorlar bilmiyorum.
Kafalarına göre park ediyorlar" dedi.

Trafik polislerinin haberi var ama!

Yasak yere park yapan bir servis şoförü ise,
“Trafik polislerinin haberi var, bize bir şey
demiyorlar. Yapacak bir şey yok. Bu böl-
gede sorun yaratmadan bekleyeceğimiz tek
yer burası. Ben burada gün boyu durmuyo-
rum. Burası zaten anlık durma yerleri.
Benim birazdan saatim gelecek çıkacağım.
Polisler de geliyor, bize bir şey demiyorlar
bu şekilde yani" dedi. DHA

Çatı alev
alev yandı

sANcAkTepe'de 5 katlı
binanın çatı katında henüz
bilinmeyen nedenle çıkan,

itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa
sürede söndürüldü. Yangın saat
08:00 sıralarında Eyüpsultan Ma-
hallesi Çağrı Sokak’taki 5 katlı bina-
nın çatı katında çıktı. İhbar üzerine
çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis
ekipleri yangın yerine sevk edildi.
Yangından haberdar olanlar dışarı
çıkarken, diğer bina sakinleri kapı zil-
leri çalınarak çıkarıldı. Olay yerine
gelen İtfaiye ekipleri hemen sön-
dürme çalışmalarına başladı. Bina-
nın çatı katında mahsur kalan bir
kişi, itfaiye ekipleri tarafından bina-
nın merdivenlerinden indirilerek dı-
şarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yangını
kısa sürede söndürdü. 

Herkes panikledi

Yangın nedeniyle evlerinden sokağa
çıkan komşular, dumandan etkile-
nenlere su ve ayran verdi. Mahalle
sakinlerinden Ahmet Öner, "’Bir ar-
kadaşım çatı katında çıkan yangını
görmüş. Panikle binanın zillerine ba-
sarak herkesi uyandırmış.  Daha
sonra itfaiyeyi çağırmışlar. Binadan
yoğun dumanlar yükseldiğini gör-
düm.  Yaralı ve can kaybıyla alakalı
henüz bir bilgim yok.’’ dedi. Polis
yangınla ilgili soruşturma başlattı.

VAR MISIN BAHSE;
YOKUM!
İstanbul merkezli yaşa dışı bahis şebekesine
3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 
Operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı

Tespit çalışması yapılıyor
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri,
yasadışı bahis sitelerin kapatılması, bu sitelerde açılan
hesapların tek tek belirlenmesi için çalışmaların sürdü-

ğünü belirtti. Yetkililer, yasadışı bahis oynayan kişilerin
ve internet sitelerinin tespit edilerek gerekli cezaların
verilmesi için tespitler yapmaya devam ediyor.

Kazak kadının sır ölümü
sArıyer'de kötü
kokular gelen dai-
reye giren polis,

55 yaşındaki kadının cansız
bedeni ile karşılaştı. Sarı-
yer'de 5 katlı binanın giriş
katından gelen kötü kokular,
bina sakinlerini tedirgin etti.
Dairede oturan Kazakistan
uyruklu 55 yaşındaki
H.Y.'ye de ulaşamayan va-
tandaşlar durumu polise
bildirdi. Olay yerine gelen
polis ekipleri daireye girdik-
lerinde 55 yaşındaki
H.Y.'nin cansız bedeni ile
karşılaştı. Olay, Maden Ma-
hallesi, Altınbaşak Çıkma-
zı'nda bulunan 5 katlı
binanın giriş katında ya-
şandı. Daireden kötü koku-
lar gelmesi üzerine bina
sakinleri durumu polise
haber verdi. Saat 23.00 sıra-
larında binaya gelen polis
ekipleri çilingir tarafından
kapının açılmasının ardın-
dan içeri girdi. İçeri giren
ekipler dairede yalnız yaşa-

yan 55 yaşındaki H.Y.'nin
cansız bedeni ile karşılaştı. 

4 gün haber alınamamış

H.Y.'nin özel bir iş yerinde
çalıştığı ve kendisinden 4
gündür haber alınamadığı
öğrenildi. H.Y.'nin iş arka-
daşlarının da binaya gererek
H.Y'yi sordukları öğrenildi.

Daireden gelen yoğun ko-
kuya karşı itfaiye ekipleri
özel kıyafet ve  oksijen mas-
kesi ile çözüm buldu. Olay
yeri inceleme ekiplerinin in-
celemesinin ardından
H.Y.'nin cansız bedeni kesin
ölüm nedeninin belirlen-
mesi için Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.

İstanbul'da 7 ayrı
eve girerek 800 bin
liralık hırsızlık yap-

tıkları ileri sürülen 3
şüpheli, otomobille
kaçarken kaza ya-
pınca polis tarafın-

dan yakalandı.
Polisteki işlemlerinin

ardından adliyeye
sevk edilen şüpheli-
lerden 1'i tutuklandı

AsAyiş Şube Mü-
dürlüğü ekipleri, 5
Mayıs- 14 Eylül tarih-

leri arasında Maltepe, Sarıyer,
Ataşehir ve Kartal'da bulunan 7
ayrı adresten benzer yöntemlerle
gerçekleştirilen hırsızlık olayla-
rına ilişkin çalışma başlattı. Hır-
sızlığın meydana geldiği bir
binanın incelenen güvenlik ka-
mera görüntülerinde şüphelile-
rin izine rastlandı.
Görüntülerden tespit edilen şüp-
heliler, yakın takibe alındı. Ekip-
ler, 14 Eylül günü 19.00
sıralarında şüphelilerin kullan-
dıkları otomobili sokak üzerinde
park ettiklerini fark etti. Otomo-
bile binip harekete geçecekleri sı-

rada polis, şüphelilere 'dur' ihta-
rında bulundu. İhtara uymayan
şüpheliler, otomobillerine bin-
dikleri gibi kaçmaya başladı.
Polislerin kovaladığı şüphelilerin
otomobili, yoldan geçen bir
başka otomobile çarptı. Kazada

şüphelilerden 1'i yaralandı. Polis
ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi
yaparken arkadaşlarını da göz-
altına aldı. Otomobilde yapılan
aramada; ziynet eşyası, bir mik-
tar para, maske, kıyafetler ve ta-
banca ele geçirildi.

Polisten kaçmak istedi ama!Polisten kaçmak istedi ama!Polisten kaçmak istedi ama!Polisten kaçmak istedi ama!Polisten kaçmak istedi ama!Polisten kaçmak istedi ama!Polisten kaçmak istedi ama!Polisten kaçmak istedi ama!Polisten kaçmak istedi ama!Polisten kaçmak istedi ama!

VATAN Partisi Merkez
Yönetim Kurulu üyesi ve
İstanbul İl Başkanı Cem

Dikmen,  İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’nden çıkarılan işçileri ziyaret
ederek destek açıklaması yaptı.
Dikmen ve parti yöneticileri saat
13.00’de İBB’nin Saraçhane’deki bi-
nası önüne geldi. Burada işçiler ta-
rafından karşılanan Dikmen,
işçilerle bir süre sohbet etti.  Genel
başkanları Doğu Perinçek’in selam-
larını getirdiğini ifade eden Dikmen,
“Bu haklı mücadelenizde, ekmek
davanızda sonuna kadar yanınızda-
yız. Elimizden ne geliyorsa; bütün
gücümüzle yanınızda yer alacağız.
Eminiz ki zaferi kazandığınızda da
hep beraber zaferi kutlayacağız.
Bizler de Vatan Partisi teşkilatları
olarak her çağırdığınızda emriniz-
deyiz. Geleceğiz ve mücadelenizde
yanınızda olacağız” diye konuştu.
Konuşmanın ardından işçiler Dik-
men’e Türk bayrağı hediye etti.

Eyleme
bayraklı
destek



T ürkiye'nin en büyük teknoloji etkin-
liği Teknofest İstanbul Havacılık,
Uzay ve Teknoloji Festivali’nin açı-

lışı dün yapıldı. Atatürk Havalimanı’nda
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank’ın açılışını yaptığı uluslararası festivale
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
da katıldı.

50 bin yarışmacı var

Renkli gösteri ve nefes kesen uçuşlara ev
sahipliği yapan Teknofest’te 122 ülkeden 17
bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı müca-
dele ediyor. Geleceğe ışık tutacak zeki ço-
cukların yer aldığı festivale Bağcılar
Belediyesi de 7 projeyle katıldı. Bağcılar Be-
lediyesi Fuat Sezgin Bilim Merkezi ve En-
derun Yetenekli Çocuklar Merkezi
öğrencileri hem hünerlerini sergiliyor hem
de yarışıyor. Havacılık, Uzay ve Teknoloji
Festivali Teknofest'te öğrenciler, “Dijital Su
Sigortası”, “Uyurgezmem”, “Kazandıran
Üstgeçit”, “Kamuflaj Bileklik”, “Tanıyan
Teknoloji”, “Engel (SİZ) Işık” ve “New-
ton’un Kaskı 4.0” isimli projeleriyle tekno-
loji meraklılarının karşısına çıktı. 

Hayat daha kolay olacak

Çocuklar, aylar öncesinden hazırladıkları
projelerini teknoloji meraklılarına büyük bir
heyecanla anlatıyor. “Uyurgezmem” proje-
siyle uyurgezerlik sonucu oluşabilecek is-

tenmeyen durumları en aza indirmek he-
deflenirken; “Kamuflaj Bileklik” ile hayvan
hırsızlığının önüne geçilmesi, “Newton’un
Kaskı 4.0” ile trafik kazalarında sürücünün
güvenliğinin, “Tanıyan Teknoloji” ile de
bebek arabalarında güvenliğin sağlanması

amaçlanıyor. Uluslararası platformda ra-
kiplerine karşı ter döken başarılı minikleri
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
da yalnız bırakmadı. Öğrencileri standla-
rında ziyaret eden Çağırıcı, sohbet edip on-
lara moral verdi. Yarışmacılara başarılar

dileyen Çağırıcı, “Çocuklarımızı buralarda
görmek ülkemiz ve milletimiz adına bize
umut veriyor. Projeleri inceledik ve hepsiyle
gurur duyduk. Dinamik, genç ve enerjik bir
nüfusa sahip olan ülkemizin teknolojide
çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.
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H DP üzerinden yeniden Kürt soru-
nuna yönelik gelişmeler ve geçtiği-
miz aylarda Ardahan merkezli

başlatılan Küpe Operasyonu ile ilgili soruş-
turmanın devam ettiği bir sırada Ardahan
eski Milletvekili Saffet Kaya'nın da mahke-
meye çağrıldığını öğreniyoruz.

Hem de şu günlerde başında bulunduğum
sivil toplu örgütü olan Ardahan Gazeteciler
Cemiyeti ve Ardahan Dernekler Federasyonu
olarak 21 Eylül'de ülkenin ve Avrupa'nın en
yüksek gökdeleninde üniversiteli öğrencilere
burs katkısı gecesi ile 1-7 Ekim günlerinde
ise yeni bir Ardahan Günlerine hazırlandığı-
mız şu yoğun günlerde Oda TV adlı haber si-
tesinin bir haberi gündemi düştü.

Ancak o haber, biz aylar önce hem haber
olarak hemde yorum olarak yazmış ve gün-
deme taşımış olduğumuz haberdi.

Ama Oda TV bizim daha önce defalarca
yaptığımız haberin başlığına AK Parti'den
ayrılıp, yeni parti kuracaklara bir mesaj ola-

rak yorum getiren bir başlık atmıştı.
Yani ülke iktidarını, sırlarını, polisiye bil-

gileri, imkanları elinde tutan AK Parti'nin
kendisi karşısında olanları bu tür sızdırma
belge ve haberlerle vurmak, yıpratmak iste-
diğini ima eden bir yorum olarak verilen ha-
beri okurken bir taraftan hak verdim, diğer
taraftan da kızdım.

Çünkü bu haberin aylar önce bizler tara-
fından yazılırken, savcılar göreve çağrılırken
ortada olmayanlar bugün siyasi gelişmelerin
akışına göre davranıp, imzası bizim olan 
haberi, sanki bir habermiş gibi 
yayınlamışlardır..

Peki, o haber neydi diye baktığımızda bir
de Oda TV'nin haberi ile okuyup, ülkede ya-
şananlar yerinde değil yani zamanında değil,
iktidarın yaptığı gibi basınında iktidarlar ve
gücü elinde tutanlar gibi aynı şekilde davra-
nıp, yeri geldiğinde haber yaptığını değerlen-
dirmek gerekir.

Çünkü aşağıda ki haber aylar önce bizler

tarafından yayımlanmışsa da
yeniden haber olarak hemde siyasi gelişme-
lerle birlikte verilmiştir.

Peki o haber neydi, bir bakalım..
Haber şöyle;
'Reisçiler Babacan ekibini bu dosyayla

vurdu'
AKP eski Ardahan Milletvekili Saffet Ka-

ya'nın, Ardahan'da yeni parti çalışmalarını
sürdürmesi üzerine, bir soruşturma dosyası
ortaya çıktı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski
Bakan Ali Babacan, ayrı ayrı yeni parti
kurma çalışmalarını sürdürüyor.

AKP'den istifalar sürerken, kavga giderek
sertleşiyor.

AKP'den Ali Babacan'ın parti kurma ça-
lışmalarına karşı yeni bir hamle geldi.

AKP eski Ardahan Milletvekili Saffet 

Kaya'nın, Ardahan'da yeni parti çalışma-
larını sürdürmesi üzerine, bir soruşturma
dosyası ortaya çıktı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-
dan, Genç Çiftçi Projesi adı altında suç işle-
mek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede
sahtecilik, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık suç-
larına ilişkin yürütülen soruşturmanın ayrın-
tıları parti kulislerinde dolaştırılmaya
başlandı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde kaçak hayvan
küpelerinin bulunduğu TIR'ın yakalanması
üzerine başlatılan soruşturmada, kaçak kü-
peleme yapan şirket sahiplerinin telefon gö-
rüşmeleri ile banka hareketleri bulunuyor.

Dinlemeye takıldılar

Soruşturma dosyasında yer alan bir tele-
fon görüşmesinde, şirket sahibi Lütfi Mor-
koç'un, Jandarma'nın baskını sonrası Saffet
Kaya'yı araması, Kaya'nın Jandarma komu-
tanıyla görüşeceğini söylemesi yer alıyor.

Banka hesap hareketleri

Soruşturma dosyasında yer alan bir

başka belgede ise, Lütfi Morkoç'un, Saffet
Kaya'ya gönderdiği paralar listelendi. Bel-
geye göre Kenan Morkoç, 3 Mart 2011'de
Saffet Kaya'ya 40 bin TL, Lütfi Morkoç da
20 Şubat 2012 tarihinde Kaya'ya 90 bin TL
gönderdi.

Savcı ifadeye çağırdı

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Sav-
cısı 12 Eylül 2019'da Saffet Kaya'yı tanık
olarak ifadesini almak üzere çağırdı.'

Yani halkın oy verip, hizmet beklerken ik-
tidarı, makamı ellerinde tuttuklarında, 'Ho-
ruzum' diyenlerin başı yeri ve zamanı geldiği
zaman kesileceğinin haberi..

Ama o iktidardayken yaptıkları görülme-
yen, Horoz sanılanlar, Horozların aslında
birer tavuk olduğunu hem kendi onca habe-
rimiz de hemde O da TV'nin haberinde bir
kez daha  gördüğümüzü bir ben bilirim,
birde o tavuklar..

Tek kızgınlığım ulusal basının da yerel
basın olan bizlerin dile getirdiği onca önemli
konuları iktidar gibi bildikleri halde günü
geldiğinde gündeme taşıyor olmasıdır..

Horozun da başı kesilir
Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

IDDIALI 7 PROJE
22 ülkeden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacının yer aldığı Teknofest İstanbul’da Bağcılar Belediyesi 
Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi ve Fuat Sezgin Bilim Merkezi 7 projeyle yer alıyor. Teknofest İstanbul’un açılışına
katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Bağcılarlı miniklerin standını ziyaret edip onlara destek verdi

küçükçekmeCe Belediye
Başkanı Kemal Çebi, “Küçük-
çekmece’de 800 bin nüfuslu

büyük bir aileyiz ve bu ailenin tüm fert-
lerine ulaşma çabasındayız. İlçemizde
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sosyal
yardımları hızlı, adil ve sürekli bir şekilde
alabilecekleri, görmezden gelinmedikleri
bir sistem kurmayı hedefledik. Evde
bakım hizmeti kapsamında, yaşlılığı
veya engelliliği nedeniyle kişisel bakıma
ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçla-

rını ve yaşadıkları ortamdaki eksiklikle-
rini tamamlıyoruz. Sosyal yardım hiz-
metlerimiz ile Küçükçekmecelilerin
yanında olmaya devam edeceğiz” diye
konuştu.

Kişisel bakımları yapılıyor

Küçükçekmece Belediyesi evde bakım
hizmeti kapsamında kişisel bakımını
sağlayamayan bireylerin, bakımlarını
gerçekleştirip, kuaförlük hizmeti veriyor.
12 kişilik personel tarafından gerçekleşti-

rilen hizmetler kapsamında, vatandaşla-
rın saç sakal tıraşı, tırnak bakımı yapılı-
yor. Hastaların yaşadıkları ortamı sağlık
koşullarına uygun hale getiren ekipler,
evlerinde her türlü temizlik, bakım, ona-
rım ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyor.
Vatandaşların evini baştan aşağıya kont-
rol edip, arızalı ve kullanılamayan yerleri
elden geçirerek hazır hale getiren ekipler,
özellikle musluk tamiri, lamba değişimi,
elektrik prizlerinin bakım ve yenilenmesi
gibi çalışmaları da yapıyor.

Bayrampaşa Kaymakamı
Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa
Belediye Başkanı Atila Aydıner’i

makamında ziyaret etti. Ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getiren Aydıner,
“Kaymakamımız Sayın Şenel’e kıymetli zi-
yaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. İlçe
ve ülke meseleleri üzerine bir süre sohbet
eden Aydıner ve Şenel daha sonra Bay-
rampaşa Belediyesi’nin yılda 7 bin aileye
yardım eden Hayır Kapısı’na geçerek ince-
lemelerde bulundular. Ziyaret sırasında Be-
lediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tüfekçi,
Naser Şimşek, Ahmet Kumbasar, Bayram-
paşa Emniyet Müdürü Necati Aktuğ
Şahin ve AK Parti Bayrampaşa İlçe Baş-
kanı Ersin Saçlı da hazır bulundu. Kayma-
kam Şenel, makam ziyareti sonrası
Bayrampaşa Belediyesi Hayır Kapısı’nı ge-
zerek incelemelerde bulundu ve çalışanlar-
dan bilgi aldı. Şenel’e Başkan Aydıner ile
eşi Melahat Aydıner de eşlik etti.

Çok memnun oldum

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da
Başkan Atila Aydıner’i makamında ziyaret
etti. Misafirini memnuniyetle karşılayan
Başkan Aydıner, ziyaretin sonunda konuk
Başkan’a hediye takdiminde bulundu. Zi-
yaretin kendisini oldukça mutlu ettiğini be-
lirten Başkan Aydıner, belediye başkanları
ile fikir alışverişinde bulunmanın oldukça
önemli olduğunu kaydetti. Her iki başkan
da yeni dönemde birbirlerine başarılar di-
lerken, ziyaretin sonunda Yılmaz ve Aydı-
ner karşılıklı hediye takdiminde bulundular.

Kaymakamdan 
iade-i ziyaret

Altı AydA bın 500 
kıSıye Ozel bAkım 
6 ayda bin 500 vatandaşın bakımını üstlenen Küçükçekmece Belediyesi, bu
hizmetle önemli bir ihtiyaca cevap vererek, yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor

Okul zamanı
özel önlem

Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri, okulların açılma-
sıyla birlikte, okul önlerindeki

denetim çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
Araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki 15
ilkokulda her sabah 08:30’da çocukların gü-
venliği için hazır bulunan zabıtalar, öğrencilere
eşlik ederek ve gerektiğinde trafik akışını dü-
zenleyerek öğrencilerin ışıklardan, yaya geçitle-
rinden veya kritik kavşaklardan geçişlerinde
öğrencilere yardımcı oluyor. Öğrencilerin, za-
bıtaların güvenli ellerinde, okula rahat bir şe-
kilde ulaşmasını sağlayan uygulama, veliler
tarafından da beğeni topluyor.

Öğrenciler güvende

İlçede yaşayan minik öğrencilerin okullarına
güvenle ulaşabilmesi adına çalışmalarını sür-
düren Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdür-
lüğü ekipleri, trafik yoğunluğunun fazla
olduğu okulların önlerinde, öğrencilerin yaya
geçitlerinden rahat bir şekilde geçmelerini sağ-
lıyor. Zabıtaların uygulaması en çok anne ba-
baları rahatlatıyor. Araç sahiplerinden, okul
önlerinde, trafik kurallarına daha çok dikkat
etmelerini ve zabıtalara yardımcı olmaları
gerektiğini söyledi.

Bayrampaşa’ya yeni atanan Kayma-
kamı Dr. Soner Şenel, Başkan Atila 
Aydıner’e iadeyi ziyarette bulundu. 
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz
da Aydıner'i makamında ziyaret etti

İmamoğlu 
doğuştan lider

Cumhuriyet gazetesine ko-
nuşan İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nun eşi Dilek İma-

moğlu, "Doktoramı verdiğim liderlik ko-
nusunda Ekrem tam bir doğuştan lider
niteliğine girmektedir diyebilirim. Ek-
rem’in adaylığı kesinleştikten sonra biz
31 Mart’ta seçimi alacağımızı biliyorduk.
Ekrem’in enerjisine, çalışma performan-
sına sonuna kadar güveniyordum. Bey-
likdüzü’nde önemli bir tecrübemiz
olmuştu. Seçimi alma yönünde herhangi
bir sürprizle karşılaşmadık. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nde 18 günlük baş-
kanlığının ardından mazbatası elinden
alınınca üzüldük. Ancak 23 Haziran’da
gördük ki yaşanan sürecin ardından her
şey katlanarak daha
güzel oldu. İma-
moğlu sevgisi, in-
sanların bu davaya
olan inancını katla-
yarak büyüttü. So-
runuzun cevabına
dönersek Ekrem’in
ve ekibinin çalışma-
larını İstanbullu
olarak çok beğeni-
yorum” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Teknofest’e katılan çocukların dinamizminin gelecek vaat eden bir durum olduğunu söyledi.
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, Oyuncular Sen-
dikası Başkanı Demet Akbağ ve yönetici

arkadaşlarını, Bakırköy Ek Hizmet Bina-
sı’ndaki makam odasında ağırladı. Ziyarette,
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan
Arslan ve Kültür Daire Başkanı Hülya Mu-
ratlı da hazır bulundu. Sanatçı konukları ile
keyifli bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu,
işinin zorluğuyla ilgili soruya, “İşimden yana
şikâyetim yok. Sadece yetiştirememekten do-
layı bazen insan rahatsız oluyor ama iyiyiz.
Çok iyi çalışma arkadaşlarımız var. Hata
yaptıklarımız olacak, arkadaşlarımızın bazı
eksikleri olacak, biz tamamlayacağız” yanıtını
verdi.

Sağlıkla diyalog kuralım

Kültür ve sanatın, çok hassas ve önemli bir
alan olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Ha-
yatın değişimini yakalayacağımız, insanların
üretmesini sağlayacağımız, onları morallen-
dirme mekanizması olarak kullandıracağı-
mız, her yönüyle muazzam etkileri olan bir
alan. Bu alanda statik, kuralcı şeylerle değil,
bu işi gerçekten bu işin insanlarıyla tartışalım.
Sanatçılarla, müzisyenlerle, tiyatro yapan-
larla, herkesle tartışalım ve oradan bir sonuç
çıksın. Şu anda onun çalışmasını yürütüyo-
ruz. Herkesi dinliyoruz. Bir an önce politika-
larımızı netleştirmek istiyoruz. Siz de bizim
için değerli bir partnersiniz. Arkadaşlarımızın
da burada bulunmasını istedim. Bir fırsata

dönsün, sizinle sağlıklı diyalog kuralım.
Oyuncularla iş birliğinde, belediyenin yapa-
cağı aktivitelerde, sizin kurumsal muhatap ol-
duğunuzu dile getirecek ya da ilan edecek
çalışmaları yaparız. Şimdi olduğu gibi birey-
sel de yapabiliriz. Onun dışında uygulama-
larda da fark edilir. Etkinliklerde ya da bazı
ortamlarda ‘nasıl tanımlanabilir’i siz çalışabi-
lirsiniz bizimle. Orada, sizin de kurumsal
önerilerinizi bir neticeye döndürebilirsek, ne
mutlu bize” dedi.

Geniş bir kitleyi temsil ediyoruz

Sendika Başkanı Akbağ da “7-8 yıllık genç bir
sendikayız” diyerek, “Bu alanda, oyuncuları
temsil eden başka sendika yok. Kurum olarak
geniş bir kitleyi de temsil ediyoruz. ‘Oyuncu-
lar’ üst başlık. Tiyatro, sinema oyuncuları,
seslendirme sanatçıları, opera sanatçıları gibi
geniş bir kitleyi temsil eden sendikal bir örgü-
tüz. Bin 400’e yakın üyemiz var. Sadece bağış
ve aidatla ayakta duruyoruz. Kanun bize
böyle emrediyor. Kurulduğundan beri üze-
rinde durulan sigorta sorunumuz var. 8 yıllık
mücadelemizde kat ettiğimiz yollar da var
ama en önemli sorunumuz oyuncuların sos-
yal hakları. Devlet ve yapımcılarla anlaşıp, bu
sigortalılıkla ilgili bir türlü uzlaşmaya vara-
madık. Oyuncular, ‘çalışan’ olmasına rağmen
yapılan işin türünden dolayı net bir tanım or-
taya konamıyor. Aslında oyuncu, burada her
türlü işçi. Format, tamamen işçi formatı. Bü-
rokrasi, kanunen bizim haklı olduğumuzu
kabul ediyor; ama bunu çözecek irade ortaya
konulamıyor” şeklinde konuştu.

MUSTAFA DOLU

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1053050)
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peyder pey sipariş miktarlarının teslimatı yapılacaktır. Teslimat 
programı 20.06.2020 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 :04.10.2019 - 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
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazete-
leri 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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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 zorun-
ludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi-Satınalma Birimi-Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:10 Üst-
kaynarca Pendik İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 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, kısmı teklif verilebilir.
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.

37 KALEM BASILI FORM ALIMI
T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 

PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy 
Ek Hizmet Binası’ndaki makam odasında,

sırasıyla Oyuncular Sendikası ve gazi 
dernekleri temsilcilerini ağırladı. İma-

moğlu, “Hayatın değişimini yakalayacağı-
mız, insanların üretmesini sağlayacağımız,
onları morallendirme mekanizması olarak
kullandıracağımız, her yönüyle muazzam

etkileri olan bir alan. Bu alanda statik, 
kuralcı şeylerle değil, bu işi gerçekten bu

işin insanlarıyla tartışalım” dedi

HATALARIMIZ OLACAK
AMA TAMAMLAYACAGIZ

Gazilere destek
sözü verdi

İmamoğlu, sanatçıların ardından, 19 Eylül
Gaziler Günü öncesinde, gazi dernekleri
temsilcileriyle bir araya geldi. Dernek yöneti-
cilerinin sorunlarını dinleyen İmamoğlu,
çözüm noktasında İBB olarak ellerinden
gelen her desteği vereceklerini vurguladı.

Sanatçılarla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanata destek vereceklerini söyledi.

Hedefi on
ikiden

vurmuşlar!

Hedefi on
ikiden

vurmuşlar!

Hedefi on
ikiden

vurmuşlar!

Hedefi on
ikiden

vurmuşlar!

Hedefi on
ikiden

vurmuşlar!

Hedefi on
ikiden

vurmuşlar!
Kamuoyunda büyük tartışma yaratan İBB’nin bazı vakıflara yaptığı yardımların
belgesi ortaya çıktı. Ortaya çıkan resmi yazışmaya göre Okçular Vakfı Spor
Kulübü Derneği’ne 1 Ocak 2019 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasındaki faaliyet-
lerinin harcamalarında kullanılmak üzere 1 milyon 200 bin lira yardım yapıldı

İ BB’den Okçular Vakfı’na 1.2
milyonluk yardımın belgesi or-
taya çıktı İBB'nin AKP döne-

minde bazı dernek ve vakıflar için
yaptığı tartışmalı harcamalar, Sözcü
yazarı Çiğdem Toker'in gündeme ta-
şıdığı İBB tarafından hazırlanan
“STK Okul-Yurt Faaliyeti Raporu
2018” ile kalem kalem ortaya çık-
mıştı. Bu rapora göre İBB; STK’lar,
okullar ve spor salonları için toplam
847 milyon 592 bin 858 TL harca-
mıştı. Rapordaki verilere göre Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
oğlu Bilal Erdoğan'ın mütevelli heye-
tinde olduğu Okçular Vakfı'na toplam
16.6 milyon TL'lik destekte bulunul-
muştu. Vakfa 5 milyon liralık spor
malzemesi ve GSM hizmeti, 4.7 mil-
yon liralık personel desteği, 4.4 mil-
yon liralık proje nakdi yardımı, 1.1
milyon liralık bakım onarım tadilat,
540.5 bin liralık tefrişat, 471.2 bin li-
ralık ulaşım, 342.4 bin liralık yeme
içme desteği verilmişti. Kamuoyunca
uzun süre tartışılan bu harcamalara
Okçular Vakfı, “Okçular Vakfı’na bu-
güne kadar İBB’den herhangi bir
para aktarımı söz konusu değildir”
açıklaması yaptı.

Milyonluk yardım talebi

Ancak ortaya çıkan belge, Okçular
Vakfı'na Spor Kulübü Derneği aracı-
lığı ile 1 Ocak 2019-30 Haziran 2019

tarihleri arasındaki faaliyetlerinin
harcamalarında kullanılmak üzere 1
milyon 200 bin lira yardım yapıldı-
ğını ortaya koyuyor. Resmi yazışma-
lara göre yardım talebi Okçular
Vakfı ‘nın Spor Kulübü Derne-
ği'nden geliyor ve dayanağını da der-
nek ile İBB arasında 26 Nisan 2016
tarihinde imzalanan protokol oluş-
turuyor. Yardım; dönemin AKP'li
İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı
ile genel sekreter yardımcısı Mevlüt
Bulut'un uygun görüşü ve eski İBB
Başkanı Mevlüt Uysal'ın oluru ile
gerçekleştiriliyor. Yapılan yardımın
yazışmaları 31 Mart Yerel Seçimle-
ri'nden önce şubat ayının sonu ve
mart ayının ilk günlerinde tamamla-
nıyor. Yardımın kapsadığı 6 aylık
dönem de 23 Haziran'da tekrarla-
nan İstanbul seçimlerinden günler
sona 30 Haziran'da doluyor.

Yeni şampiyonluk arzusu

Ortaya çıkan belge Okçular Vakfı
Spor Kulübü Derneği'nin 24 Ocak
2019 tarihli başvurusuna ilişkin. Bu
başvuru doğrultusunda İBB Destek
Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik
ve Spor Müdürlüğü tarafından İBB
Başkanlığı'na 6 Mart 2019 tarihli
“Okçular Vakfı Spor Kulübüne Yar-
dım” konulu bir yazı gönderiliyor. 31
Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler
kala gerçekleştirilen yazışmada,

“Yaklaşık 550 yıl önce inşa edilen
Okçular ve Atıcılar Tekkesi, İBB ma-
rifetiyle aslına uygun şekilde inşa
edilerek Türk sporunun hizmetine
sunulmuştur. Uluslararası müsaba-
kaların da gerçekleştirileceği şekilde
yapılan Okçular ve Atıcılar Tekkesi
kanalıyla başta geleneksel ve mo-
dern okçuluk eğitimleri verilerek, ge-
leneksel okçuluk ve atıcılık sporu
mirasımınız yeni nesillere aktarı-
mıyla birlikte olimpik spor branşla-
rından biri olan modern okçuluk
eğitimleri ile geleceğin yeni yetenek-
lerini ve şampiyonlarını bulup yetiş-
tirmek üzere 1 Ocak 2019-30
Haziran 2019 tarihleri arasında ger-
çekleştirilecek hizmetlere karşılık ya-
pılan harcamaların tekamülüne
müteakip 5216 sayılı Büyükşehir Be-
lediyesi ile Okçular Vakfı Spor Ku-
lübü Derneği arasında 26 Nisan
2016 tarihinde yapılan protokolün
amir hükümleri doğrultusunda ek-
teki dosyada belirtilen faaliyetlerdeki
harcamalarla kullanılmak üzere
1.200.000,00 TL (Bir milyon iki yüz
bin Türk Lirası) yardım yapılması
hususunu tensiplerinize arz ederim”
deniliyor. Talep, dönemin İBB Genel
Sekreteri Hayri Baraçlı ve genel se-
kreter yardımcısı Mevlüt Bulut'un
uygun görüşü, dönemin İBB Baş-
kanı Mevlüt Uysal'ın oluru ile işleme
konuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
yaz sezonu boyunca İstanbulluların
sağlıklı ve konforlu koşullarda denize
girebilmeleri için her türlü hizmeti
sağladı. 1 Haziran 2019 itibariyle
sezon açılışını yapan Avrupa Yaka-
sındaki Menekşe ve Güneş Plajları

ile Anadolu Yakasındaki Caddebos-
tan 1, 2, 3 Plajları, sezonun kapan-
dığı 15 Eylül tarihine kadarki üç
buçuk aylık dönemde, günübirlik ta-
tilcilerle dolup taştı. Çeşitli spor ve
eğlence aktivitelerinin düzenlendiği
İBB plaj hizmetlerinden 2019 sezonu

boyunca toplam 1,5 milyondan fazla
günü birlik tatilci yararlandı. Girişi
ücrete tabi tutulan Caddebostan 1
Plajı turnikelerinden sezon boyunca
8 bin 881; Güneş Plajı turnikelerin-
den ise 133 bin 670 kişi geçiş yaptı.
Giriş bedeli alınmayan Caddebostan
2,3 ve Menekşe Plajlarının her birin-
den ise sezon boyunca ortalama 500
bin kişi faydalandı.

İBB plajları final yaptı
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yasİn HalİT aksoy 
AK Parti Çatalca Belediye Meclis Üyesi

ÖmEr Erçİn 
Çatalca Belediye Başkan Yardımcısı- 

AK Parti Çatalca Belediye Meclis Üyesi

İkram kaya  
Çatalca Belediye Başkan Yardımcısı

Hasan Esgar  
CHP Çatalca Belediye Meclis Üyesi

Tuba uzun   
AK Parti Çatalca Belediye Meclis Üyesi

Toprağımızı vatan yapan
başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere tüm
gazilerimizin, Gaziler
Günü’nü kutluyorum.

Toprağımızı vatan yapan
başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere tüm
gazilerimizin, Gaziler
Günü’nü kutluyorum.

Toprağımızı vatan yapan
başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere tüm
gazilerimizin, Gaziler
Günü’nü kutluyorum.

Toprağımızı vatan yapan
başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere tüm
gazilerimizin, Gaziler
Günü’nü kutluyorum.

Toprağımızı vatan yapan
başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere tüm
gazilerimizin, Gaziler
Günü’nü kutluyorum.

B oyner Grup ve Kadın Giri-
şimcileri Derneği (KAGİ-
DER) ortaklığıyla kadın

girişimcilere destek olmak için ger-
çekleştirilen ‘İyi İşler: Perakendede
Kadın Girişimcileri Güçlendirme
Programı’na katılan işletme sahibi
girişimci kadınların ürünleri Mor-
hipo.com’da açılan İyi İşler Dük-
kan’da satışa çıkarıldı. İyi İşler
Dükkan’da tekstil, hazır giyim, ayak-
kabı, çanta, aksesuar, ev ve mutfak
tekstili gibi alanlarda faaliyet göste-
ren ve 24 kadın işletmecinin binlerce
ürünü yer alıyor. Boyner Grup Yö-
netim Kurulu Üyesi Ümit Boyner,
KAGİDER Başkanı Emine Erdem,

Morhipo.com Genel Müdürü Şule
Kuban ve girişimci kadınların katılı-
mıyla ‘İyi İşler Dükkan’nın İstan-
bul’da tanıtım toplantısı yapıldı.

Ekonomiye katılımı şart

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yıllar-
dır hem çalışma ilkelerinin hem de
sosyal yatırımlarının odağında oldu-
ğunu söyleyen Boyner Grup Yöne-
tim Kurulu Üyesi Ümit Boyner,
“2008 yılından beri yaptığımız 8
Mart kampanyaları ve çok önem
verdiğimiz ‘nar taneleri’ projemiz
hep toplumsal cinsiyet eşitliğine
grup olarak bakışımızın sonucudur.
2015 yılında kendi tedarikçi ağına gi-

rişimcilik özelinde bir program ekle-
yerek uzun soluklu bir proje yapmak
istedik. Bugün Morhipo’nun iyi işler
dükkanına kadar gelen ‘iyi işler’ sü-
reci aslında böyle ortaya çıktı. Boy-

ner Grup tedarik zincirinde yer alan
kadın girişimcilerle yapılan birebir
ihtiyaç analiz çalışmalarıyla oluştu-
rulan programda, stratejik planlama,
finansmana erişim, liderlik, birebir

pazarlama ve fiyatlama eğitimlerine
ağırlık verdik. İyi işler dükkanı ‘iyi
ekonomi’, ‘iyi işler’, ‘mutlu müşteri-
ler’ yolunda atılan önemli adımlar-
dır” dedi. DHA

Perakendede kadın
girişimcileri

güçlendirmek amacıyla
hayata geçirilen ‘İyi İşler’

projesi kapsamında
işletme sahibi 

kadınların ürünlerini
satışa sunmak için

Morhipo.com’da İyi 
İşler Dükkanı açıldı

KADINLARDAN IYI ISLER PROJESI
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Kılıçdaroğlu’na ıŞİd saldırdı
“sAldırgAnlAr IŞİD
üyesi olduklarını genel baş-
kanımızın üzerine minibüsü

sürerek oldurmak istediklerini itiraf et-
mişlerdir" diyen Özkoç, "Buna rağmen
adam öldürmeye tam teşebbüs suçun-
dan beraat etmişlerdir. Mahkeme Kılıç-
daroğlu’na uzak mesefedeydiler,
teşebbüsleri sonuç doğurmadı, yani
‘Öldüremediniz Kılıçdaroğlu’nu’ diye-

rek sadece örgüt üyeliğinden suçlu bul-
muşlardır. Son olarak İçişleri Bakanı sı-
fatı taşıyan koltuğu işgal eden bir
kişinin tehdit ve hakaretlerinin hede-
finde de yer almıştır" açıklamasını
yaptı. 

Tahammülleri yok

Çubuk saldırısından sonra elinde ma-
kineli dürbünlü silahlar bulunan bir

şahsın İçişleri Bakanı Soylu’ya “Vur
derse vururuz, öldür derse öldürürüz”
dediğini hatırlatan Özkoç, "Bununla il-
gili suç duyurusu yapılmıştır. Fakat elini
kolunu sallayarak sokaklarda dolaş-
maktadır. Kemal Kılıçdaroğlu haklıyı
savunuyor. Buna tahammülleri yok. Bu
yüzden hem PKK’nın hem IŞİD’in
hem de İçişleri Bakanı’nın hedefi olu-
yor" ifadelerini kullandı. 

K onuşmasının başında eğitim
öğretim hayatındaki adaletsiz-
liğe değinen Cumhurbaşkanı

Erdoğamn, "Çünkü bunun telafisi çok
zordur. Göreve geldiğimiz günden beri
eğitim alanında en iyi imkanları sağla-
manın gayreti içinde olduk. Bir dönem
evlatları kıyafetleri nedeniyle okula
alınmayan Türkiye’den bugünkü bilim
odaklı yapıya geldik.Eğitim ve öğretim
alanı da dinamik süreçtir. Okul önce-
sinden üniversiteye kadar tüm aşama-
larda değişim şartı.Türkiye yüksek
öğretim alanında son 17 yılda büyük
başarıya imza attı. Üniversite sayısı
207’ye çıktı. Eğitim öğretim meselesi
önümüzdeki dönem de önceliklerimiz
arasında ilk sırada yer alacak. İş iste-

yen her lise mezunu öğrencimizin yük-
sek öğrenime devam edebileceği bir
yapı kurduk" diye konuştu. 

Adaletsizliği bitirdik

AK Parti'nin eğitimde katsayı adalet-
sizliğini bitirdiğini vurgulayan Erdo-
ğan, "Tüm okullarımızdaki toplam
sayısı 3 bini bile bulmayan spor salonu
sayısını 10 bine yaklaştırdık. Bir
dönem evlatları kıyafetlerinden dolayı
okullara alınmayan Türkiye'den bu-
günkü eğitim öğretim odaklı yapıya
geldik. Eğitimde katsayı adaletsizliğini
bitirdik. Yurt hayatını ben de yaşadım.
Yurtlarda eğitim öğretim noktasında
kalitenin daha yüksek olduğuna inanı-
yorum. Harç verildiği zaman kıyamet

koparanlar şimdi nerede? Biz bu gör-
evimizi de yerine getirdik. Beklentimiz
ülkemizin beyin göçünün çekim mer-
kezlerinden biri haline
dönüşmesidir.Yüksek öğrenim alanını
daha ileriye götürmek için hep birlikte
çalışmaya devam edeceğiz" açıklama-
sını yaptı. 

Vakıf adı altında ticaret

"Adı vakıf ama vakıf olmaktan çıkmış-
lar ticari olarak çalışıyorlar" eleştir-
sinde bulunan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "Şimdi de bizim vakıf üni-
versitelerinin patronları kendi cebi hü-
mayunundan değil orayı doldurmak
için gayret ediyorlar buna bakmamız
lazım. Tepeden tırnağa tüm kurumları-

mızın misyonlarını ve işleyişlerini yeni-
den gözden geçirmemiz lazım. Vakıf
üniversitelerinin bilimsel araştırmalara
daha çok yönelmesi gerekiyor" dedi. 

Laf bizi doyurmuyor

Putin ve Ruhani ile gerçekleştirilen As-
tana platformunun beşinci zirvesi hak-
kında da konuşan Erdoğan,
"Suriye’deki insani ve siyasi kriz konu-
sunda önemli kararlar aldık. En
önemli kararlardan biri Anayasa Ko-
mitesi üyelerinin onaylanmasıdır. Ko-
mitenin oluşumundaki tüm pürüzler
giderildi. İdlib’deki sıkıntılı durumun
giderilmesi için görüş birliğine varıldı.
İfade ettiğimiz gibi iki hafta içerisinde
sonuç çıkmazsa kendi hareket planları-

mızı devreye sokacağız. Avrupa ülkele-
rinden İdlib ve Fırat’ın doğusu konu-
sunda güçlü bir destek bekliyoruz. Laf
bizi doyurmuyor. İcraat bekliyoruz. Şu
anda bizler 3 milyon 600 bin mülteciyi
ülkemizde ağırlıyoruz, dünyada bunun
benzeri yok. Öyleyse Batı da bunun
benzerini yapması lazım. Şayet İd-
lib’de sükuneti hızla sağlamazsak bu
bölgede yaşayan 4 milyon insanın yü-
künü kaldıramayacağımızı açıkça söy-
lüyoruz. Fırat’ın doğusunu güvenli
hale getirmek suretiyle buraya güvenli
bölgenin derinliğine bağlı olarak 2 ile 3
milyon arasında halen ülkemizde ve
Avrupa’da yaşayan Suriyeli sığınma-
cıyı iskan edebiliriz." ifadelerini 
kullandı. 

CHP Grup Başkan Vekili Engin
Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla

ilgili açıklamalarda bulundu.
Özkoç, saldırganların IŞİD üyesi

olduklarını itiraf ettiklerini söyledi

2 HaFta
sÜrE VErDi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe 
Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen
2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış 
Töreni’nde konuştu. ABD ile Suriye'de güvenli bölge
çalışmalarına değinen Erdoğan, "İki hafta içinde 
buradan bir sonuç çıkmazsa kendi hareket 
planlarımızı devreye sokacağız" ifadelerini kullandı

Ders vermeye kalkmasınlar
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar; bugün çıkıp da 'FETÖ
mücadelesi' dersi vermeye kalkmasınlar, Türk yargısına hesap sormaya, töhmette bulunmaya kalkmasınlar" dedi

AdAlEt Bakanı Gül, Ankara Adli-
yesi yanındaki açık otoparkta, hü-
kümlü ve tutuklular tarafından iş

yurtlarında üretilen ürünlerin sergilendiği,
'Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına katıldı.
Programa Sayıştay Başkanı Ahmet Baş, yük-
sek yargı üyeleri, Ankara Cumhuriyet Başsav-
cısı Yüksel Kocaman ile hakim, savcı ve adliye
personeli katıldı. Açılışta konuşan Bakan Gül,
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi akşamın-
dan itibaren adliye koridorlarında FETÖ men-
suplarını tutuklayan, yargılayan, hukuk
önünde hesaba çeken bağımsız ve tarafsız
Türk yargısı olduğunu ve yargının bu süreçten

alnının akıyla çıktığını söyledi.

Mücadele sürecek

Bakan Gül, Türk yargısının FETÖ, PKK/YPG
ve DEAŞ ile mücadelesini kararlı olarak eş za-
manlı sürdürdüğünü ve bundan taviz vermeye-
ceğini kaydetti. Terörün; demokrasinin,
özgürlüklerin ve hukuk devletinin başlıca düş-
manı olduğunu belirten Gül, "Terörle mücadele,
esasında insan hakları mücadelesidir ve Türk
yargısı da bu anlamda hukuktan, adaletten taviz
vermeden bu mücadeleyi kararlı şekilde sürdür-
meye devam edecektir. Biz ne güvenlikten ne öz-
gürlük dengesinden vazgeçerek, ülkemizin

huzurunu, güvenliğini bozmak isteyenlere asla
fırsat vermeyeceğiz. Nasıl ki 15 Temmuz akşa-
mından itibaren kahraman yargı mensupları-
mız, adliye çalışanlarımız gece gündüz adliye
koridorlarında demokrasi nöbeti tuttuysa işte bu
demokrasi nöbeti hala tutulmaya devam etmek-
tedir. FETÖ ile mücadelemiz de yine aynı şe-
kilde kararlı bir şekilde devam etmektedir. 40 yıl
devletin hücrelerine sızmış bu terör örgütüyle
'40 günde bu örgüt mücadelesini bitirdik' şek-
linde bir rehavete asla kapılmadan, kriptolarıyla
mücadelemizi kararlı bir şekilde ve her
alanda elbette sürdürmek boy-
numuzun borucudur. Ucu
nereye değerse değsin,
kime değerse değsin bu
konuda asla ama asla
hukuktan sapmadan
mücadeleyi kararlı bir şe-
kilde sürdürmek, Türk
yargısının elbette
onurlu mücadelesidir
ve onu da yapmaya
devam etmektedir" diye
konuştu. 

FETÖ'nün stratejisi

Türk yargısının görevinin; suç-
luyu, kuru ile yaşı ayırt etmek
olduğunu vurgulayan
Bakan Gül, 

FETÖ'nün özellikle yargı, emniyet ve orduya
sızdığını belirterek, şöyle konuştu: "Nerede ah-
laksızca saldırı varsa bilinmelidir ki bu FE-
TÖ'nün tezahürüdür. Daha düne kadar
FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar;
bugün çıkıp da 'FETÖ mücadelesi' dersi ver-
meye kalkmasınlar, Türk yargısına hesap sor-
maya, töhmette bulunmaya kalkmasınlar. Türk
yargısı, bu mücadelesini büyük kararlılıkla sür-
dürmektedir. Bunu yaparken FETÖ'cülerin yap-
tığı gibi aynı çuvala herkesi koyarak değil sadece
ve sadece hukuktan ve anayasadan emir alarak

yapmaktadırlar. Farkı budur. Pensilvan-
ya'dan emir alanlar, vesayetçiden, darbe-

ciden emir alanlar değil anayasadan ve
hukuktan emir alarak, yargılama
yapan Türk yargısı var. Kim rahatsız
oluyorsa olsun; Türk yargısı bağım-
sızlığını, tarafsızlığını sürdürmeye
devam edecektir. FETÖ ile müca-
dele, FETÖ yöntemleriyle yapıla-
maz. 'Herkes FETÖ'cü ise
FETÖ'cü yoktur'. Bu, FETÖ'nün

bir stratejisidir. Türk yargısı, bu mü-
cadeleyi kararlı şekilde sürdürmekte-

dir. Bugün bu mücadelede; elbette
sadece hakim, savcının önüne dosyayı

atarak da mücadele olmaz. O dos-
yanın yine hazırlık aşamalarında

delilleriyle dosyalarıyla topye-
kun bütün kurumla-

rıyla mücadeleyi
yapmak

lazım."
DHA

Türkiye’de 
2 yıldan önce
seçim olmaz!

SP Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu, "Benim
kanaatim 2 yıldan önce
Türkiye'de seçim olmaz. 

İktidarda bulunan partinin,
şartlar uygun değilken,

'Efendim gecikirsek daha da
kötü olacak' diye 

bugünkü şartlarda seçim 
yoluna gideceğini 

zannetmiyorum" dedi

sP Genel Başkanı
Karamollaoğlu, dü-
zenlediği basın top-

lantısında, gündeme ilişkin
değerlendirmede bulundu. Ka-
ramollaoğlu, geçen hafta Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile gerçekleştirdiği gö-
rüşmenin verimli geçtiğini belir-
terek, "Sayın
Cumhurbaşkanı'na endişele-
rimi dile getirmeyi, Türkiye'nin
içinde bulunduğu şartlarda
karşı karşıya olduğu problem-
leri en azından benim ağzım-
dan dinlemiş olmasını arzu
ettim. Kendisi de görüşme es-
nasında kanaatlerini dile getirdi
bazı konularda. Türkiye'miz
bugün çok büyük badirelerle
karşı karşıyadır. Bunların çö-
zümü için önümüzde tek yol
vardır; o da diyalog ve müza-
kere. Kararların isabetli olabil-
mesi, istişarenin genişliğine ve
mahiyetine bağlıdır" diye ko-
nuştu.

Rant peşine düşülmesin

Diyarbakır'da, HDP il binası
önünde kayıp çocuklarının bu-
lunması için oturma eylemi
yapan ailelerle ilgili Karamolla-
oğlu, "Hiç kimse annelerin bu
acısı üzerinden siyasi rant pe-
şine düşmesin. Yazık olur, ken-
dilerine de yazık ederler,
itibarlarını zedeler. Topluma da
zarar ederler, acı çeken annelere
de zarar verirler" dedi. SP lideri
Karamollaoğlu, erken seçim ih-
timaline ilişkin soru üzerine,
"'Ben şimdi seçime gidiyorum'
demesini mümkün görmüyo-
rum; ancak bu istikamette müs-
pet birtakım adımlar atmaya
başlar ve bunun neticesini his-
seder, toplumda da böyle bir
his doğarsa o zaman seçime gi-
debilir. Ben de bunun en az 2
yıla ihtiyacı olduğu kanaatinde-
yim. Yani benim kanaatim 2 yıl-
dan önce Türkiye'de seçim
olmaz. İktidarda bulunan bir
partinin, şartlar uygun değilken,
'Efendim gecikirsek daha da
kötü olacak' diye bugünkü şart-
larda seçim yoluna gideceğini
hiç zannetmiyorum. 
Hele de İstanbul seçimlerini
gördükten sonra" açıklamasını
yaptı.  DHA

Abdulhamit
Gül

İLKELİ TUTUMUMUZ SÜRECEK
Suriye'nin geleci hakkında öngörüde bulunan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda 
yaşanacak gelişmeler, Suriye krizinin suhuletle mi 

çözüleceği, yoksa derinleşeceği mi hususunda belirleyici
olacaktır. Türkiye olarak kendi güvenliğimiz ve Suriyeli
kardeşlerimizin geleceği için ilkeli tutumumuzu devam 

ettirmekte kararlıyız" diye konuştu. 

Ahmet Davutoğlu kasımda
partisini kuracak

Eski Başbakan Ahmet Davutoğ-
lu'nun AKP'den istifası sonrası ken-
disi ile birlikte yol yürüyen

siyasilerin de istifaları devam ediyor. Davu-
toğlu'nun istifasının ardından partisinden is-
tifa eden AK Parti 26. dönem Konya

milletvekili Ömer
Ünal yeni parti ile il-
gili tarih verdi. Yeni
partinin Kasım

ayında kurulacağını
belirten Ünal, "Biz se-

ferden sorumluyuz.
Zafer ise Allah'ın takdiri-
dir. Yeni partinin Kasım
ayı içinde ilan edileceğini

söyleyebiliriz" dedi. Öte yandan Ali Babacan,
resmen kurulacağını duyurduğu yeni partinin
2020'den önce yani Kasım-Aralık ayında ku-
rulacağını açıklamıştı.

MHP ile yakınlaşması yanlış

AK Parti’den istifa etmesinin gerekçelerini de
açıklayan Ünal, "AK Parti’nin MHP ile yakın-
laşması ciddi yanlışlardı. Söylemlerde yanlış-
lıklar oldu. Koalisyon dönemi bitecek denildi.
Koalisyonların adı değişti ismi ittifak oldu.
Birbirine demediğini bırakmayan iki parti, bir
araya geldi. Bugün AK Parti’nin Doğu Perin-
çek ile birlikte yol yürümesini bana birinin
izah etmesi gerekir. Nasıl olur da AK Parti ile
Perinçek aynı kulvarda yol yürür?" diye sordu. 

Engin
Özkoç

Temel Karamollaoğlu
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İstanbul Pazarlama Şubesi Müdürlüğü 5 İşçi ile Malzemesiz Temizlik Hizmeti Alımı İşi hizmet alımı 4734 sa-
yılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2019/447882
1-İdarenin
a) Adı :MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MKE) 

PAZARLAMA VE İHRACAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi :Degol Cad. 06330 Anadolu Meydanı (Tandoğan) Yenimahalle/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:0212 334 30 63/87 - 0212 334 30 84
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :İstanbul Pazarlama Şubesi Müdürlüğü 5 İşçi ile Malzemesiz Temizlik 

Hizmeti Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :5 İşçi ile Malzemesiz Temizlik Hizmeti Alımı işinin 01/01/2020 tarihinden 

31/12/2021 tarihine kadar 24 ay süreli yaptırılması işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MKE) 
Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı İstanbul Pazarlama Şubesi Müdürlüğü 
Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No: 44 (34427) Beyoğlu-İSTANBUL adresi.

ç) Süresi/teslim tarihi :İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2021
d) İşe başlama tarihi :01.01.2020
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:21.10.2019 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):(MKE) Pazarlama ve İhracat Dairesi 

Başkanlığı İstanbul Pazarlama Şubesi 
Müdürlüğü Toplantı Salonu Ömer Avni Mah.
İnönü Cad. No: 44 (34427) Beyoğlu-İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
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 Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazete-
leri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
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
hissesine 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 düzen-
lendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin
bilgiler,
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 belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde yapılan ihale konusu Temizlik Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-
imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MKE)

PAZARLAMA VE İHRACAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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Altını çizerek okurum!

Büyükçekmece Beledi-
yesi, Okuma Yılı etkinlikleri
kapsamında düzenlediği

"Köprü Başı Sohbetleri" vatandaşlar
tarafından büyük beğeni topladı. Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün ve Belediye Başkan Da-
nışmanı Tarihçi ve Yazar Sacide Bol-
can'ın gerçekleştirdiği söyleşide
“Okuma Yılı ve Kitap Günleri” konu-
şuldu. 

Yavaş okuyan biriyim

Tarihi Mimarsinan Köprüsü’nün
önünde gerçekleştirilen söyleşide konu-
şan Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, "Okumayı bana sevdiren ilk-
okul üçüncü sınıftaki Ali Osman Öz-
kurt ismindeki sınıf öğretmenimdi.
Gece evlerimize gelir bizi ders çalışırken
denetlerdi. Müthiş bir hocaydı. Vadi-
deki Zambak’ı ben ortaokulda oku-
dum. Ortaokulda okuduğum kitapları
lisede tekrar okudum. Yavaş okuyan bi-
riyim. Okuduğum şeyi anlamak ve dü-
şünmek için okurum. Altını çizerek ve
notlar alarak kitap okurum. Bu şekilde
okuduğunuzu daha iyi anlıyor ve kolay
kolay unutmuyorsunuz. Kitaplardan

elde edeceğiniz bilgiyi kendi hayatı-
nıza aktarmak istiyorsanız okuduğu-
nuzu özümsemeniz gerekir. Bu
ülkenin geleceği eğitimdir. Çok kitap
okuyan toplumların eğitim düzeyi
yüksekti. Ama maalesef bizim ülke-
mizdeki okuma oranı oldukça düşük”
dedi. 

Örnek olmak zorundayız

Tüm vatandaşları 21 – 29 Eylül tarih-
lerinde düzenlenecek kitap okuma
günlerine davet eden Belediye Başkan
Danışmanı Tarihçi ve Yazar Sacide

Bolcan, “Biz okuma anlamında genç-
lere ve çocuklara örnek olamazsak
okuma alışkanlığının artmasının bek-
lentisi de biraz zorluğa giriyor. Maale-
sef kitap okumanın azalmasında
dijital dünyanın çok rolü var. Aileler
başka türlü yaşam biçimi seçtikleri için
öğrenciler de onlardan gördüklerini
yapıyor. Türkiye’de haddinden fazla
kitap basılıyor. Kitapların en büyük
rolü okuduğumuz konuda düşündür-
mesi” diyerek yazar Lord Kinross’un
“Bir Milletin Yeniden Doğuşu” adlı ki-
tabını Başkan Akgün’e hediye etti. 

Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, 35 mahalle muhtarı ile

bir araya gelerek sorunları
değerlendirdi ve çözüm yıllarını

konuştu. Seçildiği günden 
bügüne asla partizanlık 

yapmadığını ifade eden Yılmaz, 
"Seçildiğim gününden beri 

partimin gömleği üzerimde değil. 
Kimseye ayrıcalık yok ama 

kimseye ayrımcılık da yok" dedi

S ilivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
“En yakın çalışma arkadaşlarım” de-
diği mahalle muhtarları ile bir araya

gelmeye devam ediyor. Olta Restoran’da dü-
zenlenen toplantıya Silivri’nin 35 mahalle
muhtarı katılım gösterirken, tek tek söz ala-
rak vatandaşların taleplerini ve sorunları ak-
taran muhtarlar, başkan yardımcıları ve
birim müdürlerinin hazır bulunduğu toplan-
tıda birebir cevaplar aldı. Özellikle köy tüzel
kişiliği kaldırılmış, orman köylerinden ma-
halleye dönüşmüş mahallelerin sorunları da
masaya yatırıldı. Toplantıda yol, imar, hopar-
lör, oyun parkı, iş ve sosyal yardım gibi konu-
lar değerlendirildi.     

 Tasarruf etmek zorundayız

Belediye kaynaklarının en iyi şekilde kulla-
nılarak çalışıldığını ifade eden Başkan Yıl-
maz, "Mahallelerimizin, köylerimizin
problemleri var. Hepsinin farkındayım. Bele-
diyemizin kaynakları kıt ama ihtiyaçları son-
suz. 863 km2 büyüklükteki alana hizmet
etmekle görevli bir belediye var. Bütün köy-
lerimizin hizmete, bütün mahallelerimizin
hizmete ihtiyacı var. Bu kaynaklar ile bu be-
lediyeyi yönetmek zorundayız" dedi. Beledi-

yeye mali yük oluşturan bazı hizmetlerde ya-
pılan tasarrufları da aktaran Yılmaz, "Gelir
arttırıcı çalışmalar yapıyoruz. 10-15 yıldır
kira ödemeyen kiracılarımız var. Gelirlerimizi
arttırmalı, bir yandan tasarruf etmeliyiz. Ben
devr-i sabık yaratma derdinde değilim. Yapı-
lan israfları tasarrufa çevirmek ve sizlerle
paylaşmak zorundayım. Önceki yönetim ta-
rafından çöp toplama işi bir firmaya ihale
edilmiş. Her yıl 15 milyon+KDV olarak. Per-
sonel bizim personelimiz ama 52 araç kira-
lık. İlk olarak 8 aracı fazla diye iade ederek
158 bin TL aylık tasarruf sağladık. Bir başka
16 aracı ise 411 bin TL’ye kiralamışız, onları
da iade ettik. Bu araçları aylık 106 bin TL’ye
yeniden kiraladık. 305 bin TL aylık tasarruf
ettik. Yani 52 adet kiralık aracı 5 binek hariç
çöp firmasına iade ettik. Kendi çöpümüzü
kendimiz temizleyeceğiz. 1 hibe araç geldi,
yenileri gelecek. Yıllık 15-18 milyon arasın-
daki maliyeti ortadan kaldıracağız ve 4-5
milyon lira maliyetle Silivri’nin çöpünü topla-
yacağız" diye konuştu.   

Kimseye yetim hakkı yedirmem

Şeffaf belediyecilik anlayışıyla hizmet ettik-
lerini vurgulayan Başkan Yılmaz, sözlerine şu

şekilde devam etti: “Bu ülkenin kaynaklarını
iyi kullanmalıyız. Bu belediye şeffaf yönetile-
cek. Bu şehirde gece yatağa aç giren çocuklar
varsa, kimsenin kuruşunu kimseye yedirme-
yeceğim. Bu şehrin kaynaklarını babanızın
çiftliği gibi harcayamazsınız. Her kuruşun he-
sabını vereceğiz ama tasarruf da edeceğiz.
Bu borçları büyüterek bir yere varamayız.
Bizim fuzuli masraf yapacak yerimiz yok. Şu
şartlarda var olan bir kaldırımı kaldırtıp, ye-
rine bir kaldırımı benden istemeyin. Olan
asfaltı söküp yeni bir asfaltı istemeyin. Son-
suz ihtiyaçları karşılamak için öncelikli işleri-
mizi öne almalıyız. Doğru bir yönetim
anlayışı ile 2-3 yıl sonra belediyenin borçla-
rını belli bir seviye getirmiş ve hizmet edebi-
lir bir noktaya ulaştırmış olacağız.”

İBB ile uyum içinde çalışacağız

Başkan Yılmaz, ilçeyi bütüncül bir anlayışla
yönettiklerini vurguladığı konuşmasında, İBB
ve merkezi hükümet ile uyumlu çalışma me-
sajı verdi: “Silivri merkez bu kentin vitrini
ama Silivri’yi çarşı meydanından sahilden
ibaret gören bir anlayışla yönetmeyeceğim
demiştim. İlçenin merkezinde ne varsa en
uzak köşesine de o olacak. Merkezi Hükümet

ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu
bir çalışma neticesinde hizmetleri buraya ta-
şımak zorundayız. Benim derdim Silivri'ye
hizmet edebilmek.”

Her birinize eşit mesafedeyim

Başkan Yılmaz, her mahalle muhtarının, so-
runların hızlıca çözülmesinde rol oynaması
gerektiğini söyleyerek, "Seçilmeden önce de
aynı şeyi söyledim, seçildikten sonra yaptık-
larımla da destekledim. Aksini iddia eden
olamaz. Partizanlık yapmıyorum. Milliyetçi
Hareket Partili bir Belediye Başkanı olabili-
rim ama seçildiğim gününden beri partimin
gömleği üzerimde değil. Ben Silivri Belediye
Başkanıyım, bana oy vermiş oy vermemiş
herkesin belediye başkanıyım. Kim hangi
partiye gönül verirse versin, bir vatandaşıma
başka bir siyasi partiye gönül verdiği için hiz-
met götürmeme lüksüm olamaz. 31 Mart ön-
cesi söylemlere bakmıyorum. Tüm kalbimle,
tüm samimiyetimle söylüyorum, ben size yü-
reğimi açıyorum sizin de bana yüreğinizi aç-
manızı istiyorum. Çünkü mahallelerinizin,
köylerimizin hizmete ihtiyacı var. Kimseye ay-
rıcalık yok ama kimseye ayrımcılık da yok!
Onun için el ele vereceğiz" şeklinde konuştu.

Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, son olarak şu ifadelerle
konuşmasını tamamladı: “Ülke-
nin gündemi ile ilgili birçok konu
var ama genel siyasete dair pay-
laşımlarda dahi bulunmuyorum.
Aklım da fikrim de, zikrim de Si-
livri! Silivri ile yatıp, Silivri ile
kalkıyorum. Hepimizin artık
önüne bakması lazım. Vatandaş

bize, onlara hizmet edelim diye
oy verdi.  İletişim kanallarımız
hep açık. Sizlerle beraber mahal-
leleri gezeceğiz. Ekipler ile gele-
ceğiz yerinde inceleyeceğiz. Onun
akabinde ise incelemelerden
sonra konuşacağız. Birbirimize
gönül gözü ile bakalım, şeffaf
olalım, açık olalım, çözemeyece-
ğimiz problem yok.”

Silivri Muhtarları Derneği Başkanı Mu-
harrem Eren başta olmak üzere tüm muh-
tarlar tek tek söz alarak konuşma yaptı.
Mahalle sakinlerinin taleplerini aktaran
muhtarlar, 5 aylık süre içerisinde verdiği

desteklerden dolayı Başkan Yılmaz’a te-
şekkürlerini iletti.  Çeşitli konularda ta-
leplerini de söyleyen mahalle muhtarları,
sorunları anlatarak çözüm beklediklerini
dile getirdiler. Başkan yardımcıları ve

birim müdürleri, muhtarların taleplerine
ilişkin bilgilendirme yaparak bazı sorun-
lar için anlık çözüm getirdi. Soru-cevap
şeklinde gerçekleştirilen toplantı fotoğraf
çektirilmesinin ardından sona erdi.    

AKLIM, FİKRİM, ZİKRİM SİLİVRİ

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

HIC KIMSEYE
AYRICALIK YOK

PARTİ
GÖMLEĞİNİ
ÇIKARDIM

Köprü Başı Sohbetleri'nin konuğu olan Belediye Başkanı Hasan Akgün, " Okuduğum şeyi
anlamak ve düşünmek için okurum. Altını çizerek ve notlar alarak kitap okurum. Bu şekilde
okuduğunuzu daha iyi anlıyor ve kolay kolay unutmuyorsunuz" açıklamasını yaptı

315 kaçak yapının yıkımına başlandı
Valiliğin açıklamasının
ardından Beykoz ve Ar-
navutköy'de kaçak yapı-

lar yıkılmaya başladı. Gergin geçen
yıkım havadan da görüntülendi.
Valilik tarafından yapılan açıkla-
mada, "Ormanlarımız; milletimizin
en kıymetli varlığı, doğadaki bütün
canlılarla ortak yaşam alanımız, ya-
rınlara bırakacağımız en değerli mi-
rasımızdır. Tek bir ağaçtan
başlayarak, bütün ormanlarımızı
korumak, yaşatmak, orman varlığı-
mızı daha da artırmak, en önemli

milli ve insani görevlerimiz ara-
sında bulunmaktadır. İstan-
bul'umuzun sahip olduğu orman
varlığının korunması, muhtemel
yangın, kaçak yapılaşma, vb. olum-
suz etkilerden arındırılması için, ili-
mizdeki bütün kamu kurum ve
kuruluşları, basın, meslek odaları
ve sivil toplum kuruluşlarımızın
yakın işbirliği ve dayanışma içeri-
sinde hareket etmesi gerekmektedir"
denildi.  "Bu çerçevede; 2019 yılı
başından günümüze kadar valiliği-
mizin koordinasyonunda 14 İlçe

Kaymakamlığı, 14 Belediye Baş-
kanlığı, İstanbul Orman Bölge Mü-
dürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü ve ilgili kuruluşların ka-
tılımıyla sürdürülen çalışmalarda
mesafeler alınmıştır" denildi.

Volkan
Yılmaz
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B üyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, milli eğitim davasına
sahip çıkmanın milli bir görev oldu-

ğuna vurgu yaparak, “Okul yapma konu-
sunda devletiyle, milletiyle, belediyesiyle
işbirliği yapan saygıdeğer gönlü zengin eği-
tim hayırseverleri bizim için çok kutsal insan-
lardır” diye konuştu.

Hepimizin milli bir görevi

Nezihe ve Hasan Kılıç ailesine teşekkürlerini
ileten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, okul yapmanın çok aziz bir iş
olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde
devam etti: “Hasan abi ve Nezihe teyzeyle

protokolü yaptık. Belediyenin buradaki arsa-
larını birleştirdik. Okulu yerinde görerek ne-
releri yıkalım, nerelerde değişiklik yapalım
dedik ve sonuçta bazı özel kolejlerden daha
muhteşem bir okulu ortaya koyduk. Eğitim
gönüllüsü Nezihe teyzemize, Hasan ağabeyi-
mize çok teşekkür ediyorum. İşte belediye va-
tandaş işbirliğinin en güzel örneğini burada
yaşıyoruz. Bunlar, Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün sözlerinin bir tecellisidir. Milli eğitim
davasına sahip çıkmak hepimizin milli bir
görevidir. Çok iyi okullarda çok iyi eğitim
almış öğretmenlerle buluşturduğumuz genç-
ler gelecekte bizi çok iyi bir ülkeye hazırlarlar.
Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi yükseltir-
ler. Okul yapma konusunda devletiyle, mille-
tiyle, belediyesiyle işbirliği yapan saygıdeğer

gönlü zengin eğitim hayırseverleri bizim için
çok kutsal insanlardır. Bu nedenle tekrardan
Kılıç ailesini kutluyorum. Büyükçekmece’de
bir buçuk yıl içerisinde üç okul yapılarak
Türk milli eğitimine teslim edildi. Emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Devlet ve vatandaş el ele verdi

Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet
Özel, “Bu güzel eserleri bırakmak gelecek ne-
siller için çok büyük önem arz ediyor. Bizler
devlet olarak yapmaya devam edeceğiz. Biz
birlikte işler başarırsak onun verimliliği daha
fazla oluyor. Bu okulumuz bütün liselerimiz
içerisinde çok mümtaz bir yere sahip oldu.
Devlet ve vatandaşın el ele vermesi sonucu
oldu. İlçemizde daha fazla vatandaş – devlet

işbirliğiyle güzel eserler ortaya konulmasını
umut ediyoruz. Vazgeçemeyeceğimiz en
önemli hizmet eğitim ve öğretim hizmetidir.
Bu eserin ortaya çıkmasında en büyük katkısı
olan Nezihe Kılıç teyzemize ve Hasan Kılıç
amcamıza teşekkürü bir borç biliyorum”
dedi.

Teşekkür plaketi takdim edildi

Açılış töreni sonrasında Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Büyükçek-
mece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel eğitime
katkılarından ötürü Nezihe Kılıç ve Hasan
Kılıç’a teşekkür plaketi takdim etti. Okul Aile
Birliği Başkanı da ilçeye kazandırdığı okullar-
dan ötürü Başkan Akgün’e teşekkür ederek
plaket takdim etti. 
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DUYARLILIK

S anatçı Şanar Yurdatapan’ın girişimleriyle 12
yıl önce başlatılan ve şu ana kadar gönüllü in-
sanların özverileriyle aralıksız toplantılar

yapan Türkiye Küçük Millet Meclisi bileşeni plat-
formlar, Türkiye’de çok zor bir işi başardılar.

Kurulduğu yıllarda kutuplaşmanın daha yaygın ol-
duğu ve insanların diyalogdan kaçındığını düşünecek
olursak, farklı siyasal görüşlerden insanları bir araya
getirerek belli bir gündem etrafında ortak akıl arama
çalışmasının ne zor bir iş olduğunu takdir edersiniz.

Israrla ve inatla hiç yılmadan, vazgeçmeden bu
kadar uzun bir süre devam eden böyle bir platform ya
da çalışmanın başka bir örneği sanırım yoktur.

Kimi dönemlerde 30 ilin üzerinde bir örgütlen-
meyle Türkiye ve bölge gündemlerini takip eden, yön
veren, konuşmaları raporlayan ve sonuçlarını kamuo-
yuyla paylaşan bu efsane çalışma az sayıda insanın
fedakar, cansiparene gayretleriyle ancak bu günlere
gelebildi.

Kuşkusuz ilk günlerden itibaren topluma hakim
olan önyargılar bizim çalışmalarımızı da etkilediği
gibi çoğu zaman “bu değirmenin suyu nereden geli-
yor?, Bu çalışma kime hizmet ediyor?” türünden
eleştiri ve suçlamalarla karşılaşmadık değil!

Ancak başından itibaren şeffaf bir çalışma sergile-
yen Türkiye Küçük Millet Meclisi tüm bu engelleme-
lere, karşılaşılan maddi zorluklara ve önyargılara
rağmen; katılımcıların önyargılarını salonun dışında
tutmayı başarmış, Türkiye de örnek bir atölye 
çalışması gerçekleştirmiştir.

Bir anlamda “vekil-müvekkil buluşması” da diye-
bileceğimiz aylık eşzamanlı; değişik illerde gerçekleş-
tirilen toplantılardan çıkan ortak payda raporlarının
TBMM .de farklı siyasi partilere mensup milletvekil-
leri tarafından kamuoyuna açıklanmasının ötesinde,
ilgili meslek kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, 
Siyasi Partiler ve Sendikalara gönderilmesi yapılan
işin önemini gösteren en önemli kanıt oldu.

2012 yılından itibaren kimi arkadaşların destek ve
katkılarıyla sürdürdüğüm Bodrum Küçük Millet
Meclisi toplantılarında Bodrum da bulunan tüm si-
yasi parti ya da gruplara mensup kişilerin katılımını
sağlamak kuşkusuz öyle kolay olmadı.

Ama bugün geldiğimiz noktada Bodrumda diya-
loğa dayalı bir konuşma, tartışma kültürünün geliş-
mesinde bu toplantıların çok büyük katkısı olduğunu
söylersem abartı olmaz diye düşünüyorum.

Giderek daha da kirlenen siyaset ortamında, ku-
tuplaşmanın, kin ve nefret söylemlerinin zirve yaptığı
günlerde birbirlerine düşman görünen kişi ve grupları
bir masa etrafında toplayabilmeyi başardık.

Kaldı ki ülkemizde en çok ihtiyaç duyduğumuz
barış dilinin yerleşmesi için bu tür platform ve olu-
şumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç var.

Kimi kurum ve kuruluşların bilinçli karşı duruşla-
rına, özellikle de iktidar partisinin çok fazla ilgi gös-
termemesine karşın Bodrum dahil yurdun dört bir
yanında inançla sürdürdüğümüz bu çalışmalarda biz-
lere önemli lojistik destek veren İstanbul’da bir avuç
arkadaşın çabalarıyla ayakta kalan bir mutfağımız
vardı.

Toplantılarla ilgili tüm görsel ve yazılı bilgi, 
belgelerin hazırlandığı, çalışmaları yönlendiren bu
mutfağımız ne yazık ki kapandı.

AB dahil, kimi uluslararası kuruluşlardan, kimi
zaman da Türkiye AB ofisinden proje karşılığı aldığı
desteklerle ayakta duran, bu kadar uzunca bir süre
bu çalışmaları organize eden arkadaşlarımız gerekli
finansmanı sağlayamayınca zorunlu olarak İstanbul
ofisini kapatmak zorunda kaldılar.

Ancak ayrımsız tüm iller mutfak olmasa da bu 
çalışmaları yerel imkanlarla sürdürme azim ve 
kararlılığını sürdürüyorlar.

Kişisel çıkar ve egoların hakim olduğu toplumsal
ilişkiler ağı içerisinde temiz kalmayı başarabilen, hiç-
bir güç odağına yaslanmadan bu çalışmaları bu güne
kadar getiren arkadaşlara, başta sevgili Şanar 
Yurdatapan’a hepimizin bir teşekkür borcu olduğunu 
düşünüyorum.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Kocaeli,
Sakarya, Malatya, Kayseri, Elazığ, Diyarbakır, Bat-
man, Iğdır, Kars, Mersin, Adana, Hatay, Bodrum,
Adıyaman, Muş, Mardin, Trabzon, Van ve kimi
zaman bu çalışmalara katılan diğer illerdeki sorumlu
arkadaşlarımız, katılımcılar belki de farkında olma-
dan iz bırakacak, örnek olabilecek bir projenin gö-
nüllü neferleri oldular. 

Diğer arkadaşlarım gibi ben de böylesine anlamlı,
kalıcı toplantıları sürdürmeye gayret edeceğim. Bod-
rum Küçük Millet Meclis toplantılarına katılan, katkı
koyan herkese ben de buradan teşekkür etmek 
istiyorum.

Sivil toplum kuruluşlarının yararına, işlevine ina-
nan tüm duyarlı yurttaşları da bu farkındalık yaratan
çalışmaya, Bodrum Küçük Millet Meclisi toplantıla-
rına katılmaya, destek vermeye çağırıyorum.

Türkiye Küçük Millet Meclisi türü platformların,
çalışmaların daha da yaygınlaştırılması, ülkemiz de-
mokratik yaşamına da çok büyük katkı sağlayacaktır.

Bir başarı öyküsü: Türkiye
Küçük Millet Meclisi

KOLEJDEN GUZEL
BIR OKUL YAPTIK

Küçükçekmece’de 
imzalar atıldı 
Küçükçekmece Belediyesi ile KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen arasında toplam 565 memuru il-
gilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı. Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Ülke şartları
bizi her ne kadar zorlasa da çalışanın, emekçinin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi
ile Tüm Bel-Sen 1 Nolu
Şube (Tüm Belediye ve Yerel

Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendi-
kası) arasında 2019-2021 yıllarını kap-
sayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.
Tüm Bel Sen, aylık bin 400 TL ve 4 ik-
ramiye için el sıkıştı. Memurun yüzü
güldü.  Küçükçekmece Belediyesi
önünde gerçekleşen imza töreninde,
Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, Tüm Bel Sen Genel Baş-
kanı Erdal Bozkurt ile KESK Genel
Sekreteri Ramazan Gürbüz birer ko-
nuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların
ardından Kemal Çebi, Erdal Bozkurt,
Ramazan Gürbüz ve Tüm Bel Sen 1
Nolu Şube Yürütme Kurulu Üyeleri
Toplu İş Sözleşmesi’ne imza attı. İmza
töreninin ardından çalışanlar halay çe-
kerek toplu sözleşmeyi kutladı.

Örnek teşkil eder

Emeği geçenleri tebrik eden Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Kemal Çebi,
“Ömrünün tamamını çalışanın, emeğin
yanında durmuş, bunu kendine vazife
edinmiş birisi olarak bu toplu sözleş-
meyi imzalayacağım. Bütün dünyada
sendikal yükselişe destek vermiş ve top-
lumun örgütlenebilmesi için örgütlü
toplumu savunmuş bunun da yeterince
bedelini ödemiş bir siyasetçi ve Küçük-
çekmece Belediye Başkanıyım. Ülke
şartları bizi her ne kadar zorlasa da ça-
lışanın, emekçinin yanında durmaya
devam edeceğiz. Umuyorum ki bugün
imzalayacağımız 2 yıllık toplu sözleş-
meyle bir örnek teşkil eder. İnanın bu
imza yaşamım boyunca attığım en
önemli imzalardan biri olacak. Bir
toplu sözleşmeye taraf olarak ilk defa
imza atacağım. Çok mutlu ve çok he-
yecanlıyım, hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

Memurun yüzü güldü

Kemal Çebi’ye teşekkür eden Tüm Bel
Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, "Bu
toplu sözleşme süreci çok önemli. Ül-
kemizde imzalanan toplu sözleşme hu-
kukuna baktığımızda biz henüz
arzuladığımız noktada değiliz. 4688
Sayılı Yasayla tarif edilirken kısıtlandı,
tırpanlandı. Ucundan bucağından
alındı, siyasal iktidarın istediği bir söz-
leşme hukukuna dönüştürüldü. 30 yıl-
dır kendimizi anlatmaya çalışıyoruz.
Çok yoğun baskılar yaşadık. Dönem
dönem siyasi iktidarların işine gelmedi
bu tutumumuz. Hedefimiz, mutlu bir
arada yaşayan bir Türkiye bir kent ya-
ratmaktı. Bu nedenle bugün yaptığımız
işin çok anlamlı olduğunu düşünüyo

rum. Masadan mutlu ayrılmak çok
önemli. Küçükçekmece’de kamu emek-
çilerimiz ve belediye başkanımızla
toplu sözleşmemizi imzalıyoruz. 2019-
2021 arasını kapsayan toplu sözleşme
hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.
KESK Genel Sekreteri Ramazan Gür-
büz de, “Ülkemizdeki tüm emekçileri-
mizi din, dil, cinsiyet, siyasi düşünce
ayırt etmeksizin herkesin insanca ya-
şama kavuşması için mücadele ediyo-
ruz. Ülkemizde özgür bir toplu pazarlık
sürecinin, demokratik iklimin evrensel
ölçekte oturuncaya, gelişinceye kadar
biz emekçiler mücadele edeceğiz. Bu-
rada bu toplu sözleşmede emeği geçen
herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı
uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini
kullandı.  TAYLAN DAŞDÖĞEN

Büyükçekmece Belediyesi ve eğitim hayırseveri Hasan Kılıç’ın işbirliğiyle yapılan Nezihe - Hasan Kılıç Ana-
dolu Lisesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Belediyenin buradaki
arsalarını birleştirdik. Sonuçta bazı özel kolejlerden daha muhteşem bir okulu ortaya koyduk" dedi

Büyükçekmece’nin eğitim alanındaki ihtiyacını büyük bir ölçüde karşılayan nezihe hasan kılıç Anadolu Lisesi, 24 derslik, 2 laboratuvar, 1 kapalı spor salonu, kütüphane,
konferans salonu, resim atölyesi, müzik sınıfı, zeka oyunları sınıfı ve robotik kodlama atölyesiyle 450 öğrencinin hizmetine sunuldu. 

450 öğrenciye hizmet verecek

Verim yüzde 42 artabilir
TEKNOFEST'19 kapsamında Take
Off İstanbul Uluslararası Girişim
Zirvesi'nde bin 500 projeden, ilk

100 proje arasına kalan “Hareket Ofiste" pro-
jesiyle çalışanların verimliliğinin yüzde 42 art-
tırmayı hedefliyor. Ofis çalışanlarının günde
5-6 dakikalık kişiye özel egzersizlerle verimlili-
ğini yüzde 42 artıran proje, işverene de yıllık
858 bin dolara kadar kar sağlamayı hedefliyor.

Anket yapılıyor

Proje hakkında Demirören Haber Ajansı'na
(DHA) bilgi veren firmanın Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Nabat Garakhanova, “Temel
amacı çalışanların verimliliğini artırmak çünkü
inanılmaz oranda dijital hayattayız. Ekranlarla
iç içe olduğumuz bir dönemdeyken, biz insan-
ları sağlıklı ve daha verimli hale getiriyoruz.

Önce çalışanlara bir
anket gönderiyoruz,
daha sonra onlarla
yüz yüze görüşüyo-
ruz. Onların herhangi
bir rahatsızlıkları var
mı, yok mu, nasıl bes-
leniyorlar öğreniyo-
ruz. Ardından
bilgisayarlarına masa
üstü uygulamaları ha-
zırlıyoruz. Bu uygula-
mayı da oldukça
önemsiyoruz” dedi. 



PERŞEMBE 19 EYLÜL 201910

POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR
MAGAZİN

KÜLTÜR SANAT
YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA

www.gazetedamga.com.tr
EN GÜNCEL HABERLER, İSTANBUL’UN GÜNDEMİNE İLİŞKİN

ÖZEL HABERLER BİR TIK ÖTENİZDE

İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine ilişkin birçok içeriği bünyesinde

barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veren web
sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.



PERŞEMBE 19 EYLÜL 2019

DIŞ HABERLER 11

B aşkent Tahran’daki Bakanlar Kurulu toplantı-
sının ardından konuşan Ruhani, Saudi Aram-
co’ya ait petrol tesislerine düzenlenen saldırı

ve bu konuda İran’ın suçlanmasına ilişkin açıklama-
larda bulundu. Bölgede çatışma istemediklerini
ancak çatışmayı başlatanın kim olduğunun da görül-
mesi gerektiğini söyleyen Ruhani, Saudi Aramco’ya
yönelik saldırıya işaret ederek, “Hastane, okul ya da
Sana’da bir pazar yerini vurmadılar ki rahatsız olası-
nız. Sizi uyarmak ve size ders vermek için bir sanayi
merkezini vurdular. Bölgedeki düşmanlar bu uyarı-
dan ders almalı ve halkın huzur içinde yaşaması için
savaşı sona erdirmeli” ifadelerini kullandı.

Rahatsız oluyorlar

Savaşı başlatan tarafın Yemenliler olmadığını, ak-
sine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),
ABD, bazı Avrupa ülkeleri ve İsrail’in bölgede savaş
başlatarak bu ülkeyi harabeye çevirdiğini savunan
Ruhani, “Onlar Yemenlileri öldürdüğünde, bölgeye
silah ve mühimmat yığdıklarında ve Suudi Arabistan
ABD’den 400 milyar dolarlık silah aldığını itiraf etti-

ğinde ‘kimse konuşmamalı’ diyorlar ancak Yemen
halkı buna refleks gösterdiğinde rahatsız oluyorlar"
diye konuştu. 

Trump'a seçenekler sunuldu

ABD’li yetkilileri ise Suudi Arabistan’daki petrol tes-
islerine saldırının İran’ın güneybatısından düzenlen-
diği görüşünde. Üst düzey Amerikalı yetkililer drone
ve füzelerin kalktığı ve ateşlendiği noktaların belir-
lendiğini söylüyor. ABD basınına göre Pentagon
Başkan Trump’a bir dizi askeri seçenek sundu. New
York Times gazetesine göre, ABD Savunma Bakanı
Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dun-
ford, Başkan Trump'a aralarında füzelerin ateşlen-
diği noktalar ve depolama alanlarının vurulması ya
da İran'ın petrol altyapısını hedef alabilecek gizli
siber operasyonların olduğu bir dizi askeri seçenek
masaya yatırıldı.  Amerikalı istihbarat analistleri ve
askeri uzmanlar da saldırıda ateşlenen füzenin kay-
nağı ve rotasının belirlenmesi amacıyla Suudi Ara-
bistan'da ele geçirilen füze güdüm mekanizmasını
inceliyor.

El Chapo lakabıyla bilinen
Meksikalı uyuşturucu karteli
lideri Joaquín Guzmán’ın en

önemli suikastçılarından biri ölü bulundu.
Guzman’ın liderliğini yaptığı Sinaloa karte-
line bağlı Los Antrax çetesinin üyesi Clau-
dia Ochoa Felix, Culiacán kentinde
hayatını kaybetti. Yerel basında yer alan

haberlere göre 32 yaşındaki Felix, bir gece
kulübünde eğlendikten sonra kimliği açık-
lanmayan bir adamla eve döndü. Sabah
uyandığında Felix’in nefes almadığını
gören adam, sağlık ekiplerine haber verdi.

Soruşturma sürüyor

Polis ekiplerinin de geldiği olay yerinde

Felix’in ilk belirlemelere göre solunum
yolu rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybet-
tiği ifade edildi. Polis ise olayla ilgili şüp-
helerin bulunduğunu ve soruşturmanın
sürdürüldüğünü açıkladı. Felix’in sevgilisi
olduğunu söyleyen adam da gözaltına
alındı. Modellik kariyeri de bulunan 32 ya-
şındaki Felix, El Chapo’yla olan bağlantı-

sını her zaman inkar etmişti. Buna rağmen
Felix’in, Sinaloa karteli için işlenen birçok
cinayette parmağı olduğu ve uyuşturucu
trafiğinde rol aldığı iddia ediliyor. Yakalan-
dıktan sonra ABD’ye iade edilen Guz-
man’ın, en önemli suikastçılarından olan
Felix’in ölüm haberini hücresinde aldığı
öğrenildi.

AP’den
Brexit’e
destek

Fransa'nın Strazburg
kentinde devam eden AP
Genel Kurulunda İngilte-

re'nin AB'den mevcut Brexit anlaş-
ması kapsamında düzenli şeklide
ayrılmasının desteklendiği karar 126
"hayır" oyuna karşı 544 "evet" oyuyla
kabul edildi. Kurulda 38 de çekimser
oy kullanıldı. Kararda, İrlanda Ada-
sı'nda, Brexit'ten sonra fiziki sınır
oluşturulmasını önlemeye dönük
"tedbir maddesi" olmadan ayrılığın
kabul edilmediği vurgulandı. Anlaş-
masız ayrılığın gerçekleşmesi halinde
bunun tek sorumluluğun İngiltere'ye
ait olduğunun altı çizilen kararda, İn-
giltere'nin talep ederse, anlaşmasız
ayrılığı önlemek, seçim veya referan-
dum düzenlemek şartıyla Brexit tari-
hinin ertelenebileceği belirtildi.
Kararda, Brexit tarihinin ertelenmesi
halinde bunun AB kurumlarının işle-
yişini etkilememesi gerektiği kayde-
dildi.

Brexit süreci

İngiltere, 2016'daki referandumda
yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den
ayrılma kararı almıştı.
Ancak eski Başbakan Theresa May'in
AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylan-
masına karşın parlamentoda kabul
görmemiş ve Brexit, olası bir anlaş-
masız ayrılığı engellemek için önce 22
Mayıs'a, daha sonra da 31 Ekim'e er-
telenmişti. İngiliz Parlamentosu, an-
laşmasız bir ayrılığın önüne geçmek
için İngiltere Başbakanı Boris John-
son'ı AB'den yeni bir erteleme iste-
meye mecbur bırakan yasayı kabul
etmişti. Ancak şu ana kadar bu ya-
saya uyacağına dair açıklama yapma-
yan Johnson, anlaşmasız da olsa 31
Ekim'de Brexit’i gerçekleştireceğini
söylüyor.

Suikastçı ölü bulundu
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Suudi Arabistan'daki petrol tesislerinin vurulmasıyla ilgili gerilim bir türlü 
dinmiyor. ABD'nin hedef gösterdiği İran'dan flaş bir yanıt geldi. Cumhurbaşkanı 
Ruhani, "Hastane, okul ya da Sana'da bir pazar yerini vurmadılar ki rahatsız 
olasınız. Sizi uyarmak ve size ders vermek için bir sanayi merkezini vurdular" dedi

Sosyal medyada
paylaştığı fotoğraflarla

ünü hızla yayılan ve 'suç
dünyasının Kim

Kardashian'ı' olarak
anılan Claudia Ochoa

Felix, sevgilisinin evinde
ölü bulundu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suudi Arabistan Veliaht
Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşme-
sinde petrol tesislerini hedef alan saldırıya ilişkin soruştur-
maya destek için uzman ekip gönderme sözü verdi. Elysee

Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron’un Selman ile
telefon görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Macron görüş-

mede, Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıyı kınayarak,
Suudi Arabistan ile dayanışma içeresinde olduğunu vurgu-

ladı. Fransa’nın, Suudi Arabistan’ın ve bölgenin güven-
liğine önem verdiğinin altını çizen Macron, petrol

tesislerini hedef alan saldırıyla ilgili yürütülen
soruşturmaya katılması için bu ülkeye

uzman ekip göndereceklerini
kaydetti.

Fransa uzman 
ekip gönderecek

Seçimler yine berabere bitti
İsrail'deki yenilenen genel seçimde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile rakibi
Mavi-Beyaz İttifakı aynı sayıda sandalye kazanarak seçim yarışını berabere tamamladı

KaTılım oranı önceki seçime
göre yükselirken İsrail'deki 6
milyon 300 bini aşkın kayıtlı

seçmenden yüzde 69,4'ü sandık başına
gitti. İsrailliler, nisan ayında yapılan
erken seçime yüzde 64,65 oranında ka-
tılım göstermişti. Açılan sandıklarda
Netanyahu'nun partisi az bir oyla önde
olsa da sandalye dağılımı bakımından
sonuçlar beraberliğe işaret ediyor. Buna
göre, Başbakan Netanyahu liderliğin-
deki Likud ile eski Genelkurmay Baş-
kanı Benny Gantz ve Yair Lapid
liderliğindeki Mavi Beyaz İttifakı mec-
liste 32'şer milletvekiliyle temsil 
edilecek.

12 milletvekili çıkardılar

İsrail vatandaşı yaklaşık 2 milyon Filis-
tinliyi temsil eden partiler, bu seçime
geçen dönemin aksine tek ittifak ha-
linde girdi. Filistinlilerin seçime katılım
oranı nisan ayında yapılan genel seçime
oranla daha yüksek oldu. İlk seçimde
iki ayrı ittifak şeklinde seçime giren
Cephe (Hadaş), Arap Değişim Hare-
keti (Ta’al), Birleşik Arap Listesi (İslami
Hareket) ve Balad (Tecemmu) partileri

bir kez daha Ortak Arap Listesi Bloku
çatısı altında 12 milletvekili çıkardı.

Yine kilit rol oynuyor

Fanatik Yahudilerin destek verdiği ve
Netanyahu koalisyonuna katılması bek-
lenen Otzma Yehudit (Yahudi Gücü
Partisi) baraj altında kalırken, nisan se-
çimlerinde eski Savunma Bakanı Avig-
dor Liberman’ın partisi İsrail Evimiz
(Beyteynu) meclise sadece 5 vekil gön-
derdi. Bu seçimde ise 9 milletvekili çı-
karmayı başardı. Liberman bir kez
daha koalisyon hükümetlerinin kilit rol
oynayan kişisi oldu. Yaklaşık 9 milyon-
luk İsrail nüfusunun yüzde 11,1'ini
oluşturan ultra-ortodoks Yahudileri
(Harediler) temsil eden Şas (Doğulu
Tevrat Muhafızları) 9, Yahudi Birleşik
Tevrat (Yahudot HaTora) partisi ise 8
milletvekili çıkardı. Eski Adalet Bakanı
Ayelet Shaked liderliğinde kurulan Bir-
leşik Sağ Partisi geçen seçimlerin aksine
barajı aşarak 8 milletvekili meclise gön-
dermeyi başardı. Amir Peretz ile Orly
Levy İşçi Partisi-Gesher İttifakı nisan
seçimlerinde 6 milletvekiliyle meclise
girmeye hak kazanırken, arlarında yine

iki devletli çözümü savunan Meretz'in
partisinin de bulunduğu Demokratik
Birlik İttifakı da 5 milletvekili çıkardı.

Koalisyon hükümeti kurulacak

İsrail'de hükümet kurmak için 120 san-
dalyeli mecliste 61 sandalyeye sahip
olmak gerekiyor. Sandık sonuçlarına
göre, hiçbir parti tek başına hükümeti
kuracak çoğunluğu yakalayamadığı için
İsrail'i yeni bir koalisyon hükümeti bek-
liyor. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven
Rivlin, yarından itibaren meclise gir-
meye hak kazanan partilerle görüşmeye
başlayacak. Cumhurbaşkanı, hangi
partinin birinci olduğuna bakmadan
koalisyon hükümetini kurmaya daha
yakın olan lidere bu görevi verebiliyor.
Rivlin'in, Likud lideri Netanyahu'yu mu
yoksa Gantz'ı mı görevlendireceği resmi
seçim sonuçlarının açıklanmasının ar-
dından netleşecek. Cumhurbaşkanı'nın
görevlendirmesinin ardından söz ko-
nusu parti liderinin 28 gün içinde koa-
lisyon hükümetini kurması gerekiyor.
Ancak koalisyonu kurmakla görevlendi-
rilen parti lideri, iki hafta ek süre talep
etme hakkına sahip.

Avrupa Parlamentosu 
(AP), İngiltere'nin Avrupa
Birliği'nden (AB) mevcut
Brexit anlaşması çerçevesinde
düzenli şeklide ayrılmasını
destekleyen kararı onayladı

BU YALNIZCA 
BIR UYARIYDI

Üç yıl sonra
gelen itiraf

BrEzilya Eski Devlet Başkanı Michel Temer,
2016 yılında yardımcılığını yaptığı eski Devlet
Başkanı Dilma Rousseff'in görevden alınması

olayının "darbe" olduğunu ilk defa kabul etti.
O günkü soruşturma ve görevden alma süreçlerine atıfta
bulunan Temer, “Dilma Rousseff’in görevden alınması dar-
beydi. Hiçbir zaman darbeyi desteklemedim veya darbeye
kalkışmadım” ifadesini kullandı. 

Taraftar değildim

Temer, bir gazetenin eski Başkan Luiz Inácio Lula da
Silva’nın zamanında kendisiyle yaptığı bir telefon görüşme-
sini tespit ettiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Başkan Lula
görevden almayı önlemek için Brezilya Demokratik Hare-
ket Partisi’ni getireceğini iddia etti ve ben de denedim.
Ancak o anda halk hareketi o kadar yoğundu ki siyasi parti-
lerin görevden alma fikrine aşağı yukarı bağlanmış oldukla-
rını itiraf ediyorum. Ancak, eski Başkan Lula'nın yaptığı bu
telefon görüşmesi tam ve kesin olarak benim darbenin ta-
raftarı olmadığımı ortaya koyuyor."

Metin Topuz
hakkında karar

FETÖ ile iltisaklı eski polis
müdürleri ve askerlerin
yanı sıra firari eski savcı

Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edilmesi
üzerine tutuklanan ABD'nin İstanbul
Başkonsolosluğu görevlisi Metin To-
puz'un tutukluluk halinin devamına
karar verildi. İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesindeki dördüncü duruş-
mada beyanda bulunan tutuklu sanık
Metin Topuz, "Hakkımda görüştüğüm
ve suç isnadı yapılan kişilerin hepsi
devlet tarafından atanan mevki,
makam sahibi insanlardı. Bu görüş-
meler savcılığın bilgisi olmadığı ve ta-
mamen öngörüye dayalı şeylerdir"
ifadelerini kullandı. Tercüman olarak
görev yaptığını ve amirleri tarafından
görevlendirme sonucu birçok etkinliğe
katıldığını söyleyen Topuz, "ABD ve
üst düzey yetkililerin planlama aşama-
sında, güvenliğin sağlanmasında gö-
revlendirilen amirlerime tercüman
olarak refakat ettim" dedi.
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L Ç A L A N E F Y E
Ü K Y A D A T A N P

 ABİYE
 ACEP
 ACYO
 AKTİF
 AVAM
 AYÇA
 AYSIZ
 BRANŞ
 CAKA
 ÇAĞLA
 ÇAYCI
 DANIŞ
 EĞER
 ELEM
 EMLAK

 EN’AM
 ERGİN
 EVCE
 EZEL

 FORM
 ILIK

 İMAME
 KALIP
 KREM
 KREP

 KUMARCI
 LANET
 LAPİNA
 LAVTA
 LİME

 MAYO
 MEYVA

 NEFİY
 NOEL
 ORYA

 ÖRME
 ÖZÜR

 PATLAK
 RUBA
 TANI

 UMUR
 ÜÇLÜ

 VEKTÖR
 VİST

 YA DA

L A T F E

3 HARFLİ
 ATA
 BOA
 LAL
 MAH

4 HARFLİ
 AZİL
 ELEK
 ENST
 ERGİ
 ILIK
 KUTU
 KÜME
 MİAT
 NUAR

 ÖZEL
 TAAM
 TAKT
 ÜMİT
 ÜZGÜ
 ZAMK
 ZİRA

5 HARFLİ
 ACİBE
 AMELE
 GALAT
 GRENA
 İHALE
 İLLET

 MAMBO

 ORGCU

6 HARFLİ
 APARAT
 ASGARİ
 LATİFE

 MANEVİ
 RELÖVE
 USTACA
 ÜRETİM

10 HARFLİ
 ECZA DOLABI
 ELMALI TART

 MEGALOMANİ
 ORTA DERECE

Soldan Sağa:
1. İnsan beyni. - Otlak, çayırlık. 2. Ziyalı. 3. Yokuş 
karşıtı. - İç içe geçme ayaklarıyla yüksekliği ayar-
lanabilen masa biçiminde atlama aracı. 4. Kalite-
ye ait, niteliğe ilişkin olan. 5. Ancak yaşayabilecek 
kadar olan rızık. 6. Beğenilen, duyguları okşayan 
bir biçimde. - Herhangi bir konuda yazılmış eser. 
7. Tuvalet, abdesthane. 8. Güç, kuvvet. - Mikâp. 9. 
Cebirde bir denklemin kat sayılarına giren değiş-
ken nicelik.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Bere, çürük. - Savaş. 2. Gölge balığı. 3. İyileştir-
mek eylemi emir kipi. 4. Yeri bulan, bulucu. - Dav-
ranış, tavır. 5. Parçalara bölme, bölüştürme. 6. Bu-
nunla birlikte, durum böyleyken. 7. Erler. - Yerinde 
konuşma veya davranma. 8. Hidrosiyanik asidin 
tuzu veya esteri olan çok güçlü bir zehir. 9. Kur’an-ı 
Kerim’in 7. suresi. - Pepeme.

9 1
6 5 8

5 8 3 2
1 2 8
3 4 7

8 4 1 9
9 6 7

7 5
9 4

1 5 4 8
9

8 9 1 5
9 6 3
6 7

2 3
1

7 8 6
3 4 7

9 5 2
3 1 7

2
3 8 6
6 5 4 1 7
2 5 6 9

4 9 5
8 6 4 2

Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.

 

K l a s i k  K a r e

Sudok u  |  K o l a y

Sudok u  |  K o l a y

Sudok u  |  K o l a y

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
          
           

        
         

         
       

     

 
       

          
         

        
        

        
       

       

K U T U Ü Z G Ü
Ü A S G A R M
M A T E R G
E L M A L T A R T
L C E

M E G A L M A N
A T A M A H
M L A T F E A
B A L A L
R T A D E R E C E
G P E

E C Z A D L A B
N U A R Ö Z E L
S M A N E V
T A K T E L E K
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1 7 9 5 6 2 8 4 3
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8 9 6 2 7 4 1 3 5
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E M K M E R A
Z Y A D A R R
N M A S A

K A L T A T F
K E F A F Y

H K T A P
A P T E S H A N E
R D K Ü P
P A R A M E T R E

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Anlam D Nem Ö D V F F T Ö U Yayla P T
M E A L A B A N A S A Krezol

Güzel L Z L Görüngü T M
S B C N S D K U N A Ç Yemen D A N A K

M L Y A R A S A B H Ü L Y A T U L U
S A A D E T T N E R B L Tellür T E M Çok A Z

B E T defada D L A Y A Balgam E T
L E D K Telefon K N K S

D E F Sayaç S A A T F Ü
L yelek K M E K L L K R K

M E C M U Kayak
Dalan L B E Damar A T

M A A S K Küçük T V A L
C E M T E D N K A R K Hava E A M F

A G U Kalelerde T A R E T E Malzeme E B R U
kenar
B A K

H Ü D A Ç A P T A R A oynanmak D R A M çevgen P L
T A R P S B A R K M R A L N

G Ü N A E M M S M Z A H K A

    
     

   

     
  

D ü n k ü  Ç ö z ü m l e r

 

  

  

  

Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.com
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SARIYER Belediyesi'nin düzenlediği 8. Edebi-
yat Günleri, 25-29 Eylül’de Kireçburnu Hay-
dar Aliyev Parkı'nda gerçekleşecek. Boğazın

eşsiz güzelliğine kitap kokusunun eşlik edeceği Sarı-
yer'de 5 gün boyunca edebiyat rüzgârı esecek. Sadece
Sarıyerliler’in değil, tüm İstanbulluların da yakından
takip ettiği 8. Sarıyer Edebiyat Günleri başlıyor. 5 gün
sürecek etkinlikler boyunca binlerce edebiyatsever
Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda buluşacak. 40
yayınevi ve 210 yazarın katılımıyla gerçekleşecek et-
kinlik her yıl olduğu gibi birçok şair, yazar, gazeteci,
akademisyen ve edebiyatçıya ev sahipliği yapacak.
Usta yazar Hıfzı Topuz’un onur konuğu olarak
katılacağı Sarıyer Edebiyat Günleri Beyaz Martı
Edebiyat Onur Ödülü’nün Ümit’e verilmesinin
ardından Selda Bağcan konseriyle sona erecek.

OYUNCU, yönetmen, senarist
ve seslendirme sanatçısı Ferdi
Merter vefatının birinci yılında

yad ediliyor. Tam adı Ferdi Merter Fosfo-
roğlu olan sanatçı, oyuncu Renan Fosfo-
roğlu ile meslektaşı Muazzez Arçay'ın
oğlu. İstanbul'da 19 Haziran 1939'da dün-
yaya gelen Fosforoğlu, bir yaşındayken rol
aldığı "Tosun Paşa" filmiyle sinema dünya-
sıyla tanıştı. Sanatçı, 1952'de "Dağların
Kızı" filminde çocuk oyuncu olarak rol
aldı. Aynı zamanda tiyatro ve sinema sa-
natçısı Enis Fosforoğlu'nun ağabeyi olan
Merter, sonraki yıllarda çocuk ve genç
oyuncu olarak 20'ye yakın filmde oynadı.
Merter, Yeşilçam'da 1945'te dublaj sanatçı-
lığı yapmaya başladı ve İstanbul'da 1958'e
kadar süren sinema ve tiyatro çalışmaları-
nın ardından, 1959'da konservatuvara
girdi. İtalyan Lisesi ve Ankara Devlet Kon-
servatuvarından mezun olan Merter,
1963'te Sivas'ta askerliğini yaptıktan sonra
1965'te Cansın hanımla evlendi.

Sahne kurdu

Tiyatrocu olan kızı Almula Merter 1966,
oğlu Teymuralp Merter ise 1970'te dün-
yaya gelen sanatçı, 1983'te emeklilik dola-
yısıyla Devlet 

Tiyatrolarından ayrıldı. Yaklaşık 2 yıl sonra
tekrar dönen Merter, 1962 ile 2004 ara-
sında Devlet Tiyatrolarında oyuncu, yö-
netmen, edebi kurul üyesi, disiplin kurulu
üyesi, baş rejisörlük ve sanat yönetmenliği

görevlerinde bulundu.
Merter, Devlet Tiyatroları Çalışanları Der-
neği (DETÇA) Genel Başkanlığı, Tiyatro
Yazarları Derneği başkanlığı, Türkiye
Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği
yönetim kurulu üyeliği de yaptı. Daha
sonra Ferdi Merter Sanat Akademisi'ni ve
2004'de Almula Merter'le birlikte Çığır
Sahne'yi kurdu. Tiyatro oyunları yönet-
menliğine de Ankara Devlet Tiyatrosunda
1967'de başlayan Merter, 2012'ye kadar
"Akvaryum", "Barbaros Hayrettin" ve "Ma-
dalyon"un da arasında bulunduğu çok sa-
yıda oyun yönetti.

Kimi zaman bunalıma girer

Usta sanatçı hayatı boyunca "Zincir", "Lise
ve Dengi Okullara Tiyatro", "İlköğretim
Okullarına Tiyatro", "Ateşte Semaha Dur-
mak" ve "Tiyatro Tiyatro Tiyatro" isimli ki-
taplar yazdı.
ODTÜ ve İTÜ'de eğitmen olarak görev
alan ve "Sanat kültürlerle özgürleşen bir
olgudur" görüşünü savunun usta oyuncu,
2008'e kadar Devlet Tiyatroları çatısı altın-
dan 30'dan fazla oyununda rol aldı.
Eğitime çok önem veren Ferdi Merter, bir
röportajında genç oyunculara şu tavsiye-
lerde bulundu:
"Bu işin eğitimini almaları gerekiyor. Bilgi
ve tecrübe çok önemli. Anlık şöhretler bir
süre küplerini doldurur ama ya sonra? Ye-
rine yenileri gelir ve unutulup giderler. Bu

piyasa çok çabuk baş tacı eder, ama
aynı zamanda çok çabuk aşağı in-

dirip yok eder. Alt yapısı sağ-
lam olmayanlar da bu

düşüşleri kolay kaldıra-
mazlar. Kimi zaman

devreye kötü alış-
kanlıklar, buna-

lımlar girer.
Sonuç,

büyük çö-
küntü-

lerdir."

Ş imdilerde Göbeklitepe’nin korunması
için bekçilik görevini üstlenen Yıldız,
amcası ile tarlasını sürerken tarihi kalın-

tılar bulduklarını belirterek keşfin başlangıcını
şu sözlerle anlattı: “Biz tarlayı sürerken bura-
nın altında harabe ya da köy olduğunu tah-
min ediyorduk çıkan taşlardan. Şanlıurfa
halkı da gelip burada dilek diliyordu. Hasta-
ların gelip burada şifa bulduğunu söylenirdi.
Çocuğu olmayanlar gelip kurban keserdi.
Davar sahipleri de burada kurban kesip
yemek dağıtıyordu, hayvanları herhangi bir
hastalığa yakalanmasın diye. Biz amcamla
tarlayı sürüyorduk. Birkaç sene sürünce tar-
lada taşlar yüzeye çıkmaya başladı. Taşları
kenara koyuyorduk çalışmak için. Traktör
girmezdi zaten buraya, öküzlerle sürüyor-
duk. Taşları kenara atarken iki tane resimli
taşı fark ettik. Biri yarım insan boyunda bir
kertenkele. Sonra bunlar Şanlıurfa’da mü-
zeye verildi. 7-8 sene orada kaldı. Kazılar
başladıktan Alman arkeologlara bu taşlar
hakkında bilgi verildi ve çalışmalar hızlan-
dırıldı. ”

Herkes bize teşekkür ediyor

Yıldız’ın bir başka ismi daha var, o da ‘Ta-
rihin Bekçisi’. Yıldız buna ilişkin, “Her ce-

fanın sonunda sefa vardır. Biz de bu tarlada ça-
lışırken çok cefa çekerdik. O cefadan kurtulduk
ama tarla da elimizden gitti. Devlet burayı ka-
mulaştırdı, Almanya’dan gelip kazı yaptılar.
Şimdi de dünya kültür mirasına girdi. Tabii
gurur duyuyorum. Dünyanın her tarafından
gelen insanlar teşekkür ediyor bize. Güzel bir
şey bu. O cefanın karşılığını yaşıyoruz” dedi.

Kazı çalışmalarının artırılması lazım

Göbeklitepe’nin dünyaya daha fazla tanıtılması
için gündemde olan projelerden de bahseden
Yıldız, “Buranın eksikleri var. Kazıyı hızlandır-
mak lazım. Senede 40-45 gün çalışma yapılı-
yordu önceden. Şimdi üç aya çıktı bu süre. Bu
inşallah 6 aya kadar çıkar. Ne kadar kazılsa o
kadar iyi şeyler de çıkar” diye konuştu. Red Bull
Amaphiko Connect etkinliğinde daha iyi bir
dünya inşa etmek için emek veren 12 sosyal gi-
rişimci ile bir araya gelecek olan Mahmut Yıl-
dız, katılımcılara da bir öneride bulundu: “Her
şeyin ciddiyetini anlamak, doğrusunu öğrenmek
lazım. İşin gerçeği neyse, kimin emeği geçmişse
unutmamak lazım. Yabancı olsun, tarla sahibi
olsun. Her şey çalışmakla oluyor. Oturduğum
yerde kazanç sağlayayım diye bir şey olmaz. Bir
iş ne kadar zorsa o kadar güzel şeylere sebebiyet
verir.” DHA

PERŞEMBE 19 EYLÜL 2019

KÜLTÜR-SANAT 13

Toplumsal sorunlara çözüm üretmek isteyen sosyal
girişimcileri bir araya getirerek, projelerine destek
olmayı ve onları her anlamda geliştirmeyi amaçla-
yan bir platform olan Red Bull amaphiko’nun eğitim
programı Red Bull amaphiko Connect, bu yıl Gö-
beklitepe’de gerçekleşecek. 24-25 Eylül tarihlerinde

düzenlenecek olan programda sosyal girişimciler
hem projelerini geliştirmek için bir arada olacak
hem de tarihin en önemli dönüm noktalarından bi-
rine şahitlik eden Göbeklitepe’de çok özel seanslara
da yer verecek olan özenle hazırlanmış bir eğitim
alacak.

Göbeklitepe’nin
keşfedilmesinde rol 

oynayan bekçi 
Mahmut Yıldız 

hikayesini anlattı.
Tarlasını sürerken

tarihi kalıntılar 
bularak insalığın 
sıfır noktası diye

adlandırılan en eski
ibadet merkezi 

Göbeklitepe’yi gün

yüzüne çıkarılmasında 

rol oynayan Mahmut

Yıldız, bu yıl 24-25

Eylül’de Göbeklitepe’de

gerçekleşecek olan Red

Bull Amaphiko’nun

yoğunlaştırılmış eğitim

programı Red Bull

Amaphiko Connect’e

katılımı öncesinde
hikayesini anlattı

tarihi keşfeden adam
MaHMUt YILDIZ

AmAphıko nedir?

kadıköy’de caz zamanı
KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali kapsamında düzenlenen Caz Günleri 25 Eylül’de
başlıyor. Konserler, sergi, paneller ve film gösterimleriyle dolu bir programla meraklılarıyla
buluşacak festival Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Fenerbahçe Parkı ve
Kalamış Parkı’nda düzenlenecek etkinliklerle 28 Eylül’e kadar sürecek

KADIKÖY Belediyesi’nin düzenle-
diği, geniş yelpazedeki sanat etkinlik-
lerinin ve farklı disiplinlerin bir araya

gelmesiyle Kadıköy’e yeni bir soluk getiren
KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali, Eylül
ayı programını Caz olarak belirledi. Temmuz
ayında “Yıldızlar Altında Sinema” ile başlayan,
Ağustos ayında “Çizgi ve Sahaf Günleri” ile
devam eden program Eylül ayında “Caz Gün-
leri” ile 2019 sezonunun kapanışını gerçekleştire-
cek. Caz Günleri, şef Christof Griese
yönetimindeki Berlin Caz Bestecileri Orkestrası
JayJayBeCe konseri ile 25 Eylül Çarşamba,
20.30’da, Kalamış Parkı’nda yapılacak görkemli
bir açılışla başlayacak.

Cazın tarihine ilişkin bilgiler

Festival’in ikinci günü Türkiye’de Caz Eğitimi ve
Öğretimi adlı panelle başlıyor. Panel, Kadıköy
Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde saat
17.30’da başlayacak. Moderatörlüğünü Yıldız
Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları
öğretim üyesi, müzikolog Alper Maral’ın yaptığı
panelde Yeşim Pekiner (Bahçeşehir Üniversitesi),
Gülden Teztel (İstanbul Üniversitesi Öğretim
Üyesi), Şenol Küçükyıldırım (Yıldız Teknik Üni-
versitesi), Burak Durman (Hacettepe Üniversi-
tesi) konuşmacı olarak yer alacak. Panelin
ardından fotoğraf ve müzik örnekleri ile cazın

Avrupa’daki tari-
hini anla-

tan Caz Almanya’yı Fethediyor sergisinin açılışı
gerçekleşecek. Sergi Türkiye’de caz müziği ve
kültürü anlamında en kapsamlı sergi olma özel-
liğini taşıyor. Birinci Dünya Savaşı’nda ABD or-
dusu bünyesinde yer alan Afrika ve Amerikalı
müzisyenlerden oluşan orkestraların müzikle-
riyle, Avrupa’ya ilk adımını atan cazın, Avru-
pa’ya yayılması ve 1920’li yılların Berlin merkezli
Almanya’nın eğlence ve kültür hayatında bırak-
tığı izler ve eğilimler taşıyan sergi, 13 Ekim’e
kadar Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’ndeki tarihi
manastır binasında gezilebilecek. Festivalin ikinci
günü Fenerbahçe Parkı’nda düzenlenecek Yinon
Muallem - Funky Dervish ve Yeldeğirmeni Sanat
Merkezi’nde düzenlenecek Remi Panossian Trio
Konser ile son bulacak.

Caz nereye gidiyor

Festival Cadillac Records adlı film gösterimiyle
üçüncü gününün açılışını yapıyor. Darnell Mar-
tin’in yönetmenliğini yaptığı, 1950 ve 60’ların
Chicago’sunda Amerika’nın en önemli müzik ef-
sanelerinin uçlardaki yaşamlarının anlatıldığı
film Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde 15.00’de
başlayacak. Festival Caz Nereye? konulu panelle
devam edecek. Feridun Ertaşkan’ın moderatör-
lüğünde, müzisyen Şevket Akıncı, Evrim Demi-
rel ve Güç Başar Gülle’nin konuşmacı olarak yer
alacağı panel Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde
saat 18.00’de. Panelin ardından ilerici müzik ko-
nusunda çalışmalar yapan davul virtüözü Turgut
Alp Bekoğlu’nun Love Jazz Quartet konseri baş-
layacak. Aynı gün Fenerbahçe Parkı’nda yer ala-
cak Quartet Feat konserinde Kürşad Deniz’e
değerli müzisyenlerin yanı sıra vokalde Sibel
Köse eşlik edecek.
MUSTAFA DOLU

Ferdi Merter unutulmuyor
Bir yaşındayken rol aldığı "Tosun Paşa" filmiyle sinema dünyasıyla tanışan oyuncu, yönetmen,
senarist ve seslendirme sanatçısı Ferdi Merter vefatının birinci yılında anılıyor

kitaba 
koşacak

Büyükçekmece
Belediyesi tara-
fından düzenle-

nen “3. kitap Günleri” 59
yayınevi, 110 yazar ve 3 sahafın

katılımıyla başlıyor. 2019 yılını bele-
diye meclisi kararıyla “Okuma yılı”

ilan eden Büyükçekmece Belediyesi,
duayen yazarların ve sanat dünyasının

önemli isimlerinin katılacağı söyleşilere
ev sahipliği yapacak. “Büyükçekmece Be-
lediyesi 3. kitap Günleri” söyleşilerinin mo-
deratörü Belediye Başkan Danışmanı
Tarihçi ve yazar Sacide Bolcan, etkinlik kap-
samında gazeteci ve program sunucusu
Uğur Dündar, gazeteci ve belgesel yönetmeni
Nebil Özgentürk, gazeteci ve yazar İsmail
Saymaz, mizah yazarı mehmet Ali çatal ta-

rihçi ve yazar Sinan meydan, sanatçı mende-
res Samancılar, Nasuh mahruki ile hafızalara
kazınacak söyleşilere imza atacak. 

Okurlara bağış yapılacak

21 – 29 eylül tarihlerinde belediye hizmet bi-
nasında gerçekleştirilecek 3. kitap Günleri,
caz dinletileri, plak günleri ve çeşitli etkinlik-
lerin yanısıra gibi çok sayıda yazar ve gazete-
ciyi kitapseverler ile buluşturacak.  Ayrıca 23
eylül’de gerçekleştirilecek “Büyükçekmece
Okuyor, Okutuyor” etkinliği kapsamında da
binlerce okura kitap bağışı yapılacak. 
“Büyükçekmece Okuyor, Okutuyor” etkinli-
ğine Ali Boz, Nermin ceri, Abdülkadir Özbek,
kamil Aksoy, elçin Işıdan ve Nesrin Gökpınar
23 eylül Pazartesi tarihinde söyleşi ve imza
günü gerçekleştirecek.  

Büyükçekmece 

Boğaz'da edebiyat çok güzel



UeFa Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın
kulüp düzeyindeki 2 numaralı kupasını en çok kazanan
takım, İspanya'nın Sevilla takımı oldu. Futbolda daha

önce UEFA Kupası, şu anda UEFA Avrupa Ligi olarak
organize edilen Avrupa'nın kulüp düzeyindeki 2 numa-
ralı kupasını en çok kazanan takım, 5 kez bu başarıya
ulaşan İspanya'nın Sevilla ekibi oldu. UEFA Avrupa
Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında dü-
zenlenmeye başladı. Yeni sezonu yarın oynanacak maç-
larla başlayacak organizasyon, 1971-72 sezonundan
itibaren UEFA Kupası adını alırken daha sonra UEFA
Avrupa Ligi olarak düzenlendi.

avrupa’nin
krali Sevilla

B aşkan Demir yaptığı açıkla-
masında şunları söyledi '
Ocak ayında yapılacak Sö-

ğütlüçeşme Birlikspor kulübü genel
kurulda aday olmayacağım ve yöne-
timde görev almayacağım dedi Yöne-
timdeki arkadaşlarımızdan devam
edenler olabilir ama ben kulüp baş-
kanı olarak yapılacak kurulda kesin-
likle ve kesinlikle aday olmayı
düşünmüyorum. Kurucusu olduğum
Yaklaşık 10 yıldır da Söğütlüçeşme
Birlik spor kulübüne hizmet etmekte-
yim iki dönemdir'de başkanlık görevi
yapıyorum. Ben göreve geldiğim süre
içerisinde başarılı olduğumu düşünü-
yorum. Bazen belli bir yerde bırak-
mak gerekiyor. Artık yeni yüzler, yeni

beyinler ve yeni hedefler noktasında
biri aday olacaktır. Söğütlüçeşme Bir-
likspor kulübümüz katıldığı her
branşta en iyi şekilde Küçükçekmece
İlçesini ve Söğütlüçeşme mahallesini
temsil etmiştir” dedi. 

Gelir kapısı gözüyle bakıyorlar

10 yıldır Söğütlüçeşme Birlikspor ’da
çeşitli görevler de yer aldığını hatırla-
tan Başkan Ercan Demir, “Severek,
gurur duyarak ve heyecanla yaptığım
Söğütlüçeşme Birlikspor Kulüp Baş-
kanlığını bırakıyorum” dedi. Başkan
Demir, yönetim kendi gücü ve desteği
ile ayakta kalmaya çalışıyoruz ama
bu iş böyle devam edemez. Amatörs-
porun desteklenmesi gerekirken,
oyuncu lisanlarına bile para ödemek
zorunda bırakılıyoruz. Ortada ama-

tör bir ruh kalmadı. Sporcularda
haklı olarak futbolu bir gelir kapısı
gözüyle bakıyor. Gençleşmeye önem
verelim diyoruz. Bu sefer de yetiştir-
diğimiz sporcular üniversite ve iş gibi
nedenlerle 18-19 yaşında kulüpten
ayrılıyor” dedi.

Destek görmedik

Belediyeden destek almadıklarını da
anlatan Demir, “Bu tablo içinde im-
kânlarımız doğrultusunda mücadele-
mizi sürdürüyoruz. Altyapılara büyük
önem veriyoruz. Önceliğimiz Söğüt-
lüçeşme’nin çocuklarının sporla bir-
likte hem kötü alışkanlıklardan uzak
durmalarını sağlamak hem de ah-
laklı, çağdaş, kültürlü bir insan olarak
yetişmelerini sağlamaktır.  Burada
Küçükçekmece Belediyesi’nin ve Kü-

çükçekmece kulüp-
ler birliğinin bugüne
kadar bize büyük
desteği oldu. Bu destek
olmasa bugün geldiğimiz
noktada olmazdık. 10 yıldır seve-
rek, gurur duyarak Söğütlüçeşme Bir-
likspor kulübüne hizmet ettim 4
yıldırıda Kulüp Başkanlığını severek
gecemi gündüzüme hafta sonlarını
gözetmeksizin aşkla yaptım. İyisiyle

kötüsüyle, mutluluğuyla
üzüntüsüyle bu kulübü

bugünlere getirdik. Bu sü-
reçte ben de çok yoruldum.

Artık çocuklarıma, aileme ve
kendime daha fazla zaman ayıraca-
ğım. Bu nedenlere Kulüp Başkanlı-
ğını bırakıyorum. İnanıyorum ki
benden sonra bu görevi devralacak
arkadaşım görevini en iyi şekilde ya-
pacaktır” diye konuştu. BARIŞ KIŞ
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DONDURULMUŞ ÇİPURA BALIĞI 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 : 2019/437741
1-İdarenin
a) Adresi : Hoca Paşa Mahallesi / Kennedy Caddesi No:2 34112 

Sirkeci FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2125140010 - 2125140020
c) Elektronik Posta Adresi : ist_tedarikplan@msb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 32.300 KG. DONDURULMUŞ ÇİPURA BALIĞI Ayrıntılı bilgiye 

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

b) Teslim yerleri : İhale Dokümanı EK-B çizelgede belirtilen teslim yerlerine 
teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 
EK-A çizelgede (Alıma Ait Diğer Bilgiler) belirtilen teslim 
programına uygun olarak teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MSB İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı- Sirkeci/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 10.10.2019 - 10:00
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 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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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 MSB İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı Pl.Koor.Şb.Md.lüğü Sir-
keci/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif
verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL TED.BLG.BŞK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1053274)
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Demir, kulup
baSkanliGini
birakiyor
İstanbul 1. Amatör Lig takımlarından olan Küçükçekmece
Söğütlüçeşme Birlikspor'un kulüp Başkanı Ercan Demir,
gelecek sezonda kulüp başkanlığı bırakacağını açıkladı

YAKUP TEZCAN

Herkese teşekkür de eden Demir,
“Sporun içinden yetişmiş, sporu
seven bir insan olarak bu görevi
devralacak arkadaşlarıma elimden
geldiğince destek olmaya çalışaca-
ğım. Benim yönetim kurulu
ve başkanlık olduğum
süreci içimde Türk
futboluna birçok
sporcunuzu 

kazandırdık ve birçok başarılara
imza attık tarih bunları unutturma-
yacağına inanıyorum Söğütlüçeşme
Birlik spor kulübünde 10 yıllık ça-
lışma süreci içinde yol arkadaşlığı

yaptığım maddi ve manevi des-
teklerini esirgemeyen tüm

dostlarıma ve yol arka-
daşlarıma teşekkür 
ediyorum” dedi

yol arkadaşlarına teşekkür

Hayatı yüzerek değişti
Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Sümeyye
Boyacı'nın ve bronz madalyalı Sevilay Öztürk’ün hayatı yüzmeyle değişti
ParalimPik yüzmede dünya ikincisi
olan Sümeyye Boyacı ve dünya
üçüncülüğüne ulaşan Sevilay Öz-
türk, spora başladıktan sonra hem
kendilerinin hem de insanların yakla-
şımının değiştiğini söyledi. İngilte-
re'nin başkenti Londra'da
düzenlenen Dünya Paralimpik
Yüzme Şampiyonası'nda S5 kadınlar
50 metre sırtüstünde gümüş ma-
dalya kazanan Sümeyye Boyacı ve
S5 kadınlar 50 metre kelebekte bronz
madalya elde eden Sevilay Öztürk,
başarıları, sporun hayatlarındaki
önemi ve hedefleri hakkında açıkla-
malarda bulundu.

Bir ilki başardı

Paralimpik Oyunları'nda 26 madal-
yası bulunan İspanyol Teresa
Perales'in yalnızca 0.03 sa-
niye gerisinde dünya ikin-
ciliğini elde eden
Sümeyye, "Aslında bi-
rinci olma hedefiyle
bu yola çıkmıştık
ama rakibimin ko-
lunu, parmak
ucunu ilk değdir-
mesi sonucu ikinci
oldum. Bu benim
için yine büyük bir
başarı, gurur. İdol
aldığım bir raki-
bim vardı. Tecrübe-
nin en üst noktasına
gelmiş kişiye sadece
0.03 saniye gerisinde
kalmak benim için güzel
bir gelişme. Önümde
daha uzun yıllar var. O 43,
ben ise henüz 16 yaşındayım.
Cumhuriyet tarihimizin paralimpik
yüzmedeki ilk kadın dünya ikincisi
oldum." ifadelerini kullandı.

Motivasyonum yüksek

Sümeyye, şampiyona süresince ken-
disini destekleyen herkese teşekkür
ederek, "Başta ailem olmak üzere
ana sponsorum Bursa Kebap Evi,
THY, federasyonumuz, bakanlığı-
mız, federasyonumuzun sponsorları
ve vatandaşlarımıza desteğinden
ötürü teşekkür ederim. Londra'daki
Türkler ve Türkiye'deki seyircilerden
çok güzel mesajlar aldım. Birçok sa-
natçıdan destek mesajları aldım.

Bunlar beni daha da motive ediyor."
diye konuştu.

Pes etmemek lazım

Profesyonel sporcu olarak yaşama-
nın çok zor olduğunu ancak bu sa-
yede hayatının değiştiğini dile getiren
Sümeyye, şunları anlattı: "Kesinlikle
kolay bir yol değil. Aylarca kamp ya-
pıyoruz. Ailemizden ve memleketi-
mizden uzakta. Günlük 9 kilometre
yüzdüğümüz zamanlar oluyor. Her-
kesin karşısına her branşta zorluk çı-
kacaktır. Yeter ki pes etmeden işimizi
sürdürelim. Eğer pes etmezsek bir
yerlere gelebiliriz.
Pes

etti-
ğimiz zaman
orada kalırız. Spor sayesinde haya-
tım daha programlı ve planlı bir hale
geldi. Aynı zamanda milli sporcu di-
siplini edindim. Eskiden insanlarımız
biraz rahatsız edici gözlerle bakıyor-
lardı ama milli sporcu olduğumdan
beri 'Aaa Sümeyye Boyacı... Hemen
gidip fotoğraf çektirelim, sarılalım,
tebrik edelim' gibisinden yaklaşıyor-
lar." Avrupa şampiyonu milli sporcu,
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na
yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü

hatırlatarak, "İnşallah Paralimpik
Oyunları'nda altın madalya alıp İs-
tiklal Marşımızı dinletmek istiyorum.
Şu ana kadar yüzmede ne olimpiyat
ne de paralimpik oyunları madalya-
mız var. Bir ilki gerçekleştirmek isti-
yorum." değerlendirmesinde
bulundu.

Önceden hiç dışarı çıkmazdım

Sevilay Öztürk ise dünya üçüncü-
lüğü için "Çok mutluyum, çok gurur-
luyum. Destek olan herkese çok
teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı-
mız bizi çağırdığı için de çok mutlu
oldum. Kendisine çok teşekkür ede-
rim." dedi.

Avrupa Şampiyonası'nda gümüş
madalyası bulunan Sevilay,

çok sevdiği yüzme spo-
runa, bu yaz vefat

eden antrenörü
Osman Çullu ve

dünya şampi-
yonu paralim-
pik yüzücü
Beytullah
Eroğlu sa-
yesinde 6
yaşında
başladığını
belirtti. Üç
yıldır milli
sporcu olan
16 yaşındaki

Sevilay,
"Benim için

güzel bir baş-
langıçtı." dediği

yüzmenin hayatına
etkisi hakkında şun-

ları söyledi: 
"Her şeyim değişti. Sosyal

aktivitelere katıldım. Eskiden
daha çok evde vakit geçiriyordum
ama şimdi öyle değil. İnsanlarla
güzel sohbetler ediyorum. Önceden
hiç dışarı çıkmayan bir insandım.
Yüzmeye başladıktan, kendimi spora
adadıktan sonra güzel bir arkadaş
çevrem oldu." Sevilay, bundan sonra
önündeki en önemli hedefin 2020
Tokyo Paralimpik Oyunları oldu-
ğunu dile getirerek, "Çok iyi hazırla-
nacağım. Eksiklerimi tamamlayarak
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bi-
rinci olup bayrağımı dalgalandıraca-
ğım" diye konuştu.

Rallide hızlı
giden kazanır
Türkiye Otomobil Sporları Fe-
derasyonu (TOSFED) Başkanı
Eren Üçlertoprağı, rallide her
zaman en hızlı gidenin kazandı-
ğını ama Türkiye'de hiçbir zaman
en hızlı gidenin kazanamadığını
belirterek, "Değişen yapıya, ze-
mine, etkenlere göre kendini
adapte eden, en iyi stratejiyi
kuran, en zeki hamleyi yapan
pilot kazandı."dedi. Dünya Ralli
Şampiyonası'nın (WRC) 11.
ayağı olan Türkiye Rallisi'nde
zorlu parkurlarda nefes kesen ya-
rışlar, yerli ve yabancı izleyicilerin
beğenisini topladı. Muğla'nın
Marmaris, Datça ve Ula ilçele-
rinde "Türkiye Rallisi" adıyla 12-
15 Eylül'de düzenlenen Dünya
Ralli Şampiyonası'nın 11. aya-
ğına, 22 ülkeden, 54 otomobil ve
108 sporcu katıldı.

Geri dönmeyi başardı

Yaklaşık 70 bin izleyicinin par-
kurlarda takip ettiği Türkiye Ral-
lisi, 988,5 kilometrelik parkurda,
310 kilometre uzunluğundaki 17
özel etapta geçildi. Ralliye geçen
seneden farklı olarak iki yeni etap
eklendi. 

Sevilay Öztürk, “Her şeyim
değişti. Sosyal aktivitelere 
katıldım. Eskiden daha çok

evde vakit geçiriyordum ama
şimdi öyle değil. İnsanlarla
güzel sohbetler ediyorum”

dedi. 
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu
ilk hafta maçında yarın deplas-
manda Slovakya'nın Slovan Bratis-

lava ekibiyle karşılaşacak. Siyah-beyazlı
takım, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk
hafta maçında yarın deplasmanda Slovak-
ya'nın Slovan Bratislava ekibiyle karşı kar-
şıya gelecek. Narodny Stadyumu'nda TSİ
22.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonyalı
hakem Kristo Tohver yönetecek. Müsabaka
beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Siyah-beyazlı takımın grubunda Slovan
Bratislava'nın yanı sıra Portekiz'in Braga ile
İngiltere'nin Wolverhampton ekipleri yer
alıyor. Süper Lig'de sezona kötü başlayan
ve geride kalan 4 haftada sadece 4 puan
toplayabilen Beşiktaş, Slovan Bratislava
karşısından galibiyetle ayrılarak Avrupa
macerasına iyi bir giriş yapmaya çalışacak.
Siyah-beyazlı takımda sağ kasık adalesinde
zorlanma tesbit edilen Enzo Roco son an-
trenmana katılmadı. Sakatlıkları geçen
Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özya-
kup ise son antrenmanda ta-
kımla çalıştı.

Maç kadrosu

Siyah-beyazlı takımda
sakatlığı yeni geçen
Burak Yılmaz ve
Oğuzhan Özyakup
ile sağ kasık adale-
sinde zorlanma tes-
bit edilen Enzo
Roco kadroda yer
almadı. Beşiktaş'ın,
Slovan Bratislava
maçı kadrosunda şu
futbolcular bulunu-
yor: Loris Karius, Utku
Yuvakuran, Ersin Desta-
noğlu, Douglas Santos,
Gökhan Gönül, Domagoj
Vida, Victor Ruiz, Caner
Erkin, Pedro Rebocho, Necip
Uysal, Mohamed Elneny, Atiba
Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem
Ljajic, Georges N’Koudou, Abdoulay
Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Umut
Nayir, Güven Yalçın.

Avrupa kupalarında 217. maçı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında
Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine
konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupa-
larındaki 217. mücadelesine çıkacak.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında
geride kalan 216 maçta rakiplerine 83
kez üstünlük kurdu. 87 karşılaşmayı
mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mü-
cadeleden berabere ayrıldı. Avrupa
arenasında rakip fileleri 288 kez ha-
valandıran siyah-beyazlılar, kalesinde
ise 308 gol gördü.

"Kupa 2"de 115. maçı

Beşiktaş, Slovan Bratislava mücade-
lesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde
115. kez sahada yer alacak.
Siyah-beyazlı takım, adı
UEFA Ku-
pa-

sı'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Av-
rupa futbolunun 2 numaralı organizasyo-
nunda bugüne kadar çıktığı 114
müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve
39 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki
maçlarında rakip fileleri 182 kez havalandı-
ran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 139 gol
gördü.

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez
çeyrek finale yükseldi. Şampiyon
Kulüpler Kupası'nda 1986-1987
sezonunda adını çeyrek finale
yazdıran siyah-beyazlı ekip,
2002-2003 sezonunda ise bu
kez UEFA Kupası'nda aynı
başarıyı sergiledi. Beşiktaş,
2016-2017 sezonunda da

UEFA
Avrupa Ligi'nde

çeyrek finalde mücadele etti.

9. kez gruplarda mücadele edecek

Beşiktaş, daha önce UEFA Kupası ismiyle
oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 9. kez

grup aşamasında yer ala-
cak. Siyah-beyazlı-
lar, bu kupada daha

önce 6 kez ön
elemeleri ge-

çerek, 2 kez
de doğru-

dan grup
aşama-

sında mü-
cadele etti.
2004-2005,
2005-2006

ve 2006-2007
sezonlarında

gruplarda mü-
cadele eden Be-

şiktaş, üst üste 3
sezonda grubu 4.

tamamlayarak Avru-
pa'ya veda etti.

2010-2011 

sezonunda bir kez daha Avrupa Ligi grup-
larında mücadele eden siyah-beyazlı takım,
2. olarak üst tura yükseldi. 2011-2012 sezo-
nunda tekrar bu organizasyonda grup aşa-
masında yer alan Beşiktaş, lider olarak
adını 3. tura yazdırdı. 2014-2015'te yeniden
Avrupa 

Ligi'nde grup-
larda mücadele eden siyah-beyazlı
ekip, lider olarak üst turda müca-
dele hakkı yakaladı. 2015-2016 ve
2018-2019 sezonlarında da grup-

larda yer alan Beşiktaş, her iki se-
zonda da grubunu 3. bitirerek

Avrupa'ya veda etti.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı ga-
libiyetini geçen sezon elde etti. UEFA Av-
rupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında
Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vo-
dafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-be-
yazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu
galibiyetine imza attı. Beşiktaş, 2002-2003
sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş
maçında Bosna Hersek temsilcisi Saray-

bosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

Farklı mağlubiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı
mağlubiyet üzüntüsünü ise 2007-2008 se-
zonunda yaşadı. Söz konusu sezonda
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden
siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplas-
manda 8-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar

ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz
ekibi Leeds United ve 2016-2017'de

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e
aynı organizasyonda rakip sa-

hada 6-0 yenildi.

Hükmen galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarında
iki kez rakiplerini hükmen
galibiyetlerle saf dışı bıraktı.
Siyah-beyazlılar, 1958-1959
sezonunda Avrupa Şampi-
yon Kulüpler Kupası 1. tu-
runda Yunanistan temsilcisi

Olympiakos'un sahaya çıkma-
ması nedeniyle hükmen galip

ilan edildi. Beşiktaş ayrıca 1986-
1987'de aynı kupada 2. turda

Kıbrıs Rum Kesimi'nin
APOEL ekibinin sahada yer

almaması sonrası hükmen
galip ilan edilip turu geçen taraf
oldu.

En golcü oyuncu 
Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı takımın Avrupa
kupalarındaki en golcü oyun-
cusu sıralamasında Oktay
Derelioğlu, 14 golle önde bu-
lunuyor. Beşiktaş'ta geçmiş se-
zonlarda forma giyen
futbolculardan Bobo ve Ricardo
Quaresma on ikişer, Cenk Tosun da
11 kez fileleri havalandırdı. Siyah-be-
yazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa
kupalarında Oğuzhan Özyakup ve Je-
remain Lens dörder gol atarken,
Necip Uysal, Caner Erkin,
Enzo Roco ile Gökhan
Gönül birer kez Av-
rupa arenasında
gol sevinci ya-
şadı.

BU GECE BIZIM 
GECEMIZ

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek 
Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir çıkacak-
ları maçlarda galibiyet arayacak. Beşiktaş,
Slovan Bratislava karşısında Trabzonspor 
Getafe karşısında, Başakşehir ise Roma 
karşısında üç puan için sahaya çıkacak

Abdullah Avcı
zafer istiyor
UzUn süre çalıştığı İstanbul
Büyükşehir Belediyespor'dan A Milli
Takım Teknik Direktörlüğüne kadar
yükselen Avcı, 2014'te yeniden
yapılanan ve İstanbul Başakşehir
adını alan eski takımının başına
geçti. Turuncu-lacivertli ekiple ligde
önemli başarılar yakalayan 56
yaşındaki teknik adam, takımını ilk
kez Avrupa kupalarına taşıyan isim
oldu. Ligdeki başarılı performansı
ile şampiyonluk yarışında olan Avcı,
Avrupa kupalarında ise istediği
başarıyı yakalayamadı. İstanbul
Başakşehir ile UEFA Şampiyonlar
Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve
bu organizasyonun elemelerinde
mücadele eden Abdullah Avcı,
takımını uluslararası organizasyon-
larda 18 maça çıkardı. Abdullah
Avcı, takımının başında Avrupa
kupalarında çıktığı 18 maçta sadece
3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi.
Avcı'nın öğrencileri, galibiyet
çıkaramadığı 15 karşılaşmada 7
beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

Son 4 maçta 2 galibiyet

Abdullah Avcı, Avrupa
kupalarında çıktığı son 4

maçta toparlandı. 
Kariyerinde ilk 7
Avrupa kupası
müsabakasında gali-
biyet yaşayamayan

Avcı, bu alandaki
tecrübesi arttıkça
daha iyi perfor-
mans sergiledi. İlk
14 Avrupa maçında

sadece 1 galibiyet
gören tecrübeli teknik
adam, son 4 maçında

2 galibiyet, birer be-
raberlik ve ye-

nilgi aldı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında bugün Getafe ile
deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, İspanyol rakipleri

karşısında kötü sonuçlara son vermek istiyor. İlk olarak 1990-91
sezonunda Barcelona ile eşleşerek bir İspanya takımıyla karşı karşıya
gelen bordo-mavililer, 28 yıllık dönem içerisinde 6 kez eşleştiği bu ülke ta-
kımları karşısında turu geçme başarısı gösteremedi. Getafe ile ilk kez eşleşen

Karadeniz ekibi, Barcelona, Atletico Madrid, Deportivo, Villareal, Athletic Bilbao
ve Osasuna karşısında tura veda eden taraf oldu. Athletic Bilbao ile olan bir eş-
leşme, İspanya'da 0-0 biten ilk maçtan sonra bordo-mavililer 2010-2011 sezo-

nuna ilişkin şike soruşturması sürecinde Şampiyonlar Ligi'ne alındığı için
tamamlanamadı. Trabzonspor, Avrupa kupalarında İspanya takımları karşı-

sındaki 14. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, bugüne dek yapılan 13
maçta 6 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Karadeniz
ekibi, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 22 gol gördü. Trab-

zonspor, iki galibiyetini Barcelona ve Athletic Bilbao karşı-
sında aldı. Bordo-mavililer, sahasında Barcelona'yı 1-0,

Athletic Bilbao'yu ise 3-2'lik sonuçla mağlup etti.
Karadeniz ekibi, İspanya deplasma-

nında hiç galip gelmedi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi J Grubu
Roma -Medipol Başakşehir mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak ve
beIN Sports 2'den yayınlanacak. Ligde geride kalan sezonu 2. sırada
tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde
eden turuncu-lacivertliler, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleş-

mişti. Rakibine sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-0 mağlup olan Medi-
pol Başakşehir, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek
zorunda kalmıştı. Medipol Başakşehir, Roma mücadelesiyle Avrupa
kupalarındaki 21. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan

20 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet ya-
şadı. Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk,

Roma mücadelesiyle Avrupa'daki 3. sınavını verecek. Tu-
runcu-lacivertli takımın başında daha önce Olympia-

kos'a karşı çıktığı 2 maçta da yenilgi yaşayan
Buruk, Roma karşısında ilk galibiyetini

arayacak.

Başakşehir 
ilk peşinde

Trabzon şanssızlığı
yenmek istiyor

3 KOLDAN
AVRUPA’YI

FETHE 
ÇIKTIK

UEFA Avrupa ligi’nde mücadele edecek temsilcilerimiz çıkacakları karşılaşmalardan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.  Beşiktaş gol yollarına, Trabzon genç ve dinamik kadrosuna, Başakşehir ise heyecanına güveniyor
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M armara Fırıncılar Der-
neği Başkanı Ömer
Kahraman Damga'ya

konuştu. Fırıncıların sorunları
ve ekmek fiyatları üzerine
önemli açıklamalarda bulunan
Kahraman, Esenyurt'ta 2023'e
kadar ekmeğe zam yapmayı
düşünmediklerini söyledi. 

Fırıncıların mağduriyetinin giderilmesinde
belediyelere büyük görevler düştüğünü 
hatırlatan Kahraman, “Eğer belediyeler 
görevlerini tam anlamıyla yapıyor olsalar, 
fırıncılar ekonomik açıdan büyük rahatlama
yaşayacaklar” dedi.

nSizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Marmara Fırıncılar Dernek Başkanıyım. Aynı
zamanda ‘Altın Ekmek’ fırınının sahibiyim.
Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar’da aile şirket-
lerimiz mevcut. Bu bölgede yaklaşık 17 fırını-
mız var. Altın Ekmek olarak da 42 şubemiz
var. Fırıncılık sektöründe 30 yıllık bir geçmişe
sahibiz.

nMarmara Fırıncılar Derneği Başkanı olarak
amaçlarınız ve faaliyetleriniz nelerdir? 
2010 senesinden beri dernekçilikle ilgiliyim.
Halkımıza daha kaliteli, daha sağlıklı ve en
önemlisi daha hijyenik ekmek üretmek ama-
cındayız. O dönemler de devletin içinde var
olan bir devlet yapısı vardı. 2010 yılında
Esenyurt Fırıncılar Derneği kuruldu.
Sonra 2012'de bir operasyona maruz kal-
dık. 1.5 sene cezaevinde geçirdiğim bir
dönemim oldu. Hiçbir mahkemeye çık-
madan tahliye edildik. Şuan davamız
halen yargı sürecinde. Yetkili bakanlık-
lara durumumuzu bildirdik, Cumhur-
başkanımıza dilekçemizi verdik.
Maalesef böyle bir yapının mağduru
olduğumuz ortada. Bize bu operas-
yonu başlatan savcı FETÖ örgütü-
nün içerisinde yer alan bir şahsiyet.
Gerekçesi olmadan bizlere böyle bir
operasyon hazırlayarak mağdur
etti. Operasyonun mağdurları fırın-
cılardı, neyse ki hepimiz tahliye
edildik.

nFETÖ neden sizi hedef aldı
peki, bu operasyonun amacı
neydi, dava sürecinden bahse-
der misiniz?
Çünkü büyük marketler, büyük
pazarlar hep FETÖ’nün hima-

yesi altındaydı. Bizlerde böyle marketlere
ekmek satmak istemedik. Bu örgüte yar-
dım eden firmaya, markete ekmek sat-
mayı doğru bulmadık. Hal böyle olunca
hedef alınmış olduk. Satış yapmadığımız
marketlerin baskısıyla bize bu operas-
yonu yaptılar. Aynı zamanda biz ucuz
ekmek satıyorduk. Yapı olarak fırıncıları
kıskaç altına aldıkları bir dönem yaşan-
maya başlanmıştı. Fırıncıyı çok mağdur
ettiler. Dernek içinde olanı fırıncıyı da,
dışında olan fırıncıyı da  son derece
mağdur ettiler. Esenyurt’ ta 100-150 ci-
varı fırıncıydık o zaman. Bu yapıya hiz-
metini gördüğümüz firmalara
ekmeğimizi vermedik, hepsi delil ve tes-
pitlidir. Emniyette ve savcılıkta verdiği-
miz mücadelenin kayıtları var. 

nEkmek fiyatlarını, ekmeğe yapılan
zamları ve mahalleden mahalleye, ilçe-
den ilçeye ekmek fiyatlarının değişim
göstermesini nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? Her yerde zamlar yaşanırken,
Esenyurt bölgesinde ekmeğe neden
zam yapılmıyor?
Günümüzde her ilçede ekmek fiyatla-
rının arasında farklılıklar yaşanıyor.
Beşiktaş ile Esenyurt’ta ekmek fiyatları
bir olamaz. Lokasyon, kira bedelleri,
yaşayan insanların sosyo-ekonomik
farklılıkları bu gibi etkeni doğuruyor.
Esenyurt halkına zamsız ve sağlıklı
ekmek satmaya devam edeceğiz.
2023’e kadar ekmeğe zam yapmayı
düşünmüyoruz. Un fiyatları şuan
sabit durdu. Benim bakış açıma göre
kaliteli ve ucuz ekmek satmakta hiç-
bir sakınca görmüyorum. Herkesin
uygun fiyata ve sağlıklı ekmek tüket-
meyi hak ettiğini düşünen biriyim.

Aynı zamanda gazi ve şehit ailelerine bedava
ekmek veriyoruz. Ben tüm bölgelerde böyle bir
şeyin yapılmasını arzu ederim.

nÜlkemizde yeterince buğday üretimi oldu-
ğunu düşünüyor musunuz? Fırıncılığın mali-
yeti yüksek midir?
Bildiğiniz gibi ülkemizde bir kriz yaşanıyor.
Dolayısıyla fırıncıların da sıkıntı yaşadığı ger-
çeğini yok sayamayız. Ancak bana göre be-
lediyeler görevlerini yapmıyor. Eğer
belediyeler görevlerini tam anlamıyla yapı-
yor olsalar, fırıncılar ekonomik açıdan
büyük rahatlama yaşayacaklar. Bizim bölge-
mizde bile onlarca fırın var, ama ruhsatsız
fırınların sayısı o kadar az ki, bu noktada
belediyeyi suçlu görmekteyim. Devlet sana
vergi levhasını veriyor, sen üretimini yapabi-
liyorsun ancak ruhsatın yok. Böyle bir şeyin
kabul edilebilir bir yanı yok. Hem ruhsat
vermiyor, hem açtırıyor.

nBunun önüne geçmek için, ruhsatsız
ekmek fırınlarının açılmaması için ne yapıl-
ması gerekiyor, bu konuda ki çağrınız nedir?
Belediye Başkanlarının ruhsatsız fırın açtır-
mamaları lazım. Denetimlerin yapılması ve
yapılırken de adaletli davranılması lazım.
Esenyurt’ ta fırın denetimi, ekmek denetimi
diye bir şey yok. Çağrım belediyelere bu
yöndedir.

nFırıncıların kendi aralarında rekabeti bir
yana bırakarak, ekmek piyasasına bir düzen
getirmek amacıyla bir araya gelmeleri 
gerekiyor mu?
Ben elimden geldiğince bu bilnçle hareket
ediyorum. Hem kendim, hem bize bağlı
olan fııncılarımız bu mantaliteyle hareket et-
mekte. Kayıtdışı fırınlara karşıyız. Bu fırınla-
rın haksız kazanç elde etmeleri ve haksız
rekabete yol açmalarına bakış açımız belli.
Sağlıksız ortamlarda ekmek üretip, halka
sunuyor olmalarından rahatsızız. Belediye-
lere yaptığımız çağrıdan da anlaşılacağı
üzere, denetim yapılması ve kayıtdışı, ruh-
satsız fırınların ortadan kalkması gerektiğini
belirttim. Devletimizin, bakanlıklarımızın ve
belediyelerimizin bu sektöre yeterince önem
vermediğini ve sahipsiz bıraktığını düşünü-
yorum. Kurumsal firmaların mağduru ol-
maktayız. Türkiye’de ki özellikle İstanbul’da
ki fırıncılar çok mağdur. Denetim olmadığı
için yaşanan sorunlar gün be gün artıyor.
Bir an önce yapılması gerekenler yapılmalı-
dır. 

nHalk ekmeğinin sektöre etkisi nedir sizce?
Halk ekmeğinin müşterisi farklılık gösteri-
yor. Eskiden garip kesim alırken, şimdi zen-
gin kesim de almaya başladı. Daha sağlıklı
buldukları için alıcı segmenti değişiklik gös-
terdi. Sağlıklı ve güzel bir oluşum olduğunu
düşünüyorum. Halka sağlıklı ve uygun fi-
yata üretim ve satış yapılıyor.

nFırıncılık sektörüne dair bu takım prob-
lemlerin yaşanması size fırıncılığın biteceğini
düşündürüyor mu?
Hayır, düşünmüyorum. Bizim kültürü-
müzde fırın var. Sıcak ekmek ve fırına olan
bağlılık kültürümüze işlediği bitmez. Ancak

sorunların yok olmasını elbette hemen isti-
yorum.

nEsenyurt bölgesine hem sağlıklı hem de
ucuz ekmek satıyorsunuz, fiyatlara zam
yapmamanız bölge insanı tarafından nasıl
tepkiler almanıza sebep oldu?
Karşılık gözetmedik tabi ki, ama halk bu du-
rumdan çok memnun. Bu memnuniyetlerini
gördüğümüzde, duyduğumuzda bizler de
mutlu oluyoruz. Aynı zamanda gariban ve
gazi ailelerine ekmekleri ücretsiz veriyorum.
Bu anlamda yanımızda olan birkaç iş adamı
arkadaşımızda bize, projemize destek ol-
maktadır. Biz iş adamlarımıza iftarlar olsun,
özel davetler olsun, lüks otellerde bu organi-
zasyonları yapmamaları gerektiğini, halkla
iç içe mahalle içerisinde bu tip etkinliklerin
olması gerektiği konusunda da mesaj veri-
yoruz.  Sosyal medyada, etrafımızda bu açı-
dan hep güzel tepkiler alıyoruz. Paylaşmak
güzeldir. Paylaşmayı bilirseniz kazanırsınız. 

nFırıncılar olarak, sektör olarak, esnaf ola-
rak beklentiniz nedir?
Belediyelere çağrımdır; Türkiye’de rüşvet
gerçeği var. Bu devam ettikçe huzur olmaz.
200 gram ekmeğin yarısını çalarak, üstüne
garibanın hakkını da çalarak yapılan iş
olmaz. Mesele kimsenin buna dur deme-
mesi. Birçok ilçeyi geziyorum, birçok fırın
dükkanına uğruyorum. Elemanların yüzde
80’ i yabancı uyruklu. Suriyeli ve Afgan uy-
ruklu işçilerle dolu fırınlar. Artık sektörde
eleman yetiştirilmiyor. Bundan da söz etmek
gerek. Fırıncılık kıymetli ve emek gerektiren
bir iş. Eski yıllarda işçileri görürdük, canla
başla çalışan, alnının teriyle ekmek üreten
abilerimiz, amcalarımız, gençlerimiz vardı.
Bu kıymetli meslekte artık Türk işçilerin ye-
tişmediğini görmek insanı üzen bir şey.

nFırın işçisi olmak için gerekli koşullar var
mı? Bu işçinin hijnen ve sağlık konusunda
yeterli bilinçlendirildiğini düşünüyor musu-
nuz? Fırın işçilerinin sorunlarını gidermek
için neler yapılmalıdır?
Dediğim gibi çoğu fırıncı mağdur. Fırın işçilerinin
aslında devlet destekli olması lazım. Yaşanan re-
kabetler fırıncıların yıpranmasına sebep oldu.
Market zincirlerinin büyümesi ve kayıtdışı ruhsat-
sız fırınlar sektörü olumsuz etkiledi. Devlet des-
teği olsa işçi yetiştirilir, işçinin sorunları ortadan
kalkar ve fırıncılar kıymetli mesleklerini sürdür-
meye devam eder. Sorunuzun içerisinde geçen
her şey için tek cevabım bu olur, devletin deste-
ğiyle olabilecek şeyler bunlar. Olduğu vakit hepsi
sağlanır. Fakat destek olmadığı gerçeğini yaşıyor-
ken ne koşuldan, ne bilinçlendirmeden, ne işçi-
den, ne de işçinin sorunları için atılacak
adımlardan söz etmek şuan için yersiz. Altını çi-
zerek söyleyeceğim bunu, Esenyurt’ta çoğu fı-
rıncı kendi yaptığı ekmeği yemiyor. Sağlıksız ve
kalitesiz ekmek ürettiği için. Halka kalitesiz, sağ-
lıksız ve ucuz ekmek satılıyor. Dolayısıyla tüm
bunların temelinde yatan şey denetimsizliktir.
Kanun ve hükümlerin adilce sağlanması lazım.

nBiraz siyasetten söz edecek olursak, seçimleri
ve yerel siyaseti nasıl değerlendiriyorsunuz diye
sormak isterim?
Şuana kadar yerel siyaset açısından büyük olu-

şumlar gördüğümü söyleyemem. Türkiye’de her
zaman söylediğim gibi yine söyleyeceğim, rüşvet
olayları son bulmadıkça huzurdan söz edilmesi
söz konusu olamaz. Esenyurt Belediyesi’nin gör-
evini tam olarak yapmadığını düşünüyorum.
Kendi sektörüm için yapılan hiçbir çalışma, atıl-
mış hiçbir adım yok. 

nAk Parti Esenyurt Belediyesini neden kaybetti,
kaybetmesinin sebebi nedir?
Birçok sebebi var. Birkaçından söz edecek olur-
sam, yanlış hamleler var. Bu bölge için yapılan,
yaşanan yanlışlar var. Yanlış adayla, dışarıdan bir
adayla seçime girildi ve ilçenin teşkilatının grup-
laşması yüzünden kaybetti. Bana kalırsa Ak
Parti’nin kaybetme sebeplerinden bir de Esenyurt
bölgesindeki inşaatlardır ve 1+1 dairelerin çoğal-
masıdır. Şöyle ifade etmek daha doğru, bölge-
mizde inşaat sektörü bir anda boy göstererek
büyük bir ivme kazandı. Rant sağlandı. Milli
değer ve duygularımıza uzak yaşantıların bu böl-
gede, özellikle tarif ettiğim daire biçimlerinde ya-
şanıyor olması çevrede kötü etki yarattı. Bizlerin
kültürüne uzak yaşam şekilleri, başka uyruktan
gelen vatandaşların yaşam alanını burada yoğun
biçimde seçmiş olmaları ve hatta Reina katliam-
cısının buradaki bir evde yakalanmış olması gibi.
Tüm bunlara baktığımızda bir kaybedişe sebep
gösterebileceğimiz nedenler olduğunu söyleyebi-
liriz. Ak Parti yandaşlarının görev ve iş yaptığı dö-
nemlerde böyle şeyler yaşanması, Türk aile
yaşam ve yapısına ters gelebilecek oluşumların
yaşanması AKP için bir kayıp oluşturdu. Özelikle
birkaç inşaat, gayrimenkul sektöründeki firmala-
rın 1+1 leri rant sağlayarak yapması, hem ilçeye
hem de AK Parti’ye olumsuz ve kalıcı etkiler
yaptı. Kendi rantları için Esenyurt ve Esenyurt
halkının kimyasını bozdular. Bu firmaların devle-
tin bir numaralı düşmanı olduklarını düşünüyo-
rum. Tüm bunlara göz yumulmasının da
kaybedişe neden olduğunu söylüyorum. Esen-
yurt’ta neredeyse 30-40 bin konut mağduru var.
Bir sebepte budur. Bir daireyi üst üste başka kişi-
lere satarak dolandırıcılık yapıldı. İnsanlar mağ-
dur oldu. Bir takım çeteler, uyuşturucu
operasyonlarının sıkça olması bu bölgeyi dolayı-
sıyla AK Parti'yi kaybetmeye mahkum kıldı. 

nFırıncılar olarak yeni belediyeden 
beklentiniz nedir?
Belediye bir enkazdı. Esenyurt Belediyesi'nde çok
sıkıntılar var. Yeni başkanın işi bana kalırsa çok zor.
Ekonomik sıkıntıların yaşandığı, ödemeler konu-
sunda sorunların yaşandığını görüyoruz. Dolayı-
sıyla yeni başkan bu enkazı nasıl düzeltir
bilemiyorum. İyi bir ekip ve iyi belediyecilik yapma-
larını umsam da çok bir beklentimin olduğunu
söyleyemem. Fırıncılar olarak beklentilerim de-
minde bahsettiğim şeyler. Ama bu saydıklarımdan
anlaşılacağı üzere belediyenin önce kendini düzelt-
mesi ve ardından bize fayda sağlaması gerekiyor.

nCHP’yi ve Ekrem İmamoğlu’nu nerede
görüyorsunuz?
Gelecek yıllar için İmamoğlu'nu Türkiye’nin ba-
şında görüyorum. Kendisi sevdiğimiz ve son
derece başarılı, azimli bir kişi. Fakat CHP için
bir şey söyleyemem. Tarihe olan ilgim ve bilgim
bana CHP için başka şeyler düşündürüyor.
Fakat Ekrem İmamoğlunu profil olarak ele alı-
yorum. Kendisinin fırsatlar dahilinde başarılı
olabileceğine inanıyorum.

COGU FIRINCI KENDI 
EKMEGINI YEMIYOR!

Belediyeden kaynaklanan sıkıntılar var. İstediği
kadar her mahalleye fırın açılmasına izin veriyor. Bu
durum İster istemez rekabetin artmasına yol açıyor.

Ekmek fiyatlarının partilere göre değiştiğini bile gözlemleyebi-
liyoruz, örneğin Fatih’ te ekmek 2 liraysa, Esenyurt’ ta 1 olabi-
liyor. Burada bile belediyeciliğin garip bir biçimde etken
olmasını izleyebiliyoruz. Neden böyle bir şey yaşandığı konu-
sunu belediyelere sorulması gerektiğini düşünüyorum. Bugün
Beylikdüzü’nde ekmek neredeyse 2 senedir 1 buçuk liradan
satılıyorken, Esenyurt’ta bu fiyat 1.25 TL. Bölgede ekmeğe zam
yapılmaya çalışılıyor, fakat ben buna izin vermeyeceğim. Halka
sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye, satmaya devam edeceğiz.
Bana bağlı fırıncılara da zam yaptırmayacağım.

Biz parası olan, olmayan herkese ekmek vermeye
gayret ediyoruz. Bu felsefeyle adım attık. Günde 100-
150 ekmek dağıtıyoruz. İnsanları mutlu görünce mutlu

oluyoruz. Sektörde bu gibi hareketlerin çoğalmasını diliyorum.
Bu bölgedeki hemen hemen tüm esnafı tanıyorum. Mahallenle,
yaşadığın bölge insanıyla hep iç içesin. Fırıncı aynı zamanda
kendi sokağında bekçilik görevi yapıyor. Çünkü 24 saat açıksın.
Fırıncılık çok kıymetli bir iş olmakla beraber, sahipsiz bırakılan
bir sektördür.

Esenyurt yabancı uyruklu, Suriyeliler, İranlılar, Afgan-
lar’ın yoğun olarak yaşadığı bir semt oldu. Bu durum
rahatsız edici. Bölgede artık Türkçe levha ve işletme

kalmadı. Özellikle İranlıların uyuşturucu sattıklarını, insanları ze-
hirlediklerini görüyoruz. Bunun önün geçilmesi gerekiyor. Esen-
yurt diğer tüm ilçelere göre bu konuda ilk sırada yer alıyor.
Yaşanan bu sorunların acil olarak giderilmesi gerekiyor.

Esenyurt bölgesinde Kürt kökenli insanların ikamet-
gah oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Siyasette
yaşanan kutuplaşmalar ve Kürt sorunları burada 
yaşayan Kürtleri etkilemiş, onları Ak Parti’ye oy 
vermekten uzaklaştırmış mıdır sizce?

Evet kesinlikle. Burası göç alan bir bölge. Kürtlerin
Ak Parti’den soğumalarına sebep oldu. Aslında
genel seçimle başlayan bir soğuk hava söz konusu
olmuştu, son zamanlarda tırmanmış oldu. Bu böl-
gede AK Parti ve HDP seçmeni var. Ancak Ak Parti
listesinde bir tane Kürt aday olmaması dikkat çeki-
ciydi. Ak Parti temayülden dolayı da çok kaybediyor.
Temayül sonuçlarında sorunlara yol açan şeyler ya-
şanıyor. Kişisel algıladıkları olaylara ahit oluyoruz.
Örneğin diyelim ki ben temayülle birinci çıksam ka-
lemimi kırmak isteyebilirler gibi. Anlatmaya çalıştı-
ğım şey bu. Yapının içerisinde maalesef böyle bir
gurup var. İçeriyi dizayn edip, doğru adaylarla se-
çime gidilmesi gerekirdi.5-10 sene önce AK Parti’ye
olan sevgi bambaşkaydı. Çevremde gerek Kürt,
gerek başka kökenli kişilere baktığımda hepsinin fik-
rinin ve hislerinin değiştiğini görüyorum. AK Parti bu
şekilde kaybetti ve kaybetmeye devam edeceğe ben-
ziyor. Ve seçmenini kaybetti, CHP’yi eskiden bakış
açısı olumsuz olan birçok kişi veya kişiler AK Par-
ti’den vazgeçip oyunu bu şekilde kullandı. Aynı şey
HDP içinde geçerli. Ak Parti’ye giden oylar artık da-
ğıldı. Bu hem Kürt kökenli vatandaşta hem de dediğim
gibi başka başka kesimlerde olan şeyler. Siyasete olan
bakış değişti. Ben şahsen Recep Tayyip Erdoğan’a gö-
nülden bağlı biriyim. Bu benim için değişmeyecek.
Fakat aynı şeyi partisi için söyleyemem. Ben Erdo-
ğan’a kendi yakın çevresi tarafından yanlış bilgiler 
verildiğini, yönlendirildiğini düşünüyorum. Yalnızlaştırıl-
dığına inanıyorum. Fakat yanlış gördüğümüz şeyler
söylememiz gerek. 

Ekmek fiyatı ilçelere ve
partilere göre değişiyor

Erdoğan'a yanlış 
bilgi veriliyor!

BARIŞ 
KIŞ

SÖYLEŞİ

Marmara Fırıncılar Derneği Başkanı Ömer Kahra-
man, fırıncıların zor durumda olduğunu belirterek,
bu durumunda yaptıkları işe yansıdığını söyledi.
"Sağlıksız ve kalitesiz ekmek ürettiği için Esen-
yurt’ta çoğu fırıncı kendi yaptığı ekmeği yemiyor"
diyen Kahraman, "Halka kalitesiz, sağlıksız ve
ucuz ekmek satılıyor. Tüm bunların temelinde
yatan şey denetimsizliktir" ifadelerini kullandı
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Siyaseti kirletmek
iyi bir şey değil
Diyarbakır, Mardin ve Van’a atanan kayyumlar
için fikriniz nedir? CHP’nin bölgeye yaptığı 
ziyaretler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Orada olup bitenleri yanlış görüyorum. Teröre
yardım ve yataklık yapan herkesin karşısında-
yım. Bu gerekçeyle orada bir takım şeyler ya-
şanıyor. Fakat ortada bir delil varsa önce onu
göstermek daha faydalı olur. Siyaseti kirlet-
mek, sevgi dilinden kopmak iyi bir şey değil.
Bu memleketimiz için, halkımız için kötü so-
nuçlar doğurur. CHP’ nin ziyareti iyi bir adımdı.
Sonuçta seçilmiş insanlardı. Bir sorun olsaydı
başka türlü yerlerde olmalılardı. Bu şekilde
Kürt seçmeni iyice kaybediyorlar. Kayyum
atama, görevden almaktan daha kötü bir şey.
Umarım aynı şey İstanbul’da da yaşanmaz.

Marmara Fırıncılar
Derneği Başkanı
Ömer Kahraman


