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Hem lezzetli hem de tam bir sağlık
deposu olan dut, günde bir avuç
tüketildiğinde günlük demir ihtiya-

cının yüzde 30’unu, günlük lif ihtiyacının ise
yüzde 20’sini karşılıyor. İçeriğindeki C, A ve
K vitaminleri, beta karoten, alfa karoten, lif,
magnezyum, kalsiyum, potasyum ve yüksek
antioksidanlar sayesinde kanserden kalp has-
talığına, kansızlıktan enfeksiyona kadar sayı-
sız hastalığa iyi geliyor. Demir içeriği diğer
meyvelere oranla oldukça yüksek olan dut,
ağrıları dindiriyor, yaşlanma etkilerine mey-
dan okuyor. Memorial Wellness Beslenme
Danışmanı Dyt. Vildan Çelik, dutun fayda-
ları ve tüketiminde dikkat edilecek noktalar
hakkında bilgi verdi.

Gençlik etkisi sağlıyor

* Dut, hem çözünür hem de çözünmez lif
için ideal bir kaynaktır. Çözünür lif, kan şeke-
rini kontrol etmeye ve zararlı kolesterol sevi-
yelerini azaltmaya yardımcı olurken,
çözünmeyen lif sağlıklı bir sindirim sistemi
için gereklidir.
* 1 porsiyon dutta günlük lif ihtiyacının
yüzde 20’si bulunmaktadır.
* Dut antosiyaninden zengin iyi bir antioksi-
dan kaynağıdır. Antosiyanin anti-inflamatuar
etkisi ile ağrıyı azaltıcı ve iyileştiricidir.
* İçeriğindeki resveratrol ile anti-aging kay-
nağıdır. Yapılan çalışmalar, resveratrolün kan
basıncını düşürdüğünü ve kalp hastalığı ris-
kini azaltabildiğini göstermektedir.
* Antioksidandan bu kadar zengin bir meyve
aynı zamanda serbest radikallerle savaşan
kansere ve yaşlanmaya karşı koruyucu etkiye
de sahiptir.
* Dut meyvesi çok yüksek oranda C vitamini
kaynağıdır. C vitamini bağışıklık sistemini
kuvvetlendirmek ve hasarlı dokuları onarmak
için çok önemlidir.
* Özelikle kuru dut demir için günlük değerin
yüzde 30’unu içerir ve bu sayede kansızlık
yaşayanlar için harika bir kaynaktır.
* Demir içeriği sayesinde, vücudun oksijen-
den zengin kan hücrelerini taşımaya yar-
dımcı olarak yorgunlukla da savaşmaktadır.
* Yine içeriğindeki kalsiyum; kemik ve diş
sağlığı için faydalıdır.

Ö nyargılardan arınmak,olaylara
tarafsız bakabilmek...
Söylemesi kolay,uygulaması zor

işlerden biridir “objektif olabilmek.”
Kendi görüş ve yorumlarımızı katmadan
olayları/kişileri tarafsız,kendi içinde,adil
bir şekilde değerlendirmek... Adeta 360
dereceli panoramik bir kamera objekti-
fiyle her yönden, geniş bir bakış açısıyla
görebilmek. Ama asla yanlışları "görmez-

den gelmek"değil!Başkalarının objektif
olamadıkları durumları kolayca görebilir-
ken,bu bazen kendimiz için geçerli olama-
yabiliyor. Ne kadar istesek de tarafsız bir
tutum içinde bulunamayabiliyoruz maale-
sef. Peki neden objektif olamıyoruz?
Bunun en basit yanıtı duygularımız tara-
fından yönetiliyor olmamız ve doğamız
gereği duygularıyla yaşayan varlıklar ol-
mamız. Yaşamımızda mantık,akıl yü-
rütme duygularımızdan sonra geliyor. 
Bu durum da, biz farkında olmadan olay-
lara/kişilere yanlı, bireysel ve kendi çerçe-

vemizden bakmamıza
neden oluyor. Bunun yanı sıra
tecrübelerimiz, deneyimlerimiz, önyargı-
larımız da karar verme tercih yapma an-
larında taraflı olmamıza neden oluyor.
“Bu duruma objektif bakıyorum” dediği-
miz zamanlarda bile gönlümüzde bir ta-

rafa karşı az da olsa bir eğilim ve sempati
mutlaka oluyor. Tarafgirlik, insanların dü-
şünme yeteneklerinin önündeki en büyük
engeldir aslında. Bunu son zamanlarda
özellikle ülke gündemimizde olan siyasi
gelişmelerde de açıkça görebiliyoruz. Tel-
evizyon programlarına,sosyal medyadaki
yorumlara, haber programlarına baktığı-
mızda insanların “insanlık değerleri,ta-
rafsızlık ilkeleri” ile değil, kendi mensup
olduğu siyasi düşüncenin değerleriyle dü-
şündüklerini, karar verdiklerini ve olayları
yorumladıklarını görüyoruz. Peki hayatı-

mızın her alanında neden objektif olmalı-
yız? Bunu hiç düşündük mü? Herşeyden
önce hak yememek, dürüst ve adaletli
olmak, insanlara verdiğimiz değeri ve
saygıyı göstermek, doğrunun ve yanlışla-
rın görülebilmesini sağlamak, “bendenci-
lik/bizdencilikten” ziyade doğru ve gerçek
olanı öne çıkarmak için diye düşünüyo-
rum. Daha da önemlisi rahat ve temiz bir
vicdan için. Çünkü vicdan insanın en has-
sas adalet tartısıdır...

Hepinize objektif olabileceğiniz günler
dilerim... 

Objektif bakış
Ayşe Derin Öktem

G üneşin zararlı ışınlarının çeşitli
cilt hastalıklarına sebep olduğu
bilinse de güneşten tamamen

kaçınmak da birçok sağlık sorununa yol
açabilmektedir. Türkiye güneş gören bir
iklime sahip olmasına rağmen çalışma-
larda özellikle doğu illerinde % 90 ora-
nında D vitamini eksikliği görülmektedir.
Vücudun gereksinim duyduğu D vitami-
ninin % 90’ı güneş ışığıyla, % 10’u gıda-
larla alınabilmektedir. Bu nedenle
sadece uygun beslenmek D vitamini ih-
tiyacını karşılayamamaktadır. D vitamini
oluşturabilecek UV-B ışınları 11.00 -
15.00 saatleri arasında yeryüzüne indiği
için, en faydalı zaman dilimi bu aralıkta-
dır. Bu saatlerde koruyucu faktör kullan-
madan 30 dakika tüm vücut olarak

güneşlenildiğinde 20 bin ünite, sadece
yüz, diz altı bacaklar ve eller olarak gü-
neşlenildiğinde ise 3 bin ünite D vitamini
alınabilmektedir. D vitamini yağda eriye-
bilme özelliğine sahip olduğu için vü-
cutta depolanabilmekte ve kış aylarında
düzeyi yavaşça azalmaktadır. UV-A ola-
rak adlandırılan sabah ve akşamüzeri
güneş ışınlarının ise D vitamini üreti-
mine katkısı olmadığı gibi üretilen vita-
minin yapısını da bozabilmektedir.

Plaza hastalığından korunun

Çok katlı, güneş görmeyen ofis orta-
mında çalışanların sayısı her geçen gün
artmaktadır. Ofis çalışanlarında güneş
ışınlarını yetersiz almaya bağlı D vita-
mini eksikliği sık görüldüğü için aynı za-
manda “Plaza hastalığı” olarak da
isimlendirilen D vitamini eksikliği, yor-

gunluk hissini artırmaktadır. Özellikle
mesai saati bittikten sonra adımları ta-
şıyamayacak kadar bitkin, yapılan
eforla uyumsuz bir yorgunluk hissi, mut-
suzluk, konsantre olmakta zorluk çek-
mek, dikkati toparlayamamak, az
yenmesine ve düzenli spor yapılmasına
rağmen kilo vermekte zorluk yaşamak
gibi problemler yaşanıyorsa D vitamini
düzeyine baktırılması tavsiye 
edilmektedir.

Besinleri bol bol tüketin

Güneşten yeterince faydalanamadığımız
sonbahar ve kış aylarında somon, sar-
dalya, ton balığı, uskumru, balık yağı,
karaciğer, yumurta sarısı, güneş görmüş
mantar, süt, peynir, yoğurt, tereyağı,
maydanoz, ısırgan otu gibi D vitaminin-
den zengin gıdaların bolca tüketilmesi
tavsiye edilmektedir.

Eksikliği bu hastalıklara 
yol açabiliyor

Eskiden sadece kemik erimesi yaptığı
bilinir ve halk arasında güneş vitamini
ya da kemik vitamini olarak adlandırı-
lırdı. Ancak yeni çalışmalarla 2000
kadar genin bozuk ve eksik çalışmasına
neden olduğu saptandı. D vitamini ek-
sikliğinin yol açabileceği hastalıklar
şöyle sıralanmaktadır;
* Unutkanlık, dikkat eksikliği, konsant-
rasyon zayıflığı, multipl skleroz, Parkin-

son, yaşlılıkta Alzheimer hastalığı ve ço-
cuklukta otizm yaptığı bilinmektedir.
* D vitamini eksikliğinde depresyon, bi-
polar bozukluk gibi psikolojik rahatsız-
lıklar, kronik yorgunluk, yaygın
kas-kemik ağrısı, kemik erimesi, insülin
direnci, büyüme gelişme geriliği gözle-
nebilmektedir.
* Bağışıklık sisteminin zayıf çalışmasına
neden olarak sık tekrarlayan enfeksi-
yonlar gelişebilmektedir.
* Astım, kurdeşen gibi alerjik rahatsız-
lıklara neden olabilmektedir.
* Şeker hastalığına yakalanma riskini 8
kat artırabilmektedir.
* Bağırsaklarda kalsiyum ve magnez-
yum emilimini artırdığı ve böbreklerden
atılımını azalttığı için kalsiyum-magnez-
yum eksikliğine de yol açabildiği 
görülmektedir.
* D vitamini eksikliğinde metabolizma
yavaşladığı için özellikle bel ve basen
bölgesinde yağlanma artışı gözlenebil-
mektedir.
* Düzenli spor yapmasına ve diyetine
uymasına rağmen kilo veremeyenlerin
D vitamini düzeyine baktırması 
önerilmektedir.
* En sık meme ve prostat olmak üzere
16 ayrı kanser gelişiminde etkisi olduğu
saptanmıştır.
Hipertansiyon, kalp yetersizliği, kardiyo-
vasküler hastalıklardan korunma açısın-
dan da önemlidir.

Bahar günesinden
doğru faydalanın
“Güneş girmeyen eve doktor girer” atasözünün doğruluğu gün geçtikçe yeni çalışmalarla destekleniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek
hastalıklara karşı koruma sağlayan D vitamininin eksikliği birçok hastalığa davetiye çıkarabiliyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi İç
Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Aytaç Karadağ, D vitamini eksikliğinin yol açtığı sorunlar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi

TÜRKAN ERVAN

Aşırıya kaçmayın!
D vitamini birikebilen vitamin olduğu
için fazlalığında çeşitli zehirlenme bulgu-
ları gösterebilmektedir. Böbrek taşı, böb-
rek yetersizliği, yalancı beyin ödemi
tablosu, ani kalp ölümü, bulantı, kabızlık,
algı bozuklukları, kontrolsüz hızlı kilo

kaybı gibi sorunlara yol açabilmektedir.
Bu nedenle kan düzeylerinde eksiklik
saptanmaması durumunda gereksiz ilaç
kullanımından kaçınılması gerekmekte-
dir. Özellikle son yıllarda D vitamini kul-
lanımı suiistimal edilebilmektedir.

Tansiyona karşı
altın uyarılar

Memorial Hizmet Hastanesi 
Kardiyoloji Bölümü’nden Prof.
Dr. Hüseyin Uyarel, hipertansi-

yonun nedenleri ve korunma 
yöntemleri hakkında bilgi verdi
Hipertansiyon, dünyada ölü-
mün önlenebilir en önemli ne-
deni olarak bilinmektedir. Kan
basıncının normal değerlerden
yüksek olması olarak bilinen hi-
pertansiyon, ülkemizde 18 yaş
üzeri erişkinlerde her üç kişiden
birinde, 50’li yaşlardan itibaren
ise her iki kişiden birinde görül-
mektedir. Yani ülkemizde 18 yaş
üzeri 16 milyona yakın hipertan-
siyon hastası olduğu tahmin
edilmektedir. Birçok hastalığa
neden olan yüksek tansiyon ülke-
mizde en sık Karadeniz bölge-
sinde görülürken ikinci sırada ise
Marmara bölgesi gelmektedir.
Akdeniz ve Ege bölgelerinde ya-
şayan kişilerde ise daha seyrek
görülmektedir.

Ölüm nedeni hipertansiyon

Hastaların yaşam kalitesini dü-
şürerek ortalama yaşam sürele-
rinde kısalmalara neden olan
hipertansiyon, dünyada her yıl
yaklaşık 8 milyon hastanın ölü-
müne, 100 milyondan fazla has-
tanın ise maluliyetine yol
açmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın
verilerine göre ülkemizdeki her
dört ölümden birinin nedeni hi-

pertansiyondur. Bu nedenle hi-
pertansiyonun erken teşhis ve te-
davisi önem kazanmaktadır.
Hipertansiyon teşhisi hastane
veya ofis ortamında ölçülen sis-
tolik kan basıncının(SKB) 
140 mmHg ve/veya diyastolik
kan basıncının(DKB) 90 mmHg
olması ile konulmaktadır. 
Teşhiste ev ölçümleri veya 
tansiyon holterlerinden de 
faydalanılmaktadır.

Kontrol altına alın

Hipertansiyon, teşhis konulduk-
tan sonra hastalığın evrelemesi
yapılarak tedavi stratejisini belir-

lemek için hastanın kardiyovas-
küler risk skalası belirlenmekte-
dir. Bu, tedavi yönteminin
seçilmesinde anahtar rol oyna-
maktadır. Çünkü burada hasta-
nın kalp damar hastalığı, diyabet,
kronik böbrek hastalığının varlığı
gibi birçok risk faktörüne bakıl-
maktadır. Ayrıca hipertansiyona
neden olan sebeplerde araştırıl-
maktadır. Tüm bunlar tespit edil-
dikten sonra hastaya
uygulanacak tedavi yöntemi be-
lirlenmektedir. Tüm hipertansi-
yon hastaları için birincisi ve
olmazsa olmaz olan yaşam tarzı
değişikliğidir. İkincisi ise tekli

veya kombine ilaç tedavisidir.
Sistolik kan basıncı hedefi özel-
likle 65 yaş altı hastalarda 120-
129 mmHg, 65 yaş ve üstü
hastalarda 130-139 mmHg ola-
rak belirlenmiştir. Tüm yaş grup-
larında diyastolik kan basıncı
hedefi 80 mmHg’dır. Özellikle
diyabet, kronik böbrek, inme ve
kalp damar hastalığı olanlarda
sistolik kan basıncı 120 mmHg
altına düşürülmemelidir. Tansi-
yonu düşürmenin önemini şöyle
açıklayabiliriz.

Tuz tüketimini sınırlandırın

Hipertansiyon hastalarının
yaşam değişiklikleri ve almaları
gereken önlemler şöyle 
sıralanmaktadır:
Tuz kullanımını azaltın: Hiper-
tansiyon hastalarının yaşam tar-
zında yapacakları ilk değişikliğin
başında sodyum yani tuz alımını
kısıtlamasıdır. Tuz alımındaki
azalma kan basınçlarında önemli
bir azalmaya yol açmaktadır.
Beslenme alışkanlıklarınızı değiş-
tirin: Yüksek tansiyon hastaları-
nın yaşam tarzında yapacakları
bir başka değişiklik ise beslenme
alışkanlıklarını değiştirmesidir.

Dut ye zinde kal



İ ddialara göre; Sultangazi
sokakta oyun oynayan kız
çocuklarını izleyen bir

kişi, bir yandan telefonla konu-
şuyormuş gibi yaparken bir
yandan da mastürbasyon
yaptı. O anlar ise bir mahalle
sakini tarafından cep telefo-
nuna kaydedildi. Görüntülen-
diğini fark eden kişi, olay
yerinden koşarak uzaklaştı.
Görüntüye yansıyan olayda,
Yunus Emre Mahallesi’nde
oyun oynayan kız çocuklarını
gören bir kişi, bir yandan tele-
fonla konuşuyormuş gibi ya-
parken bir yandan da elini
pantolonunun cebine sokarak
mastürbasyon yapıyor.

Emniyet özel ekip kurdu

Görüntülerin sosyla med-
yada paylaşılmasından
sonra Asayiş Büro Amirliği
özel bir ekip kurdu. Sultan-
gazi İlçe Emniyet Müdür-
lüğü Asayiş Büro Amirliği
ekipleri tarafından yaklaşık
30 güvenlik kamerası tek tek
incelendi ve şüphelinin izine
50. Yıl Mahallesi’nde ula-
şıldı. Bir sokakta oyun oyna-
yan çocukları gözleyerek
yine mastürbasyon yapan
A.S., ekipler tarafından suç-
üstü yakalanarak, gözaltına
alındı. Şüpheliinin emniyet-
teki işlemleri devam ediyor.
DHA
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Sultangazi'de sokakta oyun oynayan
kız çocuklarını izleyerek mastürbasyon

yapan Pakistan uyruklu A.S., suçüstü
yakalanarak, gözaltına alındı

kaza, saat
02.00 sularında
Küçükçekmece

Halkalı İkitelli Caddesi
üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Bağ-
cılar Güneşli yönüne seyir
halinde olan Süleyman A.,
idaresindeki 34 RV 6989
plakalı cip, kontrolden çık-
tıktan sonra orta refüjdeki
elektrik direğine ardından
karşı şeritten gelen sürücü-
sünün kimliği henüz belir-
lenemeyen 34 NY 6890
plakalı otomobille kafa ka-
faya çarpıştı. Kazada, Sü-

leyman A'nın kullandığı
cipte bulunan 1'i kız çocuk
2 kişi, karşı şeritten 34 NY
6890 plakalı otomobilin
sürücüsü ile yanındaki
kadın yolcu olmak üzere 4
kişi yaralandı. Süleyman
A., ise kazadan yara alma-
dan kurtuldu.

Tedavi altına alındılar

Haber verilmesi üzerine
kaza yerine itfaiye, polis ve
sağlık ekipleri sevk edildi.
olay yerine gelen sağlık
ekipleri, vatandaşların da
yardımıyla yaralıları bulun-

duğu yerden kurtardı. İlk
müdahalenin ardından ya-
ralılar Kanuni Sultan Sü-
leyman Eğitim ve
Araştırma Hastanesine
kaldırıldı. Polis ekipleri
caddeyi trafiğe kapatırken,
olay yerine gelen itfaiye
ekipleri ise yola düşen elek-
trik direğini kaldırdı, ardın-
dan kafa kafaya giren
otomobilleri ayırdı. Ka-
zaya karışan araçların kal-
dırılmasıyla yolda temizlik
çalışması yapıldı, ardından
bir süre kapalı olan yol tra-
fiğe tekrar açıldı.

SAPIK 
YAKALANDI!

Kacan kovalandı
Şişli'de bir alışveriş merkezi önünde denetim yapan polis ekiplerinin "dur ihtarına
uymayan sürücü kaçtı. Sürücü polisin uzun takibi sonucu Kadıköy'de yakalandı

olay,19 Mayıs Ma-
hallesi Büyükdere
Caddesinde saat

05.30 sıralarında meydana
geldi. İddiaya göre, bir alışveriş
merkezinin önünde denetim
yapan polis ekipleri 34 FK 0616
plakalı otomobili durdurmak is-
tedi. Otomobil sürücüsü polis
ekiplerinin 'Dur' ihtarına uyma-
yarak kaçmaya başladı. Polis
ekipleri ile kaçan sürücü ara-
sında kovalamaca yaşandı.

Korsan taksicilik yapmış

Yaklaşık bir saat süren kovala-
maca sonucunda sürücü, Şişli
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
bağlı devriye ekipleri tarafından
Kadıköy Göztepe'de bir benzin

istasyonunda yakalanarak göz-
altına alındı. Gözaltına alınan
sürücü S.U. polis ekiplerine ver-
diği ifadede, "Önceden korsan
taksicilik yapmam nedeniyle
hakkımda arama kararı var" de-
diği öğrenildi.

Otomobil otoparka çekildi

Otomobil polis tarafından didik
didik aranırken Sürücü S.U.
polis aracına bindirilerek Şişli
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
bağlı Asayiş Büro Amirliğine
götürüldü. Çekici yardımıyla
Şişli'de bir polis otoparkına çe-
kilen otomobilde olay yeri ince-
leme ekipleri tarafından detaylı
arama yapılacağı öğrenildi.
DHA

Kafa kafaya
çarpıştılar

Küçükçekmece Halkalı-İkitelli Caddesinde kontrolden
çıkan cip, karşı şeride girmesi sonucu otomobille 
kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Beyoğlu’nu
arılar bastı
İstiklal Caddesi'nde bulunan bir
mağazanın reklam panosunda 
yuvalanan arıların ortaya çıkmasıyla
vatandaşlar zor anlar yaşadı

isTanbul'un gözde tu-
ristik adreslerinden biri
olan İstiklal Caddesi'nde

bulunan bir mağazanın reklam pa-
nosuna yuvalanan arıların ortaya
çıkmasıyla caddeden geçen vatan-
daşlar büyük panik yaşadı. Karşıla-
rında aniden arıları gören
vatandaşlar sağa sola kaçışırken,
dükkan sahibi de arıları uzaklaştır-
maya çalıştı. Dükkan sahibinin ça-
baları sonuçsuz kalırken devreye
arıcılıkla uğraştığı öğrenilen İranlı
bir turist girdi. Kafasını ve vücu-
dunu saran turist bir kutuya şekerli
su koyarak vatandaşlara zor anlar
yaşatan arıları toplamayı başardı.
İstiklal Caddesi'nden geçen turistler
ise karşılaştıkları tablo karşısında
şaşkına dönerken meraklı kalabalık
ise her zamanki gibi yaşananları te-
lefonlarıyla kaydetti.

Beykoz'da yangın paniği

beykoz'da 7 katlı
bir iş yerinin kazan
dairesinde yangın

çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi
müdahale sonucu yangını
kontrol altına aldı. Beykoz Çu-

buklu Mahallesi'nde bulunan
7 katlı bir iş yerinin kazan dai-
resinde henüz bilinmeyen bir
sebeple yangın çıktı. İhbar
üzerine olay yerine Kavacık ve
Çavuşbaşı itfaiye ekipleri sevk

edildi. Yangın, itfaiye ekipleri-
nin yoğun müdahalesi sonucu
kontrol altına alındı. Olayda
ölen ya da yaralanan olmaz-
ken iş merkeziden maddi
hasar meydana geldi.

GOP’ta silahlar konuştu
Gaziosmanpa-
şa'da gece saatle-
rinde bir sokaktaki

kavgada bir kişi silahla yara-
landı. Şüpheli ya da şüpheli-
ler olay yerinden hızla kaçtı.
Hastaneye kaldırılan yaralı-
nın hayati tehlikesinin olma-
dığı öğrenildi. Olay,
Barbaros Hayrettinpaşa Ma-
hallesi 1184 Sokak saat
00.15'te meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, kimliği be-
lirsiz kişi yada kişiler ile C.Ş.
arasında henüz bilinmeyen
bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüşür-
ken C.Ş. silahla vurularak

yaralandı. C.Ş'yi silahla
vurup kaçan saldırganlar
yaya olarak olay yerinden
kaçtı. Vatandaşlar C.Ş.'yi
kanlar içinde yerde görünce
durumu hemen polis ve sağ-
lık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık
ekipleri C.Ş.'ye ilk müdaha-
leyi yaparak hastaneye kal-
dırdı. C.Ş.'nin sağlık
durumunun iyi olduğu öğre-
nildi. Polis soruşturması
devam ediyor.  DHA

İntiharı
ihbar etti

FaTih'Te ismi öğrenilemeyen
bir kişi, Ayvansaray Sahili'nde
demirli olan teknelerden bi-

rine çıktıktan sonra polise ihbarda bulu-
narak intihar edeceğini söyledi. Denize
atlayarak intihar girişiminde bulunan
kişiyi deniz polisi kurtardı. Fatih, Ayvan-
saray Sahili'nde saat 02.30 sıralarında
demirli halde bulunan teknelerden bi-
rine çıkan bir kişi, 155'i arayarak intihar
edeceği şeklinde ihbarda bulundu. İhbar
üzerine olay yerine polis ve sağlık ekip-
leri sevk edildi. Asayiş ekiplerinin bir
süre ikna etmeye çalıştığı kişi, Deniz Po-
lisi'nin gelmesi üzerine denize atlayarak
intihar girişiminde bulundu. Deniz poli-
sinin uzanarak suyun üstüne çıkarılan
kişi, daha sonra karaya çıkarıldı. Sağlık
ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde
yaptığı kişinin baygınlık geçirdiği öğre-
nildi. Üzerinden kimlik çıkmayan genç,
ambulansla hastaneye götürüldü. DHA

Silahlı saldırı:  
1 ölü 1 yaralı 
Silahlı saldırı:  
1 ölü 1 yaralı 
Silahlı saldırı:  
1 ölü 1 yaralı 
Silahlı saldırı:  
1 ölü 1 yaralı 
Silahlı saldırı:  
1 ölü 1 yaralı 
Silahlı saldırı:  
1 ölü 1 yaralı 

zeyTinburnu'nda dün akşam
saatlerinde kimliği belirsiz 2
kişi, daha önceden husumetli

olduğu öğrenilen Irak uyruklu 2 kişiye si-
lahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası şüp-
heliler kaçarken, iki kişiden biri hayatını
kaybetti diğeri de yaralandı. Olay Zeytin-
burnu, Nuripaşa Mahallesinde dün
akşam saat 21.15 sıralarında meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz
iki kişi, husumetli oldukları öğrenilen Irak
uyruklu Ahvad Kerim ve Rewar Gaffur'a
Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde silahlı
saldırı düzenledi. Saldırı sonrası şüpheli-
ler olay yerinden kaçarken, Ahvad Kerim
ile Rewar Gaffur yaralandı. Çevredeki va-
tandaşlar kanlar içinde kalan iki yaralıyı
görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine
bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen
sağlık görevlileri yaptıkları incelemeler so-
nucunda Rewar Gaffur'un olay yerinde
hayatını kaybettiğini belirledi. 

Takla attı deniz kenarına düştü
Tuzla'da sürücüsünün direksi-
yon hakimiyetini kaybettiği oto-
mobil takla atarak deniz kenarına

düştü. Kazada araçta sıkışan sürücü yara
almadan kurtuldu. Kaza, Postane Ma-
hallesi Caferbey Sokak üze-
rinde gece yarısı meydana
geldi. Sahil yolunda iler-
leyen 34 RT 2785 pla-
kalı otomobil,
sürücüsünün direksi-
yon hâkimiyetini
kaybetmesiyle takla

atarak deniz kenarına düştü. Çevredeki va-
tandaşların ihbarı üzerine olay yerine it-
faiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu
sırada vatandaşlar da kendi imkânları ile
araç içinde sıkışan sürücüyü çıkardı. Olay

yerine gelen sağlık ekipleri, sürü-
cüye tedbir amaçlı müdahale

etti. Sürücünün durumunun
iyi olduğu öğrenildi. Ka-
zayla ilgili bir görgü ta-
nığı, "Takla attığını
gördük ve hemen olay
yerine gittik” dedi.

Trafik magandasına 8 yıl ceza
GünGören'de
yaklaşık 5 ay önce
D-100 karayo-

lunda makas atarak trafik gü-
venliğini tehlikeye atan ve
aracın camından dışarıya si-
lahla ateş eden sürücü hak-
kında yürütülen soruşturma

tamamlandı. Savcılık, şüpheli
Gürkan Köse'nin (29) "Trafik
güvenliğini tehlikeye sokma",
"Genel güvenliğin kasten teh-
likeye sokulması" ve "Ruhsat-
sız ateşli silahlarla mermileri
satın alma veya taşıma veya
bulundurma" suçlarından 1

yıl 9 aydan 8 yıla kadar hapis
istemiyle dava açtı. İddiana-
mede, Gürkan Köse'nin silahı
yanında başka bir aracı süren
bir arkadaşının 'Yap bakalım
tedavi' lafı üzerine ateşlediği-
nin anlaşıldığı ifade edildi.
DHA

Emniyet Pakistan uyruklu sapık için özel ekip kurdu.

Polisten kaçan şahsın korsan taksicilik yaptığı öğrenildi.
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82 MILYON BENIM
KARDESIMDIR
Dolmabahçe'de gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasilerin kullandığı dilden 
dolayı artan kutuplaşmanın sorulması üzerine, "Bizim derdimiz, inancından, etnik yapısından,
bölgesel, dinsel, ne olursa olsun kimsenin dışlanmadığı bir Türkiyedir. Başı açıkmış, başı örtülüymüş
bizi ilgilendirmez. 82 milyon benim vatandaşım, benim kardeşimdir. Hepsini sevmeye mecburum" dedi

B u yazımı yazarken bilgisayar kana-
lıyla izlediğim tv'de 19 Mayıs tören-
leri ve 19 Mayıs ile başlayan

mücadeleyi de kulaklarımla dinlerken Milli
Mücadelenin nasıl olup, başladığını anlatan
onca belgesel ve programı da yeniden iler-
lerken Atatürk'ün attığı ilk adımın önemini
de bir kez daha anlıyor ve  amaç, konu ne
ise atılan adımı geri çekilmeden ileri 
gidilmesinin şart ve gerekli olduğunu da
anlıyordum.

Çünkü daha geçtiğimiz yıl sadece rutin ve
normal bir resmi gün havasına sokulan 19
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gibi diğer
resmi bayramlarda hükumet ile muhalefet
arasında kutlama programları ikiye ayrıl-
mış, resmi kurumlar dışında başkalarına
Atatürk'ün büstlerine çelenkler konulması
bile zor bir durum haline getirilmiş, hatta
CHP'nin başta olmak üzere bir çok siyasi
partinin çelenkleri polis tarafından kaldırı-
lıp, atılıyordu.

Yani şu an hala iktidar olan partinin uy-
gulamaları için attığı adımlar da geri adım-
lar attığı ve dün görmez geldiği muhalefetin
de içinde olduğu herkesi kabul etmek zo-
runda kaldığını görmekteyiz. Tabi bu duru-
mun yaşanmasında en büyük etkenin halk
yani 31 Mart'ta sandık başına giden halk 
olmuştur...

Ve Başkan Erdoğan'ın seçimler biter bit-
mez 'Türkiye İttifakı' dediği, İBB'nin 23 Ha-
ziran seçimleri öncesi Öcalan'ın da içinde
olduğu bir çok yok sayılanlarla yapılan gö-
rüşmelerin ard arda geldiği yeni açıklaması
arından demediğini bırakmadığı ama seçim-
ler de sonra bir şeylerin yanlış gittiğini anla-
yıp, Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu
herkesi Samsun'a davet etmesi de atılan ilk
adımım geri atılmamasının gerektiğini bir
kez daha bize anlatıyor.

Evet liderliğin diğer en büyük farkının da
bugün lider olarak bilinen ve bir adım ileri,
bir adım geri atanlara nazaran dünkü lider-
lerin attıkları adımlarda ki kararlılıklarıdır.
Atatürk'te o liderleridendir.  Her katıldığım
toplantı da bu ülkenin kurucusu, milyonların

gönlünde taht kurmuş olan Atatürk'ün lider-
lik yönünü anlatmaya çalışırken bitmiş, tü-
kenmiş bir topluluğun yeniden ülke kuran
kararlı adımlarının bu insanda olmasıdır bu
ülkeyi kuran derim.

Evet, atılan adımın bir ileri, iki geri ol-
masının getirdiği sıkıntıların başında gele-
nin bugün bayramlarını kutladığımız
milyonlarca gencin işsizliğine neden olan
ekonomik sıkıntılar ve toplumsal 
rahatsızlıklardır.

Ve dün bu ülkeyi kurarken 23 Nisan ile
çocukları, 19 Mayıs ile gençleri, seçilme ve
seçme hakkı verilen kadınları olduğu gibi
Türk, Kürt, Laz, Çerkez demeden tüm ke-
simleri içine alan kararlı adımlardır, ülkeyi,
toplumu, komşuyu rahatlatacak adımlar.

İşte 31 Mart seçim darbesi aldıktan

sonra da olasa bahsedilen o gerçek 'Türkiye
İttifakı'nın sağlanmasının da bu yolda atıla-
cak olan samimi adımlara ihtiyaç var..

Onun içinde Atatürk'ün de içinde olduğu
tüm liderleri incelerken atıkları adımlarda
geriyi düşünmeden yol aldıklarını görmek
yeterlidir..

Ertelenen cumartesi yazılarım

5 torun dedesi olarak emekli oldum, ilk
maaşımı da önümüzde ki ay alacağım.

34 yıla yaklaşan gazetecilik hayatımda
verdiğim mücadelemin hediyesi olarak kendi
kazandığımla yatırdığım primlerle emeklilik
hakkımı elde ederken, emekliliğin tadını
nasıl çıkaracağımı da düşünmeye başladım.

Resmi bir kurumdan emekli olup, pat
diye boşluğa düşümü bir gibi olmasam da
onların yaşadığı psikoloji içinde bende şaş-
kın ve 'emekli oldun, nadasa al kendini' mi
desem, 'Yoksa 50 yıldır yaşadığın hıza gaz
ver' mi desem şeklinde kararsız bir 
durumdayım.

Ve yaşadığım emeklik psikolojisi içinde
bir yandan asıl mesleğim, ekmek kapım ga-

zeteciliğinin de içinde olduğu yapmam gere-
kenleri de emekli etsem mi demiyor değilim.

Ve Cumartesi yazılarımın da içinde ol-
duğu yazılarımın gecikmesi de belki yaşadı-
ğım emeklilik psikolojisin de mi bilmem
ama durağan bir durum yaşadığım ve üstte
ki yazımda anlatığım gibi atılması gereken
adımlardan bile vazgeçtiğim gibi bir du-
rumda olduğumu da anlamıyor değilim.

Özel hayatımı anlatan Cumartesi yazıla-
rından bir yenisini daha yazmadığımı ve pa-
zara bıraktığımı fark edip yeniden atmak
istediğim adımların da emeklilik yaşına gel-
menin yorgunluğu ile atılmadığını anlamak
istemesem de gerçek denen sürecin devam
ettiğini ve yorulsam da kendimle ve benden
görev bekleyen toplum arasında bir karar
verip, bu yönde atacağım adımlarla yol al-
maya er yada geç karar vermem de gereki-
yor gibi.

Öyle de yapacağım. Ve durmaktansa tüm
engelleme ve şevk kıran, zevk kaçıran geliş-
melere inat kararlı adımlar ile yola devam
diyeceğim cumartesilerin hızla gelip geçtiği
hayat denen bu yolda..

İlk adımı atmak...
Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

C umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı
Muayede Salonu'nda gençlerle

bir araya geldi. Erdoğan, iftarın ardın-
dan gençlerin sorularını yanıtladı. Yeni
askerlik sistemine ilişkin bir soru üze-
rine açıklama yapan Erdoğan, "Yeni
askerlik sistemiyle ilgili olarak 4 hatta
5 ana başlık var. Bunlardan bir tanesi,
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı;
ikincisi öngörülebilir oluşu; üçüncüsü
süreklilik; dördüncüsü eğitim ve mes-
leki gelişim ihtiyacı; bir diğeri de eği-
timli insan gücü kaynağının etkin ve
verimli kullanılması" dedi. Hayvan
haklarına ilişkin bir soruya zda vecap
veren Erdoğan, "Bu işin iki boyutu var.
Bir, hayvanlara yapılan vahşice mua-
mele insanı ciddi manada üzüyor. Bir
de kontrolsüz olarak hayvanların cad-
delerde, Allah göstermesin, çocukları-
mızın üzerine saldırıp bazı yerlerde
parçaladıklarını da görüyoruz. Onun
için yapılacak olan hazırlık çok has-
sas" ifadelerini kullandı. 

Hepsini sevmeye mecburum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, "Son dönemde ülkemizde ciddi
bir kutuplaşma var. Siyasilerin kullan-
dığı dil, toplumu oldukça geriyor ve bu
kutuplaşmayı körüklüyor. Sizce de
artık buna bir son vermenin zamanı
gelmedi mi?" sorusuna da şöyle cevap
verdi: "Sorun çok çok güzel. Bu akşam
burada gençlerimizle bir aradayım.
Burada bana muhabbeti olan da var
olmayan da var. Benimle aynı siyasi
görüşü paylaşan da var paylaşmayan
da var. Samsun öncesinde bugüne
kadar gençliğe böyle bir şey yapılmış
değil. Eğer bugün Dolmabahçe Sara-
yı'nda Muayede Salonu'nda bir araya
geldiysek, bu bir sinyaldir, işaret fişeği-
dir. Derdimiz şudur; bu ülkede inan-
cından, etnik yapısından, bölgesel,
dinsel, ne olursa olsun kimsenin dış-
lanmadığı bir Türkiye. Başı açıkmış,
başı örtülüymüş, şöyle giyiniyormuş,
böyle giyiniyormuş, bunlar bizi ilgilen-
dirmez. Biz, yaratılanı yaratandan
ötürü sevmeye mecburuz. Biz böyle
bir inancın mensubuyuz. Beni yaratan
Allah sizleri de yarattığı için ben sizleri
seviyorum. Burada bu farklılıkları or-

tadan kaldırmamız lazım. Güneydo-
ğulu, doğulu, Türk, Kürt, Laz, Çerkez,
Gürcü, Abaza, Roman, Boşnak...
Böyle bir ayrıma gidemeyiz. 82 milyon
benim vatandaşım, benim kardeşim-
dir. Hepsini sevmeye mecburum.
Bizim bir anlayışımız daha var. Biz, bu
milletin efendisi değiliz, hizmetkarıyız.
Özgürlükler noktasında, bu kardeşiniz
iktidar olduğu ana kadar Güneydo-
ğu'da, Doğu'da Kürtçe bir tabela göre-
mezdiniz. Biz geldikten sonra orada
Kürtçe tabela... Bunun yanında ceza-
evinde oğluyla Kürtçe konuşamaz-
lardı, Kürtçe konuşur hale geldi.
Bütün bunlar bizim iktidarlarımız dö-
neminde oldu. Temel hak ve özgürlük-
ler noktasında biz kimsenin önünü
kesmedik, kesmeyiz, kesilmesine de
müsaade etmeyiz. Terörle mücadeleye

gelince, terör konusunda hassasız. 
O başka bir şey" dedi.

Tereciye tere satılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğrenci
akbilinde 85 liradan, 40 liraya indirim
gerçekleşti. AK Parti grubu 'bunu biz
yaptık' diyor, CHP de 'biz yaptık'diyor.
Ancak 'daha önce neden yapılmadı'
deniyor" şeklindeki soru üzerine, "On-
lara sadece şu soruyu sorsanız yeter;
19 gün İstanbul'a büyükşehir belediye
başkanı olduk diye hava attınız. Peki
bunun sözünü daha önce vermiştiniz.
Bu havayı da attığınıza göre, o 19 gün
içinde niye bunu yapmadınız? Bir şey
yaptılar. Ne yaptıklarını söyleyeyim,
hemen veri kontrollerini yapmaya baş-
ladılar. Bu da FETÖ'nün uygulamala-
rıdır. Beyefendi zaten Samanyolu

TV'de çalıştığı için oradan biliyor
veri kontrollerini. Veri kontrolle-
rini yapmak için talimatı verdik-
leri yerler var. 'Bize veri bilgilerini
geçin.'. Bunu söylediler. Ama
ben de diyorum ki 19 gündü.
Hemen getirseydin meclise, suyu
da çıkarsaydın, aynı şekilde oto-
büslerin olayı. Kaldı ki benim
belediye başkanlığım döneminde
biz o zamandan indirdik. Hatta
65 yaş üstüne biz belli saatlere
kadar ücretsiz paso uygulaması
yaptık. Dini bayramlarda otoyol-
lar, köprüler ücretsizdir. Hala öy-
ledir. Tereciye tere satılmaz.
Bunlar bunu yapıyor. Şimdi di-
yorlar ki otobüsler bayramda üc-
retsiz. Bunlar zaten vardı"
açıklamasını yaptı.  DHA

Ramazan yeniden diriliştir
Esenler Belediyesi, "Ramazan Yeniden Diriliştir" konseptiyle düzenlediği Ramazan
etkinliğinde, “Diriliş Ertuğrul” dizi oyuncuları ile Esenlerli vatandaşları buluşturdu.

EsEnlEr Belediyesi, ramazan
ayı sürecinde gerçekleştirdiği et-
kinliklerle vatandaşlara unutul-

maz bir ramazan yaşatıyor. TrT’nin sevilen
dizilerinden “Diriliş Ertuğrul” dizi oyuncu-
ları Esenlerli vatandaşlarla bir araya gele-
rek, sorularını cevapladı.Dörtyol
Meydanı’ndaki alanı dolduran ilçe sakinleri,
Artuk Bey karakterini canlandıran Ayberk

Pekcan, Abdurrahman Alp Başı karakterini
canlandıran Celal Al, Osman karakterini
canlandıran Emre Üçtepe ve Melik Alp ka-
rakterini canlandıran Melikşah Özen ile bir
araya geldi.

İnsanlar kendilerini gördü

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik
Göksu, etkinliğe katılan vatandaşlara hitap

ederek, “Diriliş Ertuğrul dizisi-
nin oyuncuları ile bu gün hasbi-
hal edeceksiniz. sizler, onların
sohbetleriyle o dönemleri anla-
maya çalışacaksınız. Şu soruyu
kendimize soralım. 'niye bir tarihi
dizi bu kadar insanların gönlünde
taht kurdu?' Cevabı çok basit; 
bu toprakların çocukları kendi kö-
künden, kendi ruhundan, kendi 
değerlerinden kendi anlayışından ve
medeniyetinden bir şeyi sahnede
gördüğü zaman, ona resim olarak
bakmaz. Kendisi gibi olduğu için
sever ve sayar. Bunun için bizim 
burada her zaman bu toprakların milli
ve yerli çocukları olarak, sahnede can-
landırdıkları milli ve yerli rollerini içsel-
leştirdikleri için karşıda sevgi ve
muhabbet olarak sergilenir” şeklinde 
konuştu. Diriliş Ertuğrul oyuncuları,
Esenler Belediye Başkanı Mehmet 
Tevfik Göksu’ya, kılıç takdim ederek bera-
ber fotoğraf çekildiler. DHA

Taksim Meydanı'nda

19 Mayıs 
kutlaması
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve 

Spor Bayramı nedeniyle Taksim'de
Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi

Gazetecileri 
sahurda ağırladı

Törene İstanbul
Vali Yardımcısı
Ahmet Hamdi

Usta, Beyoğlu Kaymakamı
Mustafa Demirelli, Beyoğlu
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Cemil Sarıcı, CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu,
siyasi parti temsilcileri, öğret-
menler, öğrenciler ve gazi as-
kerler katıldı. Çevrede geniş
güvenlik önlemi alan polis,
tören alanına girenleri tek tek
aradı. Etkinlik programının

açıklanmasının ardından baş-
layan törende ilk olarak, İs-
tanbul Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü çelengi
Cumhuriyet Anıtı önüne ko-
nuldu. Daha sonra saygı du-
ruşunda bulunuldu ve İstiklal
Marşı okundu. Törenin ardın-
dan parti ve STK temsilcileri
Taksim Cumhuriyet Anıtı'na
çelenk koydu. Fatih Karagüm-
rük Spor Kulübü Tekvando
Takımı da alanda kısa bir gös-
teri yaptı. DHA

Başakşehir
Belediye Başkanı
Yasin Kartoğlu,

gazete, radyo, televizyon
ve internet medyasının
önemli isimleriyle sa-
hurda bir araya geldi.
Başakşehir Millet Kıra-
athanesi’nde düzenle-
nen programa katılım
çok yoğun oldu.

Sık sık
buluşacağız

Başkan Kartoğlu,
gecede basın-
medya temsilcile-
rine hitaben
yaptığı konuş-
mada, “Ülkemi-
zin siz değerli
basın mensup-
larını böyle bir

mekanda ağırlamaktan do-
layı onur ve gururu duyuyo-
rum. Çok güzel bir buluşma
oldu. Yeni insanlarla tanış-
tık. İstanbul’un en genç be-
lediye başkanlarından biri
olarak sizin gibi heyecanlı
insanlarla tanışıp sektörün
değerli isimleriyle istişare
halinde yürümek benim en
büyük amaçlarımdan bir ta-
nesi. Başakşehir bir marka.
İlçemizi daha yakından tanı-
manız için sizlerle bundan
sonra da çeşitli vesilelerle sık
sık buluşacağız.” ifadelerini
kullandı. Samimi bir atmos-
ferde gerçekleşen sahur
programı, basın mensupları-
nın Başkan Kartoğlu’yla il-
gili duygu ve düşüncelerini
paylaşmalarıyla sona erdi.
DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya gelmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade ederek, “Türkiye her zaman gençleriyle büyüyecek” diye konuştu.

Recep
Tayyip
Erdoğan

ERDOĞANDAN

KUTUPLAŞMA

UYARISI



19 MAYIS Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı’nın 100. yıldönümünde
Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma prog-

ramı gerçekleştirildi. Çelenk sunma töreninin ar-
dından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal
Marşı söylendi. Kutlamaların gösteri bölümü fes-
tival alanında gerçekleştirildi. Öğrencilerin günün
anlam ve önemine uygun şiirler okuduğu ve koro
dinletileri yaptığı program halk oyunları ve spor
gösterileri ile devam etti. Spor branşlarının toplu
gösteri yaptığı programda okçuluk, bilek güreşi,
raketli oyunlar gibi spor faaliyetleri de temsili ola-
rak sergilendi. 

100. yılı idrak ediyoruz

Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal ödül töreni sıra-
sında yaptığı konuşmada, “Tüm sporcu öğrenci-
lerimizi tebrik ediyoruz. Türkiye çapında en güzel
dereceleri aldılar. İnşallah bunlar başlangıç olur.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bay-
ramımız kutlu olsun” dedi.Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz ise "Mustafa Kemal Paşa’nın en
büyük hazinesinin, zorluklar ile kurduğu Cumhu-
riyetin emanet edildiği genç kardeşlerim. Bizler
bugün burada hepimizin Atatürk’ünü anıyor;
Milli Mücadele’nin, milli şahlanışın 100. yılını
idrak ediyoruz. Bugünü anmak ne kadar önem-
liyse, Atatürk’ü anmak, anlamak, anlamlandır-

mak, Atatürk’ün koyduğu ufuk çizgisini, onun ül-
küsünü anlamak da her şeyden önemli. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’ni muasır medeniyetlerin
üzerine çıkaracak, koruyacak ve geleceği inşa ede-
cek yegâne unsur Türk gençliğidir. Bugün 19 Ma-
yıs’ın 100.yılını idrak ederken, cumhuriyetimizin
kuruluşunun 100. yılı olan 2023’e de lider ülke
Türkiye olarak ulaşmayı temenni ediyorum" ifa-
delerini kullandı. 

Ödüller verildi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bay-
ramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışma-
larda dereceye giren öğrenciler ödüllerini ilçe
protokol üyelerinden aldı. Taekwondo dalında 34
kg Minik-Yıldız Türkiye Şampiyonu Alara Akbaş
ile Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye derecesi
alan öğrenciler; 60 kg sağ kol Türkiye İkincisi Gül-
can Duran, 60 kg sol kol Türkiye Üçüncüsü Sele-
nay Akmercan, 70 kg sol kol Türkiye Üçüncüsü
Aleyna Öztürk ödüllerini İlçe Kaymakamı Ali Par-
tal’dan aldı. Liseler arası “100.yılda 19 Mayıs” ko-
nulu Kompozisyon, Resim ve Şiir yarışmalarında
dereceye giren öğrenciler; Şiir dalında birinci
Yunus Yürümez, kompozisyon dalında birinci
Emel Odabaşı, resim dalında birinci İlknur Mu-
hacir ödüllerini Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz’dan teslim aldı. 

PAZARTESİ 20 MAYIS 2019

S anat ve politika ilişkisi tartışmaları eski
bir tarihselliğe sahip olmakla birlikte,
özellikle Aydınlanma döneminden bu

yana daha yakıcı ve güncel bir hal almıştır.
Cenvantes’le başlayan roman sanatı, daha es-
kiden beri devam eden resim, tiyatro ve müzik
sanatı Aydınlanma dönemiyle büyük bir sıç-
rama yapmış ve bununla birlikte 20. yy’nin
başlarında kitlelere daha kolay ulaşan, ulaştığı
ölçüde de yaygınlaşan sinema sanatı, politik
hayatla dolaylı ya da doğrudan bir ilişki içinde
bulunmaktadır.

***
Sanat ve politika ilişkisi veya ‘ilişkisizliği’,

birçok tartışmalara konu olmuş, zengin bir li-
teratüre sahiptir. Toplumsal yaşamın büyük bir
alanı (hatta genellemeyle tümü diyebiliriz), po-
litik hayatın kapsayıcılığı içerisindedir. İşte
tam bu noktada iktidar, sanat ve politika ilişki-
sinin merkezinde yer alır. Tarihte de görüldüğü
üzere sanatçı ve sanat, genel olarak hep ikti-
darlar tarafından kıskaca alınarak bir ege-
menlik aracına dönüştürülmeye çalışılmıştır.  

Sanat her ne kadar politik hayatın atmosfe-
rinden şu veya bu yönde etkilense de politik ha-
yata karşı kendine bağımsız bir alan inşa eder.
Edemediğinde ise ya sanat olmaktan çıkar ya
da yoluna devam edemez. Özgür bir politik
hayat, sanatçının önünü açar ve sanatın her
alanı bir çiçek bahçesine döner. Totaliter, faşist
ve her türlü baskıcı bir politik hayatta sanatçı
kıstırılır, ezilir ve sanatın hemen her alanı bir
çölleşmeye zorlanır.  

***  
İktidarın sanatçıyla ve sanatla 

sorunu nedir? 
Bilumum baskıcı iktidarlar, sanatı kendi po-

litik anlayışı içerisinde kendine hizmet aracı
olarak görmek isterler. İster ki sanatçı onun
propagandisti, eserleri ise propaganda araçları
olsun. İktidar kendini öven, politikasını destek-
leyen romanlar, heykeller, müzikler, filmler, ti-
yatrolar yapılsın ister. Çünkü sanat, toplumun
ve bireyin geleneksel, kültürel, ahlaksal, moral
ve politik yaşamında kapsayıcı bir etkinliğe sa-
hiptir. İktidar bunun bilincinde olarak sanat-
çıyı kendine tabi kılmaya çalışır. 

Ancak tam bu noktada işin doğası gereği
ortaya bir sorun çıkar. İktidar kendi meşre-
bince sanatçı ve sanat istiyor ya; işin doğası
gereği, sanatçıya baskı yapıldığı için ortaya bir
sanat ürünü çıkarılamaz! Yani sanatın sanat
olabilmesi için, özgürlük şarttır! Sanatçı özgür
ve güvenli bir ortamda eserini ne iktidarın poli-
tik tutumuna ne de toplumun cari kuralla-
rına/anlayışına göre değil, kendi istediğince
üretebilmelidir. Sanatçı eserine hayalini, tasa-
rımını, bilgisini, duygusunu ancak böyle kata-
bilir. Falanın emriyle, filan ideolojinin bakışıyla
sanat olmaz!

AKP Neden Kültür İktidarını Kuramadı 

Bir kültür iktidarından söz edilebilir mi?
Yani kültürün iktidarı olur mu? Tamam, ikti-
darların bir kültürü vardır ama, iktidarlar kül-
tür inşa edebilir mi? Kültür önsel olarak bir
bilgiyi gerektirir. Bilginin ketlendiği bir top-
lumda, kültür ve sanatın anlamlandırılması
mümkün müdür? İşin bu boyutuna girmeden
AKP iktidarının kültür-sanatla ilişkisine 
değinelim. 

AKP 17 yıldır iktidarda. Erdoğan, iktidarı
dönemi boyunca ülkede az da olsa var olan de-
mokratik kurumları ve temayülleri yok ederek
inşa ettiği tek kişilik yönetim gücünün doruk-
larında diyebiliriz. Bütün kurumların ve gücün
tek kişide toplandığı yönetimlerde (buna -ba-
badan oğula geçişi saymazsak- modern mo-
narşi diyebiliriz), gücün sahibi her şeyin emirle
yürütüleceği yanılsamasına kapılıyor ki, Erdo-
ğan’da da böyle bir güç zehirlenmesi var. Er-
doğan, kültür ve sanatın da bir iktidar aracı
olabileceğini ve bunun üzerinden bir iktidar
inşa edileceğini sanıyor.

***
Halbuki kültür ve sanat, şuraya köprü yapa-

lım, buraya imar izni verelim, şu malların ver-
gisini artıralım der gibi emir, tamim, yasa gibi
bürokratik işlerle yönetilemez.

Tarihte her türden baskıcı ik-
tidarların sanatla sorunları oldu. Örneğin Hit-
ler Almanya’sında daha 1933 yılında Nazi
Propaganda Bakanı Joseph Goebbels, kültü-
rün korunması ve saflaştırılması için sanatın
Nazi hedefleriyle uyumlu hale getirilmesini
emretti! Bunun ilk uygulamalarından biri de
10 Mayıs 1933'te Berlin Opera Binası'nın
önünde, ‘Alman ruhuna’ ters düşen kitapların
yakılması töreniydi. Sanatçılar faşizme teslim
olmadılar ya ülkeden kaçtılar ya öldürüldüler
ya kamplara gönderildiler ya da susturuldular.
Nazi Almanya’sında doğru düzen sanatçı kal-
madı. Bildiğim kadarıyla Carl Orff gibi birkaç
yetenekli müzisyen kaldı. Edebiyat bitirildi.
Bolca Nazi propaganda filmleri, ari ırkı temsil
eden devasa heykeller yapıldı.

***
Sanatçı özgürlük ister çünkü sanatın doğa-

sında eleştirellik, gerçeğin estetik yoluyla ifade
edilmesi ve imgelemin sanat ürününe çekince-
siz yansıtılması bulunur. Bunları ifade edeme-
yen sanatçı, ne üretebilir ki?

***
Türkiye’de böyle bir ortam var mı?  
Erdoğan birkaç defa çevresine sanatçı diye

adlandırdığı kişileri topladı. Birlikte resimler
çektirdiler vs. Dikkat edilirse bunların içeri-
sinde şarkı-türkü söyleyenlerin dışında hiçbir
sanatçı yoktu. Erdoğan bunlar yoluyla top-
lumda bir etki yaratamadığını gördü ama, el-
deki malzeme buydu!  

***
Ekrem İmamoğlu, bir öğrencinin kendili-

ğinden ama zekice söylediği “Her Şey Güzel
Olacak” isabetli ve etkileyici sözünü seçim slo-
ganı yaptı. Bu söz, 31 Mart seçimlerinin YSK
tarafından iptalinin toplumun büyük bir kesi-
minde yarattığı haksızlık ve hukuksuzluk tep-
kisine tam denk düştü. Çok sayıda sanatçı ve
toplumda tanınırlığı olan kişiler de “her şey
güzel olacak” şeklinde tweetler attı. Bu durum
iktidarı, onun medyasını ve trollerini çıldırttı.
Tweet atan kimileri daha önceden Erdoğan’la
aynı karede bulunanlardan olduğu için, ‘ekme-
ğimizi yediler, bize ihanet ettiler. İnsan ekmek
yediği kaba pisler mi?’ şeklinde saldırılarda
bulundular. Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire
Başkanı Muhammet Safı, tweet atanların lis-
tesini tutarak sosyal medya ortamında yayın-
ladı. Tam da kendilerine yakışanı yapıyorlar!

*** 
Bu olanlar bize baskıcı iktidarların sanata

ve sanatçıya bakışlarını bir kez daha çok açık
biçimde ortaya koydu. AKP iktidarına ve Er-
doğan’a göre sanatçı, kendilerinin kulu kölesi
olacak çünkü onlara ekmek veriyormuş!
Yemek yedikleri denilen kap ise, AKP’li beledi-
yelerin panayır kıvamında düzenledikleri şen-
liklere şarkıcı olarak davet edilmeleriymiş.
İktidarın ve onun belediyelerinin sanatçıdan,
sanattan anladıkları bu kadar! AKP iktidarı-
nın ve Erdoğan’ın mizahla, edebiyatla, tiyat-
royla, sinemayla, resimle, plastik sanatlarla
ilişkileri, bunları sindirmek, yok etmek üzerine
kurulu. Bütün uğraşıları toplumun carisinde
geçerli olan kimi ünlüleri, şarkıcıları yanlarına
alarak bu kişilerin toplumdaki popülaritesi
üzerinden moral destek devşirmek amacında-
lar, yoksa sanat umurlarında değil!  

*** 
Özgürlüğün ve eleştirinin boğulduğu bir sis-

temde sanatçı istediği şekilde üretemediği için
zulüm altındadır. Sanatsal faaliyetlerin öz-
gürce icra edilemediği topluma da aynı zulüm
yapılıyor demektir.

***
Erdoğan, kedi şeklinde çizilmiş bir karika-

türüne dahi dayanamayıp çizeri Musa Kart’ı
mahkemeye verdi. Sonra da kalkıp neden kül-
tür alanında iktidar inşa edemedik diye soru-
yor. Sorusunun cevabını, bırakalım sanatın
diğer dallarındaki yoksunluklarını, mizaha bile
dayanamayan iktidar zihniyetinde araması
gerekir!        

Sanat ve politika
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E krem İmamoğlu, 19 Mayıs Ata-
türk'ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı'nda Samsun'a adeta çı-

kartma yaptı. Atakum'da halkla buluşan
İmamoğlu, konuşması öncesinde ve son-
rasında Samsunluların yoğun ilgisiyle
karşılaştı. ''Her şey çok güzel olacak'' slo-
ganları ve horon gösterisiyle karşılanan
İmamoğlu, kemençenin ritmine kayıtsız
kalamadı ve horona dahil oldu. İma-
moğlu, kurulan kürsünün yüksekliği ye-
terli olmayınca, "Hepinizi görmek
istiyorum" diyerek konuşmasını sandalye
üzerinde yaptı.

Kimseyle çatışmayacağız

Kendisini karşılayanlardan, "19 Mayıs'ın
100'ncü yılı bugün itibariyle, kalan her di-
limiyle, birilerine inat, o bir avuç insana
inat, herkesi kucaklayacağız. Hiçbir va-
tandaşımızı ayırmayacağız" talebinde bu-
lunan İmamoğlu, "Hiç kimseyle
çatışmayacağız. Herkesin bu milletin bir
evladı olduğunu farkında olacağız. Her-
kesin, bu toprakların, tam bağımsız Tür-
kiye'nin mücadelesinin bir neferi
olduğunu mutlaka yaşatacağız. Milli bir-
lik ve beraberliğimizin mutlaka savunu-
cusu olacağız. Cumhuriyetimizin
100'üncü yılına koşarken, tüm morali-
mizle bilimden, ahlaktan, kültürden, üre-
timden asla ve asla ödün vermeyeceğiz.
Çatışmanın değil, barışın ve uzlaşmanın
bir parçası olacağız" uyarısını yaptı. 

Hep birlikte kazanacağız

"İstanbul'da hem bir seçim mücadelesi
hem de demokrasi mücadelesi verirken,
sizlere söz veriyorum; güler yüzden, sa-

mimiyetten, içtenlikten hiç ayrılmayaca-
ğım" diyen İmamoğlu, "Her zaman gurur
duyacağınız bir yol arkadaşınız olacağım.
Özellikle bugün burada size bir sözü ha-
tırlatmak istiyorum. Genel Başkanım
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte gel-
dim. Hepinize selamını getirdim. Uçakta
gelirken, ''Samsunlu hemşehrilerime şunu
hatırlatmayı unutma'' dedi. ''Bütün Sam-
sunlu hemşehrilerim, İstanbul'da yaşayan
eşini, dostunu, evladını, akrabasını kim
varsa aramaya hazır mı? Eğer Samsunlu
dostlarım, hemşehrilerim bunu yaparsa,
hiçbir sorun yaşamayacağız. Size 2 mü-
cadele için söz veriyorum. Hem İstan-
bul'u kazanacağız hem de Türkiye'nin
demokrasisini kazanacağız. Hep birlikte
kazanacağız" ifadelerini kullandı. 

Kötü söz sahibine aittir

Seçime kadar kendisini lekelemeye çalışa-
caklarını belirten İmamoğlu, "Benim üze-
rimden politika yapmaya çalışacaklar.
Ağızlara alınmayacak sözler, laflar ede-
cekler. Ben, umursamayacağım. Siz de
umursamayın. Kötü söz, sahibine aittir.
Bırakın onlar, kötü söz söylemeye devam
etsin, biz İstanbul'a sevgi ve mutluluk
sözleri anlatalım. Bu ülkeye coşkuyu an-
latalım. Ben, bu güzel toprakların, Kara-
deniz'in evladı, uşağı olmaktan gurur
duyuyorum. Onun için, doğduğum bu
topraklara, yaşadığım kadim kent İstan-
bul'a, Türkiyemiz'e, milletimize, bu ülkede
yaşayan herkese layık olacağımı biliyo-
rum. Onun için, kalan günlerde hiç geril-
meyecek ve umutsuzluğa
kapılmayacağız. İşimize bakacağız" diye
konuştu. 

İSTANBUL

BIrIlerIne Inat 
kucaklaSacaGIz

Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

19 Mayıs nedeniyle Samsun'a giden Ekrem İmamoğlu büyük bir
kalabalık tarafından karşılandı. “Birilerine inat, o bir avuç insana
inat, herkesi kucaklayacağız” diyen İmamoğlu, “Benim üzerimden
politika yapmaya çalışacaklar. Ağızlara alınmayacak sözler, laflar
edecekler. Kötü söz, sahibine aittir” açıklamasını yaptı

Milli bir seferberliğe çıktık
"Biz, milli bir seferberliğe çıktık. Bunu adı; de-
mokrasi seferberliği" ifadelerini kullanan İma-
moğlu, "Birileri, kendi iktidarını kurma çabası
içinde endişeye kapılabilirler. ama biz, milletin
iktidarı için yola çıktık. Biz, İstanbul'un, sam-
sun'un, 81 ilin demokrasisi için yola çıktık. Ben-
den ve kendinizden kuşku duymayın. Bırakın
kuşku duyacağınız insanların sayısı bir avuç
kalsın. O aranızdan ''Ekrem abi'' diye bağıran o
küçücük çocukların gözlerinden öpüyorum. Gö-

receksiniz 23
Haziran ak-
şamı, her şey
çok güzel ola-
cak, her şey
çok güzel ola-
cak" şeklinde
konuştu. 

Bileğine güvenen
meydana çıksın! 
Silivri'de gereçekeşen 19 Mayıs gösterileri nefes kesti. Spor
branşlarının toplu gösteri yaptığı programda okçuluk, bilek güreşi,
raketli oyunlar gibi spor faaliyetleri de temsili olarak sergilendi

EROL ÇAKIR 
DELTA PLAZA YÖNETİM 

KURULU BAŞKANI
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Her şey 
güzel olacak
Ekrem İmamoğlu'nun sloganı
olan "Her şey güzel olacak"
sözünün sahibi Berkay, 
19 Mayıs'ı Bakırköy'de kutladı.
Kürsüden Gençliğe Hitabe'yi
okuyan Berkay, büyük bir 
ilgiyle karşılaştı

19 Mayıs ata-
türk’ü anma,
Gençlik ve spor

Bayramı gününü bir dizi et-
kinlikle kutladı. Bakırköy
Cumhuriyet Meydanı’nda
atatürk anıtına çelen bırakıl-
masıyla başlanan etkinliler
kapsamında gençlere ücret-
siz geçici atatürk dövmesi,
halka açık resim sergisi, en-
gelli çocuklarımıza tekne turu
organize edildi. 

Berkay'dan 
Gençliğe Hitabe

CHP İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkan adayı Ekrem
İmamoğlu'nun 23 Haziran İs-
tanbul seçimi için kullandığı
"Her şey çok güzel olacak"
sloganının sahibi Berkay 19
Mayıs atatürk’ü anma, Genç-
lik ve spor Bayramı kutlama-
larına yaşadığı yer olan
Bakırköy’de katıldı. Bakırköy
Özgürlük Meydanı’nda ger-
çekleştirilen törene katılan
Berkay, kürsüden “Gençliğe
Hitabe”yi okudu. Bakırköy
Belediye Başkanı Dr. Bülent
Kerimoğlu, vatandaşların da
yoğun ilgi gösterdiği Ber-
kay’ın ve bütün gençliğin
bayramını kutladı.

Hayaller 
engellenemez 
Bakırköy Belediyesi’nin Tür-
kiye yardım sevenler Der-
neği Bakırköy Şubesi işbirliği
ile düzenlediği etkinlikle be-
densel engelli, down sen-
dromlu ve omurilik felçlisi
çocuklarımıza ataköy Mari-
na’dan hareketle tekneyle
“Boğaz Turu” yapıldı ve ke-
yifli vakit geçirildi.

Her şey 
güzel olacak

19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor 

Bayramı
KUTLU OLSUN

Samsun’da
konuşan

İmamoğlu,
birlik ve

beraberlik
mesajları 

verdi.



2 3 Haziran'da önümüze gelecek olan
sandıkta sadece İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı'nı mı seçece-

ğiz yoksa gerçek demokrasiye geçiş mi
yapacağız. İşte onu yakın bir gelecekte gö-
receğiz milletçe. Yani başka bir deyimle
her şey çok güzel mi olacak yoksa bu gün-
lerimizi de arıyacak mıyız? Zaman tüm
çıplaklığıyla bunları gözler önüne serecek.

Bilindiği üzere 'bu halka hizmetkar ol-

maya geldik' diyenler malesef efendi ol-
muşlar. Hizmetkar ile efendi kelimelerinin
anlamları yer değiştirmiş olmalı. İstanbul
sevdalıları önce istanbula ihanet ettiler.
Kendi itirafları. 

İstanbul seçimleri sonunda çıkacak olan
oy sonuç ve toplamları ve başkanlığın
kime verilip kime verilmediği de sosyal
psikolojiyi ve içinde bulunduğumuz ekono-
mik krizin faillerini ödül yahut ceza yönte-
miyle cezalandırıldığı da çok netleşecektir.
Bir tarafa biz bu ihaneti çok sevdik buy-
run gelin ihanetlerinize devam edin mi di-

yecekler yoksa her ihanetin ağır
bir bedeli vardır. Ödeyeceksiniz ödemelisi-
niz mi diyecekler bu gerçeği de göreceğiz
kısmet olursa...

Ancak ülkemiz saygınlık ve prestij anla-
mında çok derin yaralar aldı seçimin tek-

rarı kararıyla. YSK bu riski asla göze ala-
mazdı, dolaylı olarak anlıyoruz ki çok
baskı altında kalmışlar ve özel istek üze-
rine bu karar alındı. Uzun yıllar konuşula-
cak. Kimi siyasiler alkış ve saygınlıkla
anarken kimileri de lanetle küfürle ve say-
gısızlıkla anacak. Bunu bilmeyen ve kabul-
lenmeyen de yok zaten.

Çok büyük kayıplar yaşanırken 
kitleler halinde ekonomik olarak etkile-
nenler kimselerin umrunda değil de beka
sorunuyla yola çıkıp kendi bekalarını kast
edenleri ya bizler anlayamadık yahut onlar

anlatamadılar. Çok iyi anlaşıldı oluşan
sonuç ve alınan seçim tekrarı kararıyla…
Gerçekten mevcut iktidarın ve cumhur iti-
fakının beka sorunu olmalı ki defalarca bu
konuyu sahada kullandılar.

Önemli bir hatırlatma her şeyin ve 
herkesin her an beka sorunu var. 
Kimse sonsuza dek yaşıyamaz ve iktidar
olarak da asla kalamaz, kalamamışlar da.
Onları kendi oy’larımızla ellerimizle meşru
olan sandık seçimiyle nasıl getirdiysek 
istediğimizde de iktidardan 
uzaklaştırabilmeliyiz. 

İstanbul seçimleri

İSTANBUL
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde İs-
tanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı seçilen Ekrem İma-

moğlu, AK Parti'nin seçim sonuçlarına iti-
razları nedeniyle mazbatasını tam 17 gün
sonra yani 17 Nisan günü aldı ve görevine
18 Nisan günü başladı. YSK'nin İstanbul
seçimlerini iptal ettiği 6 Mayıs'a kadar gö-
revde kalan İmamoğlu'nu neler yaptığı ise
kamuyounda çok tartışıldı. 

Binada ve sitede değişiklik

İmamoğlu'nun attığı ilk adım İBB'nin Sa-
raçhane'deki binasına Atatürk posterleri ve
Türk bayrakları asmak oldu. İBB'nin resmi
sitesine de Atatürk ve “Egemenlik kayıtsız
şartsız milletindir” sözü konuldu. Ekrem
İmamoğlu'nun ilk talimatı kurumdaki du-
rumu mercek altına almak için İSKİ, İETT
ve İBB'ye bağlı şirketlerde ikinci bir emre
kadar “ödeme, harcama, ihale, personel
alımı, araç kiralama, gayrimenkul kiralama,
alım satım” gibi tüm işlemleri durdurmak
oldu. İmamoğlu'nun İBB’nin elektronik veri
tabanı ve altyapılarında inceleme yapmak
üzere 2 belediye müfettişi ve belediye uz-
manlarını görevlendirmesine ilişkin talimatı
hakkında yürütmeyi durdurma kararı ve-
rildi. İmamoğlu'nun mazbatasının verilme-
diği 31 Mart-18 Nisan tarihleri arasında
gündeme gelen iddiaların ve ihbarların tes-
piti için çalışma yapması engellendi.

TC ibaresi eklendi

Yeni dönemin ilk İBB Meclisi'nde CHP'nin
Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ku-
rulması önerisine AK Parti karşı çıktı ve
gördüğü tepkiler üzerine geri adım atmak

zorunda kaldı. Böylece “Sosyal Hizmet Ko-
misyon”nun adının “Bağımlılıkla Mücadele
ve Sosyal Hizmetler Komisyonu” olarak
değiştirildi. İBB bünyesinde ilk kez Bağımlı-
lıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire
Başkanlığı kuruldu. İBB'nin Saraçhane'deki
başkanlık binasına ve hizmet binasına İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı
“T.C.” ibaresi eklendi. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, belediye personelinin 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak
için mesai bitiminde bir etkinlik düzenledi.
Kutlamada 1 Mayıs Marşı çalındı.

İndirim talimatları gönderildi

İmamoğlu, seçim kampanyasında vaat et-
tiği ulaşım ve su indirimi için 3 Mayıs 2019
günü Ulaşım Daire Başkanlığı'na ve İS-
Kİ'ye talimat verdi. Aylık öğrenci kartı bede-
linin 85 TL'den 50 TL'ye düşürülmesi, 0-4
yaş arası çocuklu anneler için ücretsiz ta-
şıma kartı, 0-12 yaş arası çocuklar için üc-
retsiz yolculuk hakkı, dini-milli-resmi
bayram günlerinde toplu taşımanın ücretsiz
olması için çalışma yapılmasını istedi. Ko-
nutlarda tüketilen suyun ilk 20 metrekü-
pünde yüzde 40 oranında indirime
gidilmesi için de çalışma yapılması için tali-
mat verdi. İBB şirketlerinden Halk Ekmek,
İmamoğlu'nun talimatı ile Ramazan ayında
satışa sunulacak pide fiyatına zam yapmadı
ve 2018 yılında olduğu gibi 1 TL'den satma
kararı aldı.

İndirimler hayata geçirildi

Ve bu sürecin sonunda 6 Mayıs akşamı
YSK İstanbul seçimlerini ve İmamoğlu'nun
mazbatasını iptal etti. İBB Meclisi'nin aylık

olağan oturumları 13 Mayıs günü İma-
moğlu olmadan başladı ancak mecliste
İBB'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğ-
lu'nun vaatleri AK Parti'nin de oyları ile tek
tek hayata geçirildi. Öğrenci akbilindeki in-
dirim, 15 Mayıs tarihli meclis oturumunda
kabul edildi ve 17 Mayıs'tan itibaren uygu-
lamaya konuldu. Öğrenciler için aylık mavi
kart ücreti 85 liradan 40 liraya düşürüldü.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Açık Öğ-
retim Sınavı, Liseye Geçiş Sınavı, KPSS'ye
girecek öğrenci ve görevlilere ücretsiz seya-
hat hakkı verildi. 3 günlük Ramazan Bay-
ramı boyunca toplu taşımanın ücretsiz
olması kararlaştırıldı. Daha önce yüzde 50
indirimli seyahat ediliyordu. 19 Mayıs
Gençlik ve Spor Bayramı'nda da ulaşım üc-
retsiz oldu. Daha önce resmi bayramlarda
indirim ya da ücretsiz ulaşım uygulamasına
gidilmiyordu.

Suda yüzde 46 indirim

İmamoğlu'nun suya indirimi vaadi de ha-
yata geçirildi. Kademeli olarak konutlarda
yüzde 46’ya varan oranda, işyerlerinde ise
yüzde 10 indirim yapıldı. 2015 yılında beri
uygulanan ve faturaları kabartan suya her
ay enflasyon oranından otomatik olarak
zam yapılması yönteminden vazgeçildi.
Artık yılda bir kez İSKİ Genel Kurulu sıra-
sında fiyatlar belirlenecek. Yeni bir uygula-
maya geçilerek İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi kapsamında “İnsani Su
Hakkı” uygulaması da getirildi. Buna göre
konutlarda tüketilen kişi başı her 2,5 metre-
küp suyun 0.5 metreküpü (500 litre) “İn-
sani Su Hakkı” kapsamında İstanbullulara
ücretsiz ulaşacak.
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19 gün İBB başkanı 
olarak kalan Ekrem 

İmamoğlu’nun bu süre 
zarfında ne yaptığı çok

tartışılıyor. Bu süreç
değerlendirildiğinde, 

aylık öğrenci kart ücreti 
85 TL’den 40 TL’ye indirildi, 

su fiyatlarına yüzde 
46’ya varan oranda indirim

yapıldı, dini ve resmi 
bayramlarda toplu taşımanın
ücretsiz oldu ve İBB binasına

yeniden T.c tabelası asıldı

Ahmet GÜÇBİLMEZ
KERVAN KAsAP

Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı
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IŞIK İLETİŞİM
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Anıl TALU
ANIL HALI
YIKAMA

Mehmet EKMEN

mehmet47ekmen@hotmail.com

DİCLEDEN DAMLALAR

Darbenin cevabını 
seçimDe vereceğiz
CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ
Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Küçükçekme-
ce'de düzenlediği iftar programında ko-
nuştu. "19 Mayıs'ın 100'ncü yılını, bir avuç
insanın demokrasimize darbe vurarak, bu
süreci elimizden almaya çalışması nede-
niyle kutlayamadık. Nasip olmadı" diyen
İmamoğlu, "İnşallah, 19 Mayıs'ın bu
100'ncü yılını, sizlerin gücüyle, omuz omuza
bizlere verdiğiniz katkıyla Türkiye'nin Cum-
huriyet bayramının 100'ncü yılında İstan-

bul'da hep birlikte kutlayacağız" ifadelerini
kullandı. 31 Mart sürecindeki katkılarından
dolayı ittifak ortağı İYİ Partililere teşekkür
eden İmamoğlu,"Ama ne yazık ki, mücade-
lenin sonunda, bir avuç insan demokrasi-
mize darbe vurarak, bu süreci elimizden
almaya çalışmıştır. Ama o bir avuç insanın
vurmak istediği darbenin cevabını, 23 Hazi-
ran'da hep birlikte vereceğiz. Bütün İstan-
bul'u, seçilmiş belediye başkanı olarak
gezeceğim. Her şey çok güzel olacak" dedi. 

Imamoğlu’nun
19 gunluk karnesI

Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı olduktan sonra  belediye çalışanlarıyla
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zincirler 
parçalandı

Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün
19 Mayıs 1919’da

Samsun’a çıkması ile birlikte
başlayan Milli Mücadelenin
100’üncü yıldönümü Büyük-
çekmece’de coşkuyla kut-
landı. Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, 19 Mayıs’ın bağım-
sızlıktan ödün vermeyen
Türk milletine vurulmak iste-
nen esaret zincirlerinin par-
çalandığı gün olduğunu
söyledi.

İlk kıvılcım 19 Mayıs'tır

Cumhuriyet Meydanı’nda
gerçekleşen ilk törene Hasan
Akgün gençlerle birlikte geldi.
Büyükçekmece gençliğinin
Atatürk Anıtı’na çelenk takdi-
minin ardından ilçede sivil
toplum kuruluşlarının çelenk
sunumu gerçekleşti. Saygı
duruşu İstiklal Marşı’nın
okunmasının ardından Bü-
yükçekmece Belediye Başkan
Danışmanı Tarihçi ve Yazar
Sacide Bolcan, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs
1919 tarihinde Samsun’da
başlattığı milli mücadelenin
tarihsel sürecini anlattı. Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, “19
Mayıs, bağımsızlığından
ödün vermeyen Türk mille-
tine vurulmak istenen esaret
zincirlerini parçalama karar-
lılığının ve Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kuruluşuna öncülük
eden Kurtuluş Savaşı’nın ilk
kıvılcımıdır” dedi.
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Galatasaray'ın yeni transferi olması beklenen Ryan Ba-
bel'in üç gün önce İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Sosyal
medyadan İstanbul'un içinde yer aldığı şehirleri paylaşan ve
"Bir sonraki durak neresi?" diye soran Hollandalı futbolcu,
tatiline başladı. Premier Lig'den düşen Fulham, eski Beşik-
taşlı Ryan Babel'in de arasında olduğu 9 futbolcu ile yolla-
rını ayırmıştı. Fenerbahçe, Katar ve Çin'den gelen teklifleri
geri çeviren Ryan Babel'in sarı kırmızılılarla bir görüşme
daha yapması bekleniyor.

Haydi kırmızı kafa

Öte yandan Ryan Babel'in Galatasaray'ın Başakşehir ile oy-
nayacağı karşılaşmayı da statta takip edeceği iddia ediliyor.
Donk, yakın dostu olan Babel'i "Haydi gel kırmızı kafa" diye-
rek Galatasaray'a davet etmişti. Gelen bilgilere göre, sezon
sonunda sözleşme imzalaması beklenilen Ryan Babel, Ga-
latasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret alacak. Ay-
rıca bedelsiz olarak geleceği için 2.2 milyon euro da imza
parası ödenecek. Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında Depor-
tivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçirdiği 2
yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'a
transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu, Fulham'da çıktığı 16
maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı vermişti.

Y ıllardır Çatalca ilçemizi başarıyla
temsil eden karate takımı olarak bu
yıl da ilçemize 2 milli sporcu kazan-

dırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Antalya
ilinde düzenlenen Türkiye Minik Yıldızlar
Milli Takım Seçmeleri Karate Şampiyona-
sı'nda 2 milli sporcu çıkarmanın mutlulu-
ğunu bu yıl da yaşadık. Ülkemizi
Gürcistan'da yapılacak Karadeniz Hazar Ül-
keleri Karate Şampiyonası'nda temsil edecek
milli sporcularım Gözde Baydemir ve Melis
Keske'ye şimdiden başarılar dilerim.

Başarılarımıza devam derken bir başarı
kolay olmuyor her zaman yazıyorum destek
varsa başarıda var. Bizlere her zaman des-
tek olan Çatalca önceki dönem belediye baş-
kanımız Sn. Cem Kara'ya şükranlarımı
sunarım bizlere desteklerinden dolayı Allah
razı olsun kendisinden. Bu dönem Çatalca
belediye başkanımız seçilen Sn. Mesut
Üner'in de desteğine olan inancımız tam.
Çatalca'nın evladı sporun içinden gelen biz-
leri iyi bilen spora dair ne yapılmasını çok
iyi bilen Üner'den, Çatalca'daki spor camiası
olarak çok umutluyuz.

Mesut başkan ve meclis üyeleri hepsi Ça-
talca'yı çok iyi bilen ekip. Çatalca'nın değer-
lerine sahip çıkacaklarından şüphemiz yok
meclis üyelerinden ve belediye başkanımız-
dan isteklerimiz vardır tabiki bu istekler ta-
mamen başarılı sporcularımıza destek
yönündedir. Şöyleki ilçemizde milli takımda
ülkemizi temsil eden ve Türkiye şampiyona-
sında ilk üçe giren Balkan şampiyonasında
ilk üçe giren şampiyon olan sporcularımıza
belediye meclisinden geçmek şartıyla bu ba-
şarılı sporcularımıza ödül verilirse daha
güzel olur.

Bütün gençlerimizi spora teşvik eder ba-
şarı oranımızı artırırız. İlçemizi daha çok
alanlarda tanıtırız. Bu ödülü verme hakkı
vardır belediyelerin yasada vardır örnek be-
lediyelerin uygulaması vardır. Kağıthane,
Zeytinburnu Belediyeleri, Türkiye şampiyo-
nasında ilk üçe girenlerin milli takımda ilk
üçe girenlerin meclis kararıyla ödüllendir-
mesi belediye meclislerinden geçmiştir.
Umarım bu uygulama bizim ilçemizde de
hayata geçirilir. Bu konuda yeni seçilen bele-
diye başkanımız Üner ve ekibinden ümitliyiz
destek sizden başarılar bizden durmak yok
başarılarımıza devam.

Başarılara devam
ediyoruz

Muzaffer MUYAN
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S por Toto Süper Lig'in 33. haftasında
sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup
eden Trabzonspor, Teknik Direktör

Şenol Güneş’in görev yaptığı 2010-2011 se-
zonundan sonra 3 büyükler olarak adlandı-
rılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı
aynı sezon içerisinde yenme başarısını Ünal
Karaman yönetiminde gösterdi. Bordo-ma-
vililer söz konusu sezonda sahasında oyna-
dığı maçlarda Fenerbahçe’yi 3-2, Beşiktaş’ı
1-0 ve Galatasaray’ı 2-0’la geçmişti. Bu
sezon ise evinde Galatasaray’ı 4-0, Fener-
bahçe ve Beşiktaş’ı da 2-1 yenerek 8 sezon
sonra bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

Güneş’in ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Kara-
man, hocası Şenol Güneş’in ardından
bordo-mavili takımda görev yapan teknik
adamlar arasında bu başarıyı gösteren tek
isim oldu. 2010-2011 sezonunda Trabzons-
por’u çalıştıran Şenol Güneş’ten sonra 7’si
yerli, 2’si yabancı olmak üzere 9 teknik adam
görev yaptı. Güneş’in takımdan ayrılmasın-
dan sonra da Tolunay Kafkas, Mustafa
Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodziç,
Ersun Yanal, Shota Arwaledze, Sadi Tekeli-

oğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman tek-
nik direktörlük görevlerini üstlendi.
Trabzonspor, Süper Lig'de 3 büyüklere karşı
son 8 sezonun en iyi dönemini yaşadı.
Bordo-mavililer Beşiktaş, Galatasaray ve Fe-
nerbahçe karşısında oynadığı 6 maçta 3 gali-
biyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak
son yılların en çok puanını topladı. Karade-
niz ekibi, söz konusu rakipleri karşısında
2010-11 sezonunda 15 puan elde ederken,
bu sezon ise 11 puan toplamayı başardı.
Trabzonspor, 3 büyüklere karşı 2011-2012'de
5, 2012-2013'te 4, 2013-2014'te 2, 2014-
2015'te 8, 2015-
2016'da 3,
2016-2017'de 7,
2017-2018 sezo-
nunda da 6 puan
aldı. Karadeniz tem-
silcisi, bu sezon
evinde rakipleri kar-
şısında oynadığı
maçlarda sahadan
galibiyetle ayrılırken,
deplasmanda ise 2
beraberlik ve 1 ye-
nilgi aldı. DHA

Atiba’yla 
1 sene daha

Beşiktaş'ta Atiba'nın sezon sonunda bi-
tecek sözleşmesinin 1 yıl daha otoma-
tik olarak uzadığı öğrenildi. Beşiktaş’ın
orta sahadaki deneyimli ismi Atiba
Hutchinson bu sezon Süper Lig’deki 26.
maçını Trabzonspor’a karşı oynadı. Ka-
nadalı oyuncunun sezon sonunda bite-

cek sözleşmesinin 1 yıl daha otomatik
olarak uzadığı öğrenildi. 26 lig ma-
çında görev yapan Atiba’nın sözleşme-
sindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunun
devreye girdiği ve 36 yaşındaki oyun-
cunun bir sezon daha siyah-beyazlı for-
mayı giyeceği ifade edildi.

Süper Lig’de dün akşam oynanan maçta sahasında Beşiktaş’ı 2-1
mağlup eden Trabzonspor, bu sonuçla Galatasaray, Fenerbahçe ve
Beşiktaş’a karşı 8 sezon sonra bir ilke imza atmış oldu

Beşiktaş'ta
gerçekleşen
Olağan Seçimli
Genel Kurul’da
4 bin 899 oyun
2921’ini alarak
yeniden başkan
seçilen Fikret
Orman, 19
Mayıs münase-
betiyle kulübün
websitesi üze-
rinden bir açık-
lama yayınladı.
İşte Fikret Or-
man'ın mesajı;
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Ata-
türk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da
başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesinin
100. yılının coşkusunu yaşıyoruz... Cum-
huriyet'e yaraşır yepyeni bir neslin zihin-
sel ve bedensel eğitiminde, Türk
sporunun gelişiminde daima Ata'sının
hizmetinde olan camiamız için Gençlik ve
Spor Bayramı olarak ilan edilen bugün,
çok daha anlamlı ve gurur verici bir tarih-
tir. 19 Mayıs'ı Türkiye'ye armağan eden
en büyük Beşiktaşlı Atatürk'tür; 19 Ma-
yıs'ı, Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüş-
türmek ise bir Beşiktaş zaferidir.
Kurucularımızdan Ahmet Fetgeri Aşe-
ni'nin 1935 yılında kulübümüz adına yap-
tığı önerinin kanunlaşması sonrasında
"19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı"
büyük bir coşkuyla, büyük bir onurla ne-
sillerden nesillere kutlanmaya devam et-
mektedir. 1981 yılından bu yana
"Atatürk'ü Anma Günü" olarak da kutla-
nan bu anlamlı günde; Türk gençliğinin
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı
coşkuyla kutlarken, Ulu Önderimiz Ata-
türk ve silah arkadaşlarını da minnetle
anıyorum.”

Fikret Orman
19 Mayıs’ı kutladı

Ribery bombası
Ribery'nin, Fransız ekibi Marsilya ve Galatasaray'dan teklif-
ler aldığını yazan France Football, sarı-kırmızılı kulübün bu
transfer için harekete geçtiğini bildirdi.  Bayern Münih for-
masıyla Frankfurt karşısında taraftara veda eden Ribery'nin
yeni sezonda hangi takıma gideceği merak konusu olurken,
Fransız basını, yıldız oyuncunun seçenekleri arasında Ga-
latasaray'ın da yer aldığını duyurdu. Ribery'nin, Fransız
ekibi Marsilya ve Galatasaray'dan teklifler aldığını yazan
France Football, sarı-kırmızılı kulübün bu transfer için ha-
rekete geçtiğini bildirdi. Tecrübeli futbolcunun, Suudi Ara-
bistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olasılıklarını da
gündemde tuttuğu belirtildi.

15'İNCİ FÜZE ÜS 1’İNCİ NİKE FİLO KLIĞI 003 GM NO'LU ER YEMEKHANESİ VE 005 GM NO'LU ER
YATAKHANESİ BİNALARININ ÇATI ONARIMININ YAPILMASI

15.FÜZE ÜS K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (998715)

15'inci Füze Üs 1’inci Nike Filo Klığı 003 GM No'lu Er Yemekhanesi ve 005 GM No'lu Er Yatakhanesi Binaları-
nın Çatı Onarımının Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2019/242528
1-İdarenin
a) Adresi : ALEMDAG 34796 ALEMDAĞ ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163123982 - 2163120276
c) Elektronik Posta Adresi : kamilakgun@hvkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Ad. Bina Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Datça/MUĞLA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 50 (elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 15'inci Füze Üs K.lığı Turgut ÖZAL Cad. Çatalmeşe 

Mah. Malzeme Yönetim K.lığı Yerleşkesi (Orman Kışla) 
Alemdağ-Çekmeköy/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 11.06.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriter-
ler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri 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 işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafın-
dan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 ora-
nından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan  BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri
benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 85 TRY (Türk Lirası) karşılığı 15'inci Füze Üs Mal-
zeme Yönetim K.lığı Yerleşkesi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 15'inci Füze Üs K.lığı Malzeme Yönetim K.lığı Yerleşkesi adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan is-
tekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Fırtına gençleri ile esmeye devam
ediyor... Öze dönüş politikası kapsa-
mında altyapısından çıkardığı
Uğurcan, Hüseyin, Abdulkadir Par-
mak, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Ya-
zıcı gibi gençlere şans veren ve bu
isimlerle başarıyı yakalayan Bordo-
Mavililer, Beşiktaş karşısında da
gençleri ile güldü. Uğurcan Çakır
maç boyunca kritik kurtarışlarla ga-
libiyette büyük rol oynarken, Hüse-
yin Türkmen de savunmada
kusursuz bir performans sergiledi.

Novak’ın attığı golde Abdülkadir
Ömür harika bir asiste imza atar-
ken, galibiyeti getiren ikinci golde
ise Abdulkadir Parmak ile Yusuf Ya-
zıcı’nın imzası vardı. Beşiktaş karşı-
sında bir kez gol pası veren
Abdülkadir Ömür, bu sezon Fener-
bahçe’ye karşı oynadığı 2 maçta da
2 asist yapmıştı. Yusuf Yazıcı ise Ga-
latasaray mücadelesinde 1 asiste
imza atarken, Fenerbahçe ve Beşik-
taş ağlarını da birer kez sarsmayı
başardı.

Büyük oynuyorlar

FIRTINA KOPTU

Babel İstanbul'da




