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Partisinin grup toplantısında
konuşan CHP Lideri Kemal

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'nın "karnını doyuruyorsun hâlâ
oy vermiyorlar" sözlerini hatırlata-
rak, "Kim kimin karnını doyuruyor?
Onlar senin karnını doyuruyor.
Onlar sayesinde rüyanda bile göre-
meyeceğin maaşlar alıyorsun, Sa-
raylarda oturup tropik meyve
sularını içiyorsun" dedi. 
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Onların sayesinde
karnın doyuyor!

İYİ Parti lideri Meral Akşe-
ner, İBB seçiminin yenilen-

mesine ilişkin YSK kararını
unutmayacaklarını belirtti. YSK'ya
yönelik eleştirilerde bulunan Akşe-
ner, "Hiçbir yalan bu hakikati değiş-
tiremez. Mesele apaçık ortadadır. 6
Mayıs, 28 Şubat'ın kopyasıdır. 6
Mayıs'ta, millet iradesi 'hack'len-
miştir" eleştirisinde bulundu.
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Millet iradesi 
hacklenmiştir

HDP Eş Genel Başkanı
Sezai Temelli, Yüksek Seçim

Kurulu'nun (YSK), İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı seçi-
minin iptaline ilişkin açıklanması
beklenen gerekçeli kararla ilgili,
“Bu haksızlıkları, hukuksuzlukları
200 sayfaya sığdıramazsınız. 23
Haziran seçimlerinde yendiğimiz
iktidarı bir kez daha yeneceğiz”
diye konuştu. 
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iktidarı bir kez 
daha yeneceğiz

AK Parti Bitlis milletve-
killeri İstanbul’daki

hemşehrileriyle buluştu. Bitlis-
lilere seslenen Milletvekili
Cemal Taşar, “İstanbul seçimi
sadece bir belediye başkanlığı
seçimi değildir.  İstanbul dü-
şerse her taraf düşer. Ümme-
tin lideri Recep Tayyip
Erdoğan’ı aşağı düşürmeye
çalışanlara biz asla müsaade
etmeyeceğiz” çağrısında 
bulundu. I SAYFA 6
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İstanbul düşerse 
her taraf düşer!

Çatalca Belediyesi'nin
düzenlediği iftar yemeği

programında Başkan Mesut
Üner, AK Parti İstanbul 3.
Bölge Milletvekili Nevzat 
Şatıroğlu, Meclis Üyeleri, Ça-
talca Belediyesi personelleri ve
aileleri bir araya geldi. Başkan
Üner, “Çatalca Belediyesi ola-
rak büyük bir aile olduğu-
muzu söylüyoruz. Bu akşam
bunu bir kez daha gördük”
diye konuştu. I SAYFA 4
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Çatalca Belediyesi
büyük bir ailedir

Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan

Akgün, belediye personeli ve
aileleriyle iftar sofrasında bir
araya geldi. Burada konuşan
Akgün, "Sizlerle beraber çıktı-
ğım bu yolda sizlerle birlikte
başarmaya devam ediyorum.
Siz değerli hizmet ekibimin
çalışma temposunu her geçen
gün daha da arttırdığını görü-
yorum" diye konuştu. I SAYFA 4
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Birlikte başarmaya 
devam ediyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,
merkez teşkilatı, adliyeler ile

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam
edileceğini bildirdi. Gül, Twitter hesa-
bından yaptığı paylaşımda, yeni perso-
nel taleplerinin Başkan Recep Tayyip
Erdoğan tarafından onaylandığını be-
lirtti. Gül, bu kapsamda zabıt katibi,
infaz koruma memuru, icra katibi, mü-
başir ve destek personel alımı ilanına yıl
içerisinde çıkacaklarını ifade etti.
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Ekrem imamoğlu sadece sayıştay denetimi ile ibb'de ortaya çıkan 
zararın 753 milyon lira olduğunu belirtti. ihtiyaç dışı araç masrafının
120 milyon olduğunu ifade eden imamoğlu, "son 6 yılda hiç uygulan-
mayan fikir projelerine 226 milyon lira harcandı. yıllık faiz yükü 8
kat artarak 149 milyon liradan 1 milyar 155 milyon liraya çıktı" dedi

CHP adayı Ekrem İmamoğlu, 18 günlük
kısa görev süresi içinde 25 yıldır AK Parti

tarafından yönetilen belediyedeki vahim mali tab-
loya ilişkin çok çarpıcı verilere ulaştı. İmamoğ-
lu'nun hazırladığı İBB'nin israf tablosuna göre
Sayıştay denetiminde ortaya çıkan zarar 753 mil-
yon TL. İhtiyaç dışı araç masrafı 120 milyon TL.
İmamoğlu'nun tespitlerine göre İBB'nin kötü mali

yönetimi sonucu 2019 yılı faiz gideri 1.1 milyar
TL. İBB'nin 13 bin 600 kişilik personel gideri ise
1.3 milyar TL. İBB'nin son 5 yılda faiz yükü 8 kat
arttı ve bu sürede sadece 27.5 km metro hizmete
alınabildi. 2014-2019 yılları arasında borçlanma
4.5 kat artarak 6 milyar TL'den 27 milyar TL'ye
çıktı. Yıllık faiz ise 8 kat artarak 149 milyon lira-
dan 1 milyar 155 milyon liraya yükseldi. 
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İMAMOğLU'NUN ulaştığı verilere göre
İBB'nin şirketlerinde de kötü bir mali tablo

hakim. Beltur 2018 yılında 264 milyon lira ciro
yaparken sadece 134 bin TL yani 10 binde 5 ora-
nında kar etti. İSPARK 2018 yılında 351 milyon
lira ciro elde ederken binde 3 oranında yani sa-
dece 1.07 milyon lira kar edebildi. İSPARK son
beş yılda toplam 1.3 milyar lira ciro yaparken yal-

nızca 17-18 milyon lira kar etti. İmamoğlu, son 3
yılda İBB web sitesi için 80 milyon lira harcandı-
ğını da ortaya çıkardı. Son 6 yılda sadece tek bir
müdürlükte uygulanmayan fikir projelerine 226
milyon lira harcandı. Araç kiralama tablosuna
göre de İBB'de 643 yöneticiye bin 717 makam
aracı, İSKİ'de 124 yöneticiye 874 makam aracı,
İETT'de 48 yöneticiye 150 makam aracı düşüyor. 
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5 YILDA BORÇLANMA TAM 4 BUÇUK KAT ARTTI

643 YÖNETİCİYE BİN 717 MAKAM ARACI DÜŞÜYOR

HALKIN PARASI ÇARÇUR EDİLMİŞ
Plansız, halkın yararına olmayan verimsiz projelerle ilgili de tablo hazırlayan İmamoğlu, Kurtköy Formula 1 
Pisti'ne 205 milyon dolar harcandığını, pistin 2012 yılından itibaren otopark olarak kullanıldığını, Olimpiyat
Stadı'na 200 milyon dolar harcandığını şimdi 120 milyon dolar yatırımla yıkılıp yeniden yapılacağını söyledi. 
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Esenyurt belediyesi'nden yapılan
açıklamada kreş fiyatlarının aK Parti
döneminde arttığı belirtilerek, cenaze
nakliye ve otobüs hizmetlerinin 
aksamadan devam ettiği belirtildi

Esenyurt Belediyesi
basına yansıyan bazı

iddialar üzerine açıklama
yaptı. İddiaların tamamının
yalanlandığı açıklamada,
kreş ücretleri hakkında Sa-
yıştay müfettişlerinin rapor-
larına dikkat çekilerek, “Bu

doğrultuda AKP döne-
minde 18 Ekim 2018 tarihli,
meclis kararı ile ücretler art-
tırılmıştır. Kreşlerimizde
2016 yılından bu yana
devam etmekte olan dersler-
den hiç biri sonlandırılma-
mıştır” ifadeleri kullanıldı. 
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ÜCRETLER AK PARTİ DÖNEMİNDE ARTTI

Açıklamada belediyeci-
lik kapsamında yapılan

sosyal yardımların devam et-
tiği belirtilerek, “Yardım kartı
sahiplerinin ihtiyaç durumu
da düzenli olarak kontrol
edilmektedir. Cenaze nakliye
ve otobüs tahsis hizmetleri

hiçbir aksama olmadan
devam ederken, Belediyenin
tüm kültür
merkezlerin-
deki etkinliklerin
de tamamı ücret-
sizdir” bilgisi 
verildi. 
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SOSYAL YARDIMLAR İPTAL EDİLMEDİ

kadinlar
yOl KEsTi!

Başakşehir'in Altınşe-
hir Mahallesi’nde ka-

dınlar, yol kapatma eylemi
yaptı. Kadınlar, uyuşturucu
satıcıları nedeniyle çocukla-
rını parka dahi yollayama-
dıklarını söyledi. Mahalle
sakini Saadet Benli, “Ço-
cukları okula götürüyoruz.
Köprünün başında 4-5 tane
uyuşturucu satıcısı. Çocuk-
ların telefonunu alıyorlar.
Biz 'yapmayın etmeyin' diyo-
ruz. 'Bak geçen gün attığımız
ceset gibi sizi de atarız' di-
yorlar. Korkuyoruz. Ekmek
peynir gibi
uyuşturucu
satıyorlar”
dedi. I SAYFA 6
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AK Parti İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Binali

Yıldırım, iftarda Yılmaz ailesini evinde
misafir etti. Binali Yıldırım, Twitter
üzerinden kendisine mesaj atan ve if-
tarda misafir etmek istediklerini söyle-

yen Adem Yılmaz'a “Sevgili kardeşim,
mesajlarını okudum çok mutlu ol-
dum. Sizleri evimde misafir edeyim,
bu akşam iftarımızı beraber yapalım”
diye yanıt verdikten sonra, Yılmaz 
ailesini evinde iftarda ağırladı.
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Payını satışa

cikardi
İtalyan inşaat şir-
keti Astaldi İstan-

bul'daki üçüncü boğaz
köprüsündeki payının
satışı için görüşmelere
tekrar başladı. Astaldi iş-
lerine devam edebilmek
için alacaklılardan ko-
runma çerçevesi kapsa-
mında faaliyetlerini
yürütüyor. İtalyan şirket
Astaldi, 2018 yılının
eylül ayında konkordato
ilan etmiş, bunu kriz yö-
netim aracı kullanmak
için yaptığını belirtmişti. 
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neden obezite
oluyoruz?
Sayfa 2

basına yansıyan iddialar yalanlandı

Adliyeler ile Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürlüğü bünyesinde 
11 bin 78 personel istihdam edilecek.

Takipçisiyle iftarda buluştu
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226 milyon harcandi
Uygulanmayan fikir projelerine
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S abah uyanınca, uyku mahmurluğu
içinde, bir gözüm aşağı bir gözüm
yukarı bakarken banyoya gitmeden

evvel, kahve cezvesini ocağa koymak genel-
likle ilk işimdir. O,”kırk yıl hatırlı” kahveyi
içmeden kolay kolay kimse beni evden çıka-
ramaz. Ola ki bir şekilde çıkmak duru-
munda kaldım diyelim. O zaman da en
uygun yer bulunup, arada derede o kahve
mutlaka içilecek...!Zira benim gözler aynı
hizaya biraz zor gelir.

***
Dün gece kitap okurken İstanbulluların

ilk kahve ile buluşma hikayesine denk gel-
dim. Eski Fransız Devlet Bakanı Talley-
rand’ın “Şeytan kadar kara, cehennem
kadar sıcak, melek kadar saf, aşk kadar da
tatlı” olarak betimlediği kahvenin hikaye-
sini, Refik Ahmet Sevengil’in kitabından bu
konu ile ilgili yazmış olduğu bölümü, ol-
duğu gibi size aktarmaya  karar verdim.
Okumamış olanların ilgisini çekeceğini

umuyorum. Bu arada kitabın ilk baskısının
1927 yılında yapıldığını da belirteyim. 

İsterseniz önce mis gibi bir köpüklü
kahve yapın, sonra okumaya başlayın.

***
Kanuni Sultan Süleyman zamanında İs-

tanbulluların damağı yeni bir zevk tattı.
1543 yılında gemilerle İstanbul’a ilk kez
kahve getirildi. Müthiş heyecan yarattı bu.
Hocalar her yenilik karşısında olduğu gibi
son derece bilgisizce kestirip attılar;

-Haramdır!
Aklı başında bilginlerden sayılan devrin

şeyhülislamı Ebusuud Efendi bile”Kömür
oluncaya kadar kavrulup yakılan nesnenin
yeme içmesi caiz değildir. Toplulukta içil-
mesi de hıristiyanlara benzemektir. Şeriata
uygun değildir ve sözü geçen maddelerin
zorla tutulup alıkonulması ve yok edilmesi
gereklidir.”diye fetva çıkarmış, kahve geti-
ren gemileri daldırıp yükleriyle birlikte de-
nize batırttmıştı. Ne var ki, her yasaklanan

şeye olduğu gibi kahveye
karşı da ısrarlı bir tutkunluk
sürüp gitti. 

***
1554 yılında Hekim adlı biri Halep’ten,

Şemsi adlı biri de Şam’dan İstanbul’a
kahve getirmişlerdi. Tahtakale’de bir dük-
kan açılmış, kahve pişirilip halka satıl-
maya başlanmıştı. İşte İstanbul’un ilk
kahvehanesi! Bu küçük kara maddeden alı-
nan sıcak ve siyah su, içenlerin başını garip
bir zevkle döndürmeye ve tutkularını gün-
den güne çoğaltmaya başlamıştı. Ne ya-
saklar, ne fetvalar İstanbul’un dört bir
yanında yer yer genel kahvehaneler açılma-
sına engel olamadı. Bu kahvehaneler de
eski meyhanelere benzer geniş, kagir yapı-
lardı. Fakat bunların çiçeklerle süslü bah-
çeleri, içinde fıskiyeler savrulan havuzları
vardı. İstanbul halkı bu kahvehanelerde

kat kat fıskiyeli havuzun, havanın içine
döne döne serpilen suları karşısında çev-
rede güvercinler kanat çırpıp hu hu’larla
sırdaş olurken, toprak kaselerle kahveler
içerler, sohbet ederler, bazen içlerinden biri
kitap okur, diğerleri dinlerlerdi.

***
Kahvehaneler, kapalı eğlence yerleri,

şehir içinde yaygınlaşırken dışında da me-
sirelere, gezinti yerlerine istek günden güne
artıyordu. Kanuni Sultan Süleyman zama-
nında Kağıthane’de çadırlar kurulup genel
şölenler verilmeye başlanmıştı.

***
Kanuni Sultan Süleyman döneminde fet-

valarla içilmesi yasaklanan ve denize dök-
türülen kahvelerden sonra İstanbul’a
yeniden kahve getirilmiş, yasaklara kulak
asılmamış ve halk büyük bir istekle kahve
içmeye başlamıştı. Katip Çelebi şu satırları
yazıyor;”Ayrıca keyif sahipleri arasında,
keyiflerini besleyen, hayat bağışlayıcı bir
nitelik taşıyan bir fincan kahve uğruna can
vermek düşüncesi olabilirlik kazandı. Daha
sonra gelen müftüler izin fetvası verdiler.
Kahvehaneler zaman zaman yasaklanıp,

zaman zaman da izinle açılarak birkaç yıl
böyle sürdü. 1591 tarihlerinden sonra ya-
saklanmadan kaldı. Her yerde bolca kahve
içilip, her sokak başında bir kahvehane
açıldı.”

***
Dördüncü Murat’ın tahta çıktığı yıllarda

ise tüm kahvehanelerin kapatılması emrini
vererek, kahve ile birlikte tütün, afyon,
şarap kullanımı da yasaklandı(1623)

Kullananların cezası ise ölümdü.Katip
Çelebi, Dördüncü Murat’ın yasaklarından
söz ederken de şunları söyler;”O zamandan
beri İstanbul kahvehaneleri bilgisiz kalpler
gibi yıkılmıştır!”

Dördüncü Murat’ın ölümünden sonra
tahta çıkan Sultan İbrahim zamanında
da(1639-1648)bütün keyif veren maddeler
yeniden kullanılmaya başlamış.

***
Ne demişler;“Gönül ne kahve ister ne 

kahvehane/ Gönül muhabbet ister kahve
bahane”

Doya doya, yasaksız ve fetvasız kahveni-
zin keyfini çıkarın. Afiyet olsun.

Sevgiyle kalın

İstanbul’a ilk kahve ne zaman geldi? Sevim Y. GÜNEY

guneys13@hotmail.com
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Memorial Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr.
Tolgay Akın, “22 Mayıs Dünya Obezite Günü” nedeniyle
obezitenin nedenleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi

Ü1. Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları
Ü2. Fiziksel aktivite yetersizliği
Ü3. Yaş, cinsiyet eğitim düzeyi, sosyo-kültürel
etmenler, gelir durumu
Ü4. Hormonal ve metabolik etmenler
Ü5. Genetik, psikolojik etmenler
Ü6. Sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler
uygulama
Ü7. Sigara ve alkol kullanma alışkanlığı
Ü8. Kullanılan bazı ilaçlar (antidepresanlar vb.)
Ü9. Doğum sayısı ve sık doğum aralığı
Ü10. Anne sütünün yetersiz alınması

Obeziteye yol açan faktörlere dikkat!
Obezitenin kalıcı tedavisi cerrahi
Obezitenin tedavisinde, diyet ve
egzersizle daha düşük oranda
başarı sağlanırken, cerrahide bu
oran oldukça yüksektir. Obezite
cerrahisi kişinin sadece estetik
görünümünü iyileştirmekle kal-
maz yaşam kalitesine de olumlu
katkı sağlar. Bu nedenle; kalp ve
damar hastalıkları, psikolojik bo-
zukluklar ve uyku apnesi gibi

hastalıklara karşı cerrahi ile ka-
lıcı kilo verilmesinin sağlanması
çok önemlidir. Obezite cerrahi-
sinde yöntem kişiye özel olarak
belirlenmektedir. Hastalar kon-
forlu bir ameliyat sürecinin ar-
dından kısa sürede iş ve sosyal
yaşamlarına dönebilme, uygun
planlama ile ideal kilolarına ka-
vuşabilmektedir.

Yazın gözünüze iyi bakın
Yazın kapıya dayandığı, güneşin tüm cömertliğiyle kendini gösterdiği bugünlerde göz sağlığımız açısından
son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Zira ozon tabakasındaki incelme nedeniyle güneşin zararlı ışınları
gözlerimizi her geçen gün daha fazla tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp,
gözlerde yaz risklerine ve alınması gereken önlemlere yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Güneşin zararlı ışınları retinayı
tahrip ederek katarakt ve kornea
hasarına hatta gözün görmesini

sağlayan sarı noktayı bozup kalıcı görme ka-
yıplarına bile yol açabiliyor. Görme merkezi
olarak bilinen sarı nokta, güneşin zararlı ult-
raviyole ışınlarından en fazla etkilenen ve yaş-
landıkça yapısı değişen bir bölge. Bu nedenle
bu bölgeyi güneş ışınlarından korumak en
önemli kurallardan birisi olarak karşımıza çı-
kıyor. Gölgede ya da bulutlu havalarda da
güneş gözlüğünüzü gözünüzden çıkarmayın.
Zira doğrudan güneşin altında kalmadan,
gölgede ya da büyük bir şemsiye altında otur-
mak bile güneşin zararlı ışınlarından korun-
mak için yeterli değil. Çünkü güneş ışınlarının
büyük bölümü bulutlardan da geçebiliyor.
Özellikle öğle saatlerinde çok daha dikkatli
olun.

Güneş gözlüğü şart

Lens kullanımı yaz mevsiminin vazgeçilmezi.
Her ne kadar çoğu lens markası ultraviyole
koruması olduğunu belirtse de güneş gözlüğü
kadar rahatlatıcı ve koruyucu olamıyor. Hem
lens ile oluşan kuruluğu önlemek hem de aynı
anda retinayı korumak amacıyla güneş göz-
lüğü de aynı derecede vazgeçilmez rol oynu-
yor. Bu nedenle lens takıyorum diye güneş 

gözlüğü kullanmayı ihmal etmeyin.

Gözlerinizi ovuşturmaktan kaçının

Bahar ve yaz aylarında rüzgar ve toz kaçma-
sına bağlı olarak korneaya saplanan yabancı
cisim vakalarına sıkça rastlanıyor. Bu nedenle
güneşin zararlı ışınlarından korunmanın yanı
sıra yabancı cisimden korunmak için de
güneş gözlüğünüzü yanınızdan ayırmayın.
Gözünüze kum veya toz kaçtığında kesinlikle
ovuşturmayın, bol su ile yıkayın.

Kalitesine önem verin

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mürüvvet
Ayten Tüzünalp, “Güneş gözlüğü seçiminde
çok dikkatli olmak gerekiyor. Hem kendinize
hem de çocuklarınıza güneş gözlüğü alırken
albenisine kapılıp ultraviyole korumalı oldu-
ğundan emin olmadığınız gözlükleri almayın.
Çocuk hastalarda 1 yaşından sonra güneş
gözlüğü kullanmak gelecek için büyük yatı-
rımdır. Kaliteli bir güneş gözlüğünün camları
ultraviyole filtreli olmalı. Sertifikasını mutlaka
görün aksi halde UV koruması olmayan
güneş gözlüğü kişiyi gözlerinden edebilir
bile!” diyor. Göz makyajınız varken güneşlen
mek ya da güneşten korunmak için sürdüğü
nüz kremi gözünüze çok yakın sürmek; bir
süre sonra bu maddelerin güneş altında eri-

mesine ve göze temas etmesine yol açacağın-
dan kızarıklık, batma, kaşıntı ve sulanma gibi
sorunlara yol açabiliyor.

Deniz gözlüğü alın

Denize ve havuza yüzücü gözlüğü olmadan
girmeyin. Aynı zamanda kontakt lens kullanı-
yorsanız da, lensle havuza veya denize girmek
enfeksiyona yol açan etkenlerin lense yapışa-
rak göze bulaşmasına neden olabilir. 

Acıbadem Kadıköy Hastanesi tarafından organize edilen Ka-
dınlar Kulübü Söyleşileri’nin bu ayki konusu “1000 Kaplan
Gücünde Anneler” oldu. Katılımcılara riskli gebelik süreçleri
konusunda bilgi verilen söyleşide Acıbadem Kadıköy Hasta-

nesi Kadın Hastalıkları ve Doğum / Perinatoloji Uzmanı Prof.
Dr. Melih Atahan Güven, sağlıklı bir hamilelik ve doğum için
tüyolar verirken ciddi riskler atlatan anne Neslihan Kır Unan,
kendi hamilelik sürecini anlattı. Hamilelikte, pıhtılaşmanın

artmasından dolayı hareket etmenin çok önemli olduğunu,
anne adaylarının daha önce yaptıkları spor ve işlerine devam
etmelerinin önemini vurguladı. Hamilelikte beslenmenin, 
sağlıklı beslenme prensipleriyle aynı olduğunu belirtti.

Sağlıklı
hamilelik
önerileri

T üm dünyada en önemli sağlık problemle-
rinden biri obezite; yanlış beslenme alış-
kanlıkları, hareketsiz yaşam ve bilgi

eksiklikleri nedeniyle ortaya çıkıyor. Ülkemizde
de obezite görülme sıklığı bu nedenlerle gün
geçtikçe artıyor. Obezite, vücuttaki dengeleri al-
tüst ederek kanser gibi pek çok ciddi hastalığa
ve en önemlisi yaşam kaybına neden olabiliyor.
Yapılan araştırmalar, obezite görülme sıklığının
kadınlarda %40’ın üzerinde ve erkeklerin 2 katı
olduğunu gösteriyor. 

Kanser riskini arttırır

Obezite, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz
etkileyen bir hastalıktır. Aşırı kilo sorunu olan
kişiler ancak %3-%10 oranında diyet ve egzer-
sizle kilo verebilmektedir. Kalan %90’lık hasta
grubu ise kanser, diyabet ve kalp damar sorun-
ları riski ile karşı karşıyadır. Obezite, yalnızca
ileri yaşta değil genç yaştaki bireyler için de ya-
şamı olumsuz etkileyen önemli bir faktördür.
Örneğin; 20 yaşındaki bir gencin yaşam beklen-
tisi yaşıtlarına oranla 12 yıl azalmaktadır.

Erkeklerde kısırlığa yol açabilir

Obezite sorunu olan erkeklerde, aşırı kiloya
bağlı olarak sperm kalitesi düşüklüğü öne çıkan
bir problemdir. Normalde erkeklerde, yağ doku-
sundan östrojen hormonu az miktarda salgılan-
maktadır. Ancak obezite düzeyinde kiloya sahip
kişilerde erkeklik hormonu olan testesteron
daha çok östrojene dönüşür ve kandaki testeste-
ron seviyesi azalır. Buna bağlı olarak da sperm
kalitesi düşüş gösterir. Fazla kilosu olan erkek-
lerde hormon düzensizlikleri ideal kiloya sahip
olanlara göre daha yüksektir. Obezite erkek-
lerde, kolon ve prostat kanserlerinin görülme
sıklığını da artırmaktadır.

500 bin kanser vakasının nedeni

Obezite bir estetik veya duruş problemi değil,
hastalıktır. Yapılan araştırmalar 2030 yılında
obezitenin yılda 500 bin kanser vakasına neden
olacağını göstermektedir. Kanserlerin %7’sini-
nin oluşumunda obezitenin doğrudan etkisi gö-
rülmektedir. Ayrıca pek çok kronik hastalığın en
önemli nedenlerinden biridir. Eğer bir kişi yakla-
şık olarak 1 kilo verirse, dünyadaki yıllık 100 bin
kanser vakası engellenebilir.

HABER MERKEZİ

Uzmanlar obeztiye
yol açan faktörlere

karşı dikkatli 
olunması 

gerektiğini
belirterek,

“İlerleyen süreçte
ciddi hastalıklara

sebep olabilir”
uyarısında

bulundu.



P ınar Mahallesi, 1225
Sokak'ta yaşayan Su-
riye uyruklu Shehab

Akdeer ve eşi Mahibe Akdeer,
ellerinde bulunan altınları
ucuza satmak için Sebahattin
T. ile anlaştı. Suriyeli çift, Se-
bahattin T.'yi eve çağırdı. Se-
bahattin T. öğle saatlerinde
içinde 20 bin dolar olan çan-
tasıyla adrese gitti. İddiaya
göre, Suriyeli çift tanesi yakla-
şık 1500 lira olan altınları 300
liraya satabileceğini belirtti.

Shehab Akdeer bir süre sonra
yan odada bulunan altınları
alarak, Sebahattin T.'ye gös-
terdi. Sebahattin T. altınların
sahte olduğunu anladı ve bu-
radan ayrılmak istedi.

Para dolu çantayla kaçtı

Ancak Suriyeli çift, Sebahattin
T.'nin çantasını almak iste-
yince arbede çıktı. Shehab Ak-
deer içi para dolu çantayı
alarak kaçmaya çalıştı. So-
kakta kısa süreli kovalamaca

yaşandı. Sebahattin T., Akde-
er'i durdurmak için yanında
taşıdığı silahla havaya ateş
açtı. Silah sesiyle bir an du-
raksayan satıcıyı yakalayan
Sebahattin T. silahın kabza-
sıyla kaçan şüphelinin başına
vurarak yaraladı. Silah sesle-
rini duyanların ihbarı üzerine
olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sebahattin
T. kaçarken polis yaralı satıcıyı
ve eşini olay yerinde gözaltına
aldı. DHA
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beykOz'da viyadükten
atlayan 50 yaşlarında bir
erkek hayatını kaybetti.

Olay, 12.00 sıralarında Riva yolu
üzerinde bulunan Aydemir Canefe
viyadüğü üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 50 yaşla-

rında bir erkek korkuluklara çıka-
rak viyadükten aşağıya atladı. Yol-
daki sürücülerin ihbarı üzerine
olay yerine polis ve sağlık ekipleri
sevk edildi. Sağlık ekipleri 60 metre
yükseklikten yeşillik alana düşen
kişinin hayatını kaybettiğini belir-

lerken polis konuyla ilgili çalışma
başlattı. İntihar ettiği düşünülen
kişinin cesedi, Olay Yeri İnceleme
ekiplerin çalışmasının ardından ce-
naze adli tıp kurumuna gönderildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması
devam ediyor.

Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç 

Sk.No:4 
Büyükçekmece / İST. 

(Devlet Hastanesi Arkası)

Esenyurt'ta bir evde satın alınmak için pazarlık
yapılan altınlar sahte çıkınca ortalık karıştı. Silahın
da kullanıldığı olay sonrası sahte altınları gerçek
gibi satmaya çalışan Suriyeli çift tutuklandı

Viyadükten atlayıp
İntİhar ettİ

SAHTE ALTIN 
KAVGASI!

SAHTE ALTIN 
KAVGASI!

SAHTE ALTIN 
KAVGASI!

SAHTE ALTIN 
KAVGASI!

SAHTE ALTIN 
KAVGASI!

SAHTE ALTIN 
KAVGASI!

SAHTE ALTIN 
KAVGASI!

SAHTE ALTIN 
KAVGASI!

Tutuklandılar
Polis, şüphelilerin evinde
yaptığı aramada bin 300
adet sahte altın ele ge-
çirdi. Shehab Akdeer ve
eşi Mahibe Akdeer emni-
yetteki işlemlerinin ardın-
dan mahkemeye sevk
edildi. Mahkemeye çıkarı-
lan çifti tutuklanarak ce-
zaevine gönderildi. Öte
yandan olay yerinden
kaçan Sebahattin T. de
polis tarafından yaka-
landı. Sebahattin T.'ye
ruhsatsız silah bulundur-
maktan 6 bin 600 lira
para cezası kesildi.

SAHTE ALTIN 
KAVGASI!

Küçükçekmece'de park halindeki araçtan müzik sistemi
çalarken güvenlik kamerasına yansıyan minibüslü hırsızlar
bu kez Bağcılar'da ortaya çıktı. Arabasının müzik sistemi
çalınan Osman Eryılmaz, “Tesisatım çok değerliydi. Çalan
her kimse Allah cezalarını versin” ifadelerini kullandı

Olay, Bağcılar Göztepe Ma-
hallesi Tahran Sokakta mey-
dana geldi. Bir minibüsle gelen

hırsızlar park halinde gördükleri otomo-
bilin bagajını levye ile kırarak 2 bin 500
lira değerindeki müzik sistemini çaldı. O
anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.
Otomobilinden müzik sistemi çalınan
Osman Eryılmaz, "Levye ile kırmışlar. Te-
sisatım vardı. 2 bin 500 TL değerindeydi.
Aynı hırsızlar İkitelli'de de yapmışlar. Ha-
berlere de çıktı ama yakalanmadılar. Aynı

araç aynı plaka yine geziyorlar. Çalan her
kimse Allah cezalarını versin. Polise baş-
vurdum. İnşallah yaklanırlar" dedi.

Pencereden atlamıştı

Aynı hırsızlar bir kaç gün önce de Küçük-
çekmece'de görüntülenmişti. Bir otomo-
bilden hırsızlık yapıldığını gören genç
hırsızları durdurmak için pencereden at-
ladı. Otomobilden ses sistemi çalan hır-
sızlar hızla kaçarken, o anlar güvenlik
kamerasına yansımıştı. DHA

Allah cezalarını
versin!

Kumarcılara operasyon
Kumar oynatarak vatandaşların zaaflarından faydalanıp kendilerine borçlandıran
suç örgütüne İstanbul'un da aralarında bulunduğu 6 ilde eş zamanlı operasyon
düzenlendi. Gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü
soruşturma kapsamında haksız ekonomik çıkar
sağladığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması

için polis ekiplerine talimat verdi. İstanbul Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda
M.B. liderliğindeki şüphelilerin örgüt faaliyeti olarak kumar-
hane işlettikleri tespit edildi. Şüphelilerin, kumar oynayan ki-
şileri zaaflarından faydalanarak kumarhaneye getirttirdikleri
belirlendi. Bu kişilerin önce para, menkul ve gayrimenkulle-
rini kumar oynatarak aldıkları ve kendilerine zorla senet im-
zalattıklarını tespit edildi.

6 ilde baskın düzenledi

Sabah 05.00 sıralarında şüphelilerin bulunduğu İstanbul,
Mardin, Tokat, Diyarbakır, Konya ve Muğla’da eş zamanlı
operasyon düzenledi. 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 12 av tüfeği fi-
şeği, 1 rulet tekeri, çok sayıda poker pulu, 3 boş senet, çok
sayıda tapu fotokopisi, kumar tahsilatının yapıldığına dair
notların tutulduğu iki ayrı defter ele geçirildi.Gözaltına alı-
nan şüpheliler sorgulanmak için Vatan Caddesi’nde bulunan
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA

Kabloları 
çalıp kaçtılar
Eyüpsultan'da Kabataş-Mahmutbey Metro
hattı şantiyesine giren silahlı hırsızlar,
yaklaşık 15 bin lira değerinde kablo çaldı

OlAY, Kabataş-Mahmutbey
metro hattı Çırçır Mahallesi du-
rağı inşaat alanında sabah 07.30

sıralarında meydana geldi. Edinilen bil-
giye, panelvan araçla şantiye önüne
gelen 5 hırsızdan biri araçtan inerek gü-
venlik görevlisine kendisini inşaat şirketi
çalışanı olarak tanıttı. Kablo alması gerek-
tiğini söyleyen hırsız şantiye içerisine
girdi. Bu sırada demir kapıyı açan diğer
hırsızlar aracı da şantiye içerine soktu.
Durumdan şüphelenen güvenlik görevlisi
dışarı çıkmalarını söyleyince, hırsızlardan
biri silahını çekerek görevlisini tehdit ede-
rek yere yatırdı. 

Aranıyorlar

500 kilo ağırlığındaki ve piyasa değeri
yaklaşık 15 bin lira olan kablo sarılı maka-
rayı araca yükleyen hırsızlar hızla olay ye-
rinden kaçtı. Güvenlik görevlisi durumu
hemen polis ekiplerine haber verdi.
Eyüpsultan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı
ekipler şantiye alanına gelerek inceleme
yaptı. Hırsızların yakalanması için başlatı-
lan çalışmalar sürüyor.

Canına
susamış

D-100 Karayolu Mal-
tepe mevkiinde bir mo-
tosiklet sürücüsünün

arkasında taşıdığı 8 büyük koli
ile ilerlemesi dikkat çekti. Kadı-
köy istikametinde saat 20.00 sı-
ralarında 34 MM 7715 plakalı
motosiklet sürücüsünün tehli-
keli yolculuğu arkasındaki bir
araçta bulunan bir kişi tarafın-
dan cep telefonu kamerasıyla
kaydedildi. Çekilen görüntü-
lerde motosiklet sürücüsü mo-
tosikletin arka selesine iple
bağladığı paketlerle D-100 Ka-
rayolu'nda ilerliyor. Bir otomobil
sürücüsünün motosiklet sürü-
cüsüne yanına giderek "Tehli-
keli değil mi böyle?" diye
seslenmesi üzerine motosiklet
sürücüsünün el işaret ile gayet
güzel ifadesi yapıyor. Trafikte
hem kendini hem de trafikteki
diğer sürücüleri tehlikeye atan
sürücü daha sonra gözden kay-
boluyor.

Ünlü oyuncunun
hapsi istendi

İstanbul Anadolu Cum-
huriyet Başsavcılığı ta-
rafından hazırlanan

iddianamede, Özgün Aydın'ın 11
Ocak 2019 tarihinde Kadıköy'de
bir kavgaya karıştığı, kavga ne-

deni ile olay ye-
rine gelen polis
memurlarına
hakaret ettiği
belirtiliyor.
Özgün Aydın'ın
üstünü polislere
aratmadığı kay-
dedilen iddiana-
mede, kelepçe
takmak isteyen
polislere, "Sen
kimsin lan.
Bana kelepçe

takamazsın" dediği, kelepçe ta-
kıldığı sırada polis memuru olan
müşteki T.Ö.'ye yumruk attığı,
elindeki telefona tekme attığı,
yere düşen telefonu almaya çalı-
şırken de yüzüne tekme attığı,
hakaretler ve tehditler savur-
duğu belirtildi.

3 polis müşteki

Özgün Aydın'ın, ekip otosunday-
ken de polis memurlarına haka-
ret ettiği ifade edilen Özgün
Aydın'ın arkadaşları olan diğer
şüpheliler Elif Çelikcan ve Tamer
Yurtbaşı'nın da görevini yapan
polislere zincirleme şeklinde ha-
karet ettiği kaydedildi.

Kavgaya karıştığı sırada olay yerine
gelen polislere hakarette bulunup
darp ettiği öne sürülen oyuncu Özgün
Aydın hakkında, "tehdit", "hakaret",
"görevi yaptırmamak için direnme"
suçlarından 19 yıl 6 aya kadar hapis
cezası istemiyle dava açıldı

Osman
Eryılmaz

Özgün
Aydın
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Çatalca Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeği
programında Başkan Mesut Üner, AK Parti İstanbul 3.
Bölge Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, Meclis Üyeleri, Çatalca
Belediyesi personelleri ve aileleri bir araya geldi. Başkan
Üner, "Çatalca Belediyesi olarak büyük bir aileyiz" dedi

1 960’ların sonlarında Mao, emperya-
lizmi nitelemek için “kâğıttan kap-
lan” deyimini kullanmıştı. Sol siyasi

çevrelerde emperyalizme meydan okumanın
etkin bir sloganı haline gelen kâğıttan 
kaplan nitelemesi bir hayli yaygınlık 
kazanmıştı. 

***
1980’lerden itibaren dünyadaki köklü de-

ğişimler, bu sloganik ifadeyi unutturdu.
Kaldı ki, bu tespitin gerçeklikle bir ilgisi
yoktu ve tamamen bir gaz verme aracıydı.

***
Fakat kâğıttan kaplan sözü bir yapının,

kişiliğin, tavrın dış görünüşü ile içeriği/özü
arasındaki karşıtlığı/uyumsuzluğu ifade et-
mesi açısından derin bir anlamı içermekte-
dir. Dolayısıyla bu durumlar için her zaman
kullanılabilir. 

***
Yandaş medya, havuz medyası, sahibinin

sesi; adına ne denirse densin sonuçta nesnel
habercilik yerine tümüyle Erdoğan propa-
gandasını yapan ve iktidarın hizmetinde
olan medyanın başta köşe yazarlarının,
program sunucularının, habercilerinin birer
kâğıttan kaplan olduklarını biliyorduk da şu
son günlerde cilalarının bir hayli döküldü-

ğünü de gördük. 
***

Bunların hemen tümü bir gazete köşesi
yazmak için bile yeterli bir bilgi donanımına
sahip değiller. Bu bir iddia değil, yazdıkları
ortada! Zaten iktidarın bir kolu olarak
görev üstlenmiş olan hemen her meslekten
insanların, mesleki bilgi ve etiğe ihtiyacı
olmaz. Bütün yapmaları gereken görev, bir
yandan iktidarı ve muktedirlerini allayıp
pullamak, bir yandan da muhalefeti suçla-
mak, iftira atmak üzerine kuruludur. Bu
görev ancak yalanla, çarpıtmayla, toplumu
manipüle etmeyle, suçlamayla, iftirayla ye-
rine getirebilir. Yandaş medyacılar yalnız
kâğıttan kaplan değil, aynı zamanda birer
“Azap askeri” konumundalar! Şimdilik bu
görev ifası tam gaz devam ediyor.

***
Televizyondaki açık oturum vb. program-

lara belli kişiler davet ediliyor, gerçeği araş-
tırıcı sorular yerine eften püften sorular
soruluyor, konuklarda aynı geminin yolcu-
ları oldukları için bir yığın lafazanlık yapıla-
rak iktidar iyi, muhalefet kötü tadında
programlar yapılıyor. Eh, ne ala!

***
Bunların kâğıttan kaplan olduklarını bi-

liyorduk da…
31 Mart yerel seçimleri nedeniyle Ekrem

İmamoğlu’nu provoke ederek dumura uğrat-
mak, perişan etmek için konuk alan medya
mensuplarının kendilerinin dumura uğrayıp
perişan olduklarını gördük. Bunlardan biri
19 Mart 2019 tarihinde Ülke Tv’de Turgay
Güler’in İmamoğlu ile yaptığı programdı ki,
evlere şenlik! Öyle ki, AKP camiası bile Gü-
ler’in bu programının İmamoğlu’na yaradı-
ğını ifade ettiler. 

*** 
Eskiden hiç değilse farklı düşünen konuk-

ların, farklı siyasi parti yetkililerinin bir
araya getirildiği, tarafların her bir görüşü,
iddiası üzerine karşılıklı tartışmaların, açık-
lamaların yapıldığı programlar olurdu. El-
bette bunlar da doyurucu olmazdı ama hiç
yoktan iyiydi. 15 yıldır medyada böyle bir
durum yok.

Bir Ahmet Hakan Klasiği

Örneğin Ahmet Hakan’ın dünkü “Tarafsız
Bölge” programında gönül isterdi ki İma-

moğlu’nun Trabzonlu olması üzerinden Pon-
toslu anıştırması yapan Esenler Belediye
Başkanı Tevfik Göksu’da olsun ya da onunla
telefon bağlantısı kurulsun. Ahmet Hakan
iktidarın bir azap askeri gibi davranarak
kem sözün sahibi Göksu’yu ‘öyle demedi de
şöyle dedi’ gibi tevil yoluyla savunmaya
kalktı. İmamoğlu’da gerekli cevabı çekince-
sizce verince “araştırmacı gazeteci”, “ta-
rafsız gazeteci” vasıflarından kendine elbise
diken Hakan’ın çırılçıplak ortada kaldığı gö-
rüldü. Demek ki neymiş; iktidarın propagan-
dasına soyunan medya mensuplarının
karşısına onlara cevap verecek biri çıktı-
ğında iskambil kâğıdından inşa edilen şato-
lar gibi yıkılıyor, kaplan gücünde olmayıp
kâğıttan kaplan oldukları ortaya çıkıyor.
Gerçekten emperyalizm kâğıttan kaplan de-
ğildi ama yandaş medya mensupları kâğıt-
tan kaplanlar. İktidarın gücünü arkasına
alıp tehditler savuranlar, bilgisizler, görgü-
süzler, cahiller, yalancılar, iftiracılar… 

***
İktidarın azap askeri Ahmet Hakan, İma-

moğlu İBB’nin nasıl soyulduğunu rakam-
larla açıklamaya başlayınca, programın
bitmesine daha yarım saat varken neden
kesti? Soygunun, sermaye aktarımının nasıl
işlediği gerçeklerinin ortaya çıkmasından
alabildiğine rahatsız olan iktidar buna izin
vermedi! İktidarın İstanbul’u neden bırak-

mak istemediğinin en önemli nedeni,
İBB’den sağladığı kaynaklardır. Zurnanın
zırt dediği yer burası. İktidarın yumuşak
karnı burası. Bunun en iyi bilenlerden biri
de Ahmet Hakan’dır. Bunun için “Arada bir
zülfü yare dokunduk / Tam yerine rast geldi
manzara koyduk” sözleri gereğince İma-
moğlu zülfü yare dokunduğunda Hakan,
bırak manzara koymayı, programı bitirdi. 

***
Demek ki neymiş; öyle ikişer satırlık yazı-

ları bize köşe yazısı ve gazetecilik diye yut-
turmaya kalkan Ahmet Hakan, karşısına
gerçekleri ifade etmekten çekinmeyen biri
çıktığında darma duman oluyormuş!

***
Haydi göreyim sizi yandaş medya prog-

ramcıları, çağırın İmamoğlu’nu programla-
rınıza da görelim sizleri. Yandaş medya
mensupları “Köpeksiz köyde değneksiz gez-
mek” sözü gibi, alışmışlar kendilerine karşı
çıkacak kimsenin olmadığına da esip gürlü-
yorlar. Yalanlarını bize tarih ve siyaset diye
yutturmaya çalışıyorlar. 

***
Yalnız medyada değil kurumlarda, top-

lumsal yaşamda bir çürümedir gidiyor. Buna
dur diyebilmenin bir eşiği de 23 Haziran
İBB seçimidir. Bu seçim, 31 Mart’ta gasp
edilmiş hakkın tekrar geri alınması 
mücadelesidir!      

Bunlar kâğıttan kaplan 

İ ki akşam olarak düzenlenen iftar
programlarının ilk buluşması
Atatürk Spor Kompleksi'nde; Te-

mizlik İşleri Müdürlüğü, Plan ve Proje
Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Mü-
dürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Sağlık
İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Mü-
dürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri
Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eği-
tim Müdürlüğü, Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü, Mali Hizmetler
Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Mü-
dürlüğü, Destek Hizmetleri Müdür-
lüğü, Tarımsal Hizmetler
Müdürlüğü'nün katılımlarıyla gerçek-
leştirildi.  

Bu akşam bir kez daha gördük

"Çatalca Belediyesi olarak büyük bir
aileyiz" vurgusunu her fırsatta dile ge-

tiren Başkan Mesut Üner, Mayıs
ayında doğan personellerin doğum
günlerini de iftar yemeği sonrasında
kutladı. Doğum günü olan personel-
lerle birlikte pasta keserek, hatıra fo-
toğrafı çektiren Başkan Mesut Üner,
hediyelerini de Meclis Üyeleri ile bir-
likte verdi. Başkan Mesut Üner yaptığı
konuşmada; "Geldiğimiz ilk günden
bu yana Çatalca Belediyesi olarak
büyük bir aile olduğumuzu söylüyo-
ruz. Bu akşam burada ne kadar büyük
bir aile olduğumuzu bir kez daha gör-
dük. Gelenekselleşen iftar programı-
mızda sizlerle birlikte olmaktan büyük
bir mutluluk duyuyorum. 
Hepinize çok teşekkür ediyorum ve
hayırlı ramazanlar diliyorum. Allah
tuttuğumuz bütün oruçları kabul
etsin." dedi.

Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

ÇATALCA BELEDİYESİ AİLESİ GELENEKSELLEŞEN İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTU

BIZ BUYUK BIR AILEYIZ

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri büyük bir aile olduğumuzu
söylüyoruz. Bu akşam da burada ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bir kere daha gördük” diye konuştu.

Birlikte başarmaya 
devam ediyorum!

Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün,

belediye personeli ve aileleriyle
iftar sofrasında bir araya

geldi. Burada konuşan 
Akgün, "Sizlerle beraber 
çıktığım bu yolda sizlerle 

birlikte başarmaya devam 
ediyorum" diye konuştu

Belediye personeli için her yıl
geleneksel olarak iftar yemeği
düzenleyen Başkan Dr. Hasan

Akgün, “Çalışma arkadaşlarımın her biri
benim için çok değerli. Uzun yıllardır be-
nimle birlikte omuz omuza çalışıyorsunuz.
Büyük Büyükçekmece aileme hizmet et-
mekten mutluluk duyduğunuzu biliyorum.
Sizlerle beraber çıktığım bu yolda sizlerle
birlikte başarmaya devam ediyorum” ifade-
sini kullandı.

Tüm güzellikler bizimle olsun

WorldPoint’te düzenlenen iftar yemeğinde
konuşma yapan Başkan Akgün sözlerine şu
şekilde devam etti: “Küslüklerin bittiği, hu-

zurun ve mutluluğun olduğu aydayız. Siz
değerli hizmet ekibimin çalışma temposunu
her geçen gün daha da arttırdığını görüyo-
rum. Sizlerle birlikte iftar sofrasını paylaş-
manın mutluluğunu yaşıyorum. En kutsal
varlık olan insana hizmet etmek ibadettir.
Ramazan ayında tüm güzellikler bizimle
olsun.”

Volkan Erk konser verdi

Sanatçı Volkan Erk ve Hakan Erk kardeşler
iftar yemeği sonrasında WorldPoint’te
sahne alarak belediye personeline konser
verdi. Başkan Akgün, sergiledikleri perfor-
manslardan ötürü Erk kardeşlere teşekkür-
lerini ileterek çiçek takdim etti.  

AvrAsyA Gösteri ve Sanat Merke-
zi'ndeki İftarın ardından davetlilere
hitap eden Soylu, “İftar sofrasının

etrafında, aynı çatı altında buluşmak, huzuru-
nuza çıkmak nasip oldu, hepinize çok teşekkür
ediyorum. Biz, aynı zamanda mesai arkadaşı-
yız. İstanbulumuzun huzurunu, güvenliğini,
birlik ve beraberliğini muhafaza etmek gece-
gündüz demeden gayret ediyoruz. Ailelerimiz-
den, çocuklarımızdan, sevdiklerimizden ayrı
kalmak zorunda kaldığımız çok zaman oldu-
ğunu iyi biliyoruz. Ancak, işini iyi yapmak da
Allah'ın iyi kulu olmaktır. Sizler işinizi en iyi şe-
kilde yapanlarsınız. Bu nedenle sizlerle birlikte
olmak benim için onurdur" dedi.

Yeni bir dönem başlayacak

4,5 yıllık seçimsiz dönemde İstanbul'da geliş-
meye odaklı yeni bir dönemin başlayacağını
söyleyen Soylu, “İstanbul'da başka bir oyunu,
senaryoyu milletin huzuruna getirmeye çalıştı-
lar. Çocukluğumdan beri siyasetin içindeyim,
İBB seçimlerinden uygulanan böylesine kirli bir
senaryo görmedim. Kimse kusura bakmasın,
Amerika'yla mücadele edeceğiz, teröristlerle
mücadele edeceğiz, Türkiye'nin hakkını huku-
kunu yemeye kalkışanlarla mücadele edeceğiz
ama milletimizin oyunu muhafaza edemeye-
ceksek, hakkımızı koruyamayacaksak yazık
bize. Yeniden sayımlarda 29 bin oy farkı 13
bine düşecek, biz de 'Olsun canım televizyon-
lardan, gazetelerden saldırıyorlar, sosyal
medyadan algı operasyonu yürütüyorlar,
mahalle baskısı oluşturuyorlar diye sesimiz çı-
kartmayalım, nasıl istiyorlarsa öyle yapalım' mı
diyeceğiz. Bize eski Türkiye'yi hatırlattılar. Biz
sadece hak yerini bulsun istiyoruz. İnşallah 23
Haziran'da Binali ağabeyimizin galip gelme-
siyle İstanbul'da, 2023, 2053 ve 2071 hedefle-
rini gerçekleştirmeye odaklı yeni bir dönem
başlayacak. Ancak sizin desteğinize, yardımı-

nıza ihtiya-
cımız var. 23
Haziran seçimleri-
nin önemini eşinize, dostu-
nuza, etrafınızdakilere lütfen anlatın. Binali
Yıldırım; Bakanlık, Başbakanlık, TBMM Baş-
kanlığı görevlerinde bulunmuş tecrübeli bir
ağabeyimizdir. İstanbul'a Avrasya Tüneli'ni,
Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü,
İstanbul Havalimanı'nı ve pek yatırımı kazan-
dırmıştır. İnanıyorum ki, 23 Haziran'dan sonra
sizlerin desteğiyle İBB Başkanı olarak çok daha
büyük hizmetlere imza atacaktır" diye konuştu.

Mağfiret dönemindeyiz

Özel güvenlik görevlilerinin, görev yaptıkları
her yerde huzur ve güvenliği tesis ettiğini vur-
gulayan Yerlikaya, “İST GÜVEN AŞ, Büyük-
şehir Belediyemizin en genç şirketi. Aynı
zamanda İstanbul genelinde çalışan yaklaşık
90 bin özel güvenlik görevlisinin
yüzde 10'unu bünyesinde
barındırıyor. Ramazan
ayının kardeşlik ikli-
minde, siz değerli kar-
deşlerimizle ve kıymetli
aileleriyle birlikte ol-
maktan büyük mutlu-
luk duyuyorum”
dedi.  DHA

Bakanı Süleyman Soylu, 
İBB iştiraki İSTGÜVEN A.Ş. çalışanları,

özel güvenlikçiler ve aileleriyle iftar
programında buluştu. Konuşmasında
31 Mart seçimlerine değinen Soylu,

"Bize eski Türkiye'yi hatırlattılar. 
Biz sadece hak yerini bulsun 

istiyoruz" dedi

Soylu: Hak yerini 
bulsun istiyoruz
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KüçüKçeKmece Bele-
diyesi, 19 Mayıs’ın 100.
yılında iki önemli sergiyi

sanatseverlerle buluşturdu. 
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi ka-
pılarını ‘Kurtuluşa Giden Yolun
100. Yılında,  100 Portre -100 Sa-
natçı’ sergisine aralarken, Atakent
Kültür ve Sanat Merkezi’nde ise
Halime Türkyılmaz’ın kum tekniği
ile yapmış olduğu Atatürk portreleri
sergisi açıldı. 

Portrelerle sanat yolculuğu

CKSM ev sahipliğindeki sergide,
Türk sanat tarihininin kilometre taş-
larından olan 100 ressamın portresi,
günümüz yaşayan 100 genç ressam
tarafından çalışıldı. Her sanatçı
kendi üslubunca Türk sanat tarihin-
den seçmiş olduğu bir ismin portre-
sini yaptı. Türkiye genelinden güzel
sanatlar fakülteleri akademisyenleri
ve serbest çalışan sanatçıların yer al-
dığı proje ile izleyenlere adeta bir
sanat tarihine yolculuk deneyimi ya-
şatılması amaçlandı ve farklı bir
sanat tecrübesi elde edildi.

Akgün, belediye personeliyle buluştuğu
iftarda hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Süleyman
Soylu

100. yılda iki 
önemli sergi
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B ir birlerine demediklerini bırakmayan
ama her konuşmalarında 'Ben bunu
söylerken 82 Milyon insanıma diyo-

rum' diyerek, demediklerini bırakmadıkları da
dahil nüfusun tümünü içine alan, güzel sözler-
den bahseden siyasilerden çok bürokrasi denen
iktidarın içinde olanların yönettiği devlet
denen kavramın önemi ve anlamı nedire baktı-
ğımız da eskisi gibi kalın, sararmış ve bugün
unutulan sözlüklere değil yine google amcaya
başvuruyoruz.

Peki o zaman devlet nedir, kimdir diye bir
soralım google amcaya..

Bu sorumuzu sorup, cevabını öğrenmeden
önce, yarın ki yazımında devlet adamlarının ne
olduğunu soracağımı da şimdiden belirteyim..

Şimdi geçelim devletin ne olduğunun 
cevabına;

Devlet nedir, ne demektir? Devlet; tarihin
ilk dönemlerinde ortaya çıkan bir kavramdır.
Devlet; zaman içinde insanın kendi varlığını
sürdürmesi, güçlünün güçsüze baskı kurmasını
engellemesi ve varlığını sürdürebilmesi için
kendi oluşturduğu bir kavramdır.

Pek çok sosyal ve siyasal konuda olduğu
gibi devlet konusunda da herkesin üzerinde it-
tifak ettiği kesin ve tek bir tanım bulmak
mümkün değildir. Bunda muhtemelen devlet
kurumunun zaman ve mekân değişkenleri açı-
sından gösterdiği farklılıklar etkili olmaktadır. 

Bugünkü anlamda devlet genel olarak 17.
yüzyıldan bu yana yaşanan değişimler nede-
niyle eski dönemlerdeki devletten oldukça
farklı özellikler taşımaktadır. Devletin yapısın-
daki faklılaşmalar onun tanımı ve analizi ile il-
gili çalışmalarda da kendini göstermiştir.
Mesela, İslam dünyasında devletin siyasal bir
kavram olarak kullanılmaya başlanmasından
itibaren birbirini izleyen üç ayrı dönemde üç
ayrı anlamda kullanıldığı gözlenmektedir.
Buna göre ilk dönemde zafer, güç veya ege-
menliğin dönüşümlü olarak el değiştirmesi an-
lamında kullanılmıştır. Ardından gelen ikinci
dönemde bir hanedanın egemenliği veya onun
siyasal iktidarını ifade etmiştir. Devleti Âl-i
Osman dendiğinde Osmanlı hanedanın ege-
menliği ve siyasal iktidarı anlatılmıştır.
Üçüncü dönemde ise ulus temelinde en yüksek
seviyede örgütlenmiş ve uluslararası sistem ta-
rafından tanınmış siyasal yapı anlamında 
kullanılmıştır.

Batıda da benzer bir durum gözlemlenmek-
tedir. Eski Yunan’da devlet (polis), ortak “iyi
hayatı” gerçekleştirmek amacıyla bir şehir dü-
zeyinde örgütlenmiş organik bütünlüğü ifade
ederken Roma İmparatorluğu’nda hukuki ola-
rak birbirinden ayrılan bölgeleri kapsayan
geniş bir coğrafi alanda siyasi düzeni sağla-
maya yönelik bir örgütlenmeyi anlatıyordu.
Böylece hukuk ve düzen fikri devletin temelini
oluşturmaya başlamış, bu süreçte hukuk ve
bürokrasiye dair düzenlemeler çeşitli kurumla-
rın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Daha sonra
imparatorlukların parçalanmasıyla birlikte
ulus temelinde örgütlenmiş yeni bir devlet
formu ortaya çıkmıştır.

Siyasal iktidarın ulus temelinde örgütlen-
mesiyle ortaya çıkan modern ulus devlet formu
1648 Vestfalya Antlaşması’yla Avrupa’daki
uluslararası sistemin temel birimi hâline gel-
miş bulunmaktadır. Bu tarihten itibaren devlet
kavramı ulus kavramıyla birlikte siyasal ikti-
darın en yüksek düzeydeki örgütlenmesi anla-
mında kullanılmaya başlanmıştır.

Birinci ve klasik devlet tanımı, onu oldukça
geniş ve genel bir biçimde bir toplumdaki ege-
men yönetim örgütü olarak tarif eder. Böyle
bir genel durumda, devlet, ister Yunan kent
devleti ister Roma İmparatorluğu isterse
İslam cemaati veya bir Afrika kabilesi olsun,
her tür yönetim biçimini veya bu yönetim
formlarını hayata geçiren organizasyonu ifade
eder. Söz konusu geniş devlet tanımında meş-
ruiyet biçimleri arasında bir ayrım yapılma-
dığı gibi, yönetim yapısının genel doğası
üzerine de herhangi bir şey söylenmez. Genel
anlamıyla devlet, bu yüzden seküler ilkelere
dayanabildiği gibi teokratik ilkelere de daya-
nabilir, geleneksel veya modern devlet de ola-
bilir. Devletin ikinci ve daha özel bir tanımı,
Orta Çağdan sonra, özellikle bireyciliğin doğu-
şuyla birlikte ortaya çıkmış, belli bir coğrafya
üzerinde mutlak bir kontrole sahip seküler ve
ulusal örgüte gönderme yapar. Nitekim Max

Weber’e göre, devletin en önemli
veya yegâne özelliği, güç kullanımını otorite ile
bütünleştirmiş olmasıdır. Söz konusu devlet,
her şeyden önce on beşinci yüzyıldan itibaren
ortaya çıkmaya başlayan modern devlettir. O,
dahası seküler bir devlet olmak durumun
dadır. Çünkü ister Yunan kent devleti ister Ya-
hudi cemaatinin devleti olsun,geleneksel devlet
dinî diye nitelenebilecek yönetim biçimlerini
ifade eder. Buna göre, söz gelimi Yunan’da her
kent devletinin bir Tanrı’sı olmak 
durumundaydı.

Böyle bir durumda devlete sadakat içinde
olmak aslında kent devletinin Tanrı’sına sadık
kalmak, Tanrı’ya itaat etmek ise devlete itaat
etmek anlamına gelmekteydi.

Oysa modern devlet, otorite veya işlevinin
Tanrı’dan türetilememesi veya yüksek bir
amaçtan çıkarılmaması anlamında seküler bir
gücü temsil eder. Öte yandan modern devlet
mutlak bir egemenliğe sahip olan bir güç ya
da kurumlar bütününü ifade eder. Buna göre
salt hükümetten ibaret olmayan, sivil topluma
karşıt durumda bulunan ve insanları son tah-
lilde kontrol edip düzene sokan meşru roller
kümesinin belirlediği sabit politik sistem ola-
rak devlet, toplumdaki bütün topluluk ve grup-
ların üzerinde yer alan mutlak ve
sınırlanmamış iktidarı ifade eder. Gerçekten
de modern devlet çok merkezli ve çoğulcu ikti-
dar yapısından tek, bölünmemiş, merkezi bir
iktidar yapısına geçişi ifade eder. Bu ise el-
bette, egemenliğin devletin mutlak ve sınırsız
gücünü ifade eden en belirleyici unsur olduğu,
devletin toplumdaki bütün diğer grup ve orga-
nizasyonların üzerinde olan en üst güç ya da
otorite olduğu anlamına gelir.

Devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde
yaşayan bireyler için bir düzen tesis eden siya-
sal örgüttür. Bu yüzden onun bir başka temel
özelliği coğrafi alan özelliği olmak durumun-
dadır. Yani devletin nüfuz alanı, coğrafi olarak
tanımlanmış olup şemsiyesi altında yer alan
herkesi kuşatır. Buna göre coğrafi alan özelliği
onun otoritesinin belli bir coğrafya üzerinde
yaşayan herkesi kapsadığını ortaya koyar. O,
ayrıca yurttaşlarını kontrol etme araçlarına
sahip olur. Bu yüzden devlet halk, ülke ve poli-
tik otorite gibi üç temel öğeyi ihtiva eden si-
yasi örgütlenmeyi ifade eder.

Devlet, sosyal hayatın örgütlenmesinden so-
rumlu kurumlar bütününü ifade eder. O, bun-
dan dolayı sivil toplumdan ayrılır. İşte buradan
hareketle devletin bir başka temel özelliğinin
kamusallık olduğu söylenebilir. Bu özellik, dev-
letin ya da kamusal organların, sivil toplum-
daki bireysel ihtiyaçları karşılamaya yönelen
aile benzeri özel ya da sivil kurumların tam
tersine, kolektif kararlar alıp uyguladığını or-
taya koyar. Başka bir deyişle, devlet, özel iliş-
kiler alanından farklı olarak kamusal bir alan
yaratıp burada etkili bir yönetim sağlayabil-
mek ve vergi toplayabilmek için bürokratik
kaynaklara sahip olur.

Devleti belirleyen bir başka temel özellik
hükmetme özelliğidir. Bu özellik, devlet otori-
tesinin “zor”la desteklenmesini, onun yasala-
rına itaat edilmesini ve yasaların ihlalinin
cezalandırılmasının sağlanmasını ifade eder.
Devlet, buna göre hukuk alanını yaratan, yöne-
timi altında yaşayan herkes için yasa koyan,
pozitif hukukun yaratıcısı olan güçtür. Sınır-
ları içinde devletin hukuku evrensel olup orada
yaşayan herkes onun otoritesine tabi olur.
Başka bir deyişle, o zorunlu yargı gücüne sa-
hiptir. Devletin sınırları içinde yaşayanlar onun
otoritesini kabul edip etmeme konusunda ter-
cih hakkına sahip değildir. O, dahası güç kulla-
nımı tekeline sahip olan, otorite ve iktidarını
silahlı güçle tesis eden bir üstün iradeyi temsil
eder.Bu yüzden, onun bir başka özelliği meşru-
luktur. Meşruluk,devletin toplumun daimi çı-
karlarını ve “ortak iyi”yi yansıtma özelliğini
tanımlar. Gerçekten de “Devlet belli bir toprak
parçasında meşru fiziki güç kullanma tekeline
sahip olduğunu iddia eden örgüttür” diyen
Weber, bununla devletin sadece yurttaşların
itaatini sağlama yeteneğine değil, aynı za-
manda böyle davranma hususunda tanınmış
bir hakka da sahip olduğunu anlatmak ister.

Devlet olmak...

ZAYİ İLANLARI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Roşin Birimu. 99799893306

Geçici koruma kimlik belgemi  kaybettim. Hükümsüzdür. 
Zekeriya Shaıb. 99308163098

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Rahaf Konyeli. 99566120840

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Muhammed Adil Berekeh. 99035401258

5İSTANBUL

1 kIlometreyI
1 saatte gIttI
İstiklal Caddesi'ni gezen Ekrem İmamoğlu için izdiham yaşandı. mamoğlu, yaşanan
izdiham nedeniyle yaklaşık 1 kilometrelik yolu, 1 saate yakın sürede yürüyebildi

C HP İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkan adayı Ekrem İma-
moğlu, sabah saatlerinde merkezi

Gümüşsuyu'nda bulunan Halk TV'de canlı
yayına katıldı. İmamoğlu, canlı yayının ar-
dından eski bakanlardan Hüsamettin Cin-
doruk ile Galatasaray'daki randevusuna
yürüyerek gitmeye karar verdi. İmamoğ-
lu'nun yürüyüşü Taksim Meydanı'nda baş-
ladı. İmamoğlu'nu ilk gören 3 vatandaş,
şaşkınlıklarını, ''Sizden konuşuyorduk şimdi.
İyi insan lafının üzerine gelirmiş'' sözleriyle
dile getirdi. İmamoğlu, The Marmara Oteli
önünden geçerken, CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu ile karşılaştı ve ikili bir-
birleriyle selamlaştı. Bu sırada bir vatandaşın
İmamoğlu'na, ''Başkanım bir yanak'' demesi

gülüşmelere yol açtı. İmamoğlu'nu ilk gören
vatandaşlar, rahatça ''selfie''lerini çekebildi.
Kalabalık meydanın ortalarına gelindiğinde
artmaya başladı.

Selfie çılgınlığı

Taim Drobi adlı Suriyeli bir iş insanı, sevgili-
sine aldığı çiçekleri, İmamoğlu'na hediye etti.
10 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve şirket sahibi
olduğunu belirten Drobi, sevgilisine yeni
çiçek alacağını belirtti. İstiklal Caddesi'ne gi-
rildiğinde kalabalık yüzlere ulaştı. Vatandaş-
lar tarafından sevgi çemberine alınan
İmamoğlu, kendisine gelen tüm "selfie" ta-
leplerini, elinden geldiğince karşıladı. İma-
moğlu'nun İstiklal yürüyüşünde tam bir
''selfie çılgınlığı" yaşandı. Vatandaşlar sık sık,

"Ekrem Başkan", "Her şey çok güzel olacak",
"En büyük başkan bizim başkan" ve "Türkiye
seninle gurur duyuyor" sloganlarını attı. 

İstiklal'e çağırdılar

Bazı vatandaşlar ise telefonla aradıkları ya-
kınlarını İstiklal Caddesi'ne, İmamoğlu'nu
görmeye çağırdı. Bir kadın vatandaş İma-
moğlu'na, "Babam, babam. Başkanım, bir
kere sarılayım be, bir kere" diyerek sevgisini
ilginç bir şekilde gösterdi. Vatandaşlar, izdi-
ham eşliğinde zorlukla yürüyebilen İma-
moğlu'na, "Sen gözümün nuru/Tükenmiş
İstanbul'un umudu/Ekrem İmamoğlu" bes-
tesini okudu. İmamoğlu, yürüyüşün ardın-
dan zorlukla Cindoruk'un Galatasaray Mısır
Apartmanı'ndaki ofisine ulaştı.

BİZİMKENT 196 ADA 2018-2019 DÖNEMİ       
BLOK VE ADA KAT MALİKLERİ 

GENEL KURULUNA DAVET
Sayın kat Malikleri;        
196 Ada ve blok kat malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısı
aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile 08 Haziran 2019 Cu-
martesi saat 15:00 de Bizimkent İlköğretim Okulu toplantı
salonunda yapılacaktır. 
Birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaması halinde
ikinci toplantı 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 15:00
de aynı yerde aynı gündem ile yapılacaktır. 
Genel Kurula vekaleten katılacakların oy hakkı (anne, baba,
eş ve çocuklar hariç) noterden alınan vekaletname ile 
mümkündür. 

Genel Kurul Gündem Maddeleri 
1-Açılış ve saygı duruşu,
2-Divan heyetinin seçilmesi ve Divan Heyetine Genel Kurul
adına tutanakları imzalama yetkisini verilmesi, 
3-Yönetim ve Denetim Kurulu'nun faaliyet raporlarının ayrı
ayrı okunması,
4- Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyetlerinin görüşülmesi ve
ayrı ayrı ibraya sunulması, 
5- Seçilecek yönetime Bizimkent Toplu Yapı Planı'nın
KMK'ya uyarlama yetkisinin verilmesi,
6- 2019-2020 çalışma dönemi için 196 ada /Blok işletme pro-
jelerinin karara bağlanması, Yönetim Kuruluna gider kalem-
leri arasında aktarma yapma yetkisinin verilmesi, 
7- Toplu Yapı Güvenlik Personelinin 196 Adaya düşen
Kıdem Tazminatı payı ve 196 Ada çalışan personelin Kıdem
Tazminatı eksiğinin görüşülmesi, 
8- Ortak alanları sigorta ettirme, 3. şahıs ve resmi kurumlarla
sözleşme yapma yetkisinin verilmesi. 
9- Bloklarımızda dış cephe boya yapmaya başlayan ve başla-
yacak olan blokların Ada bütünlüğünü bozmamasına mev-
cut renklerin korunmasına, 
10- Her bir bloğun yapılmasını istediği boya-izolasyon mon-
tolama, çatı ve çöp bacaları yapım işinin kendi blok kat ma-
liklerince yüzde 51 imza toplanması ve bloğunda komisyon
oluşturarak karara bağlaması, sözkonusu işler için Ada yöne-
timinin bilgisi ve Ada Başkanının imzası dahilinde blok yöne-
ticisine ek bütçe yapma, avans toplama, 3. şahıs ve firmalar
ile sözleşme yapma ve blokların gerektiğinde kullanması için
blok bazında yönetime temlik yetkisinin verilmesi,
11- 196 Ada yönetimine 31 Mayıs 2019 tarihi itibari ile aidat
ve demirbaş borcu bulunan kat maliklerinin yönetim ve dene-
tim kurulların aday olamayacaklarının karara bağlanması,
12- Yönetim ve Denetim Kurulu huzur haklarının tespit edil-
mesi,
13- Blok yöneticilerinin ait olduğu blok kat maliklerince seçil-
mesi, 
14- Ada kat malikleri içerisinde Denetim Kurulu için 3 asil
yedek üyenin seçilmesi, 
15- Seçilen blok yöneticilerinden Ada Başkanı'nın seçilmesi, 
16- Ada Yönetim Kurulu'na işe personel alma, personeli
işten çıkarma, personeli kaldıkları dairelerden tahliye etme ve
işe alınan personele daire tahsis etme yetkisinin verilmesi,
17- Mevcut otoparklarımızda her daireye bir araçlık otopark
yeri mümkün olmadığı için daire adına kayıtlı sadece bir ara-
cın otoparkı kullanmasına karar verilmesi, 
18- Devletin resmi kurum ve kuruluşları ile İGDAŞ, İSKİ,
Elektrik idareleri, Belediye Tüketici Mahkemeleri ile birlikte 3.
şahıslara karşı açılacak tüm davalar için 196 Ada yönetim ku-
ruluna yetki verilmesi, 
15- Dilek ve temenniler.         
196 ADA PARSEL YÖNETİM KURULU 

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

İstiklal Caddesi’ne giden Ekrem İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İmamoğlu, “Bu ilgi için müteşekkirim” dedi.

Havalimanı bayram
telaşı içine girdi

AYCI, 2019 yılında 8 bin
430 kişiyi istihdam edil-
mesinin planlandığını

ancak artan ihtiyaç ile birlikte bu
sayının ilave istihdamla 10 bin ola-
cağını açıkladı. İstanbul Havalima-
nı'nda basın mensuplarına
açıklamalarda bulunan İlker Aycı,
taşınma sonrasında İstanbul Hava-
limanı'ndan gerçekleşen operas-
yonları değerlendirdi, geleceğe
dönük hedefler hakkında bilgiler
verdi.Atatürk Havalimanı'nda çok
başarılı günleri geride bıraktıklarını
belirten Aycı, şimdi ise aynı başarı-
ları İstanbul Havalimanı'nda ger-
çekleştirmek için seferber
olduklarını kaydetti.

Rekor istihdam olacak

Aycı, "Yaklaşık 66 bine yakın çalışa-
nımız var. Sene başında yaklaşık 8
bin 430 istihdam üzerine plan yap-
mıştık. Ancak yeni havalimanına
taşındıktan sonra bazı hizmetlerde
kısa kaldığımızı görerek; buralarda
kas gücümüzü artırmak, daha sü-
ratli reaksiyon vermek, havalima-
nına daha iyi
hizmet vermek
ve kalitemizi
artırmak üzere
ilave çalışan-
lara ihtiyacı-
mız olduğunu
değerlendir-
dik. Bu an-
lamda 8 bin
430 istihdam
içerisinde yak-
laşık 4 bin 600
istihdamı ilk 5
ayda gerçek-
leştirdik. Özel-
likle yaz

aylarının yoğunluğunu da hesaba
katarsak, filomuza katılmak üzere
bekleyen uçaklarımızın da gelme-
siyle beraber, ihtiyacımız oldukça
artacak. İlave istihdamlarla birlikte
bu yıl istihdam sayımız bir rekor
olacak. Yeni havalimanını rekor-
larla açtık ve yeni bir rekor da çalı-
şan sayımızda olacak. Bu yıl 10 bini
bulacak şekilde bir istihdamdan söz
ediyoruz. Türk Hava Yolları'nın bu
büyüme ve gelişme trendinin bu
muhteşem havalimanı ile taçlandı-
rılmasıyla birlikte bu ihtiyacın gide-
rilmesi mümkün olacak" dedi.

Seçim değişiklikleri var

İlker Aycı, 23 Haziran'da yapılacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı seçimlerine yönelik bilet ve
rezervasyon değişikliklerinin 31
Mayıs'a kadar ücretsiz bir şekilde
devam edeceğini aktardı. Aycı, "23
Haziran'da yapılacak seçim nede-
niyle bilet ve rezervasyon değişiklik-
lerini ücretsiz yapmak üzere tüm
ofislerimizde ve diğer dağıtım ka-
nallarımızda sağlanabilmesi ama-

cını güdüyoruz. 31
Mayıs'a kadar ücretsiz
bir biçimde seyahatle-
rini, biletlerini belge
sunmaksızın değiştire-
bilecekler. Bu anlamda
yolcularımıza en esnek
bilet değişimini bu se-
çimlere dönük getirdik"
diye konuştu.

Ciddi yoğunluk 
olacak

9 günlük ramazan bay-
ramı tatiline ilişkin do-
luluk oranlarıyla ilgili
bilgi veren İlker Aycı,

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker 
Aycı, Ramazan Bayramı tatilinde çok ciddi bir kapasite ile
uçacaklarını belirterek, "Doluluk oranlarımız yüzde 72, 73'ler
civarında. Bayramda bu oran yüzde 80'lere gelecek. Bu 
anlamda bayramda ciddi bir yoğunluğu yaşayacağız” dedi

"Doluluk oranlarımız yüzde
72, 73'ler civarında. Bayramda

bu yüzde 80'lere gelecek. Bu an-
lamda bayramda ciddi bir yoğun-

luğu yaşayacağız. Günlük gidiş
dönüş olarak bakarsak binleri geçe-
cek uçuş sayımız ve bin 10, bin 11'i
yakalayacağız. Bu anlamıyla çok
ciddi bir kapasite ile uçacağız. İnanı-
yorum ki yolcularımızı büyük bir hu-
zurla, iyiliklerle, süratle, zamanında
ve konforla gidecekleri yere ulaştıra-
cağız" ifadelerini kullandı.

İlker
Aycı

Havalimanındaki bayram yoğunluğa karşı bütün hazırlıkların şimdiden yapıldığı belirtildi.



AK Parti hareketi,  içinde 'Anadolu burjuvazi-
sini' de barındıran ve kendilerini 'Türkiye’nin
zencileri' olarak ifade eden çevre unsurlarının,

arkalarına küresel rüzgarları da alarak “Beyaztürk”
Devletçi-Merkeze doğru yürüyüşünü temsil eden de-
mokratik devrimci bir KOALİSYON hareketi olarak
doğmuştu... Türkiye’nin demokrasi güçleri o zaman
bu koalisyonu desteklemişlerdi. 

Kendi varoluş koşullarını "Beyaztürk" Devlet sınıfı-
nın  koruyucu kanatları altında bulan eskinin Devletçi
büyük burjuvaları da Özal’la birlikte başlayan dışa -
küresel süreçlere- açılma sürecinin artık kendileri için
daha avantajlı hale geldiğini farkederek AK Parti’yi
iktidara taşıyan bu koalisyonun -önceleri sessiz kala-
rak, ama daha sonra  aktif bir şekilde- destekçisi 
oldular... 

Sonra sürecin nasıl geliştiğini ve bugün gelinen
noktayı hepimiz biliyoruz... Önce küresel dinamiklerle
ilişkiler gevşedi, şimdi de başta büyük burjuvazi olmak

üzere koalisyonun içerdeki destekçileri huzursuz!
Peki TÜSİAD ne demişte ipler böyle birden kopma

noktasına gelmiş: 
“TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı

Tuncay Özilhan, konuşmasında demokrasi ve hukukun
üstünlüğü vurgusu yaparak kısa vadede sorunların çö-
zümü için ‘ekonomide liberal piyasa düzeni, kural te-
melli uluslararası sistemle olan ittifak’ çıpalarının
kullanılması gerektiğini söylemiş...

Özilhan'ın konuşmasının TÜSİAD'ın 'demokrasi,
yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, insan hakları,
akademik özgürlükler, liyakat ve ifade özgürlüğü' çağ-
rısı yapan  bölümü salondakilerden büyük alkış
almış... "Demokrasi işler kılınırsa, hukukun üstünlüğü
tesis edilirse ekonomimizin performansı yükselecek"
diyen Özilhan,“Türkiye’nin 2023 hedeflerinden uzak-
laştığını, 2002-2007 dönemindeki parlak günlerine
bir türlü geri dönemediğini söyleyerek “küresel Reka-
bet Endeksi, işgücü piyasası verimliliği, enflasyon,
yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü gibi göstergeler
konusunda Türkiye’nin son sıralarda yer aldığını” 
belirtmiş. 

Nasıl bir dünyada yaşıyoruz...
Evet, dün,  bütün darbelerin arkasında duran o

“Beyaztürk” Devletçi burjuvaziyle, onların temsilcisi

durumunda olan TÜSİAD’cılarla
birlikte saf tutmak -bunun adı “solcu-
luk” da “sağcılık” da olsa- gericilikti!  Ama bugün,
Özal’la birlikte dünyaya açılan, küreselleşme süreciyle
bütünleşerek sırtındaki Devletçi kabuğu sıyırıp atan ve
bu yeni  kimlikleriyle önceleri  demokrasi mücadele-
sinde fiilen AK Parti’nin temsil ettiği koalisyonun
içinde yer alan, daha sonra da içine girilen “yerli-
milli” içe kapanmacılığa karşı duran İstanbul’un
büyük burjuvalarının duruşu ilericidir... Öyle görünü-
yor ki artık roller değişmiştir. Demokratik devrim sü-
recinin bu yeni aşaması küresel dinamiklerle birleşen
iç dinamik unsurlarının ilerici, içe kapanmacı, reaksi-
yonist-restorasyoncu bir Devletçiliğe teslim olanların
ise  gerici olarak yer alacakları  bir süreç olacaktır... 

Çünkü:
Evet, dün, yani 20. Yüzyıl koşullarında, bizim de

uğruna ölümlere gittiğimiz o 'tam bağımsız ve gerçek-
ten demokratik Türkiye' sloganı (içe kapalılığı ifade

etse de) milli kurtuluşçuluğu öne çıkardığı için bir öl-
çüde ilerici yanları olan bir slogandı; ama bugün, 21.
Yüzyıl’ın küreselleşme koşullarında küresel süreçler-
den soyutlanma anlamına gelecek yerli-milli bir tam
bağımsızlığı savunmak artık gericiliktir. “Gerçekten
demokratik bir Türkiye” bugün ancak küresel demo-
kratik devrim süreçlerinin içinde yer almakla gerçek-
leşebilir...

Evet, dün, 20. Yüzyıl dünyasında, tekelci kapita-
lizme-emperyalizme karşı ulusal bağımsızlık mücade-
lesi vermek, sonuç itibariyle yerel despotların başa
gelişiyle sonuçlanan içe kapalı-Devletçi bir yapıyı or-
taya çıkarsa da -büyük tablodaki anlamı açısından-
bir yerde ilericilikti; bugünse ilericilik artık ulusal ba-
ğımsızlığı savunmak adına Devletçi-çağ dışı bir düze-
nin bekçiliğini yapanlara, küresel demokratik devrime
karşı ulusal duvarların arkasına gizlenenlere  karşı da
durabilmektir...

Evet, dün, sermaye yetersizliğine çare olarak 
bulunan Devletçiliği -kamu iktisadi teşebbüslerini“-
desteklemenin, tarihsel devrimci bir dinamiği destek-
lemek adına belki ilerici bir yanı vardı; ama bugün
ilericiliğin ölçüsü artık Devlet tekelciliğine karşı dur-
mak, serbest piyasayı ve küresel dünyaya açılmayı
desteklemektir! Dün, kapitalizmin tekelci aşamasında

-emperyalizm aşamasında- sermaye ihracı sömürge-
ciliğin, yeni sömürgeciliğin ayrılmaz parçası olduğu
için, o zaman buna karşı çıkmak ilericilikti. Bugün ise,
tam tersine, emperyalizme karşı olmak adına ulusal
duvarların arkasına gizlenerek küresel sermaye düş-
manlığı yapmak (bu, yerli-milli”lik adı altında da ol-
salar!)   gericiliktir!

Ey, küresel bir dünya sisteminin doğmakta oldu-
ğunu göremeyen 20. yüzyıl kalıntısı ulusalcılar-milli-
yetçiler ve de ulusalcı solcular- kapitalizm küresel bir
dünya sistemi haline geldi artık! Yani sermaye küre-
selleşti. Sermayenin ulusu kalmadı! Artık ulusalcı 
nutuklarla sizi uyutanlar, sizin yerli-milli veya ulusal-
sermaye dedikleriniz, küresel rekabet mücadelesine
girmek istemeyen, ulusal duvarların arkasına gizlene-
rek kendi tekelci konumlarını muhafaza etmeye 
çalışan bezirgânlardır. Bugün, içinde yaşadığımız kü-
reselleşme sürecinde, kim ki bir taş üstüne taş koyu-
yorsa, niyeti, menşei, ulusal kökeni ne olursa olsun  
o hoş geldi sefa geldi ülkemize demeyi öğrenmeden
artık ne devrimci olunabilir, ne de çağdaş! Çünkü,  
üstüste konulan o taşlardır ki,  hem yerel, hem de 
küresel düzeyde, üretici güçleri geliştirerek  
kapitalizmi kendini inkâra götüren  sürecinin köşe
taşları onlardır! 

İstanbul- Anadolu savaşlarında son perde:
AK Parti koalisyonu 

dağılıyor!

5 Kalem Tıbbi Cihaz Temini 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 : 2019/239972
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı 

Satınalma Müdürlüğü 34094 Çapa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124142000-2124142138 - 2126351193-2124142025
c) Elektronik Posta Adresi : itfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kalem Tıbbi Cihaz Temini Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 

alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşınır Kayıt ve 

Kontrol Birimi Ayniyat Deposuna
c) Teslim tarihi : Cihazlar, taraflarca sözleşmenin imzalanmasından itibaren 

60 (Altmış) takvim günü içerisinde tek seferde sözleşmeye ve 
teknik şartnameye uygun olarak İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı 
Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Ayniyat Deposu'na teslim edilecektir. 
Yüklenici, ayrıca ek bir süre verilmemişse son teslim günü kalan 
malların tamamını ilgili birimin yazılı talebini beklemeksizin teslim 
etmek zorundadır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Binası 

Giriş Kat İhale Salonu Fatih / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 12.06.2019 - 12:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zo-
runlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Tüm kalemler için;
1) Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu tobb veya tesk'e bağlı oda\borsa tarafın-
dan düzenlenen yerli malı belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
2)İstekliler teklif edilecek ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan veya
Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den ürünün kodunu ve ürünlerin Sağlık Bakanlığı'nca onaylandığını göste-
rir belgeyi teklifiyle birlikte sunacaktır. 
3) İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan veya Ürün Takip Sitemi
(ÜTS)'den Firmanın Bayi, Anabayi yada Tedarikçi kodunu gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi
ile birlikte sunmalıdır.
4) Teklif edilen cihaz kapsam dışı ise kapsam dışı beyanı ile birlikte CE veya FDA veya TSE onayla-
rından birine sahip olduklarına dair belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.
5) İstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE’nin ‘Hizmet Yeterlilik Belgesi'' ve Sağlık Bakanlığı'nın
''Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi''ni ihale dosyasında sunmalıdır.
Yükleniciler sözleşme sırasında, yukarıda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış bulu-
nan ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, UBB barkot no’sunu, ürünün tedarikçisi ise firma ta-
nımlayıcı no’su, bayi ise bayi kodunu ve bir ürüne ait farklı özelliklerin olması durumunda da (ebat,
genişlik, uzunluk vs..) bu ürünlere ait UBB barkod no’sunu da açıklama kısmına ekleyerek
http://212.175.169.97/IBY/Publish.htm veya https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS ‘den hazırlamış ol-
duğunuz dosyayı dijital ortamda (cd, disc,usb vb.) idareye sunmalıdır.
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 kişili-
ğin 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 Ga-
zeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
Tüm kalemler için, 
1. İstekliler, teklif ettiği cihazın teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını,standart ve opsiyonel
(isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de
içeren üretici tarafından hazırlanan katalog veya tanıtım dokümanlarını teklif dosyasına eklemek zo-
rundadır. Başka bir dilde sunulan katalog veya tanıtım dokümanlar noter onaylı Türkçe tercümesi
ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.İstekli,cihaz ile ilgili teknik özellikleri cihazın bu kata-
log ve dökümanları üzerinde veya katalog ve dokümanların onaylı Türkçe tercümeleri üzerinde, tek-
nik şartnamedeki maddelere karşılık gelecek şekilde tek tek işaretleyerek gösterecektir.
2. İstekliler, kurum gerekli gördüğü takdirde ihale tarihinden itibaren 10 gün içerisinde İ.Ü. HAGED
Biyomedikal Bölümü gözetiminde, teklif ettikleri cihazları ile kurumda ürün tanıtımı (demo) yaparak
bu şartname maddelerini yerine getirdiklerini kanıtlayacaklardır. Bunun için gerekli ekipmanın sağ-
lanması firmanın sorumluluğundadır.
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 ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Satın alma Müdürlüğü Çapa/Fatih/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullana-
rak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Binası
Giriş Kat İhale Salonu Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taah-
hütlü 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 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
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A K Parti Bitlis milletvekilleri
Cemal Taşar, Vahit Kiler ve
Bitlis Belediye Başkanı Nes-

rullah Tanğlay Bağcılar Belediyesi’nin
geleneksel gönül sofrasına konuk
oldu. İftar sofrasının kurulduğu Fatih
Mahallesi Pazar Caddesi’ne gelen
konuklar, Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı’nın ev sahipliğinde
ilçe sakinlerini selamladıktan sonra
masalarına oturup onlarla sohbet
etti. Ezanın okunmasıyla da hep bir-
likte dualar edilip oruçlar açıldı. İftar-
dan sonra ise Çağırıcı, misafirlerini
Ramazan etkinliklerinin gerçekleştiği
15 Temmuz Demokrasi ve Milli
İrade Meydanı’nda ağırladı. Çağı-
rıcı’nın eşlik ettiği Kiler, Taşar ve Tan-
ğlay, alanda kurulu olan farklı
şehirlerin derneklerine ait stantları
gezdi. Yoğun ilgi gören siyasiler, son
olarak Bağcılar Bitlisliler Platformu
standında mola verip çay içti.

İstanbul ezeli başkentimizdir

Bitlisliler Gecesi’ne katılan AK Partili
isimler, alanı dolduran coşkulu kala-
balığa seslendi. Yöneticiler, yaklaşan
23 Haziran seçimlerinin önemine
vurgu yaptı ve Bitlisli hemşehrilerin-

den destek istedi. Açılış konuşmasını
yapan Milletvekili Cemal Taşar, “Bit-
lisli kardeşlerim İstanbul seçimi sa-
dece bir belediye başkanlığı seçimi
değil Edirne’den Kars’a kadar Türki-
ye’de yaşayan ve bu davaya inanmış
gönül vermiş her bireyin davasıdır. İs-
tanbul rahat değilse biz Bitlis’te rahat
olamayız. Çünkü İstanbul bizim
ebedi ve ezeli başkentimizdir. İstanbul
düşerse her taraf düşer. Ümmetin li-
deri Recep Tayyip Erdoğan’ı aşağı
düşürmeye çalışanlara biz asla mü-
saade etmeyeceğiz" dedi.

Kaybetmedik birileri çaldı

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler
ise "31 Mart’ta biz kaybetmedik biri-
leri çaldı, gasp etti ve ne yazık ki böyle
bir sonuç çıktı. Yol kazasıydı diyoruz
ve bun inşallah telafi edeceğiz. İster
Bitlis’te yaşayın ister Türkiye’nin ne-
resinde yaşarsanız yaşayın Binali Yıl-
dırım’ın Bitlis üzerinde hakkı var.
Bitlisliler olarak 23 Haziran’da Binali
Yıldırım başkanımıza vefa borcu-
muzu ödemek zorundayız. Sadece
şahsı için değil Türkiye’nin geleceği
için de bunu yapmamız gerekiyor"
açıklamasında bulundu. 

Gerçek yüzleri bu değil

"Daha kırkı çıkmamış bir belediye
başkanıyım" diyerek söze başlayan
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah
Tanğlay da “Biz Bitlis’te çok güzel
bir seçim sonucu aldık. Çok çalıştık
ve kum saatini tersine çevirdik istiyo-
ruz ki İstanbul’da da bu gerçekleşti-
rilsin. İstanbul düşerse Bitlis’i
kazanmamızın hiç önemi yok. Siz-
den rica ediyorum Fatih’in bu güzel
şehrini birilerine teslim etmeyin.
Çünkü onların geçmişte yaptıkları
gelecekte yapacaklarının teminatıdır.
Bugün pembe tablolar çiziyor olabi-
lirler ama bu onların gerçek yüzleri
değil” diye konuştu. Belediye Baş-
kanı Çağırıcı ise "İstanbul’da bir
seçim yaşadık. Büyükşehir seçimle-
rinde bir aksama meydana geldi.
Bağcılar’daki tüm hemşehrilerimizin
oylarına sahip çıkmak bizim için bir
namus meselesi dedik. Seçim günü
yaşadıklarımızın takipçisi olduk.
Akla hayale gelmeyecek süreci biz-
lere yaşattılar ama İnşallah 23 Hazi-
ran’da hiçbir kimsenin oyunun alınıp
başka bir yere götürülemeyeceği bir
süreci yaşadığımızda tüm gerçekler
ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı. 

AK Parti Bitlis milletvekilleri İstanbul’daki hemşehrileriyle buluştu. Bitlislilere 
seslenen Milletvekili Cemal Taşar, "İstanbul seçimi sadece bir belediye başkanlığı 
seçimi değildir.  İstanbul düşerse her taraf düşer. Ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı
aşağı düşürmeye çalışanlara biz asla müsaade etmeyeceğiz" çağrısında bulundu

ISTANBUL DUSERSE 
HER TARAF DUSER!

Münir AKTOLGA
AKTÜEL KÖŞE YAZILARI

www.aktolga.de - zm.aktolga@gmail.com

MHP'LİLER DE KATILDI
Programa MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar, Vahit Kiler
ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay. Belediye Başkanı Lokman Çağırıcıi AK Parti Bağcılar İlçe
Başkanı İsmet Öztürk, MHP İlçe Başkanı Onur Yeşil, Bitlis Platformu Başkanı Selim Korkmaz da katıldı. 

KADINLAR YOL KESTI!
Altınşehir Mahallesi Duygu-
nay Sokak ile eski istanbul
Caddesi kesişiminde bulunan

taş köprü yolunu bir ip yardımıyla kesen
kadınlar, bir süre eylem yaptı. Yolun kesil-
mesiyle birlikte trafik oluştu. Yolda bekle-
yen araçların sürücüleriyle, eylemi
gerçekleştiren kadınlar arasında tartış-
malar yaşandı. Kadınlar; 10 dakika süren
eylemin ardından ipi çözerek yolu açtı.

Burada uyuşturucu satıyorlar

Mahalle sakini Saadet Benli, “Çocukları
okula götürüyoruz. Köprünün başında 4-
5 tane uyuşturucu satıcısı. Çocukların te-
lefonunu alıyorlar. Biz 'yapmayın etmeyin'
diyoruz. 'Bak geçen gün attığımız ceset
gibi sizi de atarız' diyorlar. Korkuyoruz.
ekmek peynir gibi uyuşturucu satıyorlar.

Vereyim isterseniz parayı, hangi çocuğu
gönderirseniz gönderin, uyuşturucuyu
alsın gelsin. Bıktık. Bu kadar olmaz.
Bugün eylem yaptık çünkü burada uyuş-
turucu satıyorlar, sabaha kadar uyuyamı-
yoruz, evimize giriyorlar. hırsızlardan
yatamıyoruz. Çocuklarımızı okula, parka
gönderemiyoruz" dedi. nafiye Aslan ise

"işten geliyordum. Saat akşam 09.00’da.
Bu köprünün önünde iki kişi önüme
geldi. 'Abla bize para ver' dediler. Kafaları
güzel, içmişler. 20 lira verdim. eve gidene
kadar kalbim yerinden attı. Derede adam
öldürdüler, kenara attılar. Can güvenliği-
miz yok. Çocuklarımızı dışarı çıkaramıyo-
ruz. eroin esrar satıyorlar" diye konuştu.

irem Deniz de "Buralar
gayet temizdi. şimdi nasıl
bu hale geldi bilmiyoruz.
Bizim çocuklarımız burada
pislik içinde yaşamak zo-
runda mı? hiç kimsenin ço-
cuğu burada büyümek
istemez. eğer biraz vicdan-
ları varsa, şu dereye bir
baksınlar, çocukları acaba
durabilir miydi?” dedi.

Başakşehir'in Altınşehir Mahallesi’nde kadınlar, yol kapatma eylemi yaptı. Kadınlar,
uyuşturucu satıcıları nedeniyle çocuklarını parka dahi yollayamadıklarını söyledi.
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A matör 1.Küme ekiplerin-
den Güzelcespor’da yapı-
lan genel kurulun

ardından Tamer Canbaz devri res-
men başladı. 4 yıl sonra yeniden
başkanlığa seçilen Canbaz genel
kurulda gövde gösterisi yaptı.
Büyük bir katılıma sahne olan
genel kurul tarihi günlerinden bi-
rine tanıklık etti. Divan başkanlı-
ğını Mehmet Ali Deniz’in yaptığı
genel kurulda divan katipliğine ise
Fatih Çınar ve Nevzat Çetrez geti-
rildi. Genel kurulda açılış konuş-
masını eski kulüp başkanı Hüseyin
Aydın yaptı.

Çıtayı yukarı taşıyacağız

Aydın, 4 yıllık görev süreleri bo-
yunca Güzelcespor’un çıtasını yu-
karıya taşıdıklarına inandığını
söyledi. Aydın “4 yılı aşkın sürede
Güzelcespor’un çıtasını yukarılara
taşıdığımıza inanıyorum. Bu sene
yönetimin tecrübesiyle çıtayı daha
da yukarılara taşıyacaklarına ina-
nıyorum. Katılımlarından dolayı
herkese ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum. Bundan sonra resmi olarak
yönetimde olmasak da ben ve ar-
kadaşlarım her zaman maddi ve
manevi olarak Güzelcespor’un ya-
nında olmaya devam edeceğiz”
ifadesini kullandı.

Güzelce'de siyaset olmaz

Genel kurulun ardından tek liste ile
katıldığı seçimde 4 yıl aradan sonra
yeniden göreve gelen Tamer Can-
baz teşekkür konuşması yaptı.
Canbaz Güzelcespor’da hiçbir
zaman siyaset yapmadıklarını, za-
manında yaptıkları güzel ve doğru
işlerin kendisini yeniden bu nok-
taya getirdiğini söyledi. Canbaz
“Güzelcespor’da siyaset olmaz, ol-
mayacak da. Geçmiş dönemlerde
de biz burada yanlış yapmadık. Bu
süreçte siyasi bir kimliğim olduğu
için başkanlığı da ben içimizden
biri olan Hüseyin Aydın’a ben teklif
ettim. Kulübe zarar vermemek an-
lamında da ara vermiştim. Ancak
her zaman bu konuda kulübün ya-
nında oldum. Güzelcespor’un
benim çocuklarımdan sonra
üçüncü evladım olduğumu sizler
de biliyorsunuz. 4 senede görev
yapan arkadaşları da alkışlamak is-
tiyorum. Sizler de alkışlar mısınız?”
dedi.

Hedefi vurmak istiyoruz

Hüseyin Aydın ve yönetimi döne-
minde A takımın ve genç takımın
hedefe oynamadığını, altyapıdaki
en güzel tarafın da bütün yaş grup-
larında liglerde mücadele etmesi 

olduğunu ifade eden Canbaz “Bu
sene hedefi vurmak istiyoruz. Gü-
zelcespor’u artık üst liglere taşımak
istiyoruz. Hüseyin Aydın altyapı
dahil 9 kategoride takımı lige soktu
ama ben biliyorum ki bir çok maça
takım yöneticisiz gitmiştir. Bunu da
bir eleştiri olarak kabul etsinler. Üye
sayımız 114- 115’ti şu anda 79 üye-
miz kaldı. Üye sayımızı yeni genç-
lerle takviye yapamazsak bu kulüp
yarın sahipsiz kalacaktır. Yarından
sonra en az 50 gencimizi üye ola-
rak kulübümüze kazandıracağız”
dedi.

Devamı gelecektir

Canbaz’ın konuşmasının ardından
konuşan B.Çekmece Gençlik ve
Spor İlçe Müdürü Oktay Şahin
Güzelcespor yönetiminden spora
olan katkılarını ve desteklerini sür-
dürmesini beklediklerini söyledi.
Spor ve siyaset dünyasının önde
gelen isimlerinden Alaaddin Yavuz-
güneş de yaptığı konuşmada kulüp
başkanlığının zor bir iş olduğunu
söyledi. Yavuzgüneş “Kulüp baş-
kanlığı çok zor. Çok ciddi fedakarlık
isteyen bir iş. Amatör spor kulüple-
rine de bu yüzden destek vermek
lazım. İnşallah Güzelcespor Tamer
Canbaz’la birlikte layık olduğu yere
gelir” şeklinde konuştu. 

HASTANEMİZ İHTİYACI 2 KALEM GASTROSKOPİK VE KOLONOSKOPİK TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı 4734 sa-
yılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi-
ler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/241627
1-İdarenin
a) Adresi : Kasap İlyas Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. 34098 

Kocamustafapaşa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124596135 - 2125292220
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma.istanbuleah@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : HASTANEMİZ İHTİYACI 2 KALEM GASTROSKOPİK VE 

KOLONOSKOPİK TIBBİ CİHAZ ALIMIAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 
alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : BİYOMEDİKAL DAYANIKLI TAŞINIR
c) Teslim tarihi : Mallar, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 (altmış) 

takvim günü içinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Kasap İlyas Mah.Orgeneral 

A.Nafiz Gürman Cad. Kocamustafapaşa-FATİH/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 30.05.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin,
ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun(TİTCK) 15.05.2014 tarih 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve
Tanıtım Yönetmeliğinde belirtilen "Satış Merkezi Yetki Belgesi" olması zorunludur. 
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 yöneti-
mindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazete-
sinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya
da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yu-
karıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden,
kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler
ile tevsik edilir. 
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik
Ürün Deneyim Belgesi, 
f) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün üret-
tirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme, 
ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca
düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Mevzuatı gereği T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB), Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye  kayıt
ve Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) onayı gereken/istenilen ürünler ile bu ürünleri teklif
edecek olan istekliler, TİTUBB' a, (ÜTS)'ye kayıtlı ve onaylı olmalıdır. İstekliler ile teklif edecekleri ürünlere
dair UBB belge yada internet çıktıları, firma tanımlayıcı numarasının ve Üretici Firmanın Bayisi olduğuna
dair Belgelerin teklif dosyasında sunulması gerekmektedir.Sağlık Bakanlığı ve/veya SGK onaylı/kayıtlı ol-
mayan ya da hatalı/farklı ürün beyanı/içeriği/numarası veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakıla-
caktır.Mevzuatı gereği UBB kaydı gerektirmeyen ürün/ürünler için ise istekliler bu durumu belirteceklerdir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın "Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin
Eşleştirilmesi" konulu duyurularına  istinaden firmalarca verilen  ürün UBB'lerinin, ihtiyaç listemizde bulu-
nan SUT Kodları ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Sözleşme sonrasında meydana gelecek SUT-UBB uyumsuzluğunun oluşması durumunda Kurum zararı
yüklenici firmaya rücu edilecektir.
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında,hizmet alımlarında veya
kit  ve sarf karşılığı hizmet alımlarında, aday veya isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na
(TİTUBB)'a veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kaydının aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edi-
len ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii
olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS kaydı bulunması gerekmektedir.
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların satın alımlarında, hizmet alımlarında veya kit ve sarf
karşılığı hizmet alımlarında, alımı yapılacak cihazların TİTUBB veya ÜTS'de tedarikçi firma altında Sağlık Ba-
kanlığı tarafından kayıt işlemi tamamlanmış olması gerekmektedir.
Tıbbi Cİhaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların kullanıcılara ve uygulayıcılara yönelik olarak cihazla
birlikte verilmesi gereken bilgileri, kullanım klavuzları, etiketleri, bakım-onarım kitapçığı ve diğer açıklamalar
Yönetmeliklere uygun olarak Türkçe olmalıdır.Türkçe etiket ve türkçe kullanım klavuzu  bulunmayan (Yö-
netmelikler gereği kullanım kılavuzu bulunması zorunlu tıbbi cihazlar için) tıbbi cihazların muayene ve
kabul işlemleri yapılmayacaktır.
Tıbbi Cihaz alımlarında cihaza bağlı yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin satış sonrası teminine
ilişkin tedarikçi tarafından düzenlenen taahhütname mutalaka istenecektir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açık-
lamaları içeren doküman:
a) İstekliler, teklif edecekleri cihazlara ait katalog veya benzeri teknik dokümanları teklif dosyasında suna-
caklardır. Sunulan bu dokümanların teknik değerlendirmeye esas yeterli seviyede bilgi içermesi gereklidir.
Sunulan dokümanlar üzerinde teknik şartnamelerin karşılık gelen maddeleri işaretlenerek belirtilecektir.
b) İstekliler, teknik şartnameye cevap ve açıklamalarını madde madde yazılı olarak vereceklerdir.
c) İlgili birimin isteği halinde demonstrasyon işlemi yapılacaktır.Verilen süre içerisinde beyan edilen belge
ve bilgileri doğrulayan belgeleri sunmayan veya numune değerlendirilmesi ve demonstrasyon işlemlerine
ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
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 ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSTANBUL EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ -SATINALMA SERVİSİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indir-
meleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 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 sonucu bulu-
nan 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 verecek-
lerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
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GUZELCE’DE
CANBAZ DONEMI

SPOR
ÇARŞAMBA 22 MAYIS 2019

Amatör 1.Küme Ekipleri'nden Güzelcespor'da yapılan Genel Kurul'un
ardından Tamer Canbaz devri resmen başladı. 4 yıl sonra yeniden
başkanlığa seçilen Canbaz, Genel Kurul'da gövde gösterisi yaptı

Kağıt üzerinde kalmamalı
Büyükçekmece Tepecikspor kulüp
Başkanı Temel eyüboğlu da söz ala-
rak yaptığı konuşmada Tamer cna-
baz’a 4 yıl aradan sonra yeniden hoş
geldin diyerek Hüseyin Aydın’a da 4
yıllık görev süresi içinde altyapıya
verdiği destek için teşekkür etti. eyü-
boğlu “B.çekmece’de amatör spor
kulüpleri artık birlikte hareket etmek
zorundadır. kulüpler birliği sadece

kağıt üzerinde olmaktan kurtarılmalı.
Derneğin sadece kağıt üzerinde kaldı-
ğına inanıyorum. Amatör spor kulüp-
leriyle de biraraya gelerek bu derneği
harekete geçirmeyi düşünüyoruz.
Artık hem amatörlerin hem de biz pro-
fesyonel kulüplerin özüne dönmesi
lazım. Biz de Tepecik olarak zor bir
süreçten geçtik. Tepecikspor olarak
herkese kapımız açık” diye konuştu.

Avcılar Gökan’a emanet

SÜPERAmatör Küme
ekiplerinden Avcılar
Gençlik ve Spor Kulübü
olağan genel kurula gide-
rek Cenk Gökan’ı yeniden
başkanlığa seçti. İsim de-
ğişikliği genel kurul üyele-
rine sunulan Sarı
Siyahlıların Avcılar Bele-
diyespor olan adı Avcılar
Gençlik ve Spor Kulübü
olarak oybirliğiyle kabul
edildi. Avcılar Barış
Manço Kültür Merke-
zi’nde gerçekleştirilen
genel kurulda divan baş-
kanlığını İlhan Kahveci,
divan katipliklerini ise
Mehmet Güven ile Meh-
met Ali Çolak yaptı.
Genel kurulun açılış ko-
nuşmasını seçime tek liste
ile katılan Cenk Gökan yaptı.
Gökan, göreve geleli 1 sene oldu-
ğunu, kısıtlı bir süre içinde ellerin-
den geleni yapmaya çalıştıklarını
söyledi.

Avcılar ayağa kalkacak

Gökan “Göreve geleli 1 sene
oldu. Yapabileceklerimiz çok kısıt-
lıydı. Söylediğimiz şey istikrardı.

Sportif başarı günün şartlarına
bağlı bir şey. Biz önümüzdeki
sezon ağırlığımızı A takıma verip
3 sene içerisinde de Avcılar’da alt-
yapıda öncü takım olma kimliğini
tekrar kazandırmak istiyoruz. 3
senede var gücümüzle bunun için
çalışma içinde olacağız. Bunu da
tek başımıza yapamayacağımızı
takdir edersiniz” ifadesini kul-

landı. Genel kurulda ay-
rıca isim değişikliğini de
kongre üyelerinin oyla-
rına sunacaklarını kay-
deden Gökan “6 yıldır
kulübün içindeyim. Bu
süre zarfında bir çok Av-
cılarlı’dan da kulübe
daha fazla hizmet etti-
ğimi düşünüyorum.
İçinde Avcılar Belediyes-
por adı geçtiği için de in-
sanlar çok farklı
algıladılar. Çok farklı so-
runlar meydana geldi.
Belediye takımı diye her-
şeyi belediyeden aldığı-
mız gibi bir algı vardı.
Büyüklerimizin de gö-
rüşlerini alarak Beledi-
yespor isminin
değiştirilmesi gündeme

geldi. Bizim önceliğimiz altyapı.
İyi bir altyapı kurmak istiyoruz.
Avcılar’da kişilikli, spor ahlakı
yüksek, eğitimli sporcular yetişti-
rerek Türk futboluna yeni Feyyaz-
lar yetiştirmek istiyoruz. Buna
ticari bir beklenti içinde olmaya-
cağız. 3 sene içinde de ilçemizde
ilgi ve alakayı yakalamak için bir
çalışma yapacağız” dedi.

Süper Amatör Küme ekiplerinden Avcılar Gençlik ve Spor Kulübü olağan Genel Kurul'a giderek 
Cenk Gökan'ı yeniden başkanlığa seçti. İsim değişikliği genel kurul üyelerine sunulan Sarı Siyahlıların
Avcılar Belediyespor olan adı Avcılar Gençlik ve Spor Kulübü olarak oybirliğiyle kabul edildi

Cenk
Gökan

Temel Eyüboğlu

Güzelcespor’un Genel Kurul’u sonrası yeniden başkan seçilen Tamer Canbaz, ekibiyle bir araya geldi.



Op. Dr.
Ayhan

Yükselen,
başarılı
doğum 

sonrasında
minik
bebeği

kucağına
aldı.

E sencan Hastanesi'nde mucizevi bir
şekilde 7'nci çocuğunu kucağına
alan Sadiye Hamid yaptığı açıkla-

mada, hastane yönetimine ve çalışanla-
rına teşekkür etti. Hamid, “Bugüne kadar
7 kez sezaryen ameliyatı oldum. Birçok
hastaneye gittim, riskli bir doğum olacağı
için beni kabul etmediler. Beni sadece
Esencan Hastanesi kabul etti. Hastane
çalışanları bana çok emek verdi. Allah

hepsinden razı olsun. Ameliyat oldum ve
şu an çok iyiyi” diye konuştu.

Zamana karşı yarıştık

Ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleşti-
ren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uz-
manı Op. Dr. Ayhan Yükselen ise
ameliyatın çok zor geçtiğini belirtti. Yük-
selen: ‘’Hastamız Sadiye Hamid, ‘’Ço-
cuklar Mutlu Olsun’’ kampanyası

yürüten Elif Hanım aracılığıyla hastane-
mize başvurdu. Şiddetli karın ve bel ağ-
rısı çektiğini ifade etti. 6 kez sezaryenle
ameliyat olduğunu ve birçok hastaneyi
gezdiğini ve hiçbirinin kendisini riskli bir
doğum olacağı için kabul etmediğini söy-
ledi. Ultrasona aldığımızda sancılarının
başladığını fark ettik. Zor bir vakaydı.
Zamana karşı bir yarış içindeydik” ifade-
lerini kullandı.

Esencan Hastanesi’nde hamile
kadın yedinci kez sezaryenle

doğum yaptı. Tüm çocuklarını
sezaryenle dünyaya getiren
kadının operasyonu başarılı

geçerken, ameliyatı
gerçekleştiren Kadın

Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Op. Dr. Ayhan Yükselen, "Zor

ve teknik olarak bizi yoran bir
ameliyattı. Zamana karşı bir

yarış içindeydik" dedi

InStAgrAm hesabından pay-
laştığı cesur fotoğraflarla adın-
dan söz ettiren Deniz Akkaya,
sabahın erken saatlerinde yap-
tığı kadınlar hakkındaki paylaşı-
mıyla gündeme geldi. Beyaz
bikinili fotoğrafını paylaşan Ak-
kaya, belirli bir yaşa geldiği için
baskılanan kadınlar hakkında

duygularını anlattı.

Kendimden memnunum

Akkaya, duygusal paylaşımında
şunları söyledi: "Bu sene Ağus-
tos ayında 42 oluyorum. Haya-
tımda en ne istediğimi bildiğim,
kendimle barışık ve kendimden
en memnun olduğum dönem...

42 yaş kültürümüzde kadınlara
kocamış muamelesi yapıldığı,
'artık koca kadın' oldun gibi
cümleler altında kadını baskıla-
yan, duygusal şiddet içeren bir
yol yordam bu... Işıltılı parıltılı
işler yapan kadınlara karşı bu
tavır haliyle iyice dozunu 
arttırmakta.”

41 kere
maşallah!

MUCIZE ESENCAN’DA
GERCEK OLDU

Çok zor bir 
ameliyattı

Sadiye Hamid'in durumunun ameliyatı kritik bir
hale getirdiğini fakat buna rağmen ameliyattan
başarıyla çıktılarını anlatan Yükselen, “Kan de-
ğerleri çok düşüktü. Hemen altyapıyı hazırladık.

Olası ameliyat halinde çıkabilecek komplikasyon-
lara karşı hazırlanmıştık. Diğer dal branştaki he-
kimlerimizle irtibat halindeydik. Zor ve teknik
olarak bizi yoran bir ameliyattı. Herhangi bir prob-

lem oluşmadan hastamızın ameliyatını tamamla-
dık. Ameliyattan 48 saat geçmesi ve herhangi bir
komplikasyon oluşmaması üzerine hastamızı ta-
burcu ettik” dedi.

Sanat bir kentin

ruhudur
El Sanatları Atölyesi Merkezi’nde eğitim alan 
kursiyerlerin el emeği, göz nuru eserlerinden oluşan
sergi, Beylikdüzü Migros AVM’de açıldı. Serginin açılışını
yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık
“Sanat bir kentin ruhudur. Bir kentin içinden sanatı
aldığınızda o kentin ruhunu almış olursunuz” dedi
müBeccel İmamoğlu ve kursi-
yerleri tarafından yapılan el
emeği eserlerden oluşan sergi,
Beylikdüzü Migros AVM’de
açıldı. Serginin açılışına Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Belediye Meclis
Üyeleri, Kent Konseyi Başkanı
Elif Necla Türkoğlu ve sanatse-
ver vatandaşlar katıldı. Serginin
açılışını yapan Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, sergide
yer alan eserleri tek tek inceleye-
rek Mübeccel İmamoğlu’ndan
eserlerle ilgili bilgi aldı. 

Eserlerin hepsi kıymetli

Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, sergi açılışında
yaptığı konuşmada “Sizin ve her
bir kursiyerinizin emeği olan çok
güzel bir sergiyi açıyoruz. Sizi ve

360 öğrencinizi tebrik ediyorum.
Migros AVM yönetimine sanata
verdikleri destekten dolayı teşek-
kür ediyorum. 31 Mayıs’a kadar
açık olacak el sanatları sergisinin
hayırlı, uğurlu olmasını diliyo-
rum. Satışları bol olsun, inşal-
lah.” şeklinde konuştu. Ressam
ve El Sanatları Eğitimcisi Mü-
beccel İmamoğlu da açılışta yap-
tığı konuşmada “360 talebem
var. Bundan sonra da Allah
nasip ederse talebe yetiştirmeye
devam edeceğim. İnşallah nice
nice senelere…” diye konuştu.
Deniz kabukları, taş ve kağıttan
yapılan tablolar, manzara resim-
leri, biblolar gibi hepsi birbirin-
den değerli eserlerden oluşan
sergi 31 Mayıs’a kadar Migros
AVM giriş katında görülebilir.
BURAK ZİHNİ

Kadıköy festivali
BEKLiYOR
Kadıköy Belediyesi’nin her yıl ‘Doğaya
emek ver’ sloganı ile düzenlediği Kadıköy
Çevre Festivali bu yıl 24-26 Mayıs tarih-
lerinde, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda
‘Toprak’ temasıyla kutlanıyor
çevre için mücadele eden yaklaşık 60 demokratik
kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu, platform ve ini-
siyatifin bir araya geleceği Kadıköy Çevre Festi-
vali’nde söyleşiden atölyeye, yarışmadan konsere
her yaş grubuna uygun pek çok etkinlik düzenlene-
cek. Geçtiğimiz yıllarda “Marmara Denizi’ndeki
kirlilik ve biyolojik çeşitlilik”, “Kentte Ekolojik
Yaşam” konularının temel alındığı festivalin bu se-
neki konusu ‘Toprak’ olacak. Yaşamın temel kay-
naklarından toprağı korumak üzere önlemler
alınması ve çevre bilincinin geliştirilmesi gerektiğini
vurgulayan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı, “Gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir
dünya bırakma sorumluluğumuz var. Toprak da
en önemli miraslarımızdan biri. Teknoloji, endüstri
gelişirken doğal kaynaklarımızı korumak temel
amaçlarımızdan biri olmalı. Doğayla savaşarak
değil doğayla birlikte gelişmeliyiz. Yeryüzündeki
yaşamın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi buna bağlı”
diye konuştu. 

Tarım politikaları konuşulacak

3 gün sürecek etkinlikte alanında uzman konuklar
ve sivil toplum kuruluşları çevre sorunlarına yöne-
lik analizlerini ve çözüm önerileri sunacaklar. Festi-
val Cuma günü saat 13:00’te Bandistanbul Ritim
ve Bando grubunun konseri ve çocukların dans
gösterileri ile açılacak. Alanında uzman konukların
yer alacağı panellerde çevreye yönelik konular ele
alınacak. Cumartesi günü 13:00’te “Cumartesi
Kadıköy’ün Tarihi Çayırlarına Sahip Çıkıyoruz”
konulu panelde Kadıköy Kent Konseyi’nden Gül-
sün Gökalp, Arkeolog Gülbahar Baran Çelik,
Mimar Arif Atılgan, Şehir Plancısı Nilgün Canatar
ve Ahmet Kıvanç Kutluca Kadıköy’ün tarihinde
önemli yer tutan çayırları anlatacak.

Resim sergisi
görücüye çıktı
Büyükçekmece, hafızalara kazınan
sergi çalışmalarına bir yenisini daha ek-
ledi. Ressam Aysen Arın ve öğrencilerinin
düzenlediği “Aysen Arın ve Öğrencileri
Resim Sergisi” sanatseverlerin büyük be-
ğenisini topladı. Aysen Arın Resim Atöl-
yesi öğrencileri 1 yıl süren kurs dönemi
süresince öğrendiklerini tuvallerine yansı-
tarak çalışmalarını Büyükçekmece Ata-
türk Kültür Merkezi’nde sergiledi.  Sergi
açılışını Meclis Başkan Vekili Ahmet
Şahin ve Belediye Başkan Danışmanı
Reşit Oral gerçekleştirdi.  

Bütün gücümüzle çalışıyoruz

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün’ü temsilen konuşma yapan

Meclis Başkan Vekili Ahmet Şahin,
“Aysen Hanım ve öğrencilerini tebrik

ediyorum. 1 yıl süren eğitimlerinin
ardından çok güzel bir sergi or-

taya çıkartmışlar. Sergiyi gez-
dikten sonra ne kadar yaratıcı
ve yetenekli olduklarını gör-
memek mümkün değil. Bu
sergileriyle sanatı Büyükçek-
mece’yle buluşturan Aysen
Hanım ve öğrencilerine te-
şekkür ediyorum. Çocukları-
mızı küçük yaşlardan
itibaren yetenekleri yönünde
geliştirmekte fayda var. Bü-

yükçekmece Belediyesi’nin ka-
pıları bu konuda her zaman

açıktır. Geleceğimizin umudu
çocuklarımız için tüm gücümüzle

çalışıyoruz” dedi. 

Pendik Belediyesi ekipleri havaların
ısınmasıyla birlikte kent genelinde
sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması
başlattı. Pendiklilerin rahat bir yaz
geçirmesi amacıyla ilaçlamalar Eylül
ayı sonuna kadar sürecek. Temizlik
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Veteriner
İşleri Birimi, sivrisiniklerle mücadele
kapsamında tüm cadde ve sokak-
larda muhtemel üreme kaynaklarına
yönelik larva tarama ve ilaçlama ça-
lışmaları yapıyor. 
İnsan sağlığına zarar vermeyen biyo-
lojik ürünlerle yapılan ilaçlama iş-
lemi mazgallardan ağaçlara, çöp
konteynerlerinden derelere kadar siv-

risinek popülasyonu bulunan veya
olması muhtemel her alanda ger-
çekleştiriliyor.

Ay sonuna kadar devam

Dört ayrı ekibin sürdürdüğü
üreme alanlarına yönelik ilaç-
lama çalışmaları ortalama 3 haf-
talık periyotlarla gerçekleştiriliyor.
Ayrıca 3 mobil ekiple de tüm dere-
ler, parklar ve mesire alanlarında
ilaçlama faaliyetleri yürütülüyor.
Araç üstü ilaçlama işlemi (ULV) ise
haziran ayından sonra başlayacak.
Tüm ilaçlama çalışmaları eylül ayı
sonuna kadar devam edecek.

Pendik sineklere savaş açtı
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