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S izlere başarmak için çok çalışmak ge-
rekir gibi tipik sözlerle başarının sırrını
açıklamayacağım; aksine yaşanmış bi-

rebir tarihi destanlarımızdan kritik noktaları
vurgulayarak ifade edeceğim. 

Korkusuzluk ve Kararlılık:
Önceki gün, 19 Mayıs 1919’daki milli ha-

reketimizin ve Dünya tarihinin değişiminin
başladığı o unutulmaz günü kutladık. Ulu ön-
derimiz, o gün Bandırma vapuru ile İstan-
bul’dan ayrıldığında; Samsun’a varmadan
batırılabileceği istihbaratı vardı ancak ondaki
korkusuzlukla Samsun’a hareket etmede ka-
rarlı davranmıştır. 

İnanç: 
Samsun’a vardığında Anadolu’da çeteciler

halka zulmetmekteydi; o ise halkına olan
inançla çalışmalarına başladı. 

Sorumluluk alma ve baskı altında karar
verme yeteneği:

Tarihi biraz ileri alıyoruz, Kütahya-Eskişe-
hir muhaberesine geliyoruz. Milli mücade-
lede yokluk içindeyken birden top sesleri
Ankara’da yankılanmaya başlıyor. Mecliste,
Başkomutanlık kanunu çıkartılıyor, Mustafa
Kemal Paşa başkomutan olarak bu görevi
üstleniyor ve kritik kararlar almaktadır. 

Hedefler doğrultusunda şartlar ne olursa

olsun kendini geliştirmek
için çalışmak; bilgi birikim yapmak:

Ayrıca, Mustafa Kemal geçmişte de haya-
tının sonuna dek birçok dilde kitaplar oku-
muş hem milli mücadele hem de sonrası için
birçok çalışmalar yapmıştır. En kritik örnek-
lerden birisi ise, 1. Dünya Savaşında Çanak-
kale Cephesinde gece uyumak yerine kitap
okuduğudur. Mustafa Kemal’in okuduğu ki-
taplar arasında askeri, matematik, yabancı
dillerde birçok kitaplar yer almaktadır ki;
hem askeri tekniklerini geliştirmede hem de

Cumhuriyet kurulduğunda yapacağı devrim-
leri şekillendirmede okuduklarından etkilen-
miştir. 

Size bir dünya lideri üzerinden başarı
anahtarlarını anlatmış olsam da; özellikle gi-
rişimcilerin hayat hikayelerini de incelediği-
nizde aynı karakteristik özellikleri
taşıdıklarını göreceksinizdir. İkinci maddede
belirttiğim inancı hem özgüven hem yanında
olacaklara güven olarak da algılamalısınız.
Eğer ekip olarak başarıya ulaşacağınız bir
görevde yer alıyorsanız, ekibin her bir parça-
sına inanmalı bir bütün olmalısınızdır. Fatih
Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi ise,
hem dini inanç ritüeli hem halkına hem de
kendine olan inancın ve özgüveninin eseridir.
Başarmak istediğiniz hedef her ne ise bu
hedef doğrultusunda yağmanız gerekenleri

size basitçe anlatmaya çalıştım. Ancak, asıl
ilk yapılması gereken şeyi asla unutmayın!
Hedefinizi koymak! Hedefsiz insan freni pat-
lamış kamyon gibidir, önünü göremeyen uçak
gibidir; kendisine zarar verebilir; eğer ki bir
ekibi veya bir topluluğu yönetiyor ise onlara
zarar verebilir. 

Başarının en önemli anahtarı ve engeli:
Sizsiniz

Hz. Muhammet’in hadisi bizlere bu ko-
nuda yol göstericidir: “Düşmanlarınızın en
kuvvetlisi içinizdedir” Maalesef kişiler kendi-
lerine koydukları engeller yüzünden başarısız
olmaktadırlar ki; Ulu önderimiz de Gençliğe
Hitabesinde başarının ve başarıya ulaşılması
için gereken enerjinin sırrını göstermiştir:
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil
kanda, mevcuttur!

Başarının anahtarını paylaşıyorum

AlzhEimEr vArsA
dErmAni dA vAr
Memorial Şişli Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Türker Şahiner, Alzheimer hastalığı hakkında bilgi verdi ve Alzheimer
hastalarının bakımını üstlenen kişilere depresyondan ve bu hastalıktan korunmak için önemli tavsiyelerde bulundu

Toplumda yaygın bir düşünce olarak
Alzheimer sadece unutkanlık olarak
algılanmaktadır. Oysa beynin yete-

neklerini yitirmesi demektir. Alzheimer bir
yangın gibi düşünülürse bu yetenek kaybı,
kıvılcımın ilk başladığı yerdir. Bazen duy-
gusal belleğin hasarı olabilir, bazen görsel
belleğin hasarı olabilir, bazen uzayda ko-
numlanma yani adres bulma yetisi kaybo-
labilir, bazense konuşma ya da yazma
yetileri kaybolabilir. Hasar, beynin her
noktasından başlayabilmektedir. Ancak
Alzheimer’ın en sevdiği bölge yakın bellek
merkezi olan hipokampustur. Hipokam-
pus, ilk kez öğrenilen bilgilerin tekrar edil-
meden önce atıldığı yakın, geçici hafıza
bölümüdür. Bu merkeze atılan bilgiler
tekrar edilirse kalıcı hafızaya aktarılır, tek-
rar edilmez ise belli bir süre sonra yeni
bilgiler eklendikçe yakın bellek merkezin-
den silinir. Bu merkez hasar gördüğünde
kalıcı belleğe atılmak istenen bilgiler de
kullanılamaz. Bilgiler tekrarlandığında ise
ilk kez öğrenilmiş hissi yaratmaktadır.

Uykunuzdan ödün vermeyin

Uyku kalitesi bozulduğunda beyin hücre-
leri erken ölmektedir. Kronik uykusuzluk
çekenlerin Alzheimer riskleri çok yüksek-
tir. Uykusuzluk depresyonla birleştiğinde
ise bu risk kat kat artmaktadır. Alzhei-
mer’ın oluşma sebebi beyinde biriken
amiloid beta adındaki proteinlerdir. Ami-
loid beta, beynin öğrenmesi için gerekli
bir protein olmasına rağmen beynin pro-
teini işledikten sonra yeniden parçalayıp

kullanıma hazır hale getirmesi gerekmek-
tedir. Bu işlemse uyku sırasında gerçekle-
şir. Yeterince uyumayan kişilerin beyninde
amiloid beta birikimi artar. Bu nedenle az
uyuyan kişilerin Alzheimer riskleri yük-
sektir. Ancak bu durum; “çok uyumak
Alzheimer’a iyi geliyor” demek değildir.
Bu proteinin birikimi beyin MR çekimle-
rinde de görülebilmekte ve böylece kişile-
rin gelecekteki Alzheimer riskleri de
tahmin edilebilmektedir. Alzheimer hasta-
lığına karşı şu an üzerinde çalışılan aşılar
bu amiloid beta kalıntılarını temizlemeyi
amaçlamaktadır.

Stres Alzheimer’ı tetikliyor

Tüm bu süreçlerde Alzheimer hastaları-
nın en yakınları stres yaşamaktadır. Bu
stres nedeniyle Alzheimer veya depresyon
gibi hastalıklara yakalananların oranı da
yüksektir. Bu nedenle geçmişte Alzhei-
mer’ın bulaşıcı olduğu dahi düşünülmüş-
tür. Alzheimer hastalarının sürekli evde
kalmaması önerilmektedir. Yürüyüş yap-
mak ve hava almak Alzheimer hastaları
için birçok ilaçtan daha etkilidir. Ancak
bunu gerçekleştirmek bakımını üstlenen
kişiler için zor olmaktadır. Bütün bunları
yapamamak, tüm yükün bakım verenin
üzerine kalması ve buna bir de gece uyku-
suzlukları eklendiğinde bakıcının Alzhei-
mer’a yakalanma riski oldukça
artmaktadır. Uzmanların Alzheimer’dan
korunmak adına ‘yapılmaması gerekenler’
olarak sıraladığı tüm faktörleri hasta ya-
kınları gerçekleştirmiş olmaktadır.

Alzheimer’dan
korunmak 

için 9 öneri

ÜYakınınızın ilk teşhisi aldığı evreden itibaren psikiyatrik olarak sağlığınız
kendiniz ve hastanız için çok daha önem kazanır.
ÜBu bakımı profesyonel olarak düşünün. Profesyonel rehabilitasyon kurum-
ları olan gündüz bakım evlerinde hastalara yönelik sosyal rehabilitasyonlar
hastaya olduğu kadar ailelerine önemli yarar ve faydaları vardır.
ÜSosyal yaşam da hastanın yaşam kalitesi ve motivasyonu açısından

çok önemlidir.
ÜKendinize ayıracağınız zamanın aslında gelecekte hastanın yaşam kalitesini ar-
tırmaya yönelik yatırım olduğunu unutmayın.
ÜZihinsel ve fiziksel aktivite depresyondan uzak durmak adına çok önemlidir.
Tansiyon ve kan şekerinizi iyi yönetin. Tansiyon ve kan şekeri bozuk olanlar daha
hızlı demansa yani bunamaya gitmektedir.

Boğazınız reflü olmasın
Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış, reflüyü ve boğaz reflüsünü
önlemek için günlük yaşantımızda alabileceğimiz basit ama etkili önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu
HER gün düzenli olarak sebze tüketin. Seb-
zeler doğal olarak alkali özellikleri ile mide
asiditesini dengeliyor. Örneğin brokoli, kuş-
konmaz, patates ve salatalık bu besinlerden
birkaçı. Yemeklerinize hazmı kolaylaştıran
ve gaz giderici özelliğe sahip kekik, kimyon,
zencefil ve zerdeçal ekleyebilirsiniz. Lifli gı-
dalar da son derece faydalı. Yulaf ve yulaf
ezmesi gibi lifli gıdalar hem sindirimi kolay-
laştırıyor hem de reflü şikayetlerini azaltıyor.
Balık, deniz ürünleri, tavuk, hindi ve yağsız
et de mide asiditesini azaltıyor. Özellikle ız-
gara, fırınlanmış veya buharda pişirilmiş ol-
ması gıda zenginliğinin korunmasını
sağlıyor. Zeytinyağı, susam yağı, hindistan
cevizi yağı gibi doymamış yağ oranı yüksek
yağları, sindirim sistemini rahatlattığından
aşırıya kaçmamak kaydıyla mutlaka tüketin.
Asidik olmayan meyveleri tercih edin. Muz,
elma, kavun, şeftali, ayva ve armut gibi asi-
dik olmayan meyveler daha az mide asidi
salınmasını sağlıyor. Mide ve bağırsak dostu
probiyotik yoğurt ve kefirin yanı sıra bol su
içmeye özen gösterin.

Bu hatalara düşmeyin!

Yemeklerinizi acılı, bol soğanlı ve bol salçalı
yapmayın. Kızartma, kavurma, sakatat, ma-
yonez ve soslar, kaymak ve krema gibi aşırı
yağlı yiyecekler de reflü şikayetini artırdığın-
dan uzak durun. Hamur işi, şerbetli ve yağlı
tatlılar ile çok tuzlu peynirler ve şarküteri
ürünlerinden kaçının. Yiyecek ve içecekleri

çok sıcak ya da çok soğuk tüketmeyin. Kuru
baklagiller gaz ve şişkinlik problemi oluştu-
rabileceğinden kişniş, kekik, nane ve kimyon
ile tüketerek yemeğin gazını önleyebilir ve
hazım sorunundan kurtulabilirsiniz. Kola,
soda, gazoz gibi gazlı içecekler; portakal
suyu, vişne suyu gibi asitli içecekler ve yağlı
sütler reflünüzü artırabileceğinden bu içe-
cekleri tüketmeyin; çok fazla çay, çikolata,
kahve ve alkol tüketiminden kaçının. Yeşil
çay ses tellerinde kuruluğa ve ayrıca reflüye

yol açabildiğinden aşırıya kaçmayın.

Kıyafetinize dikkat edin

Besinler kadar yeme alışkanlıkları da reflüye
davetiye çıkardığından midenizi çok doldur-
mayacak şekilde sık sık ve az az yemek yiyin.
Karın çevresinde baskıyı arttıracak kıyafet-
lerden kaçınmaya çok dikkat edin; çok dar
giysiler giymeyin. Yürüyüş başta olmak
üzere düzenli spor yapın ancak tok karına
spor yapmaktan kaçının. 

Erken teşhis
hayatını kurtardı

Hemşire Çiğdem Kara, 6 yıl önce oğ-
lunu dünyaya getirdikten sonra 2 yıl
boyunca emzirdi. Bir gün meme başın-

dan gelen akıntıdan şüphelenerek hekime başvu-
ran Kara, herhangi bir teşhis konulmamasına
rağmen kontrollere devam etti. 2017 yılında me-
mesindeki yanmayla birlikte kendi kendine elle
muayene sırasında bir kitle fark eden Kara’ya
meme kanser teşhisi konuldu. 3 yıl boyunca kan-
serle mücadele eden Kara, erken teşhis ve hır-
sıyla sağlığına kavuştu.

Karamsar olmadım

eşi ve çocuğunun desteğiyle kanseri yendiğini
belirten Çiğdem Kara, sosyal medya üzerinden de
aynı hastalıkla mücadele eden kadınlara ulaşa-
rak destek oldu. Kara, “Tedavi süresince sosyal
hayatımı hiç kısıtlamadım. Bunu bir süreç olarak
kabul ettim, karamsar olmadım. Çocuğum ve ai-
lemi düşünerek mücadele edip bu savaşı kazana-
cağıma inandım” diye konuştu.

Kendimi hazırlamıştım

ilk teşhisi ve tedavi sürecini anlatan Kara, “elle
muayeneme kitleyi fark ettikten sonra hemen bir
hekime başvurdum. Ultrason ve mamografi son-
rasında kitle tespit edildi. Ancak tehlikeli olma-
dığı ve 6 ayda bir takibin yeterli olacağı söylendi.
içim rahat etmedi ve  Yeditepe Üniversitesi Koşu-
yolu Hastanesi’ne başvurdum. Genel Cerrahi Uz-
manı Prof. Dr. Ağalar tarafından yapılan
incelemeler ve biyopsi sonrasında kitlenin büyü-
düğü tespit edildi. Tedavi sürecim başladı. Ai-
lemle de kanser hikâyesi olmamasına rağmen
ben yine de ilk belirtilerden itibaren çok rahat ol-
madım. Kendimi kanser ihtimaline hazırlamıştım”
ifadelerini kullandı. DHA

Alzheimer hastalarının sürekli evde kalmaması önerilmektedir. Yürüyüş 
yapmak ve hava almak Alzheimer hastaları için birçok ilaçtan daha etkilidir.

Yemeklerinizi acılı, bol soğanlı ve bol salçalı yapmayın. Kızartma, kavurma, sakatat,
mayonez gibi aşırı yağlı yiyecekler de reflü şikayetini artırdığından uzak durun.

Murat ALNIAK
KONUK YAZAR



O lay dün akşam saatlerinde İslambey
Mahallesi Fulya Sokak'taki bir in-
şaat alanında meydana gelmiş, in-

şaat alanında 2 arkadaşıyla oynayan 8
yaşındaki Baran Geldi, kazık direkleri çuku-
runa düşüp hastaneye kaldırılmıştı. Hasta-
nede hayatını kaybeden küçük Baran'ın
yakınları olayın yaşandığı yere gelerek şika-
yetçi olacaklarını belirtti. Baran'ın yakınlarının
olay yerinde ağıtlar yaktıkları görülürken, polis
ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Baran'ın
yakınları inşaat alanında hiçbir önlem alınma-
masından şikayetçi olacaklarını belirtti.

Kurtaramadık çocuğumuzu

Baran Geldi'nin dayısı Bilal Kaşıkçı, "Müteah-
hitin hatası bu kazıkları yaparken inşaat ala-
nında önlem almaması. Bu kuyuların
kapatılması lazım. 4,5 - 5,5 metre derinliğinde.
Kurtaramadık çocuğumuzu. Benim dileğim
başkasının çocuğunun başına gelmesin. 2 gün
önce kazılıyor. Dün kapatılacakmış, kapatıl-
madı" dedi. DHA
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EsEnyurt Fatih Mahal-
lesi Ünverdi Caddesi üze-
rinde saat 11.45'te

meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
Suriyeli 5 aylık hamile Bahar B. (37)
kucağında 2 yaşındaki çocuğuyla
karşıdan karşıya geçmeye çalışırken,
çöp kamyonu çarptı. Kamyonun kör
noktasında kaldığı için şoförün gör-

mediği Bahar B. kamyonun kendi-
sine çarpacağını anlayınca kucağın-
daki çocuğunu kendinden uzak bir
noktaya doğru fırlattı. 

Soruşturma başlatıldı

Kamyonun ön tekeri Bahar B.'nin
bacaklarının üzerinden geçti. Yaralı
kadın ihbar üzerine olay yerine gelen

ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ka-
dının bacaklarının kırıldığı öğrenilir-
ken, çocuğun durumunun iyi olduğu
belirtildi. Kaza anı güvenlik kamera-
larına yansıdı. Görüntülerde çöp
konteynerini boşaltan kamyonun ha-
reket etmesi ve ardından da kadına
çarpması görülüyor. Polis kazayla il-
gili soruşturma başlattı.  DHA

Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde inşaat kazık direkleri
çukuruna düştükten sonra hayatını kaybeden 8 yaşındaki
Baran Geldi'nin yakınları inşaat alanında hiçbir önlem
alınmamasından şikayetçi olacaklarını belirtti

Çöp kamyonu
hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp 
kamyonu karşıdan

karşıya geçmeye çalışan
kucağında 2 yaşındaki

çocuğu bulunan hamile
kadına çarptı. Kadın
kamyonun kendine

çarpacağını fark edince
kucağındaki çocuğunu

yola doğru fırlattı

En acı fEryat!

Olay yerine gelerek şikayetçi olacağını
söyleyen Baran'ın amcası İhsan Geldi,
"İlk koşup gelen benim. Çukura düş-
müş. Çok uğraştık, denedik çıkarama-
dık. AKUT, AFAD, itfaiye geldi ama

çıkaramadık. Hiçbir önlem alınma-
mış, köstebek yuvası gibi.

Bugün bize yarın başkasına.
Bu her zaman böyle olu-
yor. Bunun bir önlemi
yok mu? Daracık yere
inşaat yapıyorlar. İstinat
duvarı var burada bu da
yıkılır. Herkesten şika-

yetçi olacağım " şeklinde
konuştu.

Herkesten 
şikayetçi olacağım

Arnavutköy’de
korku dolu anlar
Arnavutköy’de
korku dolu anlar
Arnavutköy’de
korku dolu anlar
Arnavutköy’de
korku dolu anlar
Arnavutköy’de
korku dolu anlar
Arnavutköy’de
korku dolu anlar
Arnavutköy’de
korku dolu anlar
Arnavutköy’de
korku dolu anlar
Arnavutköy’de
korku dolu anlar

Arnavutköy'de kimliği belirsiz bir kişi ayakkabı fabrikasının önünde bulunan çuvalları ateşe verdi.
Alevler kısa sürede çevreye yayıldı. Hızla büyüyen alevler, fabrika sahibine ait aracı sardı

GüvEnlik kamerasına da
yansıyan olay dün akşam
21.30 sıralarında Arnavut-

köy'de yaşandı. Anadolu Mahallesi Ay-
suna Sokak'ta bulunan bir ayakkabı
fabrikasının giriş kapısı önünde bulu-
nan ve çöpe atılmak üzere kapı önüne
bırakıldığı öğrenilen malzemeler kimliği
belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi.
Kısa sürede alev alan çöpler, fabrika gi-
rişinde bulunan ve fabrika sahibi Ferdi

Çalgıcı'ya ait aracı sardı.

Yangın sıçramadan söndürüldü

İftar saatinin hemen ardından olayda
alevleri yoldan geçen bisikletli gençler
fark etti. İhbarı üzerine lay yerine gelen
itfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede
söndürdü. İtfaiyenin zamanında müda-
halesi ile alevlerin fabrikaya sıçraması-
nın önüne geçildi. Yangının
söndürülmesi ile olay yerine gelen polis
ekipleri de yaptığı ilk incelemede fabri-
kanın güvenlik kamera görüntülerini 
izledi. 

Yakan kişi kameralara takıldı

Fabrikanın güvenlik kameralarına yan-
sıyan görüntülerde bir kişinin fabrika
önündeki malzemeleri ateşe verdiği fark
edildi. Elinde tuttuğu bir el feneri yar-
dımı ile iş yerinin giriş kapısına yakla-
şan kişinin eğilerek yerdeki çuvalları
yaktığı ve hızla olay yerinden uzaklaş-
tığı görüldü. Fabrika sahibi Ferdi Çal-
gıcı, "Onlarca işçi kardeşimizi istihdam
ediyoruz. Şükürler olsun ki yangın fab-
rika içine sıçramadı. Yoksa bütün eme-
ğimiz yok olacaktı. Kamera

görüntülerini izleyince üzüntümüz
daha da arttı. Şu mübarek günde kim,
neden böyle bir kundaklama olayını
gerçekleştirir anlam veremiyoruz" dedi.
Polisin olayı gerçekleştiren kişiyi arıyor.
DHA

Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST. (Devlet Hastanesi Arkası)

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde 
meydana gelen kazada Şişli
Belediyesi'ne ait temizlik kamyonu
henüz belirlenemeyen bir nedenle
devrildi. Kazada, Şişli Belediyesi'ne
bağlı 2 temizlik işçisi hafif yaralandı

Kamyon 
tepetaklak

oldu

Kaza Piyalepaşa Mahallesi Kurtuluş De-
resi Caddesi'nde saat 06:30 sıralarında
meydana geldi. İddiaya göre Kurtuluş

Mahallesi istikametinden Kasımpaşa istikametine
doğru hareket eden 34 UD 8677 plakalı temizlik
kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu önce kaldırıma çarptı ardından da
savrularak yolun karşısına geçerek devrildi. İhbar
üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri
sevk edildi. 

Yoğunluk yaşandı

Olay yerine gelen ekipler araçta bulunan iki kişiyi çı-
kardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve Şişli
Belediyesi temizlik işlerinde görevli oldukları öğreni-
len iki kişi hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından
yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken
bölgede yoğun trafik oluştu.

Teröristler
yakalandı!

Bağcılar'da bulunan
bir parktaki çay ocağına el
yapımı patlayıcı atan terör

örgütü PKK'dan kaydı bulunan 7
şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele (TEM)
Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da
bir parkta bulunan çay ocağına el ya-
pımı patlayıcı atarak kaçan şüphelile-
rin yakalanması için çalışma başlattı.
TEM Ekipleri yaptığı çalışmalarda
kırsal alanda faaliyet yürüttükten
sonra yasadışı yollardan yurda giriş
yaptığını belirlediği şüphelileri tespit
etti. 

İşlemleri devma ediyor

TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle
sabah saatlerinde 10 adrese yapılan
operasyonda 7 kişi yakalanarak göz-
altına alındı. Şüphelilerin adresle-
rinde yapılan aramalarda 1 tabanca,
33 mermi ile çok sayıda örgütsel do-
küman ele geçirildi. Gözaltına alınan
şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulu-
nan Terörle Mücadele Şube Müdür-
lüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

EsEnyurt yanyol üzerinde bu-
lunan lüks bir sitede temizlik gö-
revlisi olarak çalışan bir kişi,

sitenin bahçesinde uyuyan bir köpeğe elin-
deki süpürge ile vurdu. O anlar ise güvenlik
kameralarına yansıdı. Avcılar Bahçeşehir-
Esenyurt Yanyolu üzerinde bulunan bir si-
tede temizlik görevlisi olarak çalışan S.A.,
sitenin bahçesinde uyuyan köpeğe yaklaşa-
rak elindeki süpürge ile köpeğin başına
vurdu. Köpek aldığı darbenin ardından si-
tenin bahçesinden kaçarak uzaklaştı.
S.A.'nın köpeğe acımasızca vurması gü-
venlik kameraları tarafından kaydedildi.

Vicdansız temizlikçi

Esenyurt’ta
bir temizlikçi
yerde yatan
köpeğe
saldırdı.

İftar saatinin hemen ardından olayda alevleri yoldan geçen bisikletli gençler fark etti. 
İhbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü. 
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Silivri Belediyesi tarafından Mimarsinan Mahallesi’nde kurulan Gönül Sofraları İftar Programı, mahalle
sakinlerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti. İftarda konuşan Başkan Yılmaz, “Mahallemizin biriken sorunlarını
çözmek benim boynumun borcu. Hiç kimsenin şüphesi olmasın Mimarsinan'a çeki düzen vereceğiz” dedi

M ehmed Uzun’un Kürtçe yazıp
sonra Türkçe’ye çevrilen romanın
adı “Aşk Gibi Aydınlık, Ölüm

Gibi Karanlık”
İki gün elimden bırakamadan okudu-

ğum, çok etkileyici, tam da hayatın için-
den, günümüze mesajlar ileten, Gılgamış
destanı tadında bir roman.

Kitabı Türkçeye çeviren Muhsin Kızılka-
ya’nın da katkısı büyük, romanın böylesine
akıcı, böylesine etkileyici olmasında.

Çevirenin notunda da belirttiği gibi ”ça-
resiz aydının hüzünlü macerası” yerine
yazar; Yakın tarihte, belki çok yakını-
mızda, belki de bizden fersah fersah
uzakta bir “yok ülkede” geçen olaylardan
yola çıkarak bizi yaşadığımız anda 
sarsıyor.

İnsanoğlunun en eski macerasına götü-
rüyor bizi. Bu macerada sadece iki doğa
olayı çarpışmaz, aynı zamanda insan ruh-
larına sinen aydınlıkla karanlığın savaşını
da izleriz.

Aydınlık ama aşk gibi, karanlık ama
ölüm gibi korkunç ve ürkütücü!

Hayatımız; bu iki kavramın ve bizim bu
iki kavramla olan mücadelemizin hüzünlü
hikayeleriyle dolu değil mi?

Yolun sonunda ışığı, yazarın söylemiyle
aşk gibi aydınlığı yakalayabilmek için ne
zorluklara katlanır, ölüm gibi karanlıklar-
dan geçeriz.

Yazarın romanda yaptığı geri dönüşlü
anlatımlar gibi ben de okudukça hep geri-
lere gittim.

Bir yandan hemen burnumuzun dibinde
yaşananları, yerlerde sürülen anaları, elleri
arkada yola yatırılmış çocuk yaştaki genç-
leri görüp kahrolurken, öte yanda mevcut
düzenin sunduğu geçici güzellikler uğruna
çirkinleşen, ikiyüzlü, çıkarcı siyasileri
görüp kendimden, insanlığımdan
utanıyorum.

Çağdaş bir demokrasiyle taçlandırıla-
mayan bir cumhuriyet hayaliyle, tüm de-
ğerleri yerle bir olmuş, laiklik diye diye

diyanetin kuyruğuna takıl-
mış sözde aydınların, kişisel
hırs ve kariyer beklentilerine yenik düşen
umutlarımızı, barış mücadelesinde yan
çizen entellektüellere teslim ettiğimiz ay-
dınlık hayallerimizi düşünüyorum.

Aşk diyorum, aydınlık değil; barış 
diyorum, karanlığa mahkum.

Sonra çıkıp kendimi avutmak için 
”her şey çok güzel olacak” diyorum.

Geçiyorum bilgisayarın başına, sözüm
ona köşe yazısı yazacağım.

Daha kaç fersah yol alacağız?
Kaçıncı fersahtan sonra şafağın ışıkları

belirecek.
Kaçıncı fersahın sonunda güneş ışınları

sel olup, akacak.
Aşka en çok çaresizlerin mi ihtiyacı var-

dır? Diye soruyor yazar.
Oysa ülkemizde o kadar çok çaresiz

insan var ama yine aşk yok.
Yazgılarının esiri olmuş bir toplumun,

eşit olmayan yurttaşları olarak, aydınlıkla
karanlık arasında gidip geliyoruz.

Aç kalmamak, açıkta kalmamak, düş-
mana yenik düşmemek, zalime el açma-
mak uğruna hep fedakarlık yapan ama
hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmeyen
bu güzel ülkenin, güzel insanları hep ka-
ranlığa mahkum mu olacaklar?

Aydınlık niye bu denli uzak?
Daha geçtiğimiz günlerde anneler gü-

nünü kutladık.
“Cennet anaların ayağı altındadır” de-

diğimiz analar polislerin ayakları altında
sürüklendiler.

Onlar onurları için her baskıya, kötü-
lüğe dayandılar.

Günlerce, aylarca aç kalsalar da yine
yaşarlar.

Çocukları için, eşleri, anaları, kendileri
gibi ezilen, baskılanan kardeşleri için ve en
önemlisi onurları için, onurluca yaşarlar.

Ya onursuzlar!
Onurlarını ayaklar altına almış 

zalimler; bu onursuzlukla ne kadar 

yaşayabilirler?
Bu kitap bana aydınlık ve karanlığın

mücadelesi kadar onurlu insanlarla, onur-
suzca kendini sisteme teslim eden sözde
aydınları anımsattı.

Şu bir gerçek ki; acımasız bir sömürü-
nün, halkına zulmeden bir iktidarın yöneti-
minde yazarlarımız, yazdıklarından,
gerçek aydınlarımız düşüncelerinden ve
eşit yurttaşlıktan gayrı bir beklentisi olma-
yan yoksul, emekçi insanlar dilinden, di-
ninden, inancından dolayı daha çok
ezilecekler, baskı ve zulüm görecekler.

Ancak Mehmed Uzun gibi yazarlar, sa-
natçılar, aydınlar yine de hayallerimizin,
umutlarımızın, karanlığın bir yerinden ışıl-
damaya devam edecekler.

Biliyoruz ki, “karanlığın en koyu olduğu
zaman, aydınlığa en yakın olduğumuz
andır.”

Yine biliyoruz ki; ölüm gibi karanlıklar-
dan geçsek de, aşk gibi aydınlıklara çık-
mak her zaman mümkündür.

(Y.Kemal’in “Kürt romanının dilinin di-
kenli yolunu açmıştır” dediği Mehmed
Uzun’a saygıyla)

Aşk gibi aydınlık ölüm gibi karanlık
Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

S ilivri Belediyesi Ramazan Ayı boyunca
ilçenin dört bir yanında Gönül Sofra-
ları kurmaya devam ediyor. Silivri Be-

lediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ev
sahipliğinde kurulan iftar sofralarından bir
diğeri Mimarsinan Mahallesi’nde, mahalle
sakinlerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti.
Binlerce kişinin bir araya gelerek oruç açtığı,
Ramazan’ın coşkusuna ortak olduğu gönül
sofrasına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, AK
Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, Mimarsi-
nan Mahallesi Muhtarı Ertan Civaş, Belediye
Meclis Üyeleri, İstanbul Geri Dönüşümcüler
Derneği Başkanı Yüksel Yılmaz katıldı.

1 ay değil 1 yıl paylaşım

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ger-
çekleştirdiği konuşmasında, “Ramazan ayı
boyunca her akşam bir mahallemizde iftar
ediyoruz, gönül sofraları kuruyoruz. Allah bu
kurduğumuz sofraları mübarek eylesin, tut-
tuğumuz oruçları, yaptığınız ibadetlerin
kabul etsin. Her şeyden önemlisi bu ayda tok
açın halinden anlıyor, aşını ekmeğini paylaş-
mayı hatırlıyor. Mimarsinan Mahallesi’nde
binlerce insanın birlikte oruç açması, ekme-
ğini paylaşması, İslam dininin ne kadar ulvi
bir din olduğunun da örneği. Biz 29 gün bo-
yunca her mahallede binlerce insanla oruç
açıyoruz ama şunun altını çizerek söylüyo-
rum; bu iftarlardaki harcamaların bir kuruşu
dahi belediyemizin kasasından çıkmıyor.
Bunları karşılayan hayırsever insanlara Allah
güç, kuvvet versin. Daha fazla kazanç versin
ki daha fazla hayır yapabilsinler. Bu Rama-
zan ayı içinde yaşadığımız paylaşma duygu-

sunu Allah 12 aya yayabilmeyi nasip etsin.
Mimarsinan Mahallesi’ndeki herkese teşek-
kür ediyorum” dedi.

Oy veren vermeyen herkes kardeşim

Mahallenin sorunlarına yönelik gerçekleştiri-
lecek çalışmaları da aktaran Başkan Yılmaz,
konuşmasına şöyle devam etti : “Seçimlerden
önce geldiğimizde de Mimarsinan Mahalle-
miz ile kucaklaştık. Bu kucaklaşma 5 yıl bo-
yunca devam edecek, 5 yıl boyunca sizin
yanınızda olacağım hiç şüpheniz olmasın.
Huzurlarınızda bir kez daha söz veriyorum.

Beraber olacağız, bir olacağız, diri olacağız.
Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bir bütün
olduğunu, etnik yapısı, dini inancı, mezhebi
ne olursa olsun bu Ay Yıldızlı Bayrak altında
herkese yer olduğunu biliyoruz. Burada bize
destek vermeyen, oy vermeyen kardeşlerim,
vatandaşlarımız da var. Ben Silivri’nin bele-
diye başkanı olacağım, hiç kimse kendini
öteki taraf hissetmesin, ayrışan taraf hisset-
mesin. Herkes benim kardeşim, herkes benim
eşit vatandaşım. Mahallemizin biriken sorun-
larını çözmek benim boynumun borcu. En
kısa zamanda sizlerin de destekleri ile birçok

problemi çözeceğiz. Bu iftar programını yap-
tığımız caddeye bir prestij kazandırmalıyız.
Asfaltıyla, kaldırımlarıyla, aydınlatmaları ile
burasının sahildeki, çarşı meydanındaki cad-
deden hiçbir farkı kalmayacak hiç meraklan-
mayın. 5 yıl boyunca var gücümüzle
çalışacağız. Bu mahallenin konum olarak Si-
livri’nin en kıymetli yerlerinden biri olması
gerekir ama emlak değerleri, dükkan değerleri
ile hakkettiği yerde değil. Beraber buraya çeki
düzen verirsek, yatırımı getirirsek, göreceksi-
niz burası herkesin yaşamak için gıpta ettiği
bir mahalle olacak.”

Sorunları cozmek
boynumun borcu
ZEYNEP VURAL

Başkan Yılmaz, konuşması-
nın ardından gönül sofraları-
nın kurulmasına katkı
sağlayan hayırsever işadam-
ları Karaman Metal’in sahibi
Cengiz Karaman, Urmet
Metal Silivri Kooperatifi
Murat Durgut ve Silivri Aka-
demi Çevre sahibi Ufuk Işık’a
teşekkür plaketi hediye etti.

Teşekkür plaketi
takdim edildi

31 MART yerel seçimleri öncesinde
AK Parti Avcılar Belediye Başkan
aday adayı olan Ali Kaya, sosyal

medya hesabından yaptığı paylaşımlarla
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-

kan Adayı Ekrem İmamoğlu'na desteğini
açıkladı. İmamoğlu için hazırla-

nan, 'Trabzon'un evladı sal-
ladı İstanbul'u isimli

klibi Facebook he-
sabı üzerinden
paylaşan Kaya,
kendisine gelen
sorulara da
cevap verdi.
Aykut Fatih
isimli bir vatan-
daşın; “AK Parti
Avcılar İlçe Teş-
kilatı görmesin
bu paylaşımı-
nızı” şeklindeki

mesajını yanıtlayan Kaya, “Paylaşımın fotoğ-
raflarını çekip AK Parti Avcılar İlçe Teşkila-
tı'na sen yollayabilirsin. Sana bu konuda
müsaade ediyorum” dedi. 

Aileme terbiyeme aykırı olurdu

Konuya ilişkin gazetemize açıklamada bulu-
nan Kaya şu ifadeleri kullandı; “Ben 26 yıldır
Avcılar'daki fabrikalarımda yurtdışına ihracat
yaparak ülkeme döviz kazandıran bir iş ada-
mıyım. Avcılar'da yıllarca bizimle üretim yap-
mış çalışma arkadaşlarımızın ve sivil toplum
örgütlerimizin Avcılar Belediyesi’nin son dö-
nemde yaşadığı mali darboğazı aşmak ve Av-
cılar'ın layık olduğu hizmetlere kavuşması
amacıyla iktidar partisinden aday adayı
olma çağrılarına kayıtsız kalamadım. Ben
aday adayı olduğum dönemde, Ekrem
İmamoğlu, büyükşehir adayı değildi.  Ço-
cukluk arkadaşım, kardeşim, eniştem; yü-
reği ve kalbi insan sevgisiyle dolu Ekrem
başkanın Büyükşehir adayı gösterildiği bir

yerde, benim başka bir şahsa destek olmam
aile terbiyeme ve Trabzonluluk ruhuma aykırı
olurdu. Bu durumu bilmeden sosyal medya
hesabından bana sitemde bulunan AK Parti
teşkilatında çalışan arkadaşlarımı bilgilen-
dirme amacıyla bu açıklamayı
yapma gereği duydum
kamuoyuna saygıyla du-
yururum.”

Kaya’ya destek
mesajları geldi

Kaya’ya çıkışı sonrası bazı
vatandaşlardan da destek
mesajları geldi. “Avcılar’ın

sevilen ismi mazlumun
yanında olarak bizi
mutlu etti” diyen isimler
AK Partili isimlerin İma-
moğlu’na desteğini açık-
lamasının sevindirici
olduğunu söyledi.

AK Partili isimden İmamoğlu'na destek
31 Mart'ta AK Parti Avcılar Belediye Başkan Aday Adayı olan Ali Kaya, sosyal 
medyadan yaptığı açıklamayla CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na desteğini açıkladı

Büyükçekmece

kİtap
okuyor

2019 yılını “Okuma
Yılı” ilan eden Büyük-
çekmece Belediyesi il-

çede okuma seferberliği başlattı.
Büyükçekmece Belediye Mecli-
si’nin aldığı karar doğrultusunda
Büyükçekmece’de “Okuma Yılı”
ilan edilmesi nedeniyle kitapsever-
ler Büyükçekmece Atatürk Kültür
Merkezi’nde bir araya gelerek hep
birlikte kitap okudu. Etkinliğe katı-
lan 7’den 70’e tüm vatandaşlar
koltuklarına yerleşip diledikleri ki-
tapları okuyarak başka dünyalara
yolculuk yapmanın keyfini sürdü.

Herkes okusun

Özellikle okumaya özendirmek ve
teşvik etme konusunda önemli bir
hizmet olduğunu söyleyen Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, “Görenleri imren-
diren bir tabloyla karşı karşıyayız.
Büyükçekmece ailemin okur sever,
bilgili ve kültürlü olduğunu her
zaman söylemişimdir. Düzenledi-
ğimiz bu etkinliğe olan ilginin yo-
ğunluğu bunun göstergesidir.
Maalesef ki ülkemizde okuma
oranı çok düşük. Büyükçekmece
Belediyesi olarak bu konuya dikkat
çekmek ve vatandaşlarımızı oku-
maya yönlendirmek istedik. Meclis
kararı ile bu yılı Büyükçekmece’de
Okuma Yılı ilan ettik. Dilerim hiç
kimse okumadan bir gün geçir-
mez” ifadesini kullandı.
BARIŞ KIŞ

Mahalle halkıyla bir araya gelen belediye başkanı Volkan Yılmaz, beraberlik mesajları verdi.

ali 
Kaya

Volkan
Yılmaz

Aslen Trabzonlu olan
Ali Kaya'nın, İmamoğ-
lu'na verdiği destek
Karadenizli isimlerin
İmamoğlu ismi etra-
fında birleştiği yö-
nündeki iddiaları da
güçlendirdi. Avcı-
lar'da uzun yıllar 
iş adamı kimliğiyle 
tanınan Kaya, aynı
zamanda Ekrem
İmamoğlu'nun eşi
Dilek İmamoğ-
lu'nun da ağabeyi.

İmamoğlu
Kaya’nın
eniştesi

aNIL
bODUÇ

haber



PERŞEMBE 23 MAYIS 2019

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

Aydınların muhitinde istila!

5İSTANBUL

“ Bugünden sonra hiç kimse sarayda, di-
vanda, meclislerde ve seyranda Türk dilin-
den başka dil kullanmaya” diye ferman

buyurmuş 13 mayıs 1277’de Karamanoğlu 
Mehmet bey. 

Bu fermanla yeniden hayat bulan Türkçe, dev-
let dilinde ağırlığı bulunan Arapça ve Farsça'ya
karşı önemli bir ağırlık kazanmış, Türk kültürü-
nün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve
millet bilincinin sağlanmasında en temel miras
olan Türkçenin önemi vurgulanmış oluyordu.

Daha önemlisi Türkçe ilk defa resmi dil kabul
ediliyordu 13 Mayıs 1277’teki bu fermanla.

742 yıl önce milli duygularla, doğru hamlelerle
ve kesin bir ferman’la korunan Türkçe’mizin  bu
günde aynı duygular vr beceri içinde korunduğunu
kaç kişi söyleyebilir?

Arapça’nın  istilası, tabelalarda ve İstanbul
metro istasyonlarındaki ekranlarda arapça haber-
lerin yer almasıyla son raddeye varmış durumda.

Eminim ki bundan en az benim kadar rahatsız
olanlar vardır. 

Sizce de arap alfabesini okuyamayışımızı  bıra-
kın, ne yazdığı konusunda en ufak bir fikrimizin
bile olmadığı tabelaların ülkeyi istilasıyla koca bir
millet kültür erozyonuna uğratılmıyor mu?. 

Bunun özgürlükle falan alakası yok. Bu resmen
memleketin ayarlarıyla oynamaktır, kültürünü
dönüştürmektir milli duyguların ufak ufak 
katledilmesidir. 

Milliyetçi ve Türk kültürüne sıkı sıkıya bağlı ik-
tidarın bunu önemsemeyişinin mantığını ben ken-
dime anlatamadım nasıl açıklanabilir ki?

Düşünebiliyormusunuz, Ülkenize sığınmacı ola-
rak aldığınız yabancıların yabancılık çekmemesi
için kendi kültürünüzün, dilinizin yozlaşmasına
izin veriyorsunuz.

Bu saçmalık hata mıdır? Bence değildir ama
ama İhmal değilse yozlaştırma politikası olabilir
mi? Diye sormadan edemiyorum.

Ülkemizdeki yabancı mültecilerle anlaşabilmek
için dil öğrenmesi gereken bizler mi olmalıyız?

Türkçeyi Arapçaya tercih eden yada Arapça is-
tilasına müsaade eden zihniyetin, Türk toplumu-
nun örf, adet, gelenek, göreneklerini nasıl
koruyacağı hakkında bilgisi olan var mı?

Avrupa’da zorluk çekmeyelim, onlarla anlaşa-
bilelim  diye istasyonlarda, duraklarda Türkçe
yazı gören var mı? 

Başka ülkelerde Telefon oparatörlerinin  anons-
larını  Türkçe yaptığına şahit olan var mı? 

Türkçe’yi koruma yolunun sadece Arapçaya
karşı savaş açmayla mümkün olamayacağını her-
kesin kesinlikle bilesi gerek. Yazılış ve okunuşu de-
ğiştirilerek kullanılan kelimeler, kurulan cümleler
de dil yozlaşmasının temel sorunlarını oluşturuyor.

TSE’nin, “Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan
Tabelalar İçin Kurallar” taslağına göre, tabela-
larda yabancı dilde ifade istenilmesi halinde, ya-
bancı dildeki kelimeler Türkçe metnin altına
yüzde 25 küçük puntolarla yazılmasını öngörüyor. 

Ekonomik ve kültürel sömürüyü perdeleyen kü-
reselleşme simidine sarılanların bu gerçekleri 
göz önüne alarak ortak dil Türkçeye saygı göster-
melerini sağlamak önceliklerimziden biri olmalı
bizim için.  

”Dilimiz, aydınların muhitinde kaybolmuştur”
diyen Atatürk bu günleri mi gördü?

Sizi bilmem ama kendi ülkemde hangi dilde
olursa olsun, okuyamadığım anlamını bilmediğim
ve Türkçe’nin önüne geçen yüzbinlerce tabela gör-
mek beni rahatsız ediyor. 

Kendi dilimizi koruyamıyoruz Bu suç değil;
ama ayıp! 

Şu an maalesef, Ekonomik ve kültürel sömü-
rüyü perdeleyen küreselleşme simidine sarılanların
bu gerçekleri göz önüne alarak ortak dil Türkçeye
saygı göstermelerini dilemekten başka bir şey yap-
tığımız yok mu acaba? “ilgililere duyrulur”

Bir daha ülkeye "Bugünden sonra hiç kimse sa-
rayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk di-
linden başka dil kullanmaya." Diyen bir
Karamanoğlu Mehmet bey gelir mi? bilmem ama
bu konunun ötelemeyle geçiştirilemeyeceğini ile-
ride daha farklı ve daha ciddi toplumsal sorunlara
sebep olacağını biliyorum.

Çünkü Türkçemiz sessizleşiyor! bunu kaçımız
hazmedecek onu da siz düşünün.

Vesselam

Konusmaktan
KORKMAYIN!

Yeni parti kurma hazırlığında olduğu belirtilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
KONSİAD’ın iftarından sonra ikinci buluşmasını Ankara Dostları ile yaptı. “Her şey 
kaybedilir, yeniden kazanılır. İktidar kaybedilir yeniden kazanılır” diyen Davutoğlu,
“Ümidi kaybedenin yarını olmaz. Konuşmaktan korkmayın” çağrısında bulundu

E ski Başbakan Ahmet Davutoğlu, An-
kara Dostları Platformu’nun iftarında
konuştu. Eşi Sare Davutoğlu'nun da

katıldığı iftarda önemli mesajlar veren Ahmet
Davutoğlu’nun konuşmasında insan odaklı 
siyaset, ortak aidiyet bilinci, liyakat, dış politika
ve adalete güvenin yeniden tesisi başlıkları yer
aldı. “Eğer adalet sisteminde bir sıkıntı varsa
ne içeride düzen kalır, ne dışarıda itibar kalır”
diyen Davutoğlu Rahip Brunson davasını
örnek gösterdi. Davutoğlu, “Dünyanın son 
derece büyük bir devinim içinde hareket ettiği
günlerden geçiyoruz. İslamofobiya başta
olmak üzere ırkçılığın her türlüsü bir virüs gibi
dünyayı sarıyor. Dünyanın neresinde olursa
olsun, gidip şimdi bir anket yapsanız, gelecek
beklentileri hep olumsuz. İşte böyle dönem-
lerde, insanoğlunun karamsarlığa düştüğü dö-
nemlerde istikameti belli, ilkeleri açık, adımları
sabit milletler fark oluştururlar. Ama eğer kao-
tik dönemlerde o kaosa kapılan milletler ise 
tarihin bir sonraki aşamasında edilgen bir nite-
liğe, edilgen bir yapıya dönüşürler. Hem dün-
yada karamsarlık var ve maalesef hem de
ülkemizde son dönemde nerede kimle karşılaş-
sanız psikolojik olarak bir karamsarlığın etkisi
altında olduğunu görüyorsunuz" dedi. 

İktidar kaybedilir kazanılır

“Eğer dünyanın bu kaotik döneminde insan-
lığa yeni bir mesaj ileteceksek, önce psikoloji-
mizi düzelteceğiz. Bize her şey yakışır, ama
asla yeis ve karamsarlık yakışmaz” diyen Da-
vutoğlu, “Her şeyi kaybedebiliriz, tekrar kaza-
nırız, iktidar kaybedilir, tekrar kazanılır, mal,
mülk kaybedilir, tekrar kazanılır. Bir tek şey var
ki kaybedildiğinde ikame edilmesi mümkün
değildir, o da ümit, ümidi kaybedenin yarını
olamaz. Ümidi oluşturacak olan şey korkular,
dürtüler değildir, ümidi oluşturacak olan şey
ortak referanslara sahip bir topluluğun yeni bir

vizyon üretmesidir. Vizyon üretmek ise değerli
dostlar, düşünce özgürlüğüyle olur. Düşün-
mekten korkan insanların, düşündüğünü ifade
etmekten mütereddit davranan insanların viz-
yon üretmesi de, vizyonu yayması da mümkün
değil" ifadelerini kullandı.  

Psikolojimizi yenileyeceğiz

"Bugün eğer yeni bir vizyonun altyapısını kur-
mak gerekiyorsa, iki şey ön şarttır" diyen ve
"Psikolojik olarak kendimizi yenileyeceğiz ve
her ne surette olursa olsun düşünce özgürlü-
ğünü sonuna kadar savunacağız" açıklamasını
yapan Davutoğlu, "Kimin ne düşüncesi varsa,
bize en aykırı bile olsa üretilen her düşünce be-
rekettir. Çünkü aykırı düşünce, eskilerin güzel
tabiriyle, her şey zıttı ile kaimdir ifadesi muci-
bince aykırı düşünce de kendi alternatifini
oluşturur. Ama bir ülkenin, bir toplumun kork-
ması gereken en temel mesele ümidi kaybet-
mekse, gelecekten kaygı duyması gereken
temel unsur ise düşünce özgürlüğünün olma-
masıdır. Psikolojimizi yenileyeceğiz, zihinleri-
mizi özgürleştireceğiz, bu olmadan yeni bir
vizyon ortaya konamaz" diye konuştu. 

Ahlaki erozyon uyarısı

Dünyanın büyük bir devinim içinde hareket 
ettiği günlerden geçildiğini söyleyen Ahmet 
Davutoğlu ahlaki erozyon uyarısı yaparak,
“Hem dünyada karamsarlık var ve maalesef
hem de ülkemizde. Son dönemde nerede, 
kiminle karşılaşsanız, psikolojik olarak bir ka-
ramsarlığın etkisi altında olduğunu görüyorsu-
nuz. Ekonomik krizler, gergin siyasi söylemler
ve hepimizin karşı karşıya kaldığı ve görmekten
büyük üzüntü duyduğu ahlaki erozyonlar bir
karamsar atmosfer oluşturuyor. Eğer dünya-
nın bu kaotik döneminde insanlığa bir mesaj
ileteceksek önce psikolojimizi düzelteceğiz”
dedi. 

Davutoğlu, yeni bir vizyon için
ana referans noktalarını yedi
maddede sıraladı. “Bizim gele-
ceğimizin en önemli teminatı,
bu son dönemde iyice içine 
kapanan mahallelerimizden 
çıkmamızdır. O zaman düşünce
özgürlüğü ve psikolojik yenilen-
meyle birlikte yeni bir vizyon
unsurları, ana referans nokta-
ları ne olabilir? Ben bu ana re-
ferans noktalarını 7 maddede
sizlerle paylaşmak istiyorum”
diyen Davutoğlu, “Birincisi;
insan odaklı siyaset. İkincisi;
ortak aidiyet bilinci. Üçüncüsü;
toplumsal ve siyasal ahlaki de-
ğerlerin ihyası. Dördüncü
unsur; adalet. Adalete güvenin
yeniden tesisi toplumsal düze-
nin temelidir. Beşincisi devlet
yönetiminde ehliyet ve liyakat
ve devlet yönetiminin yeniden
tanzimi meselesi. Altıncısı; 
ekonomik rasyonalite. Son 
dönemde ekonomik krizlerle
vatandaşlarımızın ne kadar
muzdarip olduğu aşikar. 
Yedinci ve sonuncusu çok 
boyutlu dış politika. Dış politika
mutlaka ortak ve büyük strate-
jik bir resim içinde her bir unsu-
run doğru yere koyulduğu, 
her bir unsura hitap eden çok
boyutlu bir yaklaşımla yeniden
değerlendirilmeli" açıklamasını
yaptı. 

YENİ VİZYON İÇİN
7 ANA REFERANS 

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri için kampanya tanıtım
toplantısında konuştu. “Herkes duysun, herkes dinlesin. Biz 16 milyon İstanbullu, 23 Haziran'da o emaneti geri 
almaya geliyoruz” diyen İmamoğlu, “Ülkemizin demokrasi tarihine damgamızı vuracağız” diye konuştu

şişli'de bir otelde düzenlenen
tanıtım toplantısına CHP ve
İYİ Parti'nin milletvekilleri ile il

teşkilatı yöneticileri de katıldı. Toplantıda
konuşan Ekrem İmamoğlu, 31 Mart sü-
recinde ve sonrasında yaşananlara deği-
nerek, “Kimse, demokrasiden ve
sandıktan umudunu kesmesin, başka yol-
lara tevessül etmesin istiyoruz. 23 Hazi-
ran'da, bu ülkede demokrasi ahlakını,
sandık namusunu korumak için, yine de-
mokrasiden ve sandıktan başka bir çare
olmadığını herkese göstereceğiz. Vicdan-
ları yaralayan bu büyük haksızlığı, bu
büyük adaletsizliği, 23 Haziran günü,
bayram yerine gider gibi, neşe içerisinde
sandıklara giderek düzelteceğiz. İstan-
bul'un ve Türkiye'nin demokrasiyle yeni-
den buluşmasını sağlayacağız. O sandık
bir vicdan sandığı olacak. O sandık bir
haysiyet sandığı olacak. O sandık bir ada-
let sandığı olacak. O sandıktan oy pusu-
lası çıkmayacak, hesap pusulası çıkacak.
23 Haziran'da haksızlığın, adaletsizliğin,
kul hakkı yemenin hesabı sorulacak. 31
Mart gecesi Anadolu Ajansı'nın şalteri in-
dirmesiyle başlayan süreci içine sindire-
meyen yüz binlerce AK partili ve MHP'li
hemşehrimin olduğunu çok iyi biliyorum.
Çünkü her gün onlarcası çok üzgün ola-
rak bana geliyorlar. 31 Mart seçimlerin-

den sonra yaşanan büyük haksızlığı siz
yapmadınız kardeşlerim. Bunun kusuru,
günahı, vebali sizin üstünüzde değildir.
Gelin bu büyük ayıbı, günahı, haksızlığı
birlikte düzeltelim. Benim hiç kuşkum
yok” dedi. 

İsraf düzenini değiştireceğiz

"Hiç kuşkunuz olmasın, bu israf düzenini
değiştireceğiz" diyen İmamoğlu, "İstanbul
büyükşehir belediyesi yüzde 1'den bile
küçük olan bu azınlığın değil, tüm İstan-
bulluların yararına çalışacak. Bizler hal-
kız. İstanbul'un dört bir tarafında
yaşayan, her yaştan, her inanıştan, her
kökenden, her cinsiyetten çoğunluğuz.
Bizler İstanbul ittifakıyız. AK Parti seçme-
niyiz. MHP seçmeniyiz. CHP seçmeni-
yiz. İYİ Parti seçmeniyiz. HDP
seçmeniyiz. Bizler Saadet Partisi seçme-
niyiz. DSP, DYP, Anavatan ve Demokrat
parti seçmeniyiz. Bizler bu şehirde yaşa-
yan büyük çoğunluğuz. Biz İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi'ni 16 milyon
İstanbullunun hizmetkarı yapacağız" şek-
linde konuştu.

İş başı yapmak istiyorum

18 gün boyunca İstanbul'a hizmet ettikle-
rini belirten Ekrem İmamoğlu, “Sadece
18 günde bu israf düzenine dur demeye

başladık. Suyun yönünü vatandaşa
doğru çevirdik. Belediyenin kaynaklarını
vatandaşa doğru akıtmaya başladık.
Seçim öncesinde vadettiğimiz su indiri-
minin belediye meclisinden geçmesini
sağladık. Bu sayede İstanbullu her aile
yılda 540 lira tasarruf edecek. Öğrencile-
rin aylık ulaşım ücretinin 85 TL'den 40
TL'ye inmesini sağladık. Böylece iki ço-
cuklu her ailemiz, yılda 1080 lira tasarruf
edecek. 19 Mayıs'ta kitle ulaşım araçları-
nın tüm İstanbullulara ücretsiz hizmet et-
mesini sağladık. Sadece 18 günde bunları
başardık. Siz bir de 5 yılda yapabilecekle-
rimizi düşünün. Ben bunları düşündükçe
içim içime sığmıyor, bir an önce yeniden
iş başı yapmak ve çalışmak istiyorum”
ifadelerini kullandı. 

Her şey çok güzel olacak

“İstanbullu eşit ve kaliteli hizmet bekliyor"
diyen İmamoğlu şöyle devam etti: "Siz-
lere, her birinize güvenim, inancım tam.
İstanbul'un ve yurdun dört bir yanında
bu ülke adına çok önemli, çok değerli işler
başaracağız. Burada da halkın bağrından
doğal olarak çıkmış, dalga dalga tüm
Türkiye'ye yayılmış olan kampanyamızın
sloganını söyleyeceğiz: Her şey çok güzel
olacak. Ülkemizin demokrasi tarihine
damgamızı vuracağız. Vatandaştan başka

kimseden talimat almadan, yalnızca va-
tandaşın taleplerine uygun hareket edece-
ğiz. Vatandaşın karşısında yerimizi,
haddimizi bileceğiz.  Particilik değil, bele-
diyecilik yapacağız. Çünkü siyaset budur.
Halkçılık budur. Cumhuriyetçilik budur.
Cumhuriyet Halk Partililik budur. Yürü-
düğüm yolda asla yalnız yürümediğimi
biliyorum. 82 milyonun duası ile yürüyo-
rum. 82 milyonun gönülleriyle yürüyo-
rum. Biliyorum ki en karanlık saatler,
şafaktan hemen öncedir. İstanbul'un mil-
yonlarca ailesi, bu şehri bana emanet etti.
Emaneti haksızca elimizden aldılar. Ama
şimdi buradan ilan ediyorum. Herkes
duysun, herkes dinlesin. Biz 16 milyon İs-
tanbullu, 23 Haziran'da o emaneti geri al-
maya geliyoruz.”

Emaneti geri alacağız

23 Haziran’da 
bayram var
AK Parti adayı Binali Yıldırım,
“İki bayram arasında da, 
23 Haziran'da da bir bayram var. 
İstanbul'un bayramı var.
Türkiye'de 16 yıldır yaptıklarımın
çok daha güzelini bu güzel şehre
yapmak için gayret edeceğim.
İstanbul'un bayramını da hep
beraber kutlamaya hazır
mısınız?” ifadelerini kullandı

aK parti İstanbul
Büyükşehir Belediye
Başkan adayı Binali

Yıldırım Haliç Kongre Merke-
zi'nde önce İstanbul Halk Ula-
şım A.Ş'nin iftarına ardından
ise Türkiye Ayakkabı Sektörü
geleneksel iftar programına ka-
tıldı. İftarda, Yıldırım'a Ak Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve
Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan
Yavuz ve partililer de eşlik etti.
Binali Yıldırım, Haliç Kongre
Merkezi'nde bulunan Özel
Halk otobüsüne bindi. Sürücü
koltuğuna oturan Yıldırım bir
süre otobüsü inceledi. İftar
programına geçen Yıldırım ko-
nuşmasına, “Bugün iftardan
önce 5 tane halk otobüsü fir-
masının başkan ve yöneticile-
riyle, İETT ve belediye yetkilisi
arkadaşlarımızla bir araya gel-
dik. Sizlerin konularını görüş-
tük" diyerek başladı.

Hak edişlerinizi 
alacaksınız

Yıldırım, “Otobüsçü Topal
Dursun'un oğlu olarak bu mes-
leğin ne demek olduğunu iyi bi-
lirim. Sorunları da iyi bilirim,
çözümleri de iyi bilirim. Bu-
günki toplantının iki tane
önemli müjdesi var. Bunlardan
bir tanesi, sizin belediyeden ala-
cağınız hak edişler. Onlar öde-
necek. Onun kararı alındı.
Arkadaşlarla görüştük inşallah
önümüzdeki birkaç gün içeri-
sinde ama mutlaka bayramdan
önce bu paralarınızı alacaksı-
nız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
23 Haziran seçimini İstanbul'un
bayramı olduğunu vurgulayan
Yıldırım, “Şimdi de bayramınızı
tebrik ediyorum. Bayramınız
mübarek olsun. Daha sonra da
kurban bayramı var. İki bayram
arasında da, 23 Haziran'da da
bir bayram var. İstanbul'un bay-
ramı var. İstanbul'un bayramını
da hep beraber kutlamaya hazır
mısınız" dedi.

Tarihi çarşının 
çatısı silbaştan
Toplam 630 iş günü süren çalışmalar sonunda 
558 yıllık Kapalıçarşı'nın çatısındaki su depoları, uydu
antenleri, klima üniteleri tek tek kaldırıldı, kiremitleri
yenilendi, hak ettiği bir yüze kavuştu. Çatıya gelenlerin
görüntü alabilmeler için bir "seyir terası" planlanıyor

Kapalıçarşı’nın çatı restorasyonu ve
temel yalıtım çalışmaları tamamlandı. Çalış-
malar hakkında bilgi veren Kapalıçarşı Yö-

netim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "Her şerde bir
hayır vardır. İşte James Bond’un gelip buraları çiğne-
mesi, takla atması bir şerden bir hayır doğdu. Restoras-
yondan çok memnunum. Tüm emeği geçenlere
teşekkür ediyorum” dedi. Dünyanın en büyük ve en eski
çarşısı olan Kapalıçarşı’nın çatı restorasyonu, 2012 yı-
lında James Bond filminin “Skyfall" serisi çekimlerinin
ardından gündeme geldi. Nisan 2012’de yapılan çekim-
lerde, tarihi çarşının çatısına çıkarılan 3 motosiklet çatı
üzerinde kullanılarak ciddi tahribata yol açtı. O günden
bugüne değin süren çalışmalar ise tamamlandı ve 
Kapalıçarşı eski güzel görünümüne yeniden kavuştu.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin halkın yararına
çalışması gerektiğini söyledi ve
“Biz her zaman bu doğrultuda
çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu, “Yeni bir vizyon üretilmeli. Bu da ancak düşünce özgürlüğüyle olur” dedi.



Hastane Geneli 2 Kalem El Aleti ve Cihaz Yüzey Dezenfektanı Alımı İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi-
ler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2019/237243
1-İdarenin
a) Adresi :Halaskargazi Caddesi Etfal Sokak No: 10 34360 - ŞİŞLİ / 

İSTANBUL ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :0212 373 52 79 - 0212 231 08 24
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@sislietfal.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Hastane Geneli 2 Kalem El Aleti ve Cihaz Yüzey Dezenfektanı Alımı 

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

b) Teslim yeri :Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Biyomedikal Tüketim Deposu

c) Teslim tarihi :Yüklenici hastanemiz Biyomedikal Tüketim Deposu' nun sipariş 
faksından sonra istenen miktar ve kalem malzemeleri eksiksiz 
olarak 5 (beş) iş günü içinde ilgili depoya teslim edilecektir.Firma 
yetkilisi olmadan mal teslimi yapılmayacaktır. Hastanemizin stok 
takibi ve yönetimi açısından istenen miktar ve kaleme uyulması 
mecburidir. Sipariş çekilen ürünler irsaliye ile teslim edilecek, 
fatura idare tarafından talep edildiğinde düzenlenip getirilecektir. 
Kargo ile mal teslimi kabul edilmeyecektir. Yüklenici teslim ettiği 
tıbbi sarf malzemelerini miadı dahilinde kullanılmadığında, ileri 
miatlı ürünlerle değiştirecektir. Ayrıca istekliler, kullanım sırasında 
üretimden kaynaklanan, son kullanma tarihi gelmeden (ambalaj 
ve üründe) bozulma meydana gelmesi durumunda yenisi ile 
değiştirilecektir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Satın alma Birimi Halaskargazi Caddesi Etfal Sokak 
No:10 34360 ŞİŞLİ İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :14.06.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 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.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
1-İstekli firmaların teklif ettiği ürünlerin satın alma tarihinde ÜTS’de onaylı olması gerekmektedir.  İstekli-
ler teklif edecekleri herbir kalem malzeme için ÜTS kayıt çıktılarını ihale dosyasında sunacaklardır.
İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair ÜTS
kayıt bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii oldu-
ğuna dair ÜTS kayıt bildirimini sunacaklardır.
Teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise
(tıbbi cihazlar kapsamında değilse) ÜTS'ye kayıt bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya it-
halatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması gerekmektedir.
2-İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen "Satış Merkezi
Yetki Belgesi"ni ihale teklif dosyalarında sunacaktır.
3-İstekliler Biyosidal Ürün Ruhsatı' nı ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler, ÜTS kayıtlı ürünlerin, ithalatçı veya üreticisinin bayii ise bu firmaların bayiliklerinin kanıtla-
yıcı belgeyi ve ürün numaralarını (barkod) ihale teklif dosyalarında sunacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açık-
lamaları içeren doküman:
a) İstekliler, teklif sundukları kaleme ait şartnamenin bütün maddelerine sıra numarasına göre ve
ayrıntılı Türkçe cevaplar vererek hazırlayacağı ''Teknik Şartnameye Uygunluk” Belgesi' ni ihale ev-
raklarıyla teslim edeceklerdir. 
b) İstekliler teklif edecekleri kaleme ait 3 (üç) adet numuneyi ihale saatine kadar numune teslim tu-
tanağıyla birlikte (firma antetli kağıda firma adı, sıra numarası malzeme adı markası, ambalaj
şekli) satınalma biriminin göstereceği yere teslim edecektir. İdarenin numuneleri iade etme zorunlu-
luğu yoktur. Numune getirmeyen firmaların ilgili kalemde teklifleri değerlendirilemeyecektir.
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 Sağlık Bilimleri Üni-
versitesi Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın alma Birimi Halaskargazi Caddesi Etfal
Sokak No:10 34360 ŞİŞLİ 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 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Satın alma Birimi Halaskargazi Caddesi Etfal Sokak No:10 34360 ŞİŞLİ İSTANBUL adre-
sine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 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. 

HASTANE GENELİ 2 KALEM EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ALIMI İHALESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (1001483) 

20 Kalem Basılı Evrak ve Kırtasiye Malzemesi Alımı 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 :2019/247473
1-İdarenin
a) Adresi :Dr.Orhan Maltepe Cad. Batı Mah. No:15 Pendik Devlet Hastanesi 

PENDİK/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2164912937 - 2164837647
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@pendikdevlethastanesi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :20 Kalem

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

b) Teslim yeri :PENDİK DEVLET HASTANESİ AYNİYAT KIRTASİYE DEPOSU
c) Teslim tarihi :Sözleşme süresi içerisinde ihtiyaç bildirildikçe partiler halinde

ihtiyaç bildirilmesinden itibaren 5 gün içinde muayene 
komisyonu huzurunda teknik şartnameye uygun olarak teslimi 
yapılacaktır.( Malzemeler Kırtasiye Deposuna peyderpey teslim 
edilecektir. 

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Dr.Orhan Maltepe Cad.No.15 Pendik Devlet Hastanesi
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: 
4.1.2. 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 açık-
lamaları içeren doküman:
a) İstekliler  Teknik Şartnameye uygunluk belgelerini (Teknik şartnameye cevaplarını) yazılı olarak
ihale dosyasında sunacaklardır.
b) İstekliler idare tarafından verilen numunelere kesinlikle uygun basım yapacaklardır.
c) Basımı yapılacak olan evrakların örnekleri hastanemiz ayniyat biriminden  temin edilecektir.
d)Basımı yapılacak evraklar haricindeki kalemler için İhale Komisyonu gerek duyarsa numune iste-
yebilecektir. Numune talep yazısının firmaya tebliğinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde istenilen nu-
muneleri idareye teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı PENDİK DEVLET
HASTANESİ 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 Dr.Orhan Maltepe Cad.No.15 Pendik Devlet Hastanesi Satı-
nalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gön-
derilebilir. 
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 60 (altmış) 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. 

20 KALEM BASILI EVRAK VE KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI
DEVLET HASTANESİ -PENDİK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (1000346) 
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Akgün: Güzelce
güzellesiyor

G üzelce halkına
müjdeli haberler
veren Başkan

Akgün, “Sevgili Güzelce
ailem sizlere seçimden
önce Güzelce arazisini tü-
müyle tarım arazisinden
çıkartacağımızı, bu ko-
nuda çalışmaların devam
ettiğini söylemiştim. 1
hafta öncesi itibariyle Gü-
zelce halkımızın Güzelce
sınırları içerisinde ne kadar
tarlası varsa tamamı ta-
rımdan çıkartılmıştır”
dedi. Ramazan ruhunu ve
güzelliklerini paylaştıkça
mutlu olduğunu duydu-
ğunu Başkan Akgün sözle-
rine şu şekilde devam etti:
“Ne kadar arazisi olan va-
tandaşımız varsa düne
kadar metrekaresini 300 li-
raya sattığınız yerler bu-
günden itibaren 800 veya
1000 lira değerini bilmiyo-

rum. Malınızın, mülkünü-
zün buradaki değerini 10’a
katladı. Hayırlı uğurlu
olsun. Hepinize hayırlı if-
tarlar, hayırlı Ramazanlar
diliyorum. Gelecek sen de
Allah bizlere aynı bu güzel
sofralarda toplanmamızı
nasip etsin” dedi.  

Tiyatro topluluğu
büyük ilgi gördü

Aldıkları haber karşısında
sevinen Güzelceliler Baş-
kan Dr. Hasan Akgün’e te-
şekkürlerini iletti.
Güzelceli vatandaşlarla
birlikte iftar yapan Başkan
Akgün vatandaşlarla soh-
bet ettikten sonra Teravih
namazını kılmak üzere ca-
miye gitti. Büyükçekmece
Belediyesi Tiyatro Toplu-
luğu ise Güzelceli çocuklar
için birbirinden eğlenceli
oyunlar sahneledi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün mahalle iftarlarında bu kez
Güzelcelilerle birlikte orucunu açtı. Akgün, Güzelcelilere söz verdiği; arazilerin
tarım arazisi vasfından çıkartılacağını vaadini gerçekleştirdiklerini belirterek,
“Malınızın, mülkünüzün değeri 10'a katlandı. Güzelce güzelleşiyor” dedi

Vatandaş anlattı başkan dinledi
GÖREVE geldiği günden bu yana halka yakın olmaya
özen gösteren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, vatandaşların sorunlarını anlattığı ve çözüm

yollarının bulunduğu halk günlerini başlattı. Esenyurt Belediyesi
Toplantı Salonu’nda gerçekleşen Halk Günü’nde, öncelikli olarak
randevu talebinde bulunan vatandaşların Başkan Bozkurt’la gö-
rüşmeleri sağlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Susuz ile bir-
likte 5 saat boyunca vatandaşların istek ve taleplerini alan Başkan
Bozkurt, taleplerin hızlı ve doğru bir şekilde çözüme kavuşturul-
ması için ilgili birim müdürlüklerine talimatlar verdi. 

Hasan
Akgün
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B eylikdüzüspor U-15 takımının
ardından U-16 takımı da ligi
namağlup tamamlayarak şam-

piyon olma başarısı gösterdi. Beylikdüzü
Gürpınar Spor Tesisleri'nde gerçekleşen
törende Beylikdüzüspor Başkanı Metin
Aydın ev sahipliğini gerçekleştirirken, tö-
rene katılan Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık da miniklerin şampiyonluk
coşkusuna ortak oldu. Beylikdüzülü ço-
cukların sporda gösterdiği başarılardan
dolayı büyük bir gurur içerisinde olduk-
larını anlatan Başkan Çalık, “Başkanı-
mıza ve genç kardeşlerimize bize bu
mutluluğu yaşattıkları için çok teşekkür
ediyoruz. Ramazan'ın mahmurluğu he-
pimiz üzerinde var. Bizim enerjimiz
düşük olabilir ama çocuklarımızın ener-
jisi üst düzeyde. Mağlubiyeti de hiç tat-
madılar inşallah hep böyle devam
ederler. Beylikdüzü'nde bu altyapının bu
tesisin hakkını verdiğini görmemiz bizi
mutlu ediyor. Hem de yönetimin bunu
çok disiplinli bir şekilde  her sürecini
takip eden ve her zaman evlatlarımızın
yanında olan yönetime ve yönetimdeki
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu-
rada tabii hocalarımızı da unutamayız.
Onların çok    ciddi emekleri var evlatları-
mızın üzerinde” dedi.

Tesisleşme artacak

Beylikdüzü'nün spor anlamında ciddi

bir potansiyele sahip olduğunu da
anlatan Çalık, bu potansiyeli tesis-
leşme ve yatırımla birlikte en üst sevi-
yeye çıkararak harekete
geçireceklerini de belirtti. Çalık, “Bir
kentin var olması için sanatın, kültü-
rün, sporun bir arada olması lazım.
Eğer o kentten bunları alırsanız o
kentin ruhunu da almış olursunuz.ş
Dolayısıyla Beylikdüzü'nde farklı şey-
leri yapmaya devam edeceğiz. Farklı
mahallerimizde de yine benzer tesis-
leri yapmak için var gücümüzle çalı-
şacağız. Beylikdüzü ve İstanbul
tesisleşme aşamasında ciddi sıkıntı-
ları barındırıyor ama inşallah Beylik-
düzü'ne de farklı sportif alanları
yaygınlaştıracağız” diye konuştu.

Her zaman yanınızda olacağız

Sporla uğraşan, spora gönül veren
bütün gençlerin ve çocukların her
daim yanında olacaklarını da ifade
eden Çalık, “Sporla uğraşan evlatla-
rımızın her zaman yanında olacağı-
mızı belirtmek istiyorum. U15 ve
U16 takımlarımızın ödül törenlerinde
olmaktan dolayı da oldukça mutlu-
yuz. Geçmişte belediye başkan adayı
olarak burada olmuştuk şimdi bele-
diye başkanı olarak buradayız. Ben
inanıyorum ki evlatlarımız bize nice
başarıları daha beraberinde getirecek.
O azmi kendilerinde görüyorum.
Tabii sadece sporla da olmaz eğitim

hayatlarında da başarılı olmalarını
istiyoruz. Çünkü biz “Sağlam kafa
sağlam vücutta bulunur” diyen bir
önderin nesilleriyiz. Geçtiğimiz gün-
lerde 19 Mayıs'ı kutladık, bunun bi-
linciyle her zaman sporun ve
sporcunun yanında olmayı sürdüre-
ceğiz” dedi.

Beylikdüzü'nü temsil edeceğiz

Kupa töreni öncesi gazetemizin soru-
larını yanıtlayan Beylikdüzüspor Ku-
lübü Başkanı Metin Aydın da
Beylikdüzü'nü temsil etmekten dolayı
büyük gurur duyduklarını belirtti.
Aydın, “U15 takımından sonra U16
takımımızda ligi namağlup olarak bi-
tirip şampiyon oldu. Şimdi Türkiye
Kupası'nda Beylikdüzü'nü en iyi şe-
kilde temsil edecek. Bugün de burada
Belediye Başkanımız Mehmet Murat
Çalık'ın da katılımıyla kupa ve ma-
dalya töreni düzenliyoruz. Genç kar-
deşlerimizin bizi en iyi şekilde temsil
edeceğini düşünüyoruz” ifadelerini
kullandı.

Altyapıya önem veriyoruz

Beylikdüzüspor'un her zaman altya-
pıdan beslenerek büyüyeceğini de
vurgulayan Başkan Aydın, “Beylik-
düzü A takımımızın da maçlarını bi-
tirdik. Süper Amatör Lig'de
mücadele ediyoruz ligi üçüncü olarak
bitirdik. Bizim düşüncemiz hep altya-

pıda kendi yetiştirdiğimiz çocuklarla
lige devam etmek arzusundayız.
Tabii bunların içinde tecrübeli arka-
daşlarımız da olacak ama bizim ön-
celiğimiz altyapı olacak. Altyapıdan
çıkaracağımız hem futbolcu hem
milli takımlar için hem bizim için
önemli. Bu işleri yaparken de çok
güzel bir tesisimiz var. Bu tesisi
bize kazandıran başta Ekrem İma-
moğlu olmak üzere Mehmet
Murat Çalık ve ekibine de ayrıca
teşekkür ediyoruz” şeklinde ko-
nuştu.

Örnek bir kulübüz

Her zaman sporda örnek bir
kulüp olmaya çalıştıklarını da
anlatan Aydın, “Şu an 300 ci-
varı lisanslı futbolcumuz var.
Yaklaşık 500 tane de futbolcu
adayımız var. Biz tabii bunları
önümüzdeki günlerde spor
okulları ve seçmelerle de biraz
daha güçlendireceğiz. Bizim
taraftarımız gerçekten örnek
bir taraftar biz de örnek bir
camia olmaya çalışıyoruz. İs-
tanbul'da çok iyi bir şekilde
gelen takımları misafir edi-
yoruz. Biz buraya gelen tüm
rakiplerimize bizi yenseler
de yenilseler de yemeklerini
yedirmeden yollamıyoruz”
dedi.

BEYLIKDUZU SPOR
KENTI OLACAK
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Beylikdüzüspor U-16
takımının ligi namağ-

lup olarak bitirip
şampiyon olmasının

ardından kupa ve
madalya töreni 

düzenlendi. Törene 
katılan Belediye 
Başkanı Mehmet

Murat Çalık 
şampiyon minikleri 

tebrik ederek, 
“Beylikdüzü'nde spor
anlamında başlattığı-

mız tesisleşmeyi
hızla sürdüreceğiz.
Beylikdüzü şampi-
yonlarıyla birlikte

örnek bir spor kenti
olacak” dedi

Ailelere
çağrı
yaptı

Beylikdüzüspor'a çocuklarını
getiren ailelere de seslenen
Aydın şu ifadeleri kullandı;
“Aileler bize getirdikleri ço-
cukları emanet etsinler, hiç
gözlerinin arkasına bakma-
dan rahat bir şekilde gide
bilirler. Saha içinde çocukla-
rımıza müdahale etmesin-

ler, hocalarımıza bıraksınlar
bizim isteğimiz o. Beylik-
düzü, İstanbul'da bir amatör
kulüpte olmayan en güzel
tesislerden birine sahiptir.
Biz de bunun bilince olarak
ilçemizi spor anlamında en
ileri taşımak için elimizden
geleni yapacağız.”

Güzelcespor’da 4 yıllık
başkanlık döneminin

ardından hafta sonunda
yapılan genel kurulda

görevi Tamer Canbaz’a
devreden Hüseyin Aydın
kongre sonrası sessizli-

ğini bozdu. Aydın, 
kulübü 4 yılda iyi bir

noktaya getirdiklerini,
yeni yönetimin başarısız

olma gibi bir lüksünün
olmadığını söyledi

GÜZELCESPOR'U iyi bir noktaya taşı-
dıklarını ve bundan sonra da devamının
aynı şekilde gelmesi gerektiğini anlatan
Aydın, “En büyük işimiz lige 9 katego-
riye çıkarmak oldu. Sonra belediyenin
desteğiyle hayata geçirdiğimiz tesis. Be-
lediyemiz yaptı. Biz de yol göstericisi
olduk. O bizim şansımızdı. Kafeterya-
mızı tesisin içinde faaliyete geçirdik.
Yüzde yüz kapasitede olmasa da oraya
gelen taraftarlara ve kulübümüze hiz-
met eder hale gelmiştir. Bununla birlikte
paradan çok yöneticilerin, hocaların ve
futbolcuların daha fazla gönül işi olarak
bakması gerektiğini konusunda hareket
etmeye gayret ettik. Çünkü amatörlü-
ğün sürdürülebilir olması için paraya
dayanmaması lazım. Amatörde amaç
öncelikle gençleri spora yönlendirebil-
mek, yetenekli olanları da yukarı doğru
çıkartmak. Bizim hedefimiz de bu oldu.
4 yıllık süreç içinde de bunu başardığı-
mızı düşünüyorum. Genel anlamda çok
büyük yapamadığımız yok ama mu-
hakkak başarı anlamında daha iyi olu-
nabilir miydi olunabilirdi. Tesis yönetimi
anlamında, hoca anlamında daha iyi
şeyler yapılabilir miydi yapılabilirdi.
Ama bunda da oluşturduğunuz yöne-
tim kadrosunun yüzde yüz görev bö-
lümü alıp herkesin sorumluluğunu
paylaşmamasından kaynaklanan sıkın-

tılar etkili oldu. Herşeyi başkan yapar
mantığıyla bu kadar oluyor” dedi.
Haber Ekspres Gazetesi'nden İskender
Kordu'ya konuşan Aydın, yeni başkan
Canbaz'ın kendi yönetimlerine ilişkin
eleştirilerinin de normal olduğunu an-
lattı. Aydın, “Tamer Başkanın sözleri
normal. Bu her yönetimde olabilecek sı-
kıntılar. Onda da yapamadıklarımız an-
lamında söylediğim yönetimdeki herkes
sorumluluk almayınca herşeyi başkan
yapmaya çalışınca muhakkak bazı yer-
lerde eksik kalabiliyoruz. O eleştiriyi de
zaten kendimiz kendimize yapıyoruz.
Üye sayısının düşmesiyle alakalı da
bunların arasında vefat edenler oldu.
Hepsine rahmet diliyoruz. Ayrılmak is-
teyenler oldu aidatlarını ödenmesinin
zor gelmesinden dolayı. Diğer taraftan
da dediğim gibi görev almadaki eksik-
likten dolayı yenilerini ilave etme şansı-
mız olmadı. Zorlamadıkça da kimse
ben üye olayım diye talep etmiyor.
Kimse sorumluluk almak istemiyor. En
büyük sıkıntı da aslında bu” diye 
konuştu.

Her zaman destek olacağız

Güzelcespor'a her zaman destek ola-
caklarını da vurgulayan Aydın, “ Güzel-
cespor bizim için hep olacak. Geçmişte
de vardı, gelecekte de olacak. Çünkü

bizim Güzelce’ye sahip çıkmak özü-
müzde var. Bir tek kulüp anlamında
değil her anlamda Güzelce’ye sahip çık-
mak en büyük hedefimiz. Yöneticilik
anlamında bundan sonra olmasa bile
görev alacakların da destekçisi olacağız.
Aynı zamanda da başarılı olup olma-
dıklarının da denetleyicisi olacağız” şek-
linde konuştu.

Camiaya başarı diledi

Yeni yönetime başarılar dileyen Aydın
sözlerini şöyle noktaladı; “ 4 yıllık görev
süremizde başta spora ve kulübümüze
verdiği desteklerden dolayı Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Ak-
gün’e ve birim amirlerine, Güzelce
Mahalle Muhtarımız Sevil Günay’a,
Tamer Canbaz’a, Selim Pazarlı’ya,
Hasan Kılıç’a, hocalarımıza, isimlerini
telaffuz etmeyi unuttuğumuz bizi des-
tekleyenlere Enver Katrancı başta
olmak üzere yönetimde görev alan, 4
yılda bizimle beraber görev alan tüm ar-
kadaşlarımıza, ayrıca bizi yalnız bırak-
mayan yerel basınımızın güzide
temsilcilerine teşekkür eder, şükranla-
rımı sunarım. Ayrıca yeni dönemde gö-
reve gelen Tamer Canbaz ve yönetim
kuruluna da kendim ve birlikte görev
yaptığım yönetim kurulu arkadaşlarım
adına başarılar diliyorum.”

Güzelce’de başarı
olmazsa olmaz

Süper Lig'de
süper değişim
Spor Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına
bir haftalık bir süre kalırken 31 Mayıs 2019 tarihiyle
birlikte birçok futbolcunun sözleşmesi tamamlanacak
ve kulüpler yeni sezon öncesinde kadrolarını
güçlendirmek için yeni arayışlar içine girecek

Ligi şampiyon olarak
tamamlayan galata-
saray'da sezon sonu 9
futbolcunun sözleş-
mesi tamamlanırken,
Fenerbahçe'de bu sayı
12 olarak dikkat çeki-
yor. Beşiktaş'ta 4 fut-
bolcunun sözleşmesi
biterken, Trabzonspor'da
4, Medipol Başkaşe-
hir'de ise 3 ismin söz-
leşme süreleri doluyor.
Sarı kırmızılı takımın
şampiyonluğunda kritik
roller üstelenen Henry On-
yekuru'nun kiralık sözleş-
mesi bitiyor ve kulübü
Everton'a geri dönecek. Ni-
jeryalı futbolcunun yanı
sıra galatasaray'da kiralık
olarak forma giyen Badou
Ndiaye, Christian Luyindama
ve Semih Kaya da takımla-
rına geri dönecek. Sarı kırmı-
zılılarda sözleşmesi bitecek
diğer isimler ise Sinan
gümüş, Eren Derdiyok, Selçuk
inan, Muğdat Çelik ve gökay
güney.

Fenerbahçe sil baştan

Bu sezon beklenenin uzağında
kalarak taraftarını hüsrana uğ-
ratan Fenerbahçe'nin kadro-
sunda büyük bir değişim olması
bekleniyor. Tam 13 futbolcusu-
nun sözleşmesi biten sarı laci-
vertlilerde transfer dönemi yoğun
geçecek. Performans olarak bek-
lenileni veremeyen Islam Slimani,
Andre Ayew ve Yassine Benzia ki-

ralık olarak forma giydiği Fener-
bahçe'ye veda edecek. Bunun yanı
sıra takımda Roman Neustadter,
Martin Skrtel, Mathieu Valbuena,
Roberto Soldado, ismail Köybaşı,
Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci,
Volkan Demirel ve Erten Ersu'nun
da sözleşmesi bitti.

Trabzon'da gündem golcü

Sezona alt yapısından yetiştirdiği
oyuncularla damga vuran ve Avupa
kupalarına gitmeye hak kazanan
Trabzonspor'da Hugo Rodallega,
Kamil Ahmet Çörekçi, Olcay Şahan
ve Luis Ibanez'in sözleşmeleri biti-
yor. Özellikle Rodallega konusunda
çalışmaların devam ettiğini bildi-
ren Başkan Ahmet Ağaoğlu, genç
ve takımda adaptasyon surunu ya-
şamayacak oyuncuları transfer
edeceklerini belirtti. Kamil Ahmet
ile de anlaşmayı bekleyen bordo
mavililerde Olcay Şahan ve Luis
Ibanez'in takımdan ayrılmasına
kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş'ın eskileri gidiyor

Beşiktaş'ta ise lig sonunda başta
teknik direktör Şenol güneş olmak
üzere 4 oyuncunun sözleşmesi
sona eriyor. Yeni teknik direktörün
göreve gelmesiyle birlikte transfer
politikasını da belirleyecek Beşik-
taş'ta kiralık olarak takıma katılan
Shinji Kagawa'nın durumu belirsiz.
Ayrıca sözleşmesi bitecek Adriano
ve Mustafa Pektemek için de son
karar yeni teknik heyetin olacak.
Tolga Zengin ve gökhan Töre ile
ise yolların kesin olarak ayrılması
bekleniyor.  DHA

Ceza almamızı bekleyen var!
TRABZONSPOR Başkanı
Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın Fi-
nansal Fair Play kapsamında
bordo mavili kulübü bir üst ku-
rula göndermesiyle ilgili olarak,
"Disiplin Kurulu'ndan o karar
çıkmadan parmaklamaya baş-
lamışlar, bazı ağzı
sulanan insanlar.
Trabzonspor ceza
alsın diye beklentiye
girenler de var" dedi.
Bazı kişilerin 'Trab-
zonspor ceza alsın'
beklentisine girdiğini
dile getiren Ağaoğlu,
"Disiplin Kurulu'ndan
o karar çıkmadan par-

maklamaya başlamışlar, bazı ağzı
sulanan insanlar. Çok speküle edil-
meye ve sulandırılmaya başlandı.
Orada Disiplin Kurulu'nun vereceği
kararla alakalı bir şey söylemek pek
doğru olmaz. Ama dediğim gibi
ağzı sulananlar da var. Trabzons-

por ceza alsın diye beklen-
tiye girenler de var"
ifadelerini kullandı. Transfer
çalışmaları hakkında bilgi
veren Ağaoğlu, şöyle ko-
nuştu: "Tabii ki çalışmaları-
mız var. Anlaştığımız
oyuncular var, görüşmenin
devam ettiği isimler var.
Hala da takip ettiğimiz
oyuncular var”

Mehmet Murat Çalık, miniklerin kupa ve şampiyonluk sevincine ortak oldu.

Tamer
Canbaz

Hüseyin
Aydın




