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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

31 Mart 2019'da
yapılacak yerel

seçim için CHP Küçük-
çekmece Belediye Başkan
Aday Adayı olan Burçin
Baykal, şimdiye kadar
süren seçim çalışmalarını
Damga’ya anlattı. Her
şeyin çok iyi gittiğini ve
tabanda önemli bir karşı-
lığı olduğunu vurgulayan

Baykal, “Girip çıkmadığı-
mız hiçbir yer kalmıyor
herkesin elini sıkıyoruz,
yapacaklarımızı anlatıyo-
ruz. Çalışa çalışa kazana-
cağız. Kenarda oturma-
yacağız, geride durmaya-
cağız. Küçükçekmece’ye
partimizin bayrağını dik-
mek, emaneti geri almak
için varımızla yoğumuzla
çalışmaya devam edece-
ğiz” dedi. I SAYFA 8

ç

2018 Şubat ayında başlayan 'Cumhur İttifakı'nın yerel ayağı dün
askıya alındı. Son bir hafta içerisinde alevlenen tartışmaların
ardından Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamalarıyla yerel ittifak 
donduruldu, Cumhur İttifakı'nın devam edeceği vurgulandı
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Açıklama 
siyasi olmalı

Çatalca'da 
Üner mi?

RTÜK 
duy sesimi...

İttifakın bozulması
dengeleri değiştirir

Esenyurt Belediyesi Birim-
ler Arası Futbol Turnuvası

başladı. Esenyurt Belediyesi An-
trenman Sahaları’nda yapılan
maçta Belediye Başkanı Ali
Murat Alatepe de meclis üyeleri
takımının formasını giydi. Bu
maçın Esen Lig’in bir antren-
manı olduğunu vurgulayan Ala-

tepe, “20 takımımız var, dinamik
ve genç takımlara sahibiz. Kendi
aramızda maçlar yapacağız.
Bunun akabinde il derneklerinin
takımlarını halkaya ekleyeceğiz.
Kaymakamlığın kurduğu takım-
lar da dahil olacak. Esenyurt’ta
kim takım kurarsa lige katılacak.
Böylece oluşacak lig bir sene
boyunca devam edecek. Adı
da Esen Lig olacak” dedi.

ç
LİGDE 20 TAKIM VAR

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt
Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası’nın ilk maçında
sahaya çıkarak ilçede Esen Lig’i başlattıklarını söyledi

Doğuştan yürüme engelli 13
yaşındaki Suriyeli Zeynep

Sido, Bağcılar Belediyesi Şehit
Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür
Merkezi Spor Salonu’nda 6 ay gör-
düğü klinik fitness çalışmaları so-
nunda yürümeye başladı. I SAYFA 6
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Emekleyerek geldi
yürüyerek çıktı

arkadaşı için 
eylem yaptı!

Cemal Kaşık-
çı'nın arkadaşı ol-

duğunu belirten
Washington Post ya-
zarı Mısır asıllı Kana-
dalı Sahar Zaky, Suudi
Arabistan'ın İstanbul
Başkonsolosluğu
önündeki bariyerlere
çiçek bırakarak “Cemal
Kaşıkçı'ya Adalet" diye
slogan attı. Elinde

Cemal Kaşıkçı'nın fo-
toğrafının olduğu bir
kağıt gösteren Zaky, ar-
dında İngilizce, Fran-
sızca ve Arapça olarak
“Cemal Kaşıkçı Ada-
let" diye slogan attı.
Zaky, Suudi Arabistan
konsolosluğun kamp
olduğunu ve Kaşıkçı
cinayetinin ilk olmadı-
ğını iddia etti. 

ç

EsEn Lig start aLdi

2017 yılında AK Parti ile
MHP’nin yakınlaşması so-
nucu ortaya çıkan ve 20 Şubat

2018 tarihinde ise resmen kurulan
‘Cumhur İttifakı’ dün ‘askıya’ alındı.
MHP lideri Bahçeli’nin aylar önce or-
taya attığı af tasarısının ardından
her iki partinin tava-
nında başlayan
görüş ayrı-
lıkla-
rıyla

ittifakta başlayan ‘çatırdama’
Danıştay’ın verdiği  “Andımız ye-
niden okutulabilir” kararı sonrası
alevlenmişti. Bu iki gündem maddesi
ve liderlerin açıklamaları Cumhur İtti-
fakı’nı resmen ‘askıya’ aldırdı. Yerel se-

çimlerde yapılacak ittifakı askıya alan
liderler Cumhur İttifa-

kı'nın devam ede-
ceğini

açıkladı. 

ç
AF TASARISI VE DANIŞTAY'IN KARARI ETKİLİ OLDU

g İttifakla ilgili ilk açıklama MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli'den geldi. Grup toplantısında konuşan Bahçeli, 2019

Mart ayında yapılacak yerel seçime ilişkin “Parti olarak herhangi bir
ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz artık kalmamıştır"

dedi. Bahçeli sonrasında, “Cumhur ittifakı duruyor, yerel seçimde ittifak
yok” açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Söyleyeceği-
miz tek şey; yerel seçimlerde madem 'biz yolumuza diyorlar' biz

de herkes kendi yoluna deriz. Her iki parti de yerel seçim-
lerde kendi adaylarıyla devam edecek” diye konuştu.
Erdoğan, Bahçeli ile görüşüp görüşmeyeceğine

ilişkin ise “Şu anda gündemde yok ama
olmaması için de bir sebep yok”

açıklamasında 
bulundu.

I SAYFA 5

ITTIFAKTA
YEREL BLOF

Bahçeli bitirdi 
Erdoğan ‘Herkes yoluna’ dedi

CALISA CALISA 
KAzANACAGIz

HER ŞEY İYİ GİDİYORAday adaylık başvuru
dosyasını CHP İlçe

Başkanı Turgay Özcan’a
teslim eden Burçin

Baykal, “Her şey çok iyi
gidiyor. Çalışa çalışa

kazanacağız. Kenarda
oturmayacağız” 

ifadelerini kullandı

Müteahhitlerden
garanti alınacak

Ekonomik krizi ve in-
şaat sektörünün duru-

munu dikkate alan Maltepe
Belediyesi, Gülsuyu, Gülensu
ve Başıbüyük mahallelerinde
dönüşüm yapacak müteahhit
firmalardan inşaat bitirme si-
gortası alacak bir model üze-
rinde çalışmaya başladı.
Böylece, Fikirtepe gibi yerlerde
yaşanan sıkıntıların buralarda
yaşanmasının önüne geçilmesi
hedefleniyor. I SAYFA 4

ç

Sarıyer'de bir
kadın, ev sahibi-

nin diğer evini yaktğı iddiasıyla
gözaltına alındı. Yangında ev
küle döndü, mahalleli sokağa
dökülüp isyan etti. Yanan evin
sahibi Saadet Seren "O buraya
taşınalı dört yıl oldu. Dört yıl-
dır rezillikler çıkarıyor. Evde ne
varsa yandı. Ben ev sahibiyim
bir türlü evden çıkaramıyoruz"
diye konuştu. I SAYFA 3

ç

Esenler Belediyesi
tarafından düzen-

lenen ‘Doğu Batı Ara-
sında Bir Bilge Aliya
İzzetbegoviç’ panelinde,
ömrünü davasına ada-
mış bir lider olan Aliya
İzzetbegoviç, öğrenciler
ve ilim adamları tarafın-
dan anlatıldı.  I SAYFA 5

ç

Bilge Kral
unutulmadı

Muhtarlar ve eşlerini yemekte
ağırlayan Silivri Belediye Baş-

kanı Özcan Işıklar, “Diğer ilçelere
baktığımızda Silivri farklı, biz burada

aileye dönüştük. Köylerimizi koru-
maya çalıştık, Allah doğrunun

yanındadır” dedi. “Bütün Türki-
ye’ye Silivri’de bu toprakları ko-

ruyarak örnek olan birçok iş
yaptık” diyen Işıklar, “Bu top-
rakları korursak, geleceğimizi

koruruz” diye konuştu.

çEv sahibinin
evini yaktı! Eyüpsultan'da bulunan, İstanbul Büyük-

şehir Belediyesi'ne bağlı Alibeyköy Fidan-
lığı'nda yapılan kazı çalışması sırasında toprağa
gömülü halde bir top mermisi bulundu. Fidanlı-
ğın bulunduğu cadde trafiğe kapatılırken, top
mermisi fünye ile patlatıldı.   I SAYFA 3

ç
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YANINDADIR
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HABERİ SAYFA 3’TE

MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan

Sahar
Zaky

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar

GENEL KONULARDA FİKİR AYRILIĞINA DÜŞTÜLER, YEREL İTTİFAKI BİTİRDİLER

Baykal, aday adaylığı dosyasını Küçükçekmece Şoförler Odası Başkanı 
İbrahim Yılmaz’la birlikte İlçe Başkanı Turgay Özcan’a teslim etti
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YAŞAM

İlke DUYAN

ilkeduyan@gmail.com

A vrupa Birliği’ne ha girdik ha girecektik der-
ken Avrupa Birliği kapsamında yayıncılıkla
da ilgili kurallarla tanıştık… Genel İzleyici

Kitlesi, 7 yaş üstü, 13 yaş üstü, şiddet içerir vs…
Buraya kadar her şey güzel, neredeyse hemen hepi-
miz ayakta alkışladık böyle bir uygulamayı… Kural
koymak ve kurallara uymak gelişmişliğin en önemli
göstergesidir.  Biz de milletçe gelişme yolunda
küçük te olsa bir adım daha atmış olmanın mutlu-
luğu ile karşı karşıyaydık…

Artık televizyon, yayınlayacağı program içeriği
konusunda bizi uyarıyor ona göre biz izleyicilerde en
değerli varlıklarımız olan çocuklarımız ile birlikte
izleyip izleyemeyeceğimize karar veriyorduk.. Bu
kimi zaman bir dizi, kimi zaman bir film kimi
zaman da yarışma programı olabiliyor. Ama bu
uyarı program başlamadan hemen öncesinde ya da
akıllı televizyonlarımızda yayın içerik bilgisi tuşuna
bastığımızda karşımıza çıkıyor. Daha ne olsun dedi-
ğinizi duyar gibiyim. Getirilen kural bu 
değil miydi zaten?

Gelelim pastanın kremasına.. Herkes bilir ki bu
yayınlardan izleyiciyi haberdar etmek için fragman-
lar hazırlanır. Genellikle de izleyicilerde merak
uyandırmak, dikkat çekebilmek bu vesileyle de izle-
yici toplayabilmek adına bu fragmanlara ben bura-
dayım diye bağıran bir özellik eklenir… İçerikteki
en vurdulu kırdılı, hareketli, gürültülü sahneler ko-
nulur. Bu sebeple dizi ya da film fragmanları genel-
likle sizlerin de dikkatlerinizden kaçmayacağı üzere
bıçaklama, silahla adam tehdit etme, yaralama, öl-
dürme, kavga, gürültü, kan, intikam gibi sahneler-
den oluşur. İzletebilmek için tabi ki fragmanlar
böyle hazırlanmalı… Hem yalan bir durum yok ki
dizinin ya da filmin içindeki sahneler bunlar…
Hatta bir de yayın başlamadan hemen önce bizi
uyarmıyor mu işaretlerle, izleyip izlememek size
kalmış..  Daha ne yapsınlar ki diyebilirisiniz. 

Bu fragmanları tam da gündüz kuşağında genel
izleyici uyarısı içerisindeki programların reklam
aralarında getirip evlerimize sokmaları beni rahat-
sız eden.  Çocuklarımızın seyrettiği çizgi film ya da
animasyon filmlerin reklam aralarında izlemeye
mecbur bırakılıyor olması. Ailecek izlediğimiz bir
yarışma programının tam da baş kahramanıymış
gibi önümüze getirilmesi.  Madem yayıncılıkta bir
kural konulmuş ve biz bu kararı ayakta alkışlamışız
o zaman fragmanların da bir izleyici kitle uygula-
ması ve saati olmalı… Güpegündüz ya da çocukları-
mızın izleyebilmesine uygun bulunan programların
içerisinde bu kadar şiddet içeren fragmanların ya-
yınlanmaması gerekir. Bu konuda sizlerin de bilin-
çlenmesi, farkına varması ve RTÜK’e uyarılarda
bulunması dileğiyle sağlıkla kalın… 

RTÜK duy sesimi...

vAGİNAL ULtRAsON 
Vaginal ultrason, hamilelik hakkında daha detaylı ve aydınlatıcı
bilgiler veren bu amaçla kullanılan bir yöntem. Özellikle erken
doğum tanısında rahim ağzı uzunluğunun ve açıklığının ölçül-
mesinde çok yararlı oluyor. Ancak probe denilen ultrason ciha-
zının uç kısmı, vajene yerleştiriliyor dolayısıyla çocuğun
yerleştiği yer olan rahimle hiç ilgisi bulunmuyor. Sonuçta; dü-
şüğe neden olmadığı gibi düşüğün ve erken doğumun tanısında
kullanılan en önemli ve güvenilir yöntemdir.

RAhİm AĞzI DİkİŞİ  
Rahim ağzına konulan dikişler sadece rahim
ağzı yetmezliği veya rahim ağzında anatomik
bir problemi olan kişilerdeki erken doğumu
önlemede faydalı oluyor. Erken doğumun çok
farklı sebepleri var ve rahim ağzına konulan
dikişler hepsinde etkin değil.

ANtİBİYOtİk kULLANImI  
İlaçlar yerinde ve uygun kullanıldıklarında faydalı kimyasallar-
dır. Hamilelikte antibiyotik kullanımı gerek halinde, uygun doz
ve zamanda kullanıldığında pek çok fayda sağlıyor. Mesela ha-
milelik sırasında oluşan genital ve idrar yolu enfeksiyonları
uygun antibiyotik ve ilaçlarla tedavi edilmezlerse erken doğum
nedeni olabiliyor. Bu yüzden gebelikte kullanılacak tüm ilaçlar
doktorunuzun kontrolünde kullanmalısınız.

İĞNELER DAhA EtkİNDİR
Erken doğum eylemini durdurmak için eylemin sebebine ve
hamileliğin haftasına göre kullanılan ilaçlar farklı olabiliyor.
Kullanılan ilaçların formu etkinliklerini değiştirmiyor veya bir-
birine üstün değiller. Duruma göre farklı formda da olsalar
doğum eylemini durdurmada aynı etkiye sahipler.

YİYEcEk vE İçEcEkLER 
Hamilelikte beslenme hem anne hem de bebeğin sağlıklı olması açısından önemli.
Bununla beraber hamileliğin sağlıkla devamı açısından da önem taşıyor. Sigara,
çay ve kahvenin içinde olan kafein direk olarak rahim kasında kasılmaya neden
olabiliyor. Ayrıca çok faydalı olan bitki çaylarından bazıları mesela; ada çayı, ökse
otu, pelin otu, rezene, aloe vera, fesleğen, ginseng, kekik, meyan kökü gibi bitkiler
ve hurma fazla ve devamlı alındıklarında aynı etkiyi yapabiliyor. Bazı yiyecekler de
içinde taşıyabilecekleri bazı mikroplar nedeni ile barsaklarda hareketlenmeye, is-
hale veya uterin kasılmalara neden olarak erken doğum etkeni olabiliyor. Mesela
az pişmiş et ve yumurta, sakatatlar, kabuklu deniz ürünleri, pastörize edilmemiş
süt ve süt ürünleri gibi. Bu nedenle gebelik süresince alınan gıdalar ve içecekler
konusunda doktorunuzun önerilerine uymanız büyük önem taşıyor.

süREkLİ YAtmAk  
Erken doğum tehdidi durumunda hastanın fiziksel aktivasyonunu
azaltmasını öneriliyor, ancak bu durum sürekli yatakta kalmak, hiç
kalkmamak ve devamlı yatmak anlamına gelmiyor. Tam tersine sü-
rekli hareketsizlik, pıhtılaşma problemlerine neden olabilir. Ayrıca
tüm bilimsel kuruluşların da kabul ettiği gibi devamlı yatak istirahati-
nin erken doğumu önlemedeki etkisi son derece tartışmalı. Yapılması
gereken bu dönemde spor yapmaktan, ağır iş ve fiziksel aktivasyon-
dan kaçınmak daha sakin bir yaşam sürmek…

DİŞ çEkİmİ 
Hamilelikte gelişen diş ve diş eti problemleri eğer tedavi edilmez-
lerse erken doğuma neden olabilir. Bu nedenle en ideali, hamile kal-
mayı planlayan anne adaylarının hamilelik öncesinde genel
kontrollerin yanı sıra mutlaka diş hekimine de kontrol olmaları. Ha-
milelik esnasında gelişen diş problemleri de doktorunuzun kontro-
lünde olmak kaydı ile en uygun şekilde hemen tedavi edilmeli.

ERkEN DOĞUmDA AĞRI
Doğum eyleminin başladığını gösteren bazı belirteçler vardır
ve ağrı bunlardan en önemlisi ve sık karşılaşılsa da her
doğum, ağrı ile başlamıyor. Bebeğin suyunun gelmesi de bir
doğum başlangıç belirtisi ve ağrısız oluyor. Ayrıca kanama
olabiliyor ve bu da eylemin başladığını gösterse de, bu du-
ruma ağrı eşlik etmeyebiliyor. Rahim ağzı yetmezliklerinde ise
erken doğum ağrısız oluyor ve sadece bası hissi oluşuyor.

GEBELİktE cİNsEL İLİŞkİ  
Normal hamilelik süresince anne adayı kendini rahat hissettiği ve hamilelikte bir
sorun olmadığı sürece cinsel ilişkinin bir mahsuru bulunmuyor. Sadece gebelikte bir
risk ortaya çıkarsa, gerekli hallerde doktorunuz cinsel ilişkiye kısıtlama getirebiliyor.
Bunun dışında cinsel ilişki erken doğum nedeni değil, erken doğum riski varsa diğer
fiziksel aktivitelerin belirli bir süre kısıtlanması gibi cinsel ilişki de kısıtlanabiliyor.

YOLcULUk YApmAk 
Hamilelikte normal toplu taşıma araçları ile yolculuk yapılabi-
liyor. Hamileliğin ilerleyen haftalarına kadar yolculuk bir
problem yaratmıyor. 34. haftadan sonra olası doğum ihtima-
linin yüksek olması nedeni ile beklenmeyen bir zaman ve or-
tamda doğumun başlama ihtimali göz önüne alınarak uzun
seyahatler önerilmiyor. Bunun dışında eğer erken doğum be-
lirteçleri varsa doktorunuz yolculuk yapmanıza kısıtlama geti-
rebiliyor. Bu kısıtlama, risk olduğunda yapılan ve fiziksel
aktivasyonu azaltmak amacı ile yapılan bir uygulama. Önemli
bir kaza veya yaralanma olmadığı müddetçe yolculuk, tek ba-
şına erken doğum sebebi olarak kabul edilmiyor.

B ir bebek bekleyen çiftlerin ağzından
ilk dökülen cümle “sağlıkla doğsun!”
olur. Gerçekten de bebeğin sağlıklı

bir şekilde dünyaya gelmesi ilk ve en önemli
istektir. Ancak nur topu gibi bir bebek olması
için her şeyden önce anne karnında 9 aylık
bir sürecin tamamlanması gerekiyor. Acıba-
dem International Hastanesi Kadın Hasta-
lıkları ve Doğum Uzmanı - Perinatoloji
(Riskli Gebelik) Uzmanı Doç. Dr. Hülya
Dede, hamileliğin 20. haftadan sonra ve 37.
haftadan önce sonlanmasını erken doğum
olarak tanımladıklarını belirterek şu bilgileri
veriyor: “Erken doğum önemli bir durum.
Günümüzde yaklaşık her yüz doğumdan
13’ü erken doğum oluyor. Anne karnındaki

ve doğum sonrası ilk 28 gündeki bebek ka-
yıplarının yüzde 80’inin nedeni, erken 
doğum oluyor. Günümüzde tüp bebek yön-
teminin kullanılması ve çoğul gebeliklerin
artması erken doğum oranlarının artmasına
neden oldu. Bu nedenle anne adaylarının
erken doğum riskleri konusunda bilinçli ol-
ması çok önemli. Zira dünyada her yıl 13
milyon prematüre bebek doğuyor ve bu
erken doğumlar bebeğin sağlığını riske ata-
cak solunum, beyin içi kanamaları, görme
kaybı, zeka ve motor fonksiyon bozuklukları,
bağırsak problemleri gibi birçok faktörü de
beraberinde getiriyor.” Peki, risklerini de be-
raberinde getiren erken doğum hakkında
toplumda yaygın olarak bilinen yanlışlar
neler? İşte Doç. Dr. Hülya Dede’nin bu ko-
nuda verdiği bilgilerle doğrular ve yanlışlar...

HABER MERKEZİ

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Bebek bekleyen annelerin en büyük endişeleri, erken doğum. Gelişiminin tamamlanmadan
doğumun başlaması, bebek doğduktan sonra bazı sorunlarla karşılaşılması 
anlamına da gelebiliyor. Doç. Dr. Hülya Dede, erken doğum ile
ilgili toplumda pek çok yanlış bilginin yaygınlığına dikkat
çekerek doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi

ErkEn doGum
korkutmasın



istanbul Büyükşehir Be-
lediyesi'ne bağlı olan Ali-
beyköy Fidanlığı'nda

yürütülen kazı çalışmalarında dün
saat 17.00 sıralarında işçiler toprağa
gömülü halde bir top mermisi ile
karşılaştı. İşçilerin ihbarı üzerine

gelen asayiş ekipleri top mer-
misi hakkında bilgi alıp

çevrede inceleme-
lerde bulundu.

İncelemelerin
ardından olay
yerine bomba
imha uzmanı
ekip sevk
edildi. Edini-
len bilgiye

göre, fidanlığa
giren uzman

ekip top mermisi
üzerinde inceleme

yaptıktan sonra fünye ile kontrollü
olarak patlatma kararı aldı. Kont-
rollü patlamadan önce fidanlığı çev-
releyen Atatürk Caddesi trafiğe
kapatıldı.

Sürücüler panik yaşadı

Yolun kapatıldığı esnada bir sürücü,
otomobiliyle kapalı yoldan geri dön-
meye çalışırken, arkasında bulunan
sürücüleri "Bomba varmış. Geri
dönün. Çok fena bomba varmış" di-
yerek uyardı. Herhangi bir patlama
sesi duyulmazken, Emniyet kaynak-
larından alınan bilgiye göre, toprağa
gömülü olan top mermisinin fünye
ile patlatıldığı ve merminin boş ol-
duğu öğrenildi. Kontrollü patlama-
nın ardından yaklaşık yarım saat
trafiğe kapalı olan Atatürk Cadde-
si'nin bir bölümü yeniden trafiğe
açıldı. DHA
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0507 117 80 52 Sezai Kütük  
0506 386 15 14 Hakan Tekin
0 (212) 728 50 03 ofiS HaT

GÜVENİN VE GÜLER YÜZÜN ADRESİ 

TEKİN GAYRİMENKUL 
kaZandırMaYa
dEVaM EdiYOrUZ 

İstanbul’un incisi Silivri’de 310 m2 arsa 39 bin TL 
Yıllık % 20 kâr garantisi ile takas ve vade seçeneklerimiz mevcuttur 

O lay dün saat 16.00 sırala-
rında yaşandı. Ayazağa
Kurtyolu Sokak'ta bir

kadın, iddialara göre oturduğu
evin yanındaki yine ev sahibine ait
bir evi ateşe verdi. Hızla büyüyen
yangın tüm evi sardı. Yangına ilk
olarak mahalle sakinleri müdahale
etti. Haber verilmesi üzerine gelen
itfaiye ekipleri alev alev yanan eve
müdahalede bulunarak söndürdü.
Ev sahibi Saadet Seren, yanan evi
için ağladı. Olay yerine gelen polis
evi yakan kadını gözaltına alarak
polis merkezine götürdü. Mahalle-
den bir çok kadın da polis merke-
zine giderek şikayetlerini bildirdi.
Gözaltına alınan kadının polis
merkezi camına çıkarak, şikayet
için gelen mahalle sakinleriyle tar-
tıştığı görüldü.

Mahalleli şikayetçi

Mahalle sakini bir kadın "Kadın
camları kapıları kırıyor. Bugün de
evi yaktı, sürekli kavga gürültü çı-
karıyor. Mahalleli olarak hepimiz
şikayetçiyiz" diye konuştu. Bir
diğer mahalle sakini de "Evde sü-

rekli alkol alınıyor. Kadın evi yaka-
cağım dedi ve sonunda yaktı" dedi.
Yanan evin sahibi Saadet Seren "O
buraya taşınalı dört yıl oldu. Dört
yıldır rezillikler çıkarıyor. Sabah
bana geldi 'evi yakacağım' dedi.
Ben de sakın öyle bir şey yapma
burada evler yan yana, bütün mil-

letin evini yakarsın dedim. 'Yakaca-
ğım' dedi. Bir zaman sonra biz dı-
şarıda oturuyorduk bir duman
geldi. Gittik baktık. Binayı ateşe
vermiş çatır çatır yanıyor. Evde ne
varsa yandı. Ben ev sahibiyim bir
türlü evden çıkaramıyoruz" diye
konuştu. DHA

EV SAHIBININ
EVINI YAKTI!

S iyasette gerçekten de bir yıl bazen 
çok kısa.
Bir gün çok uzun bir süre olabilir.

Bir hafta ara ile neler değiştiğini 
gördünüz.

Ak Parti ve MHP'nin yaklaşan yerel seçim
öncesi 'Cumhur İttifakı'nı yerel ittifakta da
sürdürmek için arada hiçbir neden yokken.

Bir anda bu haftaki grup toplantılarında
işler tersine döndü.

AK Partili Ömer Çelik'in açıklamalarına
kızan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
partisinin grup toplantısındaki konuşma-
sında, Af tasarısı üzerinden ve Danıştay'ın
Andımız kararı üzerinden Ak Parti'ye ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştirlerde
bulunarak önce; "Herhangi bir ittifak beklen-
timiz, arayışımız, niyetimiz artık kalmamış-
tır. 31 Mart yerel seçimlerine kendi
adaylarımızla, kendi amblemimizle girece-
ğiz" ifadesini kullandı.

Ardından grup toplantısı sonrası yaptığı
açıklamada ise, "Cumhur İttifakı duruyor,
yerel seçimde ittifak yok" dedi.

Erdoğan'dan MHP'ye: 
“Herkes kendi yoluna”

Bahçeli'den sonra söz alan Cumhurbaş-
kanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Er-
doğan ise partisinin grup toplantısında;
"Herkes kendi yoluna" diyerek Cumhur İttifa-
kı'nın yerel seçimlerde olmayacağını 
ifade etti.

Erdoğan da grup toplantısının ardından
gazetecilere yaptığı açıklamada ise "Cumhur
İttifakı noktasında bizim bir sıkıntımız yok.
Cumhur ittifakına leke gelmesini istemeyiz.
MHP de biz de kendi adaylarımızla meydan-
larda olacağız" dedi.

Böylece yaklaşan yerel seçim öncesi ciddi
bir MHP ve Ak Parti krizimiz oldu.

İstanbul ilçelerinde dengeler değişir

Peki Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde
sürmemesinin ne gibi etkileri olur dersiniz?

En önemli etken yerel se-
çimde krtitik gibi görüne yerlerde yeniden
taşlar yerinden oynayabilir.

İstanbul'un CHP'de olan ilçelerinde biraz
rahatlama olur.

Ak parti'de olan yerlerin bazılarında ciddi
bir risk oluşur.

CHP'de olan yerlerde ise AK Parti ve CHP
dışında, MHP ve İyi Parti'nin adayları da fa-
vori duruma gelebilirler.

Bu ilçeler hangileri mi dersiniz?
Silivri.
Büyükçekmece.
Çatalca.
Beylikdüzü.
Küçükçekmece.
Bu ilçelerde dengeler yeniden değişebilir

ve oyunlar yeniden kurulabilir.

Siyasette duygusallığa yer yok

Siyasette duygusallığa yer olmadığını 
biliyoruz.

Dün söylenenlerin bugün geçerli 
olmadığını da.

Dün kimin yanında kim olduğunun, bugün
aynı kişilerin başka yerlerde olduğunu da.

Yola çıkanlar ile yolda bulunanların en
kolay siyaset dünyasında değiştirildiğini de.

Amaca ulaşmak için her yolun mübah 
olduğunu da.

Kızmanın.
Gürlemenin.
Heyheylenmenin.
Köpürmenin.
Alevlenmenin.
Siyasette daha çok zarar vereceğini de 

biliyoruz.
Peki.
O halde ne mi yapmalı?
Öncelikle yaşanan çoğu şey normal karşı-

lanmalı.
Ya bu şartlara rağmen siyasete devam

edilmeli.
Veya siyasetin çeşmesinden damla su bile

içmemeli...

Mehmet MERT

mERtÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Cumhur İttifakı’nın
bozulması 

dengeleri değiştirir

Eyüpsultan'da bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alibeyköy Fidanlığı'nda
yapılan kazı çalışması sırasında toprağa gömülü halde bir top mermisi bulundu.
Fidanlığın bulunduğu cadde trafiğe kapatılırken, top mermisi fünye ile patlatıldı

ahmet Yeten dükkanın kapısı önünde oturdu-
ğunu belirterek, "Zaten tanıdık yabancı biri değil
bunu yapan. Mahallenin eski çocuklarından. Ama

sorunları vardı. Amcasının oğlunun telefon numarasını is-
tedi benden. Bıçak yanındaydı. Ben de kasabım bizden bıçak
falan almadı. Bana vurdu yumruk attı zannettim. Meğer bı-
çağı sokmuş bana. İçeri daldı. Tuğba Hanımın boğazına vu-
ruyor. Bu sefer biradere (Mehmet Yeten) dönüyor. Orada bir
kargaşa. Ondan sonra kendi imkânlarımızla hastaneye gel-
dik. Ambulans beklesek ölmüştük zaten. Müşterimizi de
(Tuğba Ablak) arabamıza attık. Ben de darbe aldım. Birader
de darbe aldı. Ama kendini bırakmadı. Abimin durumu iyi. 4
darbe almış. Bir tanesi kalbine denk gelmiş. Şu an uyuyor"
dedi. Yeten, kadının durumu hakkında ise “Ondan bilgi ala-
madım boğazına denk gelmiş" dedi. Olayda yaralanan Meh-
met Yeten ve Tuğba Ablak'ın özel hastanede yoğun bakım
ünitesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. DHA

Kadıköy'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi, önceki akşam saatlerinde
önüne gelen kişileri rast gele bıçaklamış 4'ü ağır 11 kişi yaralanmıştı. Dehşeti
ilk yaşayan kasap dükkanı sahibi Ahmet Yeten, yaşananları anlattı

Yaralı kasap
dEHsEti anlattı

istanbul Emni-
yet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla

Mücadele Şube Müdürlü-
ğü'ne bağlı ekipler sokak
satıcılarına yönelik operas-
yon yaptı. 40 adrese eş za-
manlı yapılan operasyonda
çok sayıda kişi gözaltına
alındı. Operasyona Özel
Harekat Timleri ve Polis
Helikopteri de destek verdi.
Sabah saat 04:30'da eş za-
manlı olarak başlayan ope-
rasyonda kapılar çalındı.
Açılmayan kapılar özel Ha-
rekat Timleri tarafından
koç başları ile kırıldı. Nar-

kotik ekipleri tarafından
daha önceden belirlenen
adreslere yönelik olarak ya-
pılan operasyonda 40 kişi
gözaltına alındı. Evlerde
yapılan aramalar devam
ederken, gözaltına alınan
şüpheliler ile birlikte bir
miktar uyuşturucu madde
de ele geçirildi. Gazios-
manpaşa Merkez Mahalle-
si'nde yan yana bulunan 2
binaya polis baskın yaptı.
Adeta labirenti andıran
evde, kırılan demir kapının
hemen arkasında başka bir
demir kapının daha bulun-
ması dikkat çekti. DHA

Eş zamanlı operasyon

Fidanlıkta top mermisi

mAltEpE'dE öğrenci yurdunda kalan bir kişi
11. kattan düşerek hayatını kaybetti. polis,
isminin mehmet olduğu öğrenilen öğrenci-

nin, dengesinin kaybederek mi düştüğünü yoksa inti-
har mı ettiğini araştırıyor. Olay, saat 21:00 sıralarında,
Zümrütevler mahallesi Emek Caddesi'nde bulunan

mimar Sinan Erkek öğrenci Yurdu'nda meydana
geldi. Bir kişinin beton zemine düştüğünü gören öğ-
renciler durumu hemen yurt yetkililerine ve polise
haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ismi-
nin mehmet olduğu öğrenilen öğrencinin olay ye-
rinde hayatını kaybettiğini belirledi.  Olay yerinde
yapılan incelemelerin ardından 11. kattan düştüğü
iddia edilen öğrencinin cansız bedeni otopsi yapıl-
mak üzere Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  dHA

İntihar mı kaza mı?

Saadet Seren

Eminönün'ndE peronda bek-
leyen bir özel halk otobüsünün
şoförünün araçtan ayrılmasını

fırsat bilen bir hırsız, şoför mahallindeki
cep telefonu, cüzdan ve bir miktar pa-
rayı aldıktan sonra otobüsten ayrıldı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görün-
tülerde otobüsün ön kapısını dışarıda
bulunan mekanizmayı kullanarak açan
şüphelinin rahatlığı görülüyor. Hırsızlığı
gerçekleştiren şüpheli dışarıda otobü-
sün ne zaman kalkacağını soran yolcu-
lara da cevap veriyor. Eminönü-

Kocamustafapaşa seferleri yapan oto-
büsün şoförü musa Ersoy yaşanan hır-
sızlık olayını şöyle anlattı: “Eminönü
peronlarına yanaştığımızda 10 dakika
gibi bir vaktim vardı. ihtiyaç için gidip
geldiğimde eşyaların araçtan çalındığını
fark ettim. Araç kamerasını seyrettiği-
mizde araç içine giren şahsın rahat bir
şekilde hareket ettiğini, dışarıda soru
soran yolculara cevap verdiğini gördüm.
Başka arkadaşların da mağdur olma-
ması için yetkililerden bu konuda yar-
dımcı olmalarını bekliyoruz" dedi. dHA

Hırsız pusuda beklemiş

Ev sahibi Saadet Seren, kiracısının dört yıldır kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Sarıyer'de bir kadın, ev sahibinin diğer evini yaktığı iddiasıyla gözaltına
alındı. Yangında ev küle döndü, mahalleli sokağa dökülüp isyan etti
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Ç atalca'da Cem Kara'nın aday adaylığı
başvurusu yapması sonrasında,
CHP'deki diğer iki aday adayı Kerem

Girgin ve Taşkan Uysal'ın dışında başka aday
adayı yok ya hani şu an, heh işte tam bu nok-
tada artık gözler ve kulaklar AK Parti'ye
çevrildi.

Ancak görünen o ki, AK Parti Çatalca İlçe
Başkanı Mesut Üner adaylığı garantilemiş.
Hemen hemen herkes "Mesut Üner Aday" cüm-
lesini sarf ediyor ise bu iş bitmiş demektir. Te-
laffuz çok önemli. 

2014'te yaşanan sürpriz eğer ki yine yaşan-
maz ve Savaş Barutçu ismi yine sahneye çık-
maz ise Üner'İn adaylığı garanti gibi.

Bugün için diğer tüm isimlerin kenara ko-
nulduğu da bir gerçek. Bugüne kadar insanla-
rın ağzında "Başkan Aday Adayı" diye sakıza
dönen isimler var ya hani, aha da onlar muh-

tarlıkların azalıklarında yer bulabilirler ise
ne ala!

Geçmişte aday olan yada aday adayı olan
isimlere de pek fırsat verilmeyeceği apaçık or-
tada yahu! Bugün bana göre AK Parti'nin en iyi
vereceği karar Mesut Üner'in adaylığıdır.

Bir tarafta bir de restleşmeler var genel
merkezlerde! AK Parti ve MHP'nin Cumhur İt-
tifakı yerel seçimlerde ittifaka dönemedi.
MHP'de de aday çıkacaktır. Yani MHP'nin Ça-
talca Belediye Başkan Adayı Mehmet Tufan
Erçağ'dır diyenler yanılabilir. Bir başka isimle
yola çıkacaklar. Seçimi ne kadar etkiler bile-
mem. Ama şu unutulmamalı;

AK Parti ve MHP bu ilçede seçime bir itti-
fak ile girse, yine karşı tarafta da CHP-İYİ
Parti ittifakı söz konusu olsa idi, CHP'nin adayı
kim olur ise olsun seçimi güle oynaya alır idi. 

Şimdi işler değişti. MHP'nin oyları CHP'ye
mi yoksa AK Parti'yemi gider? Yoksa ne olur
ise olsun yüzde 6 oyunu korur mu?

İYİ Parti en yüksek oy oranını bizim ilçe-

mizde aldı. yüzde 15'i geçen
oy oranı bir hayli yüksek bir oran-
dır he! Kimse hafife almasın. Meral Akşener'in
ilçemizde gördüğü teveccüh hafife alınacak
cinsten değil. Çıkartacağı aday ve listesi çok
önemli. Am asıl önemli olan diğer partilerin
küskünlerini de bir araya getirmesi olacaktır.
Unutmayın ki bu seçimin belirleyicisi İYİ Parti
olacaktır.

Çatalca'da yerel iktidarın belirleyici noktası
İYİ Parti'dir. Bunu görmemek, kimse kusura
bakmasın ama ahmaklık olur.

Peki Nİyazi Uyar ilçe başkanlığı noktasında
yeterlilik gösterebiliyor mu? Belediye Başkan
Adayının belirlenmesinde doğru kararı verebilir
mi? Tartışılır. Ama Akşener'in Çatalca için özel

bir ilgi gösterdiği ve birerbir görüşmelerde bu-
lunduğu da aldığımız bilgiler arasında. 

Cem Kara aday olsa CHP'den, Mesut Üner
aday olsa AK Parti'den, Erçağ aday olsa
MHP'den!

İYİ Parti'nin adayı da ilçemizde sevilen bir
sima olsa!

İddia ediyorum, çok belirsiz ve kafa kafaya
bir seçimin olması kaçınılmazdır.

Bu seçim kimse için çantada keklik değildir.
Yukarıda ki isimler halkın telaffuz ettiği

isimlerdir. Yoksa diğer aday adaylarının da
şansı her zaman vardır.

Ama tekrar ediyorum, Sayın Cem Kara'nın
tarafıma verdiği açıklamada bahsettiği değişim
ile ilgili süreç devam ettikçe, bu değişimi bir
hayli hissedilir derecede göreceğiz. Ve hissede-
ceğiz . Tabi her ihtimali düşünerek konuşmak
lazım. Aday olursa ve seçilirse diyelim. Mecli-
sine baktığımızda yedek liste hazırlayamayacak
derecede az bir müracaat var. Ama seçime
kadar hiç ismini bile duymadığımız, bilmediği-

miz kişilerin bile önümüze gelecek. Lakin ke-
mikleşmiş isimler de karşımıza çıkacak. Çıktı
da! Şu kadarını iyi biliyorum. Bu dönemin
Kontenjan 1, ya da birinci sıra adayı Erhan
Güzel! İkincisini bilmem. Engin Akman ismine
de hazır olun. Her an meclis sıralamasında gö-
rebiliriz kendisini.

Neyse yaşayacağız. Göreceğiz ve duyacağız.
Çatalca'yı uzaktan görenlerin verdikleri

isimlere de aldanmayın. Birileri ulusal gazete-
lerde köşelerde Çatalca'yı yazıyormuş. Aklına
gelen değil ha! Çünkü diğer isimlerin bir tane-
sini tanımazlar. Birileri "Yaz beni arkadaşım"
demiş... Onlar da yazmış... He diğer isimler?
Onları da söylemiş. Onları da yaz da ben dikkat
çekmeyeyim hesabı... Yoksa adam ne bilir Ah-
met'i, Mehmet'i, Engin'i, Süheyla'yı... He hep-
sine de ağabey yada abla deriz... Yanlış
anlamasınlar.

Ben kendi fikrimi beyan ediyorum. AK Par-
ti'nin Adayı yüksek bir ihtimalle Mesut Üner'dir.

O olmaz ise aday Savaş Barutçu'dur!

Çatalca'da Üner mi?

Ekonomik krizi ve inşaat sektörünün durumunu dikkate alan Maltepe Belediyesi, Gülsuyu,
Gülensu ve Başıbüyük Mahalleleri'nde dönüşüm yapacak müteahhit firmalardan inşaat
bitirme sigortası alacak bir model üzerinde çalışmaya başladı. Böylece, Fikirtepe gibi 
yerlerde yaşanan sıkıntıların buralarda yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor

inSaatı bitirmeden

gitmek yok!
inSaatı bitirmeden

gitmek yok!
inSaatı bitirmeden

gitmek yok!
inSaatı bitirmeden

gitmek yok!
inSaatı bitirmeden

gitmek yok!
inSaatı bitirmeden

gitmek yok!
inSaatı bitirmeden

gitmek yok!
inSaatı bitirmeden

gitmek yok!

gercekcatalca@gmail.com

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

Kentsel dönüşümde bir ilk: İnşaat Sigortası

Bir dönem daha göreve
devam edip, kentsel dönü-
şümde verdiği sözü ta-
mamlamak istediğini
vurgulayan Başkan Kılıç,
“4 yıl önce ilk seçim top-
lantıma Gülsuyu mahalle-
sinde başladım. O gün
size bu işi çözeceğime söz
verdim. İlk 5 yılımızda
planları tamamladık. Eğer
bana destek verir, güç ve-
rirseniz, İkinci 5 yılımızda
da kimseyi mağdur etme-
den kentsel dönüşümü ta-
mamlayıp sizlere verdiğim
sözü yerine getirmek isti-
yorum” dedi.

Birlikte
yapalım İ lçe genelinde halk toplantılarını sürdü-

ren Maltepe Belediye Başkanı Ali
Kılıç, Gülsuyu mahallesi sakinleriyle

yaptığı toplantıda, kentsel dönüşümle ilgili
iki büyük müjde verdi. Mahallelerde Kent-
sel Dönüşüm Müzesi kurmayı planladıkla-
rını duyuran Başkan Kılıç, “Bundan 20 yıl,
30 yıl, 40 yıl sonra büyüyecek evlatlarımız
Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük’ün nereler-
den nerelere geldiğini görmesini istiyoruz.
Bu sebeple mahallelerimizde bir kentsel dö-
nüşüm müzesi planımız var. Bu müzede
mahallelerimizin dönüşümden önceki hal-
lerini ve dönüştükten sonraki hallerini sergi-
leyeceğiz. Bu sayede her gelen yeni nesil bir
bilinç aktaracağız” diye konuştu.

Sigorta edecekler

40 yıllık sorunu 4 yılda çözdüklerini vur-
gulayan ve asıl sorunların yeni başla-
yacağını vurgulayan Kılıç, mahalle
halkını mağdur etmemek için,

Türkiye’de ilk kez denenecek bir model üze-
rinde çalıştıklarının da müjdesini verdi.
Kılıç, şunları söyledi: “Pek çok yerde halkı-
mız, kentsel dönüşüm süreçlerinde müteah-
hitlerin mağduriyetini yaşıyor. Biz
Maltepe’de buna müsaade etmeyeceğiz. Bu
mahallelerimize girecek her bir müteahhit-
ten, tıpkı arabalardaki kaskolar gibi inşaat
bitirme sigortası isteyeceğiz. Bu sigortası
bize vermeyen hiçbir müteahhit ma-
hallelerimize giremeyecek.
Böylelikle Gülsuyu, Gü-
lensu ve Başıbü-
yük’teki
vatandaşla-
rımızın,

mağduriyet yaşamasına engel olacağız. Bir
ekip kurduk bu modeli geliştirmek için çalı-
şıyor. Öngörüm o ki bunu uygulayabilece-
ğiz. Göreceksiniz biz bunu uygulamaya
koyunca, tüm Türkiye’deki kentsel dönü-
şüm mağdurlarına da umut olacağız” dedi. 

TÜRKAN ERVAN
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Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlar Günü için
düzenlenen gecede konuşan Başkan Genç, “Birlik ve beraberliğimizi devam ettirmek, taşları üst

üste dizmek zorundayız. Muhtarlar mahallelerin cumhurbaşkanlarıdır” dedi
Sarıyer Belediyesi, dün
akşam 38 mahallede hiz-
met veren muhtarlar için

bir yemek düzenledi. Bahçeköy Ko-
rupark’ta gerçekleşen yemeğe, Sarı-
yer Belediye Başkanı Şükrü Genç,
İlçe Jandarma Komutanı ahmet
aygün, Zekeriyaköy Jandarma Kara-
kol Komutanı Mehmet Şerif Beki-
roğlu, başkan yardımcıları, meclis
üyelerinin yanı sıra Sivas’tan gelen
Sivrialan Köy Muhtarı Mustafa
Çam’da katıldı. Muhtarlara verdiği
önemi her fırsatta belirten Başkan
Genç, yaptığı konuşmada “Biz devle-
tin temsilcisi isek, siz de muhtar se-
çildikten sonra o ufak dilimdeki
temsilcilersiniz. Bu devlete her
alanda sahip çıkmak zorundayız. Bir-
likteliğimiz her alanda devam et-
meli” dedi.

Yol gösterici oldunuz

Muhtarların yerel yönetimler için çok
önemli olduğunu bir kez daha vurgu-

layan Başkan Genç konuşmasına
şöyle devam etti, “Bu bir emek, top-
luma katkı. en büyük derdimiz mev-
cut yaşamı kolaylaştırmak ve yeni
yaşam alanları kurmak. Türkiye
Cumhuriyeti kurulduğundan bugüne
kadar demokrasiye yönelik çok
önemli adımlar atıldı. Muhtarlıklar,
yerelde çok önemlidir. Görev yaptı-
ğım 10 yıllık sürecin tabi ki öyküsü
var. Herkes her şeyi elimizden alabi-
lir ama bir şeyi alamazlar o da gön-
lümdeki sevda. Sarıyer’i kimin ne
olduğuna, nerden geldiğine, rengi-
nin, mezhebinin ne olduğuna bak-
madan bu anlayışla yönetmeye
çalışıyoruz. Bir de bu işin içinde
muhtarlar var. Sizlerde gelen mesaj-
lar bize yol gösterici oldu. Sarıyerli-
lerin daha huzurlu ve refah içinde
yaşayabilmeleri için koordineli çalış-
maya devam edeceğiz. Mahalleri-
mize emek veren siz değerli
muhtarlarımın gününü kutluyorum”
dedi. aNıL BODUÇ

Gençlere
yeşilin değeri
anlatıldı

BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ta-
rafından sürdürülen “Geri Dönü-

şüm Gelecektir” projesi kapsamında ilçedeki
bin 500 öğrenciye daha eğitim verildi. Doç.
Dr. Burhan Bahriyeli Teknik ve Endüstri Mes-
lek Lisesi, Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Li-
sesi, Türkoba İlkokulu ve Ortaokulu, Güzelce
Cevdet Zebure Kotan İlkokulu ve İmam Hatip
Ortaokulu’nda eğitim gören yaklaşık bin 500
öğrenciye çevre ve geri dönüşüm konulu ders-
ler anlatıldı.

Amaç temiz gelecek

Çevre dostu olan ve çevreye duyarlılığı ile bili-
nen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, “Çocuklarımıza küçük yaştan
itibaren çevreyi temiz tutmayı ve geri dönüşü-
mün önemini anlatmalıyız. Büyükçekmece
Belediyesi, geri dönüşüm konusunda duyarlı
davranan ve bu konuda çalışmalar yürüten bir
belediyedir. İlçedeki esnaftan düzenli olarak
geri dönüşüm çöpleri toplayan ve çevreyle il-
gili çeşitli etkinlikler düzenleyen Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürlüğü’müz bu kez de
okulları gezerek çocuklarla bir araya geldi.
Amacımız çocuklarımızı bilinçlendirmek ve
onlara daha temiz bir gelecek bırakmaktır”
dedi. Belediye ekipleri tarafından bilgilendiri-
len öğrenciler çevre eğitimine yoğun ilgi 

göstererek sorularıyla 
derse tam katılım

sağladı.

MALTEPE’DE yaşayan emekli İngilizce öğret-
meni Selma Ünver’in, “Renkli Varyasyonlar” is-
mini taşıyan ilk kişisel resim sergisi, Maltepe

Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde
açıldı. Ünver, 20 yıllık sanat çalışmalarının bulunduğu ser-
gisini Maltepe’de açmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Maltepe Belediyesi’nin, ekim ayındaki sanat etkinlikleri
kapsamında ziyaretçilere kapılarını açan sergide Ünver’in
portre, natürmort, manzara, deniz ve figüratif çalışmaları
yer aldı. Ünver, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi

Mustafa Kemal
Atatürk’e sevgisini
ve bağlılığını da,
kalpaklı Atatürk
tablosuyla res-
metti. Sergi, 30
Ekim’e kadar Ga-
leri Maltepe’de zi-
yarete açık olacak.

Öğretmenlikten
ressaMlığa
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Şükrü
Genç

Mahallenin 
cumhurbaşkanı muhtardır



2 017 yılında AKP ile MHP’nin ya-
kınlaşması sonucu ortaya çıkan ve
20 Şubat 2018 tarihinde ise resmen

kurulan ‘Cumhur İttifakı’ dün ‘askıya’
alındı. MHP lideri Bahçeli’nin aylar önce
ortaya attığı af tasarı sonrası her iki parti-
nin tavanında başlayan görüş ayrılıkları
sonrası ittifakta başlayan ‘çatırdama’ Da-
nıştay’ın verdiği  “Andımız yeniden okutu-
labilir” kararı sonrası alevlenmişti. Bu iki
gündem maddesi ve liderlerin açıklamaları
Cumhur İttifakı’nı resmen ‘askıya’ aldırdı. 

Yolumuzu kendimiz çizeceğiz

İttifakla ilgili ailk açıklama MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Grup
toplantısında konuşan Bahçeli, 2019 yılının
Mart ayında yapılacak yerel seçime ilişkin
"Parti olarak herhangi bir ittifak beklenti-
miz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz gel-
diğimiz bu aşamada artık kalmamıştır.
Kendi yolumuzu sadece kendimiz çizece-
ğiz. Kendi adaylarımızla kendi amblemizle
katılıp, Türkiye'nin her seçim bölgesinde
demokratik mücadelemizi
yapacağız" dedi

Teklifimizin arkasındayız

Partisince TBMM Başkanlı-
ğı'na sunulan af teklifine
ilişkin de açıklamalarda
bulunan Bahçeli, "Kanun
teklifimizin 3. madde-
sinde hangi suçları is-
tisna tutuğumuz da
gayet açık ve aşikârdır.
Teklifimizin tartışmasız
yanındayız, arkasındayız.
Seçim Beyannamemiz'de
ne demişsek onu seslendiri-
yoruz. Milletimize neyi söyle-
mişsek onu yerine getirme
çabası içindeyiz. Gevşeme yok,
vazgeçmek yok, geri dönüş yok. Şu
anda demir parmaklıkların ardında öz-
gürlük düşü kuran kader mahkumlarının
elinden tutulmasını bekliyor, milli iradenin
tecelligahı olan Gazi Meclis'e kuşkusuz gü-
veniyoruz. Kanun teklifimizi sadece ceza-
evleri boşalsın, diye vermedik. Böyle bir
ucuz ve kestirme düşüncelere tevessül et-
medik. Fakat cezaevlerindeki karanlık man-
zarayı da gözden uzak tutmadık. Kanayan,
kangrene dönmesi an meselesi olan bir ya-
raya parmak bastık. Çok şey mi istedik?
Konuşmayalım mı? Düşünmeyelim mi?
Kaygılanmayalım mı? Görüşlerimizi dile
getirmeyelim mi?" diye konuştu.

Süreci uzatmanın anlamı yok

Konuşmasının devamında "Hiçbir ittifak
bir tarafın reddedilmesiyle geri adıma zor-
lanmasıyla yok sayılmasıyla tez ve önerme

lerinin
görmezden

gelinmesiyle ayakta
kalamayacaktır" diyen Bahçeli, "Hiçbir itti-
fak diğer tarafın tahakküm ve dayatmaya-
sıyla üstten bakmasıyla parmak
sallamasıyla yaşayamayacaktır. Hiçbir itti-
fak pozisyon hatırlatmasıyla, devamlı çat-
ladı çatlıyor ihbarlarıyla, zamana
oynamayla şartların kollanmasıyla varlığını
devam ve idame ettiremeyecektir. Samimi-
yet, safiyet, fedakarlık ve dürüstlük olma-
dan eşitler arası ilişki sürdürülemeyecektir.
Adalet ve Kalkınma Partisi içinde ittifak ça-
balarını dinamitlemek için sürekli faaliyet
içinde olanlar sevinç taklaları atabilirler, he-
yetler görüştü görüşmedi, oldu olmadı,
yasal zemin vardı yoktu tartışmalarına son
vermenin vakti gelmiştir. Bu kronikleşmiş

süreci uzatmanın anlamı ve alemi yok-
tur" dedi. 

Neden rahatsız oluyorlar?

Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararını da de-
ğerlendiren MHP Genel Başkanı Bahçeli,
"Andımız; Türk milletinin ruh kökünden
doğmuş, gelecek kuşakları aynı hissiyat,
aynı heves, aynı hedef etrafında buluştur-
mayı baz ve esas almıştır. Danıştay 8. Dai-
resi çözülme sürecinin kötü bir hatırasını
söküp atmıştır. Takdir ve tasvip ediyoruz.
Elbette doğru yapmıştır, elbette milli vic-
dana tercüman olmuştur. Çözülme süreci-
nin kamburlarından kurtuluşun parlak bir
müjdesi ortaya çıkmıştır. Malum şahıslar
diyor ki 'Öğrenci Andı'nın okutulması veya
okutulmaması yargının değil, yasama veya
yürütmenin işidir. Tamam da yargıya inti-
kal etmiş bir konunun vuzuha erdirilmesi
yanlış mıdır? Kusurlu mudur? Diyorlar ki
Danıştay 8. Dairesi Anayasa ve yasalara
aykırı karar vermiştir. Bu nasıl bir saptırma-
dır? Nasıl bir şuur kaybıdır? Hukukun keyfi
yorum ve değerlendirmelerine alışmış olan-

lar, işlerine gelmediği zaman neden rahat-
sız ve huzursuz oluyorlar? Diyorlar ki
'Yargı denetimi idari eylem ve işlemin hu-
kuka uygunluğa ile sınırlıdır'. İyi ya Danış-
tay 8. Dairesi önüne gelen bir müracaat
bakmış, hukuka aykırılığı tespit etmiş, tem-
yiz yolu açık olmak şartıyla kararını vermiş-
tir. Bu hazımsızlığının maksadını nasıl
yorumlayalım?" ifadesini kullandı. Toplantı
sonrası gazetecilere açıklama yapan Bah-
çeli, "Cumhur ittifakı duruyor, yerel se-
çimde ittifak yok" dedi.

Farklı düşündüğümüz görülüyor

Bahçeli'nin ardından partisinin Grup Top-
lantısı'nda konuşan Erdoğan, af tartışmala-
rına ilişkin "Türkiye 15 Temmuz ile birlikte
pek çok konuda olduğu gibi siyasi işbirlikle-
rine girildi. Bu işbirliğinin çok katkısı ol-
muştur. MHP ile çok verimli bir ittifak
örneği sergiledik. Parti yönetimleri olarak
milletimizin sesine kulak verdik. Yeni yöne-
tim sisteminin inşası gibi temel konularda
ittifak içinde olmak her konuda aynı çizgiyi
takip etmesini gerektirmiyor. AK Parti ve
MHP ayrı partilerdir. Farklı düşündüğü-
müz konularda herbirimiz kendi yolumuzu
takip ederiz. MHP ile af, ant, erken emekli-
lik konusunda farklı düşündüğümüz görü-
lüyor. Biz cumhur ittifakına verdiğimiz
önem sebebiyle bu farklıkları yapıcı bir dille
ifade etmeye çalıştık" ifadelerini kullandı. 

Andımız İstiklal Marşımızdır

Andımız ile ilgili Danıştay tarafından alı-
nan karara da değinen Erdoğan, "Andımız
konusunda Türkiye'yi haketmediği bir tar-
tışmaya sürükleyen bu karar bazı hastalık-
ların hala yaşadığını gösteriyor. Andın ilk
halini, Türk Ocaklarını kapatmasıyla, üni-
versiteleri perişan etmesiyle bilinen tıp dok-
toru Reşit Galip yazmıştır. İnsanları
kafataslarına göre sınıflandıran çalışmaları
destekleyen bu kişi aynı zamanda Türkçe
ezan zulmünün de mimarıdır. Bize göre
milletimizin en büyük ve en etkili andı İstik-
lal Marşımızdır. İstiklal Marşımız dışında
bir ant tanımıyoruz, tanımayacağız. Tür-
küm ben. Ama şunu söyleyeyim ben
Türkçü değilim. O başka bir şey bu başka
bir şey. Irkçılık bizim dinimizde yasaklan-
mıştır, yok. Her etnik unsur, kendi etnik un-
suruyla iftihar edebilir. Ama cılık cılık
etmez, mesele bu. Sizin Türkçülük yapma
hakkınız var o zaman benim Kürt vatanda-
şımızın Kürtçülük yapma hakkı doğar. Tür-
kiye Cumhuriyeti devleti 81 milyonun
devleti olduğunu göre sembolik unsurları-
mızın hepimizi kucaklaması gerekir. Bizim
ortaya koyduğumuz fotoğrafta tek tipçi bir
rejim özentisinin çocuklarımıza her sabah
okutulmasında fayda var mıdır?" diye
konuştu. DHA

ÇARŞAMBA 24 EKİM 2018 5
mus.bekaroğlu@gmail.com

TARAFSIZ

mustafa bekaRoğlu

İSTANBUL

KANATÇI MUHTAR HALİS
Beylikdüzü'nden kanatçı sektörünü Türkiye ve Avrupa'ya
yayan adam. Kanatçı Muhtar Halis şimdi Beylikdüzü
Spotçular Çarşısı teras katta hizmetinizde...

adres: Beylikdüzü E-5 üzeri TÜYAP yanı Kuledibi 
Spotçular Çarşısı Teras Kat İSTANBUL

Rezervasyon: 0 212 872 00 74 - 76
Kanatçı Muhtar Halis

et & mangal

Türk müziğinin usta sesleri her cuma ve cumartesi akşamı canlı performansla sizlerle...
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G azeteci kaşıkçı olayı, önceki yazımızda ön
gördüğümüz notaya geldi. Suudiler "konso-
losluktaki başka ziyatetçilerle tartışma ve

arbede sonucu öldü" dedi. "18 kişiyi göz altına aldık-
larını, Suud İstihbaratının sil baştan yenileneceğini"
açıkladı. Bu açıklamayı ABD tatminkar bulurken;
dünya açıklamaya da, ABD'ye de itiraz ediyor.
Suudi Arabistan Devleti'nin suçlu olmayacağını ima
eden açıklamalar...

***
Olayın nasıl ve nerde gerçekleştiğini dünyaya

kim, nasıl bir açıklamayla duyuracak?Olsa olsa; bu
açıklama Türkiye'ye kaldı. Yazdığımız gibi, Türki-
ye'nin vereceği rapor çok önemli ve riskleri büyük.

***
Bir şeyde risk varsa; getirisi de büyüktür.Türkiye,

Suudilerin işlediği bu hunharca cinayeti elbette
bütün çıplaklığıyla açıklamalı, bunu da yapacağına
inancımız tamdır. Ama görüyoruzki, tüm dünya ci-
nayetten menfaat devşirmek için olayın etrafında
adeta dans ediyor! Devletler arasındaki ilişkileri,
tüm yönleriyle hesap ediyorlar. ABD'nin "çok kötü
sonuçlar doğurur" şeklindeki açıklamasının anlamı;
nasıl olur da, Suudileri bu pislikten kurtarırız? de-
mektir. Çünkü; 100 milyarlarca $ kazancını riske
etmek istemiyor. Bu açmaz nedeniyle Suudilerce ya-
pılan açıklamayı tatminkar buluyor. Türkiye bu
kadar bastırmasaydı; cinayetin hatta cinayet değil
arbede diyerek, konsolosluk dışında gerçekleştiği
gibi bir açıklama yapılma ihtimali kuvvetliydi.

***
Trump, "biz olmasak, iki haftada seni indirirler"

dediği Suudi Prensi için; çıkarı uğruna şimdi (bir
hafta sonra), "Prens iyi bir adamdır" diyor. İşte, si-
yaseti bu kadar çirkin yapıyorlar.

***
Peki Türkiye, nasıl bir açıklama yapmalı?Ka-

nımca, Konsolosluk bünyesinde gerçekleşen hun-
harca cinayeti Suudiler inkar edemeyip itiraf
ettikten sonra, biz, yapılacak açıklamada İslam
Alemi'nin istikbalini ve bize düşen sorumluluğun he-
sabını yaparak rapor açıklamalıyız. Varsın Suudi-
leri başkaları 'katil devlet' ilan etsin. Suudiler,
ABD'nin oyuncağı iken, Türkiye kendisine yeni bir
cephe açmamalı.

***
Batılılar, Ortadoğu'da yeraltı, yerüstü kaynaklar

ve zenginlikler peşinde koşarken; bizim donkişotluk
peşinde koşma mecburiyetimiz yok. Müslüman
Halkları, gözünü iktidar hırsı bürümüş bir prens
veya prensler yüzünden cezalandırmış olmamalıyız.
Selam ve sevgi ile.

Açıklama siyasi olmalı

ZAYÝ İLANLARI
Emin MADİK adına kayıtlı Büyükçekmece 4. Noter

tastikli 1 seri numaralı 01-50 arası fatura koçanı 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. V.D.B.Düzü No:6100207935 

Kimlik belgemi kaybettim.Hükümsüzdür. 
Mazen SHAMMAM Şahıs No:99097880886 

2018 Şubat ayında başlayan 'Cumhur İttifakı'
dün askıya alındı. 8 aylık birliktelik son bir hafta

içerisinde alevlenen tartışmaların ardından 
Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

açıklamalarıyla donduruldu

Devlet Bahçeli, "Herhangi bir ittifak beklentimiz,
arayışımız, niyetimiz artık kalmamıştır" derken,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Madem ‘biz yolumuza’
diyorlar, biz de ‘herkes kendi yoluna’ deriz" 
diyerek ittifakı bitirdi

CUMHUR iTTiFAKI 
ASKIYA ALINDI!

Görüş farklılıklarının Cumhur İttifakı’na gölge düşürmemesi ge-
rektiğini belirten Erdoğan, "Biz cumhur ittifakını ülkemizin son yıllar-

daki en önemli kazanımlarından biri olarak görüyor ve gelceğe taşımak
istiyoruz. Bu ittifaka zarar verecek hiçbir işin içerisinde olmadık, olma-

yız. Milletimizin emaneti olan Cumhur İttifakı'nı günlük siyasi tartışmala-
rın üzerinde tutmak istedik. Gördük ki MHP kendisi için çok farklı bir
tercih yaptı, saygı duyarız. Söyleyeceğimiz tek şey; yerel seçimlerde
madem 'biz yolumuza diyorlar' biz de herkes kendi yoluna deriz. Önü-

müzde ülkemiz ve partimiz için hayati öneme sahip bir süreç var.
MHP yerel seçimlerde kendi adaylarıyla devam edecek. Biz de
kendi adaylarımızla yerel seçimlerde meydanlarda olacağız"

açıklamasını yaptı. Erdoğan, "Bahçeli ile görüşecek mi-
siniz?" sorusuna ise "Şu anda gündemde yok

ama olmaması için de bir sebep yok"
karşılığını verdi. 

‘Herkes kendi 
yoluna’ deriz

İzzetbegoviç unutulmadı Bosna-HerseK’in Bilge Kral la-
kaplı lideri Aliya İzzetbegoviç, vefatı-
nın 15’inci yılında Esenler Belediyesi

ve Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği'nin
düzenlediği panelle anıldı. Dr. Kadir Topbaş Kül-
tür Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve moderatör-
lüğünü Doç. Dr. Rahman Ademi'nin yaptığı
panelde, İlyas Molla, Faris Cehayiç ve Yazar
Şeref Yumurtacı Aliya'yı anlattı.

Tek derdi İslam'dı

Son yüzyılın önemli Müslüman düşünürü ve
büyük devlet adamı Aliya İzzetbegoviç'in hayatını

anlatan kısa bir belgesel gösterimiyle başlayan
programda, panelist İlyas Molla ‘Aliya İzzetbego-
viç'in Din Kuramı ve İslâm Yorumu’ konulu bir
konuşma yaptı" diye konuştu.

Erdoğan'a son sözü

Yazar Şeref Yumurtacı, ‘Devlet Adamı Olarak
Aliya İzzetbegoviç’ konulu yaptığı sunumunda,
"Aliya ile en son görüşen Recep Tayyip Erdoğan'ı
unutmamak gerekir. Aliya’nın Recep Tayyip Er-
doğan’a son sözü, 'Bosna’mı yalnız bırakma, ona
sahip çık' olmuştur. Bunu da ayrıca hatırlatmak
isterim" dedi. 

Esenler Belediyesi tarafından
düzenlenen ‘Doğu Batı

Arasında Bir Bilge Aliya
İzzetbegoviç’ panelinde, 

ömrünü ahlâk, terbiye ve
davasına adamış bir lider

olan Aliya İzzetbegoviç,
öğrenciler ve ilim adamları

tarafından anlatıldı

Susma sustukça 
sıra sana gelecek

KüçüKçeKmece Kad-
riye Moroğlu Anadolu
Lisesi'nde hakkında öğ-

rencilere tacizden dava açılan coğ-
rafya öğretmeni görevine devam
ederken, okulun öğrencileri "sessiz
kalmayacağız" eylemi yaptı. Hak-
kında taciz davası açılmasına ve pek
çok taciz şikayeti almasına karşın
söz konusu öğretmenin görevine
devam etmesine tepki gösteren öğ-
renciler, "Susma sustukça sıra sana
gelecek" sloganları attı.

Kendisi hala görevde

Öğrenciler, yaptıkları açıklamada
"Kadriye Moroğlu öğrencileri olarak
bildiriyoruz; Okulumuzda maalesef
bir taciz vakası ve tacizci bir hoca
mevcuttur. Kendisi hala görevdedir
ve zamanında yaptıklarını şuan da
zaman zaman yaptığı kulaktan ku-
lağa dolaşagelmektedir, bilinmekte-
dir. Okulun öğrencileri olarak buna
sessiz kalmamız asla ama asla
mümkün değildir. Herkesi duyarlı ol-
maya ve bu durumda ani refleksif
olarak gerçekleşebilecek her olay ih-
timaline karşın, şiddetle karşı çık-
maya ve karşı gelenlerle beraber
olmaya çağırıyoruz" dedi. 

Devlet
Bahçeli

Recep
Tayyip
Erdoğan
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A kşemsettin İlköğretim Okulu
7. sınıfta okuyan 13 yaşın-
daki Zeynep Sido, Suriyeli

savaş mağduru bir ailenin çocuğu.
Doğuştan yürüme engelli olan Zey-
nep’in sırt ve bacak kaslarında güç-
süzlükler ile ayaklarında içe basma
problemi vardı. Elleri ve dizleri üze-
rinde emekleyen Zeynep, annesi ol-
madan ne oturduğu yerden
kalkabiliyor ne ayakta durabiliyor ne
de yürüyebiliyordu. Tuvalet ihtiyacın-
dan okula götürülmesine kadar
bütün işlerini annesinin yardımıyla
gerçekleştiriyordu. Maddi imkansız-
lıklar ve ilgisizlik nedeniyle Zeynep,
bugüne kadar tam anlamıyla bir te-
davi görmedi. Kızlarının büyüdükçe
artan sıkıntılarına çare arayan Suri-
yeli aileye Bağcılar Belediyesi kapıla-
rını açtı. Bağcılar Belediyesi Şehit
Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür
Merkezi Spor Salonu’na kaydı yapı-
lan Zeynep, spor eğitmeni Ayşe Ay-
dın’a teslim edildi.

Annesinin kollarında gelmişti

Zeynep’e hocadan öte abla şefkatiyle
yaklaştığını söyleyen Ayşe Aydın, te-
davi sürecini şöyle anlattı: “Zeynep, 6
ay önce buraya annesinin kolları ara-
sında geldi. Oturduğu yerden kalka-
mıyordu. Ama en önemlisi çok
mutsuz ve motivasyonu düşüktü.
Kendisiyle konuşmaya çalıştım ama
yüzü bir türlü gülmüyordu. Öncelikli
olarak moralini düzeltmemiz gereki-
yordu. Kıyafeti ve ayakkabıları spora
uygun değildi. Kendisine eşofman ve
spor ayakkabı temin ettim. O andan
sonra morali düzeldi motivasyonu

yerine geldi. Salondaki
diğer kadınlar da alkış-
larıyla ve sözleriyle ona
destek verdiler. Zeynep
özgüvenini de artırınca ge-
risi çorap söküğü gibi geldi.
Zeynep’e fizik tedavi uygulu-
yoruz. Alt ve üst refleksler zayıftı;
sağ kolunda his kaybı, sol ve sağ aya-
ğında içeri basmalar vardı. Biz bun-
ları klinik fitnessle toparladık. Artık
destek almadan kimseye tutunmadan
yürüyebiliyor”

Hedefi koşmak

Emekleyerek geldiği salonda uygula-

nan tedavi
sonucu yü-
rümeye baş-

lamanın
mutluluğunu

yaşayan Zey-
nep, “Tek başına

evden çıkamıyordum.
Annem bana yardım edi-

yordu. Artık tek başıma hareket ede-
biliyorum. Spor yapıyorum. Şimdi
yeni hedefim koşmayı başarmak.
Koşmayı ve arkadaşlarımla gezmeyi
çok istiyorum. Malatya’da öğretmen
ablamın yanına gidip onunla gezmek
istiyorum” dedi.

Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip Pearl
of Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok olarak
kurulmuştur. 5000 m2 yeşil ve sosyal alan içine yerleştirilmiş
100 daire ve ticari dükkân siz değerli dostlarımızın
beğenisine sunulmuştur. 

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

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

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

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

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

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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E-5 Karayolu Üzeri Muharrem Saltık 
İş Merkezi Fatih Mah. No: 44/6-A
BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

rezervasyon 
0212 882 52 53

NEZİH SELVİ

Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç

Sk.No:4 Büyükçekmece / İST.
(Devlet Hastanesi Arkası)

Üniversitemizin 2019 Yılı için ihtiyacı olan 135000 Lt Motorin, 39000 Lt Kurşunsuz Benzin alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ay-
rıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/497306
1-İdarenin
a) Adresi : GÖZTEPE KAMPÜSÜ 34722 GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164180272 - 2164180271
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@marmara.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin (Taşıtlar için 85.000 Lt. , Jeneratörler ve İş Makinaları

için 50.000 Lt. ) Kurşunsuz Benzin ( Taşıtlar için 31.000 Lt. , İş 
Makinaları için 8.000 Lt. ) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Yüklenicinin bağlı olduğu ana bayinin yurt içindeki tüm ATC (Araç 
tanıma Cihazı) olan akaryakıt istasyonlarından araçlara teslimat 
yapılacaktır. Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı Birimleri, Göztepe 
Yerleşkesi, Haydarpaşa Yerleşkesi, Anadoluhisarı Yerleşkesi, 
Başıbüyük Yerleşkesi, Bahçelievler Yerleşkesi, İlahiyat Fakültesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi ile Üniversitemiz iş makinelerine 
teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren başlayıp, 31.12.2019 tarihinde 
sona erecektir. İşe başlama tarihi ile 31.12.2019 tarihleri arasında
ihtiyaç duyuldukça alım yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı 

(Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası Kadıköy/İSTANBUL)
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Tarihi ve saati : 15.11.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış is-
teklinin bayilik lisans belgesinin aslı veya noter tastikli sureti verilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenle-
nen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen be-
delin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen Akaryakıt satışları benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Marmara Üniversitesi
Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası Kadıköy
/İSTANBUL) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkan-
lığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası Kadıköy/İSTANBUL) adresine elden teslim edilebile-
ceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif ve-
rilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 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 üze-
rinde bırakılacaktır.

ÜNİVERSİTEMİZİN 2019 YILI İÇİN İHTİYACI OLAN 135000 LT MOTORİN, 
39000 LT KURŞUNSUZ BENZİN ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ

resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 882273)
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Küçükçekmece’de

kadınlara özel olarak
açılan Sultan Kafe,

bağımlılıkla 
mücadele için uğraşan

Mahalle Anneleri'ni
(MANNE) ağırladı

Küçükçekmece Belediyesi ile
Kaymakamlığı’nın ortaklaşa ha-
yata geçirdiği Manne Proje-

si’nin (Mahelle anneleri)  6’ncı ay
kutlaması Sultan Kafe’ de yapıldı. Kutla-
maya Küçükçekmece Kaymakamı Harun
Kaya’nın eşi Gülsüm Kaya ile Küçükçek-

mece Belediye Başkanı temel Karadeniz’in
eşi Nilgün Karadeniz de katıldı.

884 AnnEyE ulAşılDı

Projeye gönüllü bir şekilde özveriyle destek
veren MaNNE’lerin motivasyonlarını sür-
dürmek ve başarısını kutlamak amacıyla

yapılan etkinlikte Gülsüm Kaya ve Nilgün
Karadeniz, Mannelere kitap hediye ederek
emekleri için teşekkür etti. Bağımlılık nokta-
sında toplumsal farkındalık ve bilinçlen-
dirme sağlamak amacı ile Küçükçekmece
Belediyesi tarafından başlatılan MaNNE
Projesi, 6 ayda 884 anneye ulaşarak, toplu-

mun bağımlılık hakkında farkındalığını 2 kat
arttırdı. Proje yüzde 179 oranında başarı
elde etti.

ToplumSAl DuyArlılıK ArTTı

Hem kişisel hem toplumsal olarak daha
büyük sorunlara yol açmadan bağımlılığa
karşı tedbir almanın önemine değinen,
Manne Proje Koordinatörü Sema Balık Oku-
tan, “Duyarlılığı arttırmayı başardık” dedi.

Anneler BAğımlılığA sAvAş Açtı

Doğuştan yürüme
engelli 13 yaşındaki
Suriyeli Zeynep Sido,
Bağcılar Belediyesi
Şehit Savcı Mehmet
Selim Kiraz Kültür
Merkezi Spor 
Salonu’nda 6 ay
gördüğü klinik
fitness çalışmaları
sonunda yürümeye
başladı. Zeynep,
emekleyerek geldiği
salondan artık 
kimseye tutunmadan
yürüyerek çıkıyor

Zeynep imkansızı başardı

SEDEF KABAK

Film Gibi
deGiSim

Kartal Bele-
diyesi Sağlık
İşleri Müdür-

lüğü, koruyucu ve önle-
yici sağlık hizmetleri
konusunda vatandaşa
verdiği sağlık taraması
hizmetini belediye perso-
neli için de uygulamaya
devam ediyor. Koruyucu
ve önleyici sağlık tara-
maları kapsamında Kar-
tal Belediyesi’ne bağlı 14
kreşte çalışan toplam 158 çalışanın
sağlık taraması gerçekleştirildi.

Kan örneği verildi

Eğitmen, temizlik, yemek, güvenlik

ve stajyerden oluşan çalışanlardan
alınan kan numuneleri, Kartal Bele-
diyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tara-
fından bulaşıcı hastalıklara karşı
incelenecek. toplam 862 çocuğun
eğitim aldığı 14 farklı kreşte çalışan

personel, gün boyunca
kan örneği verdi. Günün
önemli bir kısmında ço-
cuklarla ilgilenen perso-
nelin olası bulaşıcı
hastalıklarını tespit ede-
rek hijyen ve sağlık ala-
nında çocukları korumayı
hedefleyen Kartal Beledi-
yesi Kreşler Müdürlüğü,
olası riskleri en aza indir-
meyi hedefliyor. Belli
başlı pek çok bulaşıcı

hastalığın taranacağı sağlık tara-
ması sonucunda uzmanların gerekli
gördüğü personel, tedaviye yönlen-
dirilecek. Sağlık taramalarının so-
nuçları da personel ile paylaşılacak.

Belediye önce sağlık dedi

Suriyeli Zeynep,
sıkı bir çalışma

sonucu eski
sağlığına
kavuştu.
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G alatasaray, UEFA Şampiyonlar
Ligi D Grubu 3. hafta maçında
yarın Almanya'nın Schalke 04 eki-

bini konuk edecek. Türk Telekom Sta-
dı'nda saat 22.00'de başlayacak
karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bas-
tien yönetecek. Gruptaki ilk maçında sa-
hasında Lokomotiv Moskova'yı 3-0
yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci maçında
deplasmanda Porto'ya 1-0 mağlup ol-
muştu. İlk müsabakasında sahasında
Porto ile 1-1 berabere kalan Schalke 04,
ikinci maçında ise Lokomotiv Moskova'yı
dış sahada 1-0 yenmişti. Grubun diğer
maçında Lokomotiv Moskova ile Porto,
aynı saatte Moskova'da karşı karşıya 
gelecek.

Avrupa'da 274. maçına çıkıyor

Schalke 04 ekibini konuk edecek Galata-
saray, Avrupa kupalarında 274. karşılaş-
masına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım,
Avrupa kupalarında daha önce çıktığı
273 müsabakanın 99'undan galibiyetle
ayrıldı. 103 karşılaşmada rakiplerine
mağlup olan Galatasaray, 71 mücadeleyi
ise beraberlikle tamamladı. Avrupa are-
nasında rakip fileleri 373 kez havalandı-
ran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 405 gole
engel olamadı. Sarı-kırmızılı takım,
Schalke 04 müsabakasını kazanması du-
rumunda Avrupa kupalarındaki 100. ga-
libiyetini elde edecek.Müzede 2 Avrupa
kupası Türkiye'nin Avrupa kupaların-
daki en başarılı ve tecrübeli futbol
takımı olan Galatasaray, iki kez
kupa kazanma başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da
ilk kupasına mevcut teknik di-
rektör Fatih Terim yönetiminde
1999-2000 sezonunda ulaştı.
Galatasaray, finalde Arsenal'ı
saf dışı bırakarak UEFA Ku-
pası'nı Türkiye'ye getirdi.
Galatasaray 2000 yılında ise
UEFA Süper Kupa'yı, tek-
nik direktör Mircea Lu-
cescu idaresinde Real
Madrid'i eleyerek 
kazandı.

Avrupa'da önemli
başarılar

Galatasaray, UEFA Kupası
ve UEFA Süper Kupa'nın
dışında Avrupa'da birçok
önemli başarıya imza attı.
Şampiyon Kulüpler Ku-
pası'nda 1 kez yarı final ve
2 kez de çeyrek final oyna-
yan sarı-kırmızılılar, UEFA
Şampiyonlar Ligi'nde ise
3 kez son 8 takım ara-
sında kendisine yer
buldu. Şampiyon
Kulüpler Ku-
pası'nda
ilk kez

çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yük-
selen ve İtalyan ekibi Milan'a elenen Ga-
latasaray, 1969-1970 sezonunda ise
Polonya'nın Legia Varşova ekibine yine
çeyrek finalde boyun eğdi. Galatasaray,
teknik direktör Mustafa Denizli yöneti-
minde aldığı başarılı sonuçlarla ''Avrupa
Fatihi'' unvanını kazandığı, Neuchatel
Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı
1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüp-
ler Kupası yarı finaline adını yazdırdı
ancak Romanya ekibi Steaua Bükreş'e
elenerek final hayallerini rakibine bıraktı.

En iyi 8 arasında girdi

Organizasyon adının UEFA Şampiyon-
lar Ligi'ne çevrilmesinin ardından ise sarı-
kırmızılı takım, Manchester United
zaferine imza attığı ve tarihinde ilk
kez UEFA Şampiyonlar
Ligi gruplarına kaldığı
1993-1994 sezonunda
son 8 takım arasına
girmeyi başardı. O
dönemde dörderli 2
grubun yer aldığı
Şampiyonlar Ligi
statüsünde bu tur,
grup maçları olarak
adlandırılıp çeyrek
final olarak
göste-

rilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en
iyi 8 takımı arasına girdi. Galatasaray,
teknik direktör Mircea Lucescu yöneti-
minde 2000-2001 sezonunda çeyrek fi-
nale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan
çıkarak son 8 takım arasında kendisine
yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde
Real Madrid'e elendi.

Fatih Terim'li yıllar

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezo-
nunda ise teknik direktör Fatih Terim yö-
netiminde başarılı bir performans ortaya
koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde
çeyrek final oynamayı başardı. Galatasa-
ray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi
yine çeyrek finalde Real Madrid'e elene-
rek organizasyona veda etti. Galatasaray,
Avrupa kupalarında Real Madrid, Barce-

lona, Milan, Juventus, Manchester
United, Liverpool, Paris Saint-
Germain, Borussia Dortmund
ve Arsenal gibi büyük kulüplere
karşı da galibiyetler alarak ta-
raftarlarının yüzünü güldürdü.

Kurayla 1 kez tur atladı

Galatasaray, Avrupa kupala-
rında iki takımın yenişememesi
durumlarında geçmişte uygula-

nan ''kura çekme'' yönteminin,
çeyrek final önce-

sinde bir kez kur-
banı, bir kez de şanslı

tarafı oldu. Şampiyon
Kulüpler Kupası'nın

1963-64 sezonu 2. tu-
runda İsviçre ekibi Zü-

rih'le eşleşen
Galatasaray, ilk

maçı deplas-
manda 2-0 kay-
bedip, evindeki
maçı ise 2-0 ka-

zandı. O dö-
nemdeki

uygulamaya göre
tarafsız saha olarak

İtalya'nın başkenti
Roma'da oynanan 3.

maçın sonucu da 2-2
bitince, çekilen kura so-
nucunda Zürih turu
geçip adını çeyrek fi-
nale yazdırdı. Sarı-kır-

mızılı ekip, 1969-70
sezonunda ise Şampiyon
Kulüpler Kupası 2. tu-
runda Çekoslovakya ekibi
Spartak Trnava ile karşı

karşıya gelip, ilk
maçı dep-

las-

manda 1-0 kaybettikten sonra rövanş
maçının normal süresini ise aynı skorla
galip tamamladı. Uzatma bölümünde
de skor değişmeyince yine kura çekimine
gidildi ve bu kez şanslı taraf olan Gala-
tasaray, çeyrek finale yükseldi. Galatasa-
ray, Avrupa kupalarındaki en farklı
galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Ne-
tanya, en farklı yenilgisini ise Alman
ekibi Bayern Münih karşısında ya-
şadı. UEFA Avrupa Ligi 2009-2010
sezonu 3. ön eleme turu rövanş ma-
çında İsrail'in Maccabi Netanya eki-
bini konuk eden sarı-kırmızılı ekip,
Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan
maçı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları
tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.
Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 se-
zonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. tu-
runda ise Alman ekibi Bayern Münih'e
6-0 kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgi-
sini aldı.

En çok maça Bülent Korkmaz çıktı

Galatasaray forması altında Avrupa ku-
palarında en çok maça Bülent Korkmaz
çıktı. Kariyerinde 101 Avrupa kupası ma-
çına çıkan Bülent Korkmaz, Galatasa-
ray'ın Avrupa kulvarında en çok forma
giyen ismi olarak rekoru elinde
bulunduruyor.

ÇARŞAMBA 24 EKİM 2018

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde birçok
futbolcunun sakat olması teknik direktör Fatih Te-

rim'i düşündürüyor. Sarı-kırmızılı takımda sakatlık-
ları bulunan Fernando Reges, Sofiane Feghouli,

Henry Onyekuru ile Emre Akbaba müsabakada forma
giyemeyecek. Bursaspor maçında yaşadığı sakatlık

sonucunda kasık adale grubunda orta derecede zor-
lanma tespit edilen Serdar Aziz'in durumu ise
bugün yapılacak antrenman-
dan sonra netlik kazana-

cak. Galatasaray'ın
karşılaşmaya Fernando

Muslera, Martin Lin-
nes, Maicon Roque,
Serdar Aziz (Ozan
Kabak), Yuto Naga-
tomo, Ryan Donk,

Badou Ndiaye,
Sinan Gümüş,

Younes Bel-
handa,

Garry
Rodri-

gues ve Eren Derdiyok
11'i ile çıkması bek-

leniyor.

Cimbom zafer peSinde
Sakatların 

son durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda bugün Almanya'nın Schalke 04 ekibini konuk edecek sarı-kırmızılı
takım, Avrupa kupalarında geride kalan 273 maçında 99 galibiyet elde ederken, 103 mağlubiyet yaşadı

Sarı-kırmızılı takımda 8. se-
zonunu geçiren 32 yaşındaki

kaleci, Schalke 04 maçında görev
alması durumunda UEFA Şampi-

yonlar Ligi'nde grup aşamasından iti-
baren sarı-kırmızılı formayı en fazla
giyen yabancı oyuncu rekorunu egale
edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şu
ana kadar 29 müsabakada kalesini ko-
ruyan Fernando Muslera, otuzar maçla
bu alanda zirvede yer alan sarı-kırmızılı-
ların eski oyuncularından Faryd Mon-
dragon ve Gheorghe Popescu'nun
rekoruna ortak olacak. Galatasaray'ın
efsane oyuncularından Gheorghe Hagi
de UEFA Şampiyorlar Ligi'nde grup
aşamasından itibaren 25 müsabakada
görev almıştı.

En fazla maça çıkan
yabancı oyuncu

Fernando Muslera, Galatasaray'da en
fazla maça çıkan yabancı oyuncu
durumunda bulunuyor. Urugu-
aylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda
şu ana kadar 294 resmi müsaba-
kada görev yaptı. Galatasaray'ın
efsane kalecilerinden Zoran Si-
movic 239 maçla bu alanda ikinci
sırada yer alırken, Faryd Mondragon

238 karşılaşmayla üçüncü, Cevad Pre-
kazi ise 235 müsabakayla dördüncü sı-
rada bulunuyor. Fernando Muslera,
Süper Lig'de de 241 karşılaşmayla bu
alanda zirvede yer alıyor.

En çok kupayı o kazandı

Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray'da
en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu
rekoruna da sahip. Fernando Muslera,
sarı-kırmızılı takımda 4 kez Süper Lig, 3
kez Türkiye Kupası, 4 kez de TFF Süper
Kupa şampiyonluğu yaşayarak 11 kupa
kaldırma başarısı gösterdi. Bu rekorun
önceki sahibi Gheorghe Hagi'ydi.
Rumen futbolcu Galatasaray'da
bir UEFA Süper Kupa, bir
UEFA Kupası, 4 Süper Lig,
2 Cumhurbaşkanlığı (TFF
Süper Kupa) ve 2 Tür-
kiye Kupası olmak üzere
10 kupa kazanmıştı.

Fernando Muslera, Galatasa-
ray'ın efsane kalecileri Claudio
Taffarel ve Faryd Mondragon'un
bir sezonda en çok maçta gol
yememe rekorlarını kırdı. Uru-
guaylı kaleci, 2011-2012 sezo-
nunda Süper Lig'de 90 dakika
görev aldığı 32 maçın 16'sında

kalesini gole kapatarak Taffarel
ile Mondragon'u geride bıraktı.
Galatasaray'da Taffarel 1998-
1999 ile 1999-2000 sezonla-
rında, Mondragon ise
2004-2005 sezonunda on
beşer maçta kalesini gole
kapatmayı başarmıştı.

Taffarel’i bile geçti

Masaüstü, Dizüstü Bilgisayar, Yazıcı, Monitör, Disk Ünitesi, Switch ve Çevre Birimleri 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: 2018/535687
1-İdarenin
a) Adresi: Cevdetpasa Cad. No:115 34342 Bebek BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası: 0 (212) 359 67 34 - 0 (212) 287 19 79
c) Elektronik Posta Adresi: imid@boun.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 50 Adet Masaüstü ve Dizüstü Bilgisayar, 4 Adet Yazıcı, 24 Adet 

Monitör, 9 Adet Switch, 8 Adet Disk Ünitesi, 3 Adet Adaptör ve 1 
Adet SSD Sata HDD Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri: Boğaziçi Üniversitesinin ilgili Birimleri (Kurumsal İletişim Ofisi, 
Psikoloji Bölümü, Turizm İşletmeciliği, İnşaat Mühendisliği, 
Yabancı Diller Yüksekokulu, Yayım İşleri Şube Müdürlüğü, 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Özel Kalem Müdürlüğü, Afad 
Şube Müdürlüğü, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bilgi 
İşlem Merkezi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

c) Teslim tarihi: 24.12.2018 tarihine kadar alıma konu malzemeler teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Senato Toplantı Salonu Cevdet 

Paşa Cad. No:115 34342 Bebek-Beşiktaş/İST.
b) Tarihi ve saati: 20.11.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriter-
ler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazete-
leri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, ye-
minli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra dü-
zenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 15oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya Özel Sektöre tek bir sözleşme kapsamında Bilgisayar, Yazıcı, Monitör, Disk Ünitesi, Switch
ve Bilgisayar çevre birimleri satış işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 
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 onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi vesatın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Boğaziçi Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü Cevdet Paşa Cad. No:115 34342
Bebek-Beşiktaş/İST. Adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Boğaziçi Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satı-
nalma Şube Müdürlüğü Cevdet Paşa Cad. No:115 34342 Bebek-Beşiktaş/İST. adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

MASAÜSTÜ, DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR, YAZICI, MONİTÖR, DİSK ÜNİTESİ, SWİTCH VE ÇEVRE BİRİMLERİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
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31 Mart 2019'da yapıla-
cak yerel seçim için
CHP Küçükçekmece

Belediye Başkan Aday Adayı olan
Burçin Baykal, şimdiye kadar
süren seçim çalışmalarını Dam-
ga'ya anlattı. İlçedeki bütün muh-
tarları ziyaret eden ve çok sayıda
STK ile derneği ziyaret eden Bay-

kal, halktaki yansımanın da çok olumlu oldu-
ğunu kaydetti. Her şeyin çok iyi gittiğini ve
tabanda önemli bir karşılığı olduğunu vurgula-
yan Baykal, “Her şey iyi gidiyor tabandaki kar-
şılğımız gayet iyi görünüyor. Girip
çıkmadığımız hiçbir yer kalmıyor herkesin elini
sıkıyoruz yapacaklarımızı anlatıyoruz. Biz ça-
lışa çalışa olacağız. Kenarda oturmayacağız,
geride durmayacağız. Küçükçekmece'ye parti-
mizin bayrağını dikmek, emaneti geri almak
için varımızla, yoğumuzla çalışmaya
devam edeceğiz” dedi.

Küçükçekmece'yi geri
alacağız

Küçükçekmece'yi CHP
saflarına katacakları-
nın ve AK Parti'nin
elinden alacakları-
nın altını çizen
Baykal, bu bağ-
lamda ilçede aç-
tıkları seçim
ofisinde de çok
sayıda vatan-
daşla bir araya
geldiğini söyledi.
İlçe halkının sorun-

larını her fırsatta dinlediğini ve sıkıntıların çö-
zümü için canla başla çalıştığını kaydeden
Baykal, “Çalınmadık kapı, girilmedik ev, sıkıl-
madık el bırakmayacağız. Bu ilçedeki bir va-
tandaşın derdi bizim de derdimiz olacak” diye
konuştu.

Uyanmak için okumalıyız

Seçim ofisinde açmış oldukları mini kütüp-
hane hakkında da konuşan Baykal, “Artık uyu-
mak için değil, uyanmak için okumalıyız.
Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum hak-
kında herkesi bilinçlendirerek Küçükçekme-
ce’yi geri alacağız ve partimizin ilçede
birleştirici gücü biz olacağız” şeklinde konuştu.

Birleştirici güç olacağız

Küçükçekmece'nin birleştirici gücü olmayı he-
defledikle-

rini

de vurgulayan Baykal, Cumhuriyet Halk Parti-
si'nin bu anlamda güçlü bir potansiyeli oldu-
ğunu da ifade etti. Baykal, “Cumhuriyet Halk
Partisi her siyasi görüşten, her kesimden oy
alabilecek potansiyele sahip bir partidir. CHP
bu ülkenin kurucu partisidir. Nasıl ki 1919 ru-
huyla tüm ülkenin birleştirici gücü olmayı o
dönemlerde başardıysa şimdilerde de doğru
seçim politikaları ve doğru bir anlatımla her
seçmene ulaşarak Türkiye’nin Birleştirici Gücü
haline gelebilir. Biz de bu gücü Küçükçek-
mece’de gerçekleştireceğiz ve inşallah hep be-
raber Küçükçekmece’nin Birleştirici Gücü
olacağız” diye konuştu.

Dersimizi iyi çalıştık

Derslerini iyi çalıştıklarını ve çeşitli projeler de
hazırladıklarını aktaran Baykal, “Bizler Küçük-
çekmece’yi Küçükçekmeceliler ile yönetmeye
talibiz. Tabiî ki planladığımız birçok projemiz
var. Hazırlıklarımızı yaptık. Dersimize iyi çalış-

tık. Hepsini ilçe halkımızla paylaşacak ve
Küçükçekmece’de yaşayan vatandaşları-

mızın istek ve önerileri ile yön verece-
ğiz. Bir ilçe için yapılan en güzel

proje en çok para harcanan değil
orada yaşayan vatandaşlar için
işlevselliği en yüksek olan pro-
jedir. Bu bağlamda Küçükçek-
mece’yi birlikte yönetip
projelerimizi birlikte geliştire-
ceğiz” ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece halkına
güveniyorum

Küçükçekmece halkına da
mesaj veren Baykal, “Bize gü-

venin. Genç, tecrübeli, dinamik bir yönetim
için; çağdaş, modern, sosyal ve ulaşılabilir bir
hizmet anlayışı için, bize inanın. Küçükçek-
mece artık değişim istiyor. Ben ve ekibimde bu
değişimi gerçekleştirebilecek güçteyiz. Yerinde
yönetim anlayışı ile emanetimizi geri alarak
Küçükçekmece’de CHP iktidarını hep birlikte
sağlayacak ve Küçükçekmece’yi geleceğin ca-
zibe merkezi haline getireceğiz. Ben bu bağ-
lamda tüm Küçükçekmecelilerin oyuna
talibim. İnanıyorum ki değişim isteyen hizmet
bekleyen her Küçükçekmece’li bu süreçte yanı-
mızda yer alacak ve bize destek olacak. Kü-
çükçekmece’nin birleştirici gücü biz olacağız”
dedi.

Halkla iç içe olacağız

CHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'na gide-

rek aday adaylığına ilişkin dosyasını teslim
eden Baykal, bu anlamda geniş bir kalabalıkla
ilçe merkezine gitmemesinin nedenini de an-
lattı. Aday adaylığını şova dönüştürmenin
doğru bir şey olmayacağını anlatan Baykal, bu
bilinçle hareket ettiklerini ve sade bir şekilde
aday adaylığı başvurusu yaptığını söyledi. 

Yılmaz da destek verdi

Çok sayıda STK temsilcisi ve kurum başka-
nıyla bir araya gelen Baykal'a, aday adaylığı
dosyasını teslim ettiği gün Küçükçekmece Şo-
förler Odası Başkanı İbrahim Yılmaz da des-
tek verdi. Baykal'ı hiçbir zaman yalnız
bırakmayan Yılmaz, Küçükçekmece'nin Bay-
kal gibi genç, idealist ve kararlı bir belediye
başkanıyla birlikte önemli bir ivme kazanaca-
ğını söyledi.
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Küçükçekmece’ye Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin bayrağını dikeceğiz
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Küçükçekmeceli vatandaşlar gibi ilçedeki esnaflara da
sık sık ziyaretler yapan Burçin Baykal, geçtiğimiz günlerde
de Cennet Mahallesi esnafıyla bir araya geldi. Her zaman
esnafın yanında olacaklarının sözünü veren Baykal, “Biz
şunu biliyoruz ki esnaflar bir kentin can damarlarıdır. O
kenti hareketli kılan o kente değer katan kişilerdir. Bu
bilinçle beraber ilçemizdeki bütün esnafları ziyaret

etmeye, problemleri varsa bunları çözmeye,
istek ve taleplerini de dinlemeye çalı-

şıyoruz” dedi.

EsnaFları 
ihmal EtmEdi

CHP Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı Burçin Baykal, şimdiye kadar
süren seçim çalışmalarını Damga'yla paylaştı. Baykal, “Her şey çok iyi gidiyor. 
Tabanda güzel bir karşılığımız var. Herkese gidiyor, herkesin elini sıkıyor, dertlerini
sıkıntılarını dinliyoruz. Hep birlikte, hep beraber çalışa, çalışa kazanacağız” dedi

Teşekkürler başkan
Esenyurt

Belediyesi 
İstihdam Merkezi

(ESBİM)
aracılığıyla yeni

havalimanında iş
sahibi olan bir

grup Esenyurtlu,
Esenyurt Belediye
Başkanı Ali Murat

Alatepe’ye
teşekkür etti

EsEnyurt Belediye Başkanı
Ali Murat Alatepe de, Esenyurt
Kültür Merkezi’nde yapılan
halk gününe katılarak vatan-
daşlarla yüz yüze görüştü.
Esenyurt Belediyesi İstihdam
Merkezi (EsBİM) aracılığıyla
yeni havalimanında iş sahibi
olan bir grup Esenyurtlu, halk
gününe katılarak  Esenyurt Be-
lediye Başkanı Ali Murat Alate-
pe’ye teşekkür etti. Alatepe,
annesiyle birlikte halk gününe

gelen kalbinde pil olan ve göz-
leri görmeyen Hatice Halime
Özgenç’e ise bir tablet hediye
etti. Ayrıca Bahçeşehir Mobil-
yacılar sitesi yönetimi de Baş-
kan Alatepe’yle sitenin iskanı
için görüştü. site yönetimi,
iskan hakkını belediyenin yıl
sonuna kadar hak tanıdığı
yüzde 30 indirimle gerçekleşti-
recek. site yöneticileri de bu
indirimden dolayı kendilerine
kalan miktarı da bağış için kul-

lanacaklarını bildirdi.

Yardımcılar da katıldı

Esenyurt Belediyesi Başkan
yardımcıları da yunus Balta-
Kültür Merkezi, yenikent Kültür
Merkezi, Şehit Erol Olçok Kül-
tür Merkezi, sarıkamış Şehit-
leri Kültür Merkezi,
saadetdere Gençlik Merkezi,
yunus Emre Kültür Merke-
zi’nde yapılan halk günlerine
katılarak vatandaşı dinledi.

Fındıklı’da cumhuriyet coşkusu
İkİ yıldır Cumhuriyet Bayramını, aylara yayılan etkinliklerle
kutlayan Maltepe Belediyesi’ne bağlı Türk Halk Müziği Ko-
rosu, Fındıklı mahallesinde sahne aldı. Ellerinde bayraklar
ile marşlara ve şarkılara eşlik eden Maltepeliler, Cumhuriyet
coşkusunu doyasıya yaşadı. Maltepe Belediyesi’nin, Cum-
huriyet’i coşkuyla kutlamak için başlattığı “Cumhuriyet
Benim Festivali” kapsamında sahne alan Maltepe Beledi-
yesi Türk Halk Müziği Korosu, Fındıklı Işık Parkı’nda kon-
ser verdi.

Vatandaşlar ilgi gösterdi

Vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiği konserde, Atatürk’ün
sevdiği türküler söylenirken, halk da büyük bir coşkuyla tür-
külere eşlik etti. Koro, “Geçti Dost Kervanı”, Atatürk’ün
sevdiği “Vardar Ovası”, “Hüseynik’ten Çıktım Seher Yo-
luna”, “Kağızman’a Ismarladım”, “Bu Tepe Pullu Tepe”,
“Bu Gala Daşlı Gala”, “Cevizin Yaprağı Dal Arasında”,
“Mamrova” gibi eserleri seslendirdi. “Mustafa Kemal ”
marşını da seslendiren koroya, vatandaşlar da eşlik etti.

Ali Murat Alatepe,
tablet hediye
ettiği görme
engelli Hatice
Halime Özgenç
ile uzun süre
vakit geçirdi.

Burçin
Baykal,
aday
adaylığı
dosyasını
İbrahim
Yılmaz’la
birlikte 
İlçe 
Başkanı
Turgay
Özcan’a
teslim etti.


