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İstanbul’da bazı ilçe belediye-
lerinin yol üstü otopark işlet-

meciliği yapmasına ve yaptırmasına
Sayıştay’dan tepki geldi. Denetçiler,
uygulamanın yasa dışı olduğunu
belirterek İBB'nin devreye girmesi
gerektiğini söyledi. Sayıştay'ın İS-
PARK denetiminde ise vatandaşlar-
dan 4 kat fazla ücret aldığı ortaya
çıktı. İBB'nin ise alakasız bir sa-
vunma yaptığı görüldü. I SAYFA 8

ç

Sayıştay İBB’yi
göreve çağırdı!

Zeytinburnu Belediye Baş-
kanlığı binası olarak kullanı-

lan tarihi yapının altında Roma
dönemine ait mozaikler bulundu.
Zeytinburnu Belediye Başkanı

Ömer Arısoy,
"İstanbul'da
mozaik aslında
var ama benim
bildiğim kada-
rıyla bu büyük-
lükte herhalde
ilk defa çıka-
cak, öyle 
görünüyor"
açıklamasını
yaptı. I SAYFA 9
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Ömer Arısoy

Belediyenin altından
koca bir tarih çıktı

Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, Alipaşa Mahal-

lesi’nde vatandaşlar tarafından
yöneltilen su tarifeleriyle ilgili so-
ruya, “Köylünün indirimli tarife-

den yani 1
liradan suyu
kullanması için
mücadelemiz
devam ediyor.
Köylü hala
dört katı su fa-
turası ödüyor.
Herkes elini
vicdanına koy-
malı” dedi. 
I SAYFA 4
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Köylü dört kat 
fatura ödüyor!

Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve Merkel

Türk-Alman Üniversitesi
kampüs açılışını gerçekleş-
tirdi. Erdoğan Merkel'e
ayna hediye etti. Merkel he-
diyeyi kaldırarak salondaki-
lere gösterdi. Ardından iki
lider açılış kurdelesini kesti.
Kurdele kesiminin ardın-
dan Merkel'in bir kurdeleyi
pantolonunun cebine koy-
duğu görüldü. I SAYFA 7
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DAMGA 11 BiN 
TiRAJA ULAŞTI
İstanbul'un en etkin günlük gaze-
tesi Gazete Damga, 11 bin tiraja
ulaştı. Yaptığı özel haberlerle İs-
tanbul'un nabzını tutan Damga,
25 Aralık itibariyle 11 bin baskı 
yaparak, geniş kitlelere ulaş-
mayı başardı. Değerli okuyu-
cularımıza teşekkür ediyoruz. 

ERDOGAN’DAN 
MERKEL’E AYNA
ERDOGAN’DAN 
MERKEL’E AYNA
ERDOGAN’DAN 
MERKEL’E AYNA
ERDOGAN’DAN 
MERKEL’E AYNA
ERDOGAN’DAN 
MERKEL’E AYNA
ERDOGAN’DAN 
MERKEL’E AYNA

9 Şubat'ta yapıla-
cak CHP İstanbul

İl Kongresi'nde 2018 
yılında olduğu gibi yine
Canan Kaftancıoğlu ve
Cemal Canpolat'ın karşı
karşıya gelebileceği dile
getirildi. Genel Başkan 
Kılıçdaroğlu'nun kongreye
tek adayla gitmek istediği,
bu nedenle Canpolat’a
Genel Başkan Yardımcılığı

teklif ettiği belirtilirken,
Canpolat’ın bu teklife
sıcak bakmadığı öğre-
nildi. Bir önceki kongrede
Kaftancıoğlu'na 7 oy
farkla başkanlığı kaptıran
Canpolat'ın, mevcut yö-
netime muhalif 18 ilçe
başkanıyla önceki gün bir
araya gelmesi ise ‘adaylı-
ğının netlik kazanması’
olarak yorumlandı. 
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2018 yılında 
yapılan kongrede

mevcut Başkan
Cemal Canpolat'ı 7

oy farkla geride
bırakan ve CHP İl

Başkanı seçilen
Canan Kaftancıoğ-
lu'nun, 9 Şubat'da

yapılacak 
kongrede de yine
Canpolat ile karşı
karşıya gelebile-

ceği öğrenildi. CHP
ilçe kongrelerinin

ardından
25 ilçenin 

Kaftancıoğlu'nu 
desteklemediği

belirtilirken, 
Canpolat'ın önceki

gün 18 ilçe baş-
kanı ile bir araya

gelmesi gündeme
bomba gibi düştü

“MUSTAFA KEMAL’İN YOLDAŞLARIYIZ” DİYEN KAFTANCIOĞLU MU
“MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ” DİYEN CANPOLAT MI?

CHP’DE YOLDAS
ASKER SECIMI!

18 İLÇE BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

İstanbul CHP 37. il kongresinde, Ocak 2018’de yapılan 
kongredeki gibi iki aday tekrar karşı karşıya gelebilir.
İki yıl önce yapılan il kongresini “Mustafa Kemal'in 
yoldaşlarıyız” diyen Kaftancıoğlu kazanmış, “Mustafa 
Kemal'in askerleriyiz” diyen Canpolat kaybetmişti. 

2018'DE 2 SLOGAN YARIŞTI

Ali TARAKÇI köşe yazısı
sayfa 9’da 

BEYLİKDÜZÜ’NÜN
30 YILI PLANLANDI

Beylikdüzü Beledi-
yesi İSKİ ile birlikte

7 mahalleye 30 km hat dö-
şeyecek. Yerel yönetimlerin
en önemli hizmetlerinden
birinin altyapı hizmetleri
olduğunu vurgulayan ve
çalışmaları yerinde incele-
yerek ekiplerden bilgi alan
Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Bu çalış-
mayla ilçemizin belki de
30 senesini planlamış
olduk” dedi. I SAYFA 16
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ÖLDÜREN
GELENEK!

Hayatın ilk 28
günlük dönemi

‘yenidoğan’ olarak ni-
telendiriliyor ve bu
dönem özel bir bakım
gerektiriyor. Hiç kuşku-
suz her anne ve baba,
üzerine titredikleri bebek-
lerinin sağlıklı gelişimi için
en mükemmelini yapmaya
çalışıyor.  Masum sanılan
bazı geleneksel davranışlar
yarar sağlamadığı, hatta
ölüme bile yol açtığı belirtildi. 
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Sayfa 2

Volkan Yılmaz

Yüksek Seçim Kurulu'nun
(YSK) yeni başkanı Muhar-

rem Akkaya oldu. Akkaya, "7 sene-
dir YSK Başkanlığı yapmış bir
kişiden bu görevi devralmaktan
onur ve gurur duyuyorum. Başkanı-
mızın bilgi ve
tecrübelerinden
her zaman fay-
dalanmak iste-
rim" dedi.
Uğurlama sıra-
sında eski baş-
kan Sadi
Güven'in gözle-
rinin yaşlı ol-
duğu dikkat
çekti. I SAYFA 7
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Akkaya, YSK'nın
yeni başkanı oldu

Muharrem Akkaya

Çıktığı son 8 resmi maçın
7’sinde mağlup olan ve adeta

krize sürüklenen Beşiktaş’ta sıcak
saatler yaşandı. Tribünlerin Abdul-
lah Avcı’ya ve oyuncuların bir kıs-
mına büyük bir tepki göstermesi ve
tribünler tara-
fından Avcı’nın
istifaya davet
edilmesinin ar-
dından yöne-
tim, tesislerde
bir toplantı dü-
zenledi. Top-
lantının
ardından Be-
şiktaş’ta Ab-
dullah Avcı ile
yollar ayrıldı.
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Abdullah Avcı
ile yollar ayrıldı

Abdullah Avcı

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, Manisa’daki

depremde ağır hasarlı binaların ya-
rından itibaren yıkılacağını belirte-
rek, “Ağır hasarlı yapılar için acil
olarak AFAD’ın da göndereceği

bedelle ilk
etapta 10 bin,
toplamda 21
bin 500 lira acil
yarım ödeneği
verilecek. Hafif
hasarlı yapılar
için acil olarak
ilk etapta 2 bin
500, toplam 6
bin 500 ödenek
göndereceğiz”
dedi.
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Depremzedelere 
acil yardım ödeneği

Murat Kurum

Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca Büyükçekmece Dev-

let Hastanesi'nin acil servisinin
kapatılmasına yol açan Çinli tu-
rist çiftin 26 kişinin hayatını kay-
bettiği Çin’in Wuhan kentinden
geldiğini açıkladı. Bakan Koca,

çiftin sabah özel ambulans
uçakla Çin’e gönderildiğini be-
lirtti. Maltepe’de Süreyyapaşa
Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne
sevk edildiği öğrenilen Çinli çift-
ten alınan numunelerin incelen-
meye devam edildiği öğrenildi. 

ç

Koca, “Biz her ihtimale
karşı bu yolcuyu 36 saat

gözlem atında tuttuk. Bizim şüp-
heli, vaka olarak değerlendirdiği-
miz hastanın ülkesine dönme
talebi üzerine bu sabah ülkesine
gönderdik” ifadelerini kullandı.

Şahsın korunmasız, yakın temasta
olduğu kişilerin de taramadan ge-
çirildiğini anlatan Koca, turistlerle
temasta olan şoför ve tercüman
dahil 20 kişinin arandığını açık-
ladı. Koca, paniğe kapılacak bir
durum olmadığını ifade etti. 

36 SAAT GÖZLEM ALTINDA KALDILAR
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Bakan Fahrettin Koca açıklama yaptı.

İstanbul
Büyük-

şehir Belediye-
si'nin (İBB)
kent genelin-
deki yolların
asfalt kaplama
ve yama yapıl-
ması ile ilgili 2 ihalesi,
şikayet üzerine Kamu İhale Kurumu'nca
(KİK) iptal edildi. KİK kararında, ihale
şartnamesinde yer alan, katılımı ve reka-
beti daraltan düzenlemeler, iptal gerek-
çesi olarak gösterildi. I SAYFA 5
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İBB’nin ihalesini
KİK iptal etti!

ÇEKİCİYİ ÇEKTİLER!
Kağıthane'de freni patla-
yan çekici 6 otomobile

vurarak durabildi. Vatandaşlar
tarafından halat bağlanan çe-
kici, arazi aracıyla yoldan çe-
kilerek götürüldü. I SAYFA 5
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WUHAN KENTİNDEN GELMİŞLER

CINLI TURISTLER
GERI GONDERILDI

Canan 
Kaftancıoğlu

Cemal 
Canpolat

Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, 

Büyükçekmece Dev-
let Hastanesi'nin acil

servisinin kapatıl-
masına ilişkin, “Acil

servis, 26 kişinin 
öldüğü Wuhan ken-
tinden gelen çinli çift
nedeniyle kapatıldı.

Kendilerini bu
sabah ülkelerine
gönderdik” dedi

İMAMOĞLU, KİMİ DESTEKLİYOR?
Kısa bir zaman önce
yapılan 39 ilçe kong-

resinin ardından seçilen yeni
yönetimlerden 25'inin Kaf-
tancıoğlu'nu desteklemediği,
diğer 14 ilçenin de blok ha-
linde hareket etmediği öne
sürüldü. 120 ile 150 ara-
sında delegeyi kontrol eden
sol muhalefetin de Kaftan-
cıoğlu'na sıcak bakmadığı
belirtildi. Sol muhalefetin
Canpolat'a da mesafeli ol-

duğu bu nedenle 3. bir sürp-
riz adayın çıkabileceği gün-
deme düştü. Kongrede kimi
destekleyeceği en çok merak
edilen isim olan Ekrem
İmamoğlu'nun ise Kaftancı-
oğlu'ndan yana tavır aldığı
bu nedenle Kemal
Kılıçdaroğlu'nun
da Kaftancıoğ-
lu'nu düşün-
düğü 
öğrenildi. 
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ÖLDÜREN
GELENEK!

Hayatın ilk 
28 günlük
dönemi

‘yenidoğan’
olarak

nitelendiriliyor ve
bu dönem

özel bir bakım
gerektiriyor. 
Hiç kuşkusuz 
her anne ve 

baba, üzerine
titredikleri 

bebeklerinin
sağlıklı gelişimi

için en 
mükemmelini

yapmaya
çalışıyor.  

Masum sanılan
bazı geleneksel

davranışlar 
yarar

sağlamadıkları
gibi, bebekte
geri dönüşü 

olmayan kalıcı
problemlere

neden olabiliyor,
hatta ölümle bile
sonuçlanabiliyor

Her yıl olduğu
gibi bu yıl da
grip virüsü olan

influenza A etkisini göster-
meye başladı. Yüksek ateş,
halsizlik, boğaz ağrısı ve
öksürük şikayetiyle birçok
insan hastanelerin acil
servislerine başvururken,
grip virüsü en çok 65 yaş
üstü kişileri ve çocukları et-
kiliyor. Astım, akciğer has-
talıkları gibi kronik
hastalıkların yanı sıra
organ yetmezliği ya da
organ nakli olması sebe-
biyle bağışıklık sistemini
baskılayıcı ilaç kullanan
hastalarda daha tehlikeli
olan grip hakkında uyaran
Çocuk Sağlığı ve Hastalık-
ları Uzmanı Dr. Rahime
Koç, çocukları enfeksiyonel
hastalıklardan korumanın
yollarını anlattı ve grip virü-
sünün her yıl değiştiğini 
belirtti.

Mutlaka 
doktora gidin

Anne babaları uyaran Koç,
influenzanın ateş, baş ağ-
rısı, burun akıntısı, kırgın-
lık, öksürük ve baş ağrısı
şikayetleri ile başladığından
bazen karın ağrısı, bulantı,
kusma, ishalin de eşlik ettiğini söyledi. Çocuklarda
bu bulgular var ise mutlaka doktorunuza başvu-
run diyen Koç “Çocukların büyük çoğunluğunda
3-7 günde tedavi edilebiliyor” dedi. İnfluenzanın
insandan insana yakın temas, damlacık yolu ile

bulaştığını söyleyen Koç:
“İnfluenza sıklıkla ekim
ayı ile mayıs ayının so-
nuna kadar görülebilmek-
tedir. Bu salgınlar
sırasında en çok okul çağı
çocuklar etkilenmektedir.
Ortalama olarak sağlıklı
çocukların yüzde 40-50’si
bu virüsten etkilenmekte-
dir. 24 aydan küçük ço-
cukların ve 65 yaştan
büyük yetişkinlerin hasta-
neye yatış oranları daha
fazladır. Bu hastalıktan ani
ölüm gibi sonuçlar doğu-
rabilir, hem kronik hasta-
lığı olan hem de daha
önce sağlıklı olan çocuk-
larda görülebilmektedir”
diye konuştu. 

2 gün içinde 
tedavi başlamalı

Kuluçka süresinin orta-
lama 1-4 gün arasında 
olduğunu söyleyen Koç
teşhis etmek için “Burun
sürüntü örnekleri hastalık
başlangıcından hemen
sonra tercihen ilk 4 gün
içinde alınmalıdır. Çünkü
virüs çoğalması o günden
sonra önemli derecede
azalmaktadır. Teşhiste dik-
katli klinik değerlendirme

hayati önem arz eder. Çünkü test sonuçlarında
yanlış pozitif ya da negatif değerler görülebilmek-
tedir. İnfluenza da erken teşhis ve ilk 48 saat içinde
tedavinin başlanması hayati önem arz eder” 
diye konuştu. DHA

HASTALIKTAN 
AŞI İLE 

KORUNMAK
MÜMKÜN

Virüsün hastalık oluşturmasını önle-
mek için en iyi yolun aşılatmak oldu-
ğunu belirten Uzman Dr. Rahime Koç
“Mevsimsel aşıya dahil edilmek üzere
seçilen influenza virüs aşıları her yıl
değişebilmektedir. Aşılar A ve B tipi in-
fluenza virüslerine karşı geliştirilmiştir.
6 ay ve daha
büyük yaşlar-
daki tüm bi-
reyler her
yıl aşılan-
malıdır. 9
yaş ve
üzeri yılda
1 kez aşı-
lanmakta
iken 6 ay – 8
yaş arasındaki
çocuklar 2 kez aşı-
lanmaktadır. Hastalığa karşı koruma
2’inci dozdan sonra 1-2 hafta içeri-
sinde elde edilmektedir” dedi. Dr. Koç,
aşıların yüzde 100 koruma sağlamadı-
ğını ve birey aşılanmış olsa dahi bu
bulgular başladığı zaman doktora baş-
vurması gerektiğini söyledi.

GRiP ViRUSU 
HER YIL DEĞiŞiYOR!

SU ORUCU SAĞLIĞI BOZUYOR
Son dönemin popüler diyetlerinden olan su orucunun sağlığı tehdit ettiği uyarısında bulunan Uzman Diyetisyen Nihan Yakut, “Bu tür
bir diyet başta hipoglisemi olmak üzere baş ağrısı, mide bulantısı, bilişsel işlevde bozukluk gibi yan etkilere neden olacaktır” dedi

Belirli bir süre yemek yemeden sudan başka içecek iç-
meden sadece su tüketerek tutulan bir oruç türü olarak bi-
linen 'su orucu' son zamanlarda popüler diyetlerin

başında geliyor. Kısa sürede fazla kilo kaybı yaşamak isteyen kişilerin
sıklıkla başvurduğu yöntemlerden biri olan bu diyetin sağlıklı sonuç-
lar sağlamayacağını ifade eden Memorial Bahçelievler Hastane-
si'nden Uzman Diyetisyen Nihan Yakut, önemli uyarılarda bulundu.

Sağlıklı sonuç elde edilemez

Bu diyetin moda haline geldiğini ancak hekimler tara-
fından önerilemeyeceğini belirten Uzman Diyetisyen
Nihan Yakut, "24 ila 72 saat veya bir haftalık uygu-
lama söz konusu. Ancak bir hafta uzun bir süre. Mut-
laka uzman gözetimi olması gerekiyor. Ancak her
halükarda bu diyetin doğru olduğunu söyleyemem.
Sadece su tüketimi var ve kişi herhangi gıda tüketmi-
yor.  Sadece su tüketerek ve herhangi bir gıda olma-
dan kalıcı ve sağlıklı bir sonuç elde edilemez. Kısa
dönemde hızlı ama sağlıksız bir sonuç almaya yarar"
dedi.

Hastalıklara davetiye çıkarıyor

Bu tür bir diyetin başta hipoglisemi olmak üzere
pek çok rahatsızlığa davetiye çıkaracağını anlatan
Uzman Diyetisyen Yakut, "Beraberinde baş ağrısı,

mide bulantısı, bilişsel işlevde bozukluklar gibi bir kısa süre içeri-
sinde görülebilecek yan etkilere neden olur. Diyabetik hastalığı
olanlar en başta risk grubundadır. Aslında herkes bu tarz bir di-
yette riski altındadır. Çünkü tamamen sağlıksız bir uygulama diye-
biliriz. Buna benzeyen ve moda olan sadece sonuç almaya
yarayan ama sonucu ne şekilde alınacağını çok öngörmeyen diyet-
lerin uygulanmasını doğru bulmuyorum ve kesinlikle de onaylamı-

yorum" değerlendirmesinde bulundu.

Su fazla tüketilmeli

Türkiye'de diyete başlamak için nisan ve mayıs ayla-
rının beklendiğini ancak bunun yanlış olduğunu be-
lirten Nihan Yakut, bu aylarda diyete başlanmasını
tavsiye ederek önerilerini, "Kısa zamanda hızlı kilo
kaybı sağlamaya çalışıyoruz. Önerim kişilerin erken
sürede, yani şimdiden diyete başlamaları ve diyeti
kısa süreli ve geçici bir şey olarak görmekten ziyade
onlara yazdığımız diyet listelerini hayatlarına entegre
etmeleri. Yani diyeti bir yaşam tarzı haline getirerek
başarı elde edilebilir ve bu başarı sürdürülebilir bir
başarı olabilir. Kış aylarında yaptığımız en büyük
hata suyu az tüketmek. Daha az su içmek ve onun
yerine fazla sıcak içecek tercih etmek metabolizmayı
yavaşlatıyor. Öncelikle su tüketimi kış aylarında da
önemli" şeklinde sıraladı. DHA

Ç ocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dr. İmre Gökyar yenidoğan döne-
minde en sık yapılan hataları anlattı,

önemli öneri ve uyarılarda bulundu. Sarı-
lığı önlemek için şekerli su içirmenin
büyük biata olduğunu belirten Gökyar, "Bu
bilginin hiçbir tıbbi temeli yok aslında. Üs-
telik toplumdaki yaygın inanışın aksine şe-
kerli su faydalı olmadığı gibi, nadiren de
olsa su zehirlenmesine yol açabiliyor. “Her
yeni doğan bebek sararabiliyor. Ne şekerli
su ne de bebeği baştan ayağa sarı kıyafet-
ler ve bezlerle sarmak buna engel olabilir.
Sarılık genellikle ilk 7 gün yükselişte olu-
yor ve her gün azalarak kayboluyor. İlk
hafta bilurubin değeri doktor tarafından
sıkı takip ediliyor. Kan beyin bariyerini ge-
çebilecek değere ulaşırsa fototerapi uygu-
lanıyor" bilgisini verdi. 

Artık eskisi gibi değil

Göbek düşene kadar banyo yaptırmama-
nın da ciddi bir hata olduğunu ifade eden
Gökyar, "Yeni doğan bebeğin göbeği 5-15
gün arasında kendiliğinden düşüyor. Eski-
den muhtemelen enfeksiyon riskini önle-
mek için böyle bir kural konulmuştur.
Koşullar uygunsa yeni doğan bebeğin
banyo yaptırılmasında sakınca yok. Ancak
enfeksiyon riskine karşı, banyo sonrasında
göbek steril gazlı bezle kurulanmalı ve açık
bırakılarak kuru kalması sağlanmalı" dedi. 

Limon suyu içirilmez

Bebeğin ilk 40 gün dışarıya çıkmasına
engel olmanın yanlış olduğunun altını

çizen Gökyar, "Toplumdaki yaygın inanışın
aksine bebek ve anne kendini toplayıp,
anne emzirme aralıklarını düzene koyduk-
tan sonra dışarıya çıkabilirler. Çünkü açık
havada gezmek kapalı ortamlara göre
daha sağlıklı oluyor. Açık havada 10-15
dakikayla başlanan aktiviteler za-
manla bir saate kadar çıka-
rılabilir" diye konuştu.
Bebeğe hıçkırık tut-
tuğunda limon
suyu içirmenin
de yanlış ol-
duğunu be-
lirten
Gökyar,
"Hıçkırık
göğüs ka-
fesi ile
karnı ayıran
ve diyafram
denen zarın
gerilmesiyle
oluşuyor. Yeni
doğanlar için nor-
mal bir durum olan
hıçkırık bebeğe zarar ver-
miyor ve emme hareketiyle duru-
yor. Yenidoğan döneminde yapılan hatalı
uygulamalardan biri de, hıçkırık tutan be-
beğe limon suyu içirmek. Sanılanın aksine
limon fayda etmediği gibi asitli olduğu için
bebeğin mide mukozasına zarar veriyor"
ifadelerini kullandı. 

Haftalık kilo takibi yapılmalı

Bebeğin sık ağlaması veya meme aran-
ması nedeniyle ‘doymuyor’ diye düşünüp

hemen formül mamaya başlamanın
büyük bir yanlış olduğunu belirten Gök-
yar, "Çocuklar için en yararlı besin olan
anne sütü genellikle 0-6 aylık bebeklerin
beslenmeleri ve gelişimleri için yeterli
oluyor. Ancak yenidoğan döneminde be-

bekler sık sık izlenmeli ve
haftalık kilo takibi ya-

pılmalı. Bebeğin
haftada 150-

250 gram
arası kilo

alması
anne 
sütüyle
doy-
duğu
anla-
mına
geliyor.

Haftalık
kilo artışı

150 gra-
mın altında

kalırsa anne
sütü miktarının

değerlendirilmesi ve
gerek görülürse formül

mama desteğine başlanması gerekiyor"
dedi. Formül mamayla beslenirken su içi-
rilmemesi gerektiğini de söyleyen Gök-
yar, "Kesinlikle böyle bir ihtiyaç yok.
Formül mamalar günümüzde içerik ve
yoğunluk olarak anne sütüne çok yaklaş-
tıkları için bebekler suya ihtiyaç duymu-
yorlar. Bu nedenle mama alan bebeklere
de ek gıda başlanana kadar su verilme-
meli" diye konuştu. 

ZEYNEP VURAL

Bebeğin gözü, kulağı ve burnuna anne sütü
damlatmanın da hata olduğunun altını çizen 

Gökyar, "Toplumumuzda çok yaygın, bir o kadar
da çok yanlış bir uygulama" dedi. Dr. İmre Gökyar,
bebeklerde göz, burun ve kulak bakımının steril
serum fizyolojikle yapılması gerektiği uyarısında
bulunarak, “Çünkü süt anne sütü bile olsa 3 sa-

atten sonra bakteri üretiyor ve göze veya ku-
lağa damlatıldığında enfeksiyona neden

olabiliyor. Enfeksiyon varsa mutlaka
doktora başvurularak uygun te-

daviye başlanmalı” ifade-
lerini kullandı. 

GÖZE SÜT 
DAMLATILMAZ



İ stanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki
28'inci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu
Gökhan Koca getirildi. Tutuksuz sanık Vol-

kan Gezer, Oğuz Kartal ile şikayetçi baba Halil
Karamanoğlu duruşmada hazır bulundu. Du-
ruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı son
savunması sorulan tutuklu sanık Gökhan Koca,
"Bu olayda suçsuzum. Beraatimi talep ediyo-
rum" dedi. Tutuksuz sanıklardan Oğuz Kartal
ise, "Benim ateş ettiğim saatlerin hepsi bilirkişi
raporlarında mevcuttur. Olaylar başlamadan
olay yerinden ayrıldığım mevcut raporlarda. Biz
Gökhan Koca ile abi kardeş gibiydik. Bu olay-
dan sonra aramız açıldı" şeklinde konuştu.
Sanık Volkan Gezer de, "Suçsuzum, kamera gö-
rüntüleri var. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Son sözlerinde de sanıklar beraatlerini talep etti.
Öldürülen Burakcan Karamanoğlu'nun babası
Halil Karamanoğlu ise, "Ben adalete güveniyo-
rum. Adalet istiyorum" dedi.

Koca'ya 22,5 yıl hapis

Mahkeme heyeti, 12 Mart 2014'te gerçekleştiri-
len gösterilerde Burakcan Karamanoğlu'nun
adam öldürme suçunun sabit olduğunu belirte-
rek sanık Gökhan Koca'yı olası kastla öldür-
düğü gerekçesiyle 21 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Pişmanlık göstermediği için cezasında indirim
yapılmadı. Sanık Koca hakkında "6136 sayılı
Ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili kanuna muha-
lefet" suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis ve bin TL adli
para cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında "Silahlı
terör örgütüne üye olma" beraat kararı verilir-
ken, "Korku kaygı veya panik yaratabilecek
tarzda silahla ateş etme" suçundan ceza verilme-
sine yer olmadığına hükmedildi.

4 Sanığa ceza

Sanıklar Volkan Gezer hakkında "Genel güvenli-
ğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan 1 yıl
hapis cezası verildi. Sanık Oğuz Kartal'a "Genel
güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan

1 yıl hapis ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet su-
çundan ise 1 yıl 6 ay hapis ve bin TL adli para
cezası olmak üzere 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Sanıklar Volkan Gezer ve Oğuz Kartal hakkında
"Silahlı terör örgütüne üye olma", "Ruhsatsız
silah bulundurma", "Kasten adam öldürme"
suçlarından ise beraat kararı verildi. Sanık Mus-
tafa Samur hakkında ise "6136 sayılı Kanuna
muhalefet" suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis ve bin

TL adli para cezası ve "Genel güvenliğin kasten
tehlikeye sokulması" suçundan 1 yıl hapis cezası
olmak üzere 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık Mustafa Samur hakkında "Kasten adam
öldürme" suçundan ise beraat verildi. Sanık
Zafer Karadağ da "Ruhsatsız silah bulundurma"
suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve bin TL adli para ce-
zasına çarptırıldı. Yaşı küçük sanık Özgür K.'nın
dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi.

Beklediğimiz sonuç değildi
Duruşma çıkışı, öldürülen Burakcan Karama-
noğlu'nun babası Halil Karamanoğlu ve ağabeyi
Ali Karamanoğlu basın mensuplarının soruları
üzerine, "Adalet ne tecelli ettiyse ona razıyız. İn-
şallah hayırlısı olur. 6 senedir devam eden bir
mahkeme neticesi bu oldu. Beklediğimiz bir
sonuç değildi. Daha yükseğini bekliyorduk. Ada-
let böyle işledi, böyle tecelli etti" dedi. DHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca
hazırlanan iddianamede, 16 Ekim

2019 günü sabah saatlerinde Şişli CHP İlçe
Başkanlığı'ndan güvenlik güçlerine ilçe binası-
nın çeşitli şahıslarca işgal edildiğinin ihbar edil-
diği anlatıldı. İddianamede, şüphelilerden Ali
D., Can Ç., Gamze T. ve halen firari olan Hü-
seyin Y.'nin CHP binasına girdikleri kayde-
dildi. Diğer şüpheliler Murat Pincan Y. ve

Nupelda Ç.'nin ise parti binası önünde kalarak
çekim yapmaya başladıkları belirtildi. Yukarı
çıkan şüphelilerin, parti binasındaki görevlileri
binayı boşaltmaları yönünde uyardıkları ve gö-
revlileri binanın dışına çıkarttıkları ifade edildi. 

Operasyonu protesto ettiler

İddianamede, pankart asan şüphelilerden Hü-
seyin Y.'nin ise halen firari olduğu kaydedildi.
Şüphelilerin pankartlarında açıkça PKK silahlı

terör örgütünün Suriye'nin kuzeyindeki Tür-
kiye'ye yönelik olarak örgütsel yapılanma-
sına ve Türkiye'ye yönelik örgütsel tehdidi
karşısında devletin ve TSK'nın başlattığı
operasyonu protesto eder şekilde eylem yap-
tıkları vurgulandı. Şüpheliler Ali D., Can Ç.,
Gamze T., Murat Pircan Y. ve Nupelda
Ç.'nin "Terör örgütü propagandası yapmak"
suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisler
cezalandırılmaları talep edildi. DHA

CHP İlçe binası işgalcilerine hapis istemi

Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

trAKyA HAlKInIn 
GÖzdesİ Öz KeŞAn

AdAlet ne tecellI 
ettIyse onA rAzIyIz
Berkin Elvan'ın cenazesinin kaldırıldığı 12 Mart 2014 tarihinde Okmeydanı'nda çıkan olaylarda öldürülen Burakcan Karama-
noğlu cinayeti ile ilgili olarak biri tutuklu 5 sanıklı davada karar çıktı. Karamanoğlu'nun babası Halil Karamanoğlu ve ağabeyi
Ali Karamanoğlu, "Adalet ne tecelli ettiyse ona razıyız. Beklediğimiz bir sonuç değildi. Daha yükseğini bekliyorduk" dedi

Şişli'de bulunan
CHP İlçe Binası'nı
işgal ederek, PKK

propagandası
yapan 5 şüphe-

liye 1,5 yıldan 7,5
yıla kadar hapis
cezası istemiyle

dava açıldı

Öldürülen Burakcan Karamanoğlu'nun babası Halil Karamanoğlu
ve ağabeyi Ali Karamanoğlu basın mensuplarının sorularını ce-
vapladı. Çıkan kararın bekledikleri sonuç olmadığını ifade etti. 

İstanbul'da
girdikleri ev

ve iş yerlerin-
den 300 bin

liralık hırsızlık
yapan 3

şüpheli polis
ekipleri tara-
fından yaka-

landı. Hırsızlık
anları güven-
lik kamerala-

rına yansıdı

7 Kasım ve 14 Ocak tarih-
leri arasında Başakşehir,
Beylikdüzü, Bakırköy ve

Büyükçekmece'de meydana gelen
hırsızlık olayları ile ilgili polis
çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık
olaylarının meydana geldiği bölgel-
erde güvenlik kameralarını inceley-
erek olaylara karışan 3 şüphelinin
eşkal ve kimliklerini tespit etti.
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı
ekipler şüphelileri yakalamak için
çalışma başlattı. 3 şüpheli, 16 Ocak
Perşembe günü adreslerinde
yakalandı.

4 ilçede hırsızlık

Sorgulanan Kadir K.(19)'nın 15
adet suç kaydı, Yakup E.(27)'nin 21
suç kaydı, Serkan K.(20)'nın ise 10
adet suçtan poliste kaydı olduğu or-
taya çıktı. Şüphelilerin girdikleri
evlerden ziynet eşyası, cep telefonu,
oyun konsolu, dizüstü bilgisayar ve

nakit para çaldıkları öğrenildi.
Şüphelilerin 9 ayrı yere hırsızlık için
girdikleri ve toplamda 300 bin liralık
hırsızlık yaptıkları tespit edildi.
Hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit
edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece
tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Camı kırmışlar

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık
anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde şüpheliler giriş katında
bulunan bir evin camını kırarak el-
lerinde çantayla içeri girdiği bir süre
sonra pencereden çıktıkları yer alıyor.
Diğer bir görüntüde ise şüphelilerin
evin tüm pencerelerini kırmayı
denedikleri ardından açabildikleri
pencereden içeri girdikleri görüldü.
Evin diğer odalarının ışıklarının
yanmasıyla diğer bir odanın
penceresinden soğukkanlı bir şekilde
dışarı çıkan şüpheliler görüntülere
yansıdı. DHA

Kameralara yakalandılar

8 bin 741 
kaçak telefon
İstanbul'da düzenlenen op-
erasyonda ülkeye yasa dışı
yollardan sokulan 8 bin 741
cep telefonu ve kaçak tütün
ele geçirildi. Operasyonda 2
kişi gözaltına alındı

İstanbul Kaçakçı-
lık Suçlarıyla Müca-
dele Şube

Müdürlüğü ekipleri, Zeytin-
burnu ve Gaziosmanpaşa'da
bulunan 2 ayrı işyeri ve de-
poda Türkiye'ye kaçak yollarla
sokulan olan cep telefonları ve
tütün ürünleri olduğunu belir-
ledi. Depo ile işyerini teknik ve
fiziki takibe alan polis, 14 ve 15
Ocak günü belirlenen adres-
lere operasyon düzenledi.

Bir şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda 8 bin 741 cep
telefonu, 43 bin 90 cep tele-
fonu yedek parçası, 990 cep te-
lefonu ana kartı, 52 cep
telefonu kutusu, 13 rulo bar-
kod ve etiket, 551 paket tütün,
2 bin 100 puro, 22 bin 190 si-
gara filtresi ve 70 bin 100 si-
gara sarma kağıdı ele geçirildi.
Yapılan baskınlarda M.D ve
M.K. isimli şüpheliler yakala-
narak gözaltına alındı. Şüphe-
liler Kaçakçılık Suçlarıyla
Mücadele Şube Müdürlü-
ğü'ndeki işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilirken, şüphe-
lilerden M.D. adli makamlarca
serbest bırakıldı. M.K. isimli
şüpheli ise çıkartıldığı mahke-
mece tutuklanarak cezaevine
gönderildi. DHA

Talihsiz işçi
Kadıköy'de elektrik arızasına
müdahale etmek isteyen işçi
apartman boşluğuna 
düşerek hayatını kaybetti

Olay saat 14.00 sıra-
larında Suadiye Ma-
hallesi Hakim Kemal

Sokakta meydana geldi. 9 katlı
binanın dairelerinden birindeki
elektrik arızası için usta çağ-
rıldı. Raşit K. isimli usta apart-
man boşluğunda arızayı
onarmaya çalıştığı sırada den-
gesini kaybederek giriş kattan
eksi 2. kata düştü. Olayı gören
bina sakinleri itfaiye, sağlık ve
polis ekiplerine haber verdi. İt-
faiye ve sağlık ekiplerinin yarım
saat süren çalışmasının ardın-
dan elektrik ustası düştüğü yer-
den çıkarıldı. Sağlık ekipleri
yaptığı incelemede 55 yaşın-
daki Raşit K.'nın hayatını kay-
bettiğini belirledi. Görgü tanığı
Kemal Akkoyun, "Elektrik arı-
zası için gelmiş binaya" dedi
Elektrik ustası Raşit K.'nın
cansız bedeni olay yeri ve sav-
cının incelemesinin ardından
otopsi işlemleri için Adli Tıp
Kurumu'na gönderilecek.
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H ayatta en çok alnı secdeye gelip de
imanı gelmeyenden korkarım.
Düşünceyi açıklama özgürlüğünüz

varken düşünme özgürlüğünüz yoksa, dü-
şündürene hizmet ediyorsunuz demektir.

Güncel konulara kafa yoranlar bugünü,
üstüne çıkanlar geleceği düşünürler. Bugün
geçicidir ama gelecek ebedidir.

Gerçekler sınırlı, hayâller sınırsızdır. 
Tercih sizin.

Kendinden önce başkasını yetiştirmeye
çalışmak, yetişmemişliğin itirafıdır.

Batılılar Türkler hakkında önyargılıdır
ama Türkler de Batılılar hakkında öyledir.
Hem de onlarınki olumsuzken bizimki 
olumludur.

Düşünmek, öncelikle nelerin 
düşündürüldüğü üzerinde düşünmektir.

Yerli ve millî olmak; kendinize hizmet 
etmekten çok ülkenize hizmet etmeyi 
gerektirir.

Kitaplar okunmak için yazılır ama 
kaderlerinde yakılmak da vardır.

Tekirdağ rakısının ilginç ve ibretlik başarı
hikayesini okudum sizinle paylaşmak
istedim…

‘Tekirdağ rakı fabrikasına zamanında

yeni bir müdür atanmış.
Müdür daha fabrikaya gelmeden, ne

kadar suratsız bir adam olduğuna dair 
söylentiler ulaşmış.

Herkes yeni müdürün ne kadar geçimsiz,
ne kadar sinirli bir adam olduğunu konuşur
olmuş.

Müdür gelince ilk iş, tüm yönetim takı-
mını toplanmış fabrikayı gezmeye başlamış.

Müdür gezerken tek bir laf bile etmemiş.
Ama asık olan suratı asıldıkça asılmış.

Böylece söylentilerin doğru olduğu 
anlaşılmış.

Gezinin sonunda yeni yetme bir 
mühendis:

-Beğendiniz mi efendim? diye sorma 
gafletinde bulunmuş.

Müdür önce sert bir bakış atıp
-Ben bu fabrikanın nesini beğeneyim?

diye kükremiş.
Mühendis iki büklüm olmuş, sorduğuna

soracağına pişman, sinmiş bir köşeye.
Müdür buna daha da sinirlenmiş. Yanında
artık varil mi, paket mi ne varsa tekme atıp
devirmiş. Herkes korkmuş şaşırmış, 
kimseden ses çıkmamış.

Neyse ki müdür yardımcıları aklı selim

adamlarmış. Ertesi gün
kendi aralarında toplanıp“Fabrikayı nasıl
düzeltiriz” diye plan yapm aya başlamışlar.
Gördükleri her eksiği tamamlamışlar.

Birkaç ay içerisinde fabrika iki katı ve-
rimle şekilde çalışır hale getirmişler.

Sonunda müdürün yanına çıkıp “Gelin
fabrikayı bir daha gezelim” demişler.

Bu sefer tüm birimler çok düzgün çalışı-
yor, hiç bir yerde sorun yok. Herkes pür 
dikkat görev başında.

Ama yeni müdür rahat durmamış. 
Paketleme yapılan alana gelince durmuş.

Paketlerden birini açıp, içinden bir rakı
şişesi çıkarmış.

Kapağını açıp koklamış, koklayınca yü-
zünü ekşitip, rakıyı yere dökmeye başlamış.

Tüm amirler, usta başları, işçiler şok.
-Efendim neyi beğenmediniz? diye 

soracak olmuşlar.
-Bu rakının beğenilecek nesi var? diye

kükremiş müdür.
Herkes sus pus.
Ertesi gün yine tüm fabrika panik. Müdür

yardımcıları yine toplanmış, çağırmışlar usta
başlarını sormuşlar

“Rakıyı nasıl iyileştiririz?” diye.
Biri demiş “Şebeke suyu kullanmayalım.

Kloru fazla.”
Öbürü demiş “Anasonu çok keskin.”
Bir başkası demiş “Yaş üzüm 

kullanalım.”
Aylar boyu uğraşıp rakıyı yenilemişler.

Yine müdürü alıp tekrar fabrikayı gezdirip
yaptıkları yeniliklerden bahsetmişler. Paket-
leme yapılan yere gelince durup, bir rakı açıp
ikram etmişler. Müdür durmuş. Önce şişeyi
alıp evirip çevirmiş. Sonra sunulan bardağı
alıp biraz içmiş. Tabi o içerken herkes pür
dikkat bakıyor, ne diyeceğini merak ediyor-
muş. Sonunda yine yapacağını yapmış “Bu
rakının nesi güzel?” diye bağırıp, elindeki
şişeyi yere boşaltmaya başlamış.

Birden yaşlı bir usta başı dayanamayıp
“Döktürmem ben sana rakımı” diye atlamış.

Müdürün elinden kapmış şişeyi.
Herkes şaşkın bakarken de usta başı, 

“Ne demek nesi güzel. Sen rakıdan anlamı-
yor musun?” diye bağırmış.

Etraftakiler bir yandan “Ne yapsak yara-
namıyoruz” diye ustabaşına hak veriyorlar,

öte yandan müdür kızacak diye 
korkuyorlarmış.

Müdür ustabaşına bakmış. Herkes bağırıp

çağırmasını beklerken o sakin sakin
“Ben rakıdan anlamam.” demiş.
“Ben insandan anlarım. Yaptığınız işi o

kadar kötüledim, şimdiye kadar içinizden biri
çıkıp sahiplenmedi. Demek ki aslında kimse
ortaya çıkan işi savunacak kadar 
beğenmiyordu.

Ama şimdi bu şişeyi çocuğunmuş gibi 
sahiplendin.” demiş.’

Bir gün bir fabrikanın başına geçecek 
olursanız,

ürettiğiniz cansız nesneyi değil, onu üreten
insanı yönetin.

Siz şişenin içindekinden hiç 
anlamayabilirsiniz.

Merak etmeyin onu üreten onu nasıl 
mükemmel yapacağını bilir.

İşte Tekirdağ Rakısının sırrı o şişeyi sahip-
lenip, içindekini efsane haline getirmesini 
bilenlerdedir. 

Bu arada rakı neyle içilir derseniz o da 
sıralanmış

Rakı acıyla içilir, tatlıyla içilir, neşeyle içi-
lir, ağlayarak içilir, kavunla içilir, peynirle içi-
lir, ikisi birlikte çok güzel içilir, yemekle içilir,
mezeyle içilir, suyla içilir, susuz içilir sodayla
içilir, şalgamla içilir.

Ama işte meret,
Bir tek salakla içilmez!…
VESSELAM

Aforizmalarım ve Tekirdağ rakısı...

SAVAŞ ATAK

S ilivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, vatandaşların taleplerini ye-
rinde dinlemek ve çözümleri yerinde

tespit etmek amacı ile gerçekleştirdiği ma-
halle ziyaretlerine devam ediyor. Bir süre
önce Beyciler Mahallesi’nden başladığı in-
celeme gezilerini 35 mahalleyi kapsayacak
şekilde sürdüren Başkan Yılmaz, dün de
Alipaşa ve Küçükkılıçlı Mahallesi’nde ziya-
retler yaptı. Başkan Yılmaz’a yardımcıları
Emre Sarısaltıkoğlu ve Hasan Solak, bele-
diye meclis üyeleri Sefer Ölçer ve Ersin
Taşkın, mahalle muhtarları İlhan Şahin ve
Engin Girgin ile birim müdürleri eşlik etti.

İncelemelerde bulundu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Ali-
paşa Mahalle Muhtarı İlhan Şahin ile bir-
likte ilk olarak Alipaşa Anaokulu’nu ziyaret
etti. 9 öğrencinin eğitim gördüğü okulda
yeni projelendirme yapılacağını ifade eden
Başkan Yılmaz, öğrencilerin daha iyi koşul-
larda başka bir okulda eğitim alması ama-
cıyla taşınabileceği, mevcut okulun ise
bakımının yapılmasının ardından mahalle
evi olarak kullanılabileceğini dile getirdi.
Başkan Yılmaz, okul bahçesi için de yeni
bir proje çizilip mahalleye yakışır bir park
çalışması yapılacağını söyledi. Muhtarlık
binası ve köy camisini inceleyen Başkan
Yılmaz, Muhtar Şahin’den bilgiler aldı. Ta-
leplerin hızlıca çözüme kavuşacağını belir-
ten Başkan Yılmaz, Alipaşa Düğün ve
Toplantı Salonu’nun lavabo eksikliğiyle il-
gili de “Arkadaşlarımız içinde gelin odası
bulunan, tuvaleti olan, güzel bir yapı üze-
rine çalışacaklar” ifadelerini kullandı.

33 köy için teklif verdim

Alipaşa Spor Kulübü köy kahvehanesinde
vatandaşlar ile çay içerek sohbet eden Si-
livri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, va-
tandaşların sorularını yanıtladı.
Ziyaretlerin amacı üzerine bilgiler vererek
konuşmasına başlayan Başkan Yılmaz,
“Alipaşa mahallemize bir ziyaret yaparak
eğitim, kültür, spor anlamında nelerin eksik
olduğu, köyün nelere ihtiyaç duyduğuyla il-
gili tespitler yaptık. Yapılan tespitler netice-
sinde çok kısa sürede çalışmaları
başlatacağız. Acil olanlarla ilgili talimatla-

rımızı verdik" dedi. Mahallede hayvancılık
yaparak geçimini sürdürdüğü ifade eden
bir vatandaşın su faturalarındaki fiyat artışı
ile ilgili sorusuna da açıklık getiren Yılmaz,
"Silivri’deki 6 köyümüz bu durumdan ra-
hatsız. Ben bu konu üzerine İBB Mecli-
si’nde söz alarak MHP Grubu adına teklif
verdim. İstanbul’daki 33 köyde tarım ve
hayvancılıkla uğraşan köylüyle, Etiler’de
Beşiktaş’ta yüzme havuzunu dolduran bir
kişiye suyu aynı parayla satmayın, tekrar 1
liraya çekelim dedik. Oy birliğiyle kabul
edildi. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu bunun bir yasal
düzenlemeye ihtiyacı olduğunu, eğer
TBMM’de bir düzenleme yapılmazsa İBB
Meclis Üyelerine zimmet çıkacağını, bu pa-
raların Sayıştay ile meclis üyelerinden geri
isteneceğini ifade ederek teklifi meclise iade
etti" açıklamasını yaptı. 

Sürüncemede kaldı

Su fiyatlarının tekrar 1 liraya düşürülmesi
için Tüketici Hakem Heyeti’ne dilekçeler
verildiğini hatırlatan Yılmaz, "Tahminim

bir hafta içerisinde indirimli tarifeden kulla-
nımla ilgili bir kararı çıkacaktır ve mahkeme
yolu devam edecektir. Ben bu mücadeleye
sonuna kadar devam edeceğim. 6 köyden
birer kişi Tüketici Hakem Heyetine şika-
yette bulundu. Kaymakam bey ile bunu
takip ediyoruz. Aynı zamanda MHP ve AK
Parti milletvekillerine de, Ekrem Bey’in iste-
diği o yasal düzenlemeyi teklif ettim. Bu-
nunla ilgili bir çalışma yapılıyor. Yasal
düzenleme gelirse İBB bunu uygulamak
zorunda. Zaten CHP meclis üyeleri de şerh
düşerek karara evet dediler. Konu sürünce-
mede kaldı. Köylü hala dört katı su faturası
ödüyor. Domatese, marula verilen su ile
yüzme havuzu dolduran suya aynı fiyat ve-
rilemez, herkes elini vicdanına koymalı.
Karşıdaki anaokulunda 9 öğrenci okuyor,
bugün köyler boşalıyor kente göç oluyor.
Gelin Alipaşa’daki, Kadıköy’deki, Gazite-
pe’deki gençleri göçe zorlamayın dedik,
onlar da olumlu bakıyorlar. Ödediğiniz pa-
raların geri ödenmesi veya su olarak yeni-
den kullanılması yönünde çalışmalarımız,
mücadelemiz devam ediyor" diye konuştu. 

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Alipaşa Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından yöneltilen su 
tarifeleriyle ilgili soruya, “Köylünün indirimli tarifeden yani 1 liradan suyu kullanması için mücadelemiz
devam ediyor. Köylü hala dört katı su faturası ödüyor. Herkes elini vicdanına koymalı” diye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manevi
oğlu, down sendromlu İbrahim Ertepe, geleneği

bozmayarak 50’nci yaş gününü Zeytinburnu
Belediyesi çalışanlarıyla birlikte kutladı. Doğum

günü partisinde bu yıl bir sürpriz de yaşandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görüntülü 

arayarak İbo’nun doğum gününü tebrik etti
cumhurBaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın manevi oğlu, down sen-
dromlu İbrahim Ertepe’nin gelenek-

selleşen doğum günü partisi Zeytinburnu
Belediyesi Nikah Dairesi’nde yapıldı. Belediye 
çalışanları ile birlikte 50’nci yaş pastasını kesen
İbo’nun mutluluğu ve heyecanı dikkatlerden kaç-
madı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,
Başbakanlık yaptığı dönemde tanıştığı ve sonra-
sında yakından ilgilendiği down sendromlu İbra-
him Ertepe’nin doğum günü partisine
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un
yanı sıra İbo'nun ailesi, sevenleri, belediye çalışan-
ları, partilerin ilçe teşkilatları ve çok sayıda Zeytin-
burnulu katıldı.

Bakan Soylu'dan sürpriz

50’nci yaşına giren İbrahim Ertepe, kendisi için
hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üf-
ledikten sonra pastayı kesti. Pasta kesiminin ar-
dından İbo’ya doğum günü hediyeleri takdim
edildi. İbo ile yakından ilgilenen Başkan Arısoy,
doğum gününü kutlayarak, kendisine hayırlı, 
sağlıklı ve uzun ömürler diledi. İbrahim Ertepe’yi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu güzel gü-
nünde unutmadı. Zeytinburnu Belediye Başkanı
Ömer Arısoy’u telefonu ile arayan Bakan Soylu,
görüntülü olarak İbo ile görüştü. Bakan Soylu’yu
bir anda telefonda karşısında gören Ertepe’nin
mutluluğu gözlerinden okundu.

Tekrar arayıp tebrik etti

İbo’nun doğum günü kutlamalarının artık Zeyti-
burnu için bir gelenek halini aldığını söyleyen
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy,
“İbo’nun 50’nci yaş günündeyiz. Biz her yıl dü-
zenli olarak İbo’muzun doğum günün kutluyo-
ruz. Biraz önce İçişleri Bakanımızla da görüntülü
konuştuk. Sevgili İbo’muzun talebiydi. Helikop-
terde olduğu için maalesef pek sağlıklı bir gö-
rüşme yapamadık ama sonra tekrar arayıp tebrik
etti. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi. 

KOYLU DORT KAT 
FATURA ODUYOR!

ibo’ya 50’inci
yaş sürprizi

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

Başkan Yılmaz, aynı gün içerisin-
deki ziyaretlerine Küçükkılıçlı ile
devam etti ve mahalle muhtarı
Engin Girgin ile birlikte inceleme-
ler yaptı. Köy girişinde ve köy
içinde bulunan çocuk parklarının
yenilenmesi, özellikle oyun oyna-
yan miniklerin trafiğe çıkmasını
engellemek amacı ile çit yapılma-
sını, salıncak ve kaydırak gibi
oyuncakların bakımlarının yapıl-
masını ilgili birim müdürüne not
aldıran Başkan Yılmaz, köy cami-
sinde boyama işlemi için talimat
verdi. İncelemelerin ardından köy
kahvehanesinde mahalleliler ile
bir araya gelen Başkan Yılmaz,
vatandaşların yönelttiği hayvan
satış yeri ve mezbaha sorusuna
yönelik olarak, “Silivri, Çatalca ve
çevre ilçelerde hayvancılıkla uğra-
şan vatandaşlarımızın hayvan
satış yeri ve mezbaha yönünde ta-
lepleri olduğunu biliyoruz. Seçim
sürecinde İBB ile birlikte yapaca-
ğımız bizim de bir projemiz vardı.
Biz İBB'ye bu projeyi sunduk,
Ekrem Bey de sıcak bakıyor. Ko-
nuyu takip ediyoruz ve gerekli ha-
tırlatmalarda bulunmaya devam
edeceğiz" bilgisini aktardı. 

Projeyi İBB’ye
sunduk

Bağcılar Belediyesi’nin
Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğı’yla yaptığı protokol çerçe-

vesinde gençlerin hizmetine sunduğu
Kefken Gençlik Kampı, kapılarını
gençlere açtı. Bu amaçla Bağcılar Bele-
diyesi tarafından öğrencilerin tatillerini
dolu dolu geçireceği “Kardeşlik Kış
Kampı” düzenlendi. Kampa katılacak
151 öğrenci, Bağcılar Belediyesi bahçe-
sinde gerçekleşen törenle Kefken Kam-
pı’na uğurlandı.  Spordan sanata
kadar her türlü aktivitenin kamp ala-

nında olduğunu belirten Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Orada geçireceğiniz birkaç gün size
çok şey kazandıracak. Zamanınızı iyi
değerlendirin. Stres ve yorgunluğu-
nuzu atarken arkadaşlık bağlarınızı da
güçlendirin. Size iyi tatiller diliyorum”
dedi. Uğurlama törenine çocukların 
aileleri de katıldı. Gençler deniz kena-
rında ormanlık alanda 4 günlük
kampta, modern ve donanımlı tesis-
lerde 5 yıldızlı lüks otellerin konfo-
runda tatil yapacak.

Büyükçekmeceli anne-
ler çocuklarıyla birlikte
Büyükçekmece Atatürk

Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek
kitap okuyor.  Anneleriyle birlikte
günde 1 saat istedikleri hikaye kitap-
larını okuyan çocuklar küçük yaşlar-
dan itibaren okuma alışkanlığı
kazanıyor. Büyükçekmece Atatürk
Kültür Merkezi’nde klasik müzik eş-
liğinde çocuklarıyla birlikte kitap
okuyan anneler, sağladığı imkanlar-
dan ötürü Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün’e teşekkür
etti. “2019 yılını Büyükçekmece’de
Okuma Yılı ilan etmiştik. İlçemizde
okuma etkinlikleri düzenledik. Bu 

etkinlikler sayesinde vatandaşlarımız
bol bol kitap okudu. Küçük çocukla-
rımız okuma alışkanlığı kazandı. 
Anneler çocuklarıyla birlikte 5 günde 
1 Atatürk Kültür Merkezi’ni ziyaret
ederek kitap okuyorlar. Çocuklarımı-
zın ufku genişliyor. Anneleriyle hika-
yelerini paylaşıyorlar. 

Anneleriyle birlikte okudular
Gençler Kefken Kış Kampı’na uğurlandı



M erkezi Sarıyer'de bulunan 'Dev
İnşaat Taahhüt' firması, İBB Av-
rupa Yakası Yol Bakım ve Ona-

rım Müdürlüğü'nce 17 Aralık 2019'da
yapılacağı duyurulan 'İstanbul Geneli Yol-
ların Asfalt Kaplaması Yapılması' ile 'İs-
tanbul Geneli Yolların Asfalt Yama
Yapılması' ihalelerini KİK'e şikayet etti.
İhale şartnamesindeki düzenlemeleri şika-
yet konusu eden inşaat firmasının başvu-
rusunu inceleyen KİK, 15 Ocak 2020
tarihli toplantısında kararını açıkladı. 

Tereddüt oluştu

KİK'in iptal gerekçesinde, "İhale konusu
işin niteliği ve kapsamına göre idarenin ih-
tiyacının zamanında karşılanması, isteklile-
rin ihale konusu yapım işini etkin olarak
yaptıklarını göstermesi gibi kriterler göz
önünde bulundurularak makine, tesis ve
ekipmanın bir bölümünün kendi malı olma
şartının idarece aranması mümkün ise de
asfalt plentine (asfalt üretim tesisi) yönelik
yapılan düzenlemenin ihaleye katılıma da
yansıdığı göz önüne alındığında, idarece
asfalt plentinin zeyilname ve düzeltme ilanı
öncesinde sayısına ilişkin bir belirleme ya-
pılmayıp değişiklik sonrasında plent sayısı-
nın artırıldığı ve bu durumun yeterlik
kriteri olarak belirlenmesinin ihaleye katı-
lımı daraltarak rekabeti engelleyecek nite-
likte olduğu, ayrıca aynı düzenleme
içerisinde asfalt plentinin yüklenicinin
kendi malı olması, ancak asfalt plentine

ilişkin kapasite raporunu isteklilerin sun-
masına ilişkin yapılan çelişkili belirlemenin
de tereddüt yaratacağı anlaşıldı" ifadeleri
kullanıldı. 

Rekabet daraltıldı

KİK  incelenen ihalede 41 adet ihale dokü-
manı satın alındığını hatırlatarak, "7 teklif

verildiği ve üç teklifin geçerli olduğu dikkate
alındığında yapılan şikâyete konu düzenle-
menin ihaleye katılımı ve rekabeti daralttığı
değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin bu
yöndeki iddiasının yerinde olduğu ve ihale-
nin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşıl-
mıştır.  Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı
Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu ka-

rarın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıl-
dığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara
İdare Mahkemelerinde dava yolu açık
olmak üzere, Anılan Kanun'un 54'üncü
maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi
gereğince ihalenin iptaline, Esasta oybirliği,
gerekçede oy çokluğu ile karar verildi" açık-
lamasını yaptı. DHA
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IBB’NIN IHALESINI
KIK IPTAL ETTI!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kent genelindeki yolların asfalt kaplama ve yama yapılması
ile ilgili 2 ihalesi, şikayet üzerine Kamu İhale Kurumu'nca (KİK) iptal edildi. KİK kararında, ihale
şartnamesinde yer alan, katılımı ve rekabeti daraltan düzenlemeler, iptal gerekçesi olarak gösterildi

CEKICIYI CEKTILER!
Kağıthane'de freni patlayan çekici 6 otomobile vurarak durabildi. Kazada
ölen ya da yaralanan olmazken 7 araçta maddi hasar meydana geldi.
Vatandaşlar tarafından halat bağlanan çekici, arazi aracıyla yoldan çekildi

KAZA,Çağlayan Kağıthane
Caddesi üzerinde saat 14.00
sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Du-
ran'ın kullandığı 34 RPS 99 plakalı bir
araç taşıyan çekici yokuş aşağı gider-
ken freni patladı. Frene basmasına
rağmen aracını durduramayan Seba-
hattin Duran, yol üzerinde park halin-
deki 6 araca çarparak durabildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmaz-
ken 7 araçta maddi hasar meydana
geldi. Kaza nedeniyle Kağıthane Cad-

desi Kağıthane istikameti kapandı. 

Araçlara vurarak durabildi

Vatandaşlar tarafından halat bağlanan çe-
kici, arazi aracıyla yoldan çekildi. O anlar
bir vatandaşın cep telefonu kamerasına
yansıdı. Kapanan yol çekicinin yoldan çe-
kilmesiyle normale döndü. Olay yerine
gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme
başlattı. Çekicinin sürücüsü Sebahattin
Duran "Frenim tutmadı. Önümde mini-
büs vardı onlara vurmamak için sağa ma-
nevra yaptım. Fren yine tutmayınca park

halindeki 5 araca vurarak durabildim"
diye konuştu.

Çekicinin freni boşalmış

Kazaya karışan ve aynası kırılan Sezen
Uslu "Çekicinin freni boşalmış.Ben çekici-
nin arkasından geliyordum. Bir an bir
dengesizlik olduğunu düşündüm. Önün-
den geçmek istedim. Baktım yokuş aşa-
ğıya doğru geliyor kaçamaya çalıştım ama
aynamı kırarak gitti. Verilmiş sadakamız
varmış bir sürü araca vurarak durabildi.
Şuan 7 araçta hasar var" dedi. DHA

İşimize dönmek 
istiyoruz!
İBB'de işten çıkarılan işçilerin
Saraçhane'deki İBB binası
önünde başlattıkları eylem
150. gününde. İşçiler basın
açıklaması yaparak işlerine
dönmek istediklerini tekrarladı

İBB'deki işlerinden çıkarılan işçiler,
İBB'nin Saraçhane binası önünde işle-
rine geri dönmek için eylem başlat-

mıştı. İşçilerin eylemi 150. gününe ulaştı.
İSPARK'da çalışırken işten çıkarılan işçilerden
Umut Aydoğan grup adına basın açıklaması
yaptı. 150 gün boyunca zor günler yaşadıklarını
söyleyen Aydoğan, evin kirasını ödeyemeyen, ço-
cuğunu okula gönderemeyen aileler olduğunu
ifade etti. 

Neden susuyorsunuz?

"Bunların tek sorumlusu İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi'dir. Biz işçiler artık Türk milletimizin vic-
danına takdiri bırakıyoruz" diyen Aydoğan,
"Sayın Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. 150
gündür en ufak bir taşkınlık, kötü bir söz kullan-
madık. Seçilmiş bir belediye başkanını başımıza
taç yaparız diye defalarca basın aracılığıyla sizlere
ilettik. Fakat gördük ki verilen vaatlerin sadece oy
alma vaadiyle söylenmiş sözler olduğunu artık
anladık" ifadelerini kullandı.  CHP'li yetkililere de
seslenen Aydoğan, "Neden susuyorsunuz? Bunla-
rın vebalini nasıl ödeyeceksiniz? Sosyal demok-
rasi ne oldu? Emek ne oldu? Hak ne oldu?
Özgürlük, alın teri ne oldu?" diye sordu. Grup
açıklamanın ardından "Ekrem Başkan biz bura-
dayız. Hiçbir yere gitmeyeceğiz", "Söz namustur"
sloganları attı. DHA

KÜRESEL ısınmanın somut etkilerinin
görüldüğü günümüzde, suyun etkin ve
verimli kullanımının önemi de artıyor.

Günde 4 milyona yakın İstanbulluyu sevdiklerine
ulaştıran İETT, araçların temizliğinde kullanılan
suların geri dönüşümüne de özen gösteriyor.
İETT'ye ait 13 garajın 6’sında kurulan fiziksel ve
kimyasal arıtma tesisleriyle, atık suların geri 
kazanımı mümkün. İETT bu sayede, kullandığı
suyun yüzde 40’ını geri dönüştürüyor.

Maddi getirisi var

İETT garajlarında elde edilen yıllık su tasarrufu
84 bin 729 metreküp. Dört kişilik bir ailenin gün-
lük su tüketimi ise 13 metreküp. Yani İETT garaj-
larından elde edilen tasarruf, 4 kişilik bir ailenin

543 yıllık su tüketimine denk geliyor. Suyun geri
dönüşümünün İETT'ye maddi getirisi de var.
2019 yılında Anadolu Garajı'nda, suların geri 
kazanımı sayesinde 57 bin, Edirnekapı Garajı'nda 
29 bin, Hasanpaşa Garajı'nda 24 bin, İkitelli 
Garajı'nda 109 bin, Kağıthane Garajı'nda ise 
34 bin liralık tasarruf yapıldı.

337 bin TL'lik tasarruf

En önemli tasarruf ise Ayazağa Garajı'nda hayata
geçti. Yağmur sularının mevsimsel olarak toplan-
dığı Ayazağa Garajı, kullandığı sudan daha fazla-
sını geri dönüştürüyor. Su tasarrufuna büyük katkı
sunan Ayazağa Garajı'nda geçtiğimiz yıl, 21 bin
154 metreküp atık su dönüştürülerek, 84 bin lira
kazanç sağlandı. 

IETT’DEN SU TASARRUFUIETT’DEN SU TASARRUFUIETT’DEN SU TASARRUFUIETT’DEN SU TASARRUFUIETT’DEN SU TASARRUFUIETT’DEN SU TASARRUFU
İETT, bir yılda tükettiği suyun yüzde 40’ını geri dönüştürüyor.
Yılda ortalama 84 bin metreküp su tasarrufu yapıyor

Uğur Mumcu
unutulmadı

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu,
ölümünün 27'nci yıl dönümünde evinin
önünde düzenlenen törenle anıldı

ANKARA'DA 24 Ocak 1993 tari-
hinde evinin önünde otomobiline
konulan bombanın infilak ettiril-

mesi sonucu öldürülen Uğur Mumcu için
tören düzenlendi. Uğur Mumcu Sokağı'nda
düzenlenen törene Uğur Mumcu'nun eşi
Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu, oğlu
Özgür Mumcu'nun yanı sıra CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Meclis
Başkanvekili Levent Gök, CHP'li çok sayıda
milletvekili ve vatandaşlar katıldı. Mumcu ai-
lesi ve Kemal Kılıçdaroğlu, önce Uğur
Mumcu Parkı içindeki Faili Meçhuller Anı-
tı'na, sonra da Mumcu'nun hayatını kaybet-
tiği alana karanfil bırakarak, mum yaktı.
Mumcu'yu sevenler yazdıkları şiirleri ve onun
fotoğrafları ile eski daktilo ve bilgisayar ile
çok sayıda gazeteyi de anıta bıraktı. Daha
sonra Mumcu için saygı duruşunda bulu-
nuldu.

Açtığı yoldan yürüyeceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, anma etkin-
liğinden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, Uğur Mumcu'nun bir bilim insanı,
gazeteci, aydın, emekçi ve kuvayi milliyeci ol-
duğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Hainler onu
yok etmeye çalıştılar; ama o düşünceleriyle
yaşıyor. Onu her yıl saygıyla ve sevgiyle anı-
yoruz, anmaya da devam edeceğiz. Buraya
gelen insanlar da aynı düşüncelerle buraya
geliyorlar. Onun bütün düşüncesi yolsuzluk-
lardan arınmış, demokratik bir Türkiye'ydi.
Aynı amacı aynı çerçevede sürdürüyoruz ve
mücadelesini yapıyoruz. Hiç kimse Uğur
Mumcu’nun açtığı yoldan yürüyüşümüzü
engelleyemez. Bu kararlılıkla yolumuza
devam ediyoruz ve edeceğiz” dedi. 

Okul stresini attılar
ESENYURTBelediyesi’nin öğrencile-
rin yarıyıl tatilini daha eğlenceli ve
dolu geçirebilmeleri için düzenlediği,

‘Sömestir Şenliği’nde minikler doyasıya eğle-
nerek okul stresini attı. Esenyurt Belediyesi
Kültür İşleri Müdürlüğü, yarıyıl tatiline giren
Esenyurtlu öğrenciler için Sömestir Şenliği dü-
zenledi. Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen etkinliğe
öğrenciler yoğun ilgi
gösterdi. Şenliğe ka-
tılan Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, gös-
terileri miniklerle
birlikte izledi. Şen-
liğe aileleriyle birlikte
katılan çocuklar,
sahneye çıkıp şarkı-
lar söyledi, Erkan
Obüs’ün animasyon
ve jonglör gösterilerini ilgiyle izledi. Etkinlikte
ebeveynleriyle birlikte sahnede yarışan çocuk-
lar, Erkan Obüs ve Kukla Çilli’nin gösterisiyle
kahkahalara boğuldu. Miniklere, ücretsiz ola-
rak pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı da
yapıldı.

Sizin için çalışacağız

Şenlikte konuşma yapan Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Bundan sonra
hep böyle etkinliklerimiz olacak. Siz çalışıp
okulunuzu başarıyla bitireceksiniz biz de sizin
için etkinlikler düzenleyeceğiz. Hepiniz çok de-
ğerlisiniz. Sizler bizim geleceğimizsiniz” dedi. 

REKABET
VE KATILIM
DARALTILDI
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB), 2019 Aralık dö-
nemi kurulan ve kapanan şirket

istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir
önceki aya göre kurulan şirket sayısı
yüzde 1,53 kurulan gerçek kişi ticari iş-
letme sayısı yüzde 44,97 kurulan koo-
peratif sayısı yüzde 0,98 oranında arttı.
Bir önceki aya göre kapanan şirket sa-
yısında yüzde 112,66, kapanan koope-
ratif sayısında yüzde 30,88 kapanan
gerçek kişi ticari işletme sayısında
yüzde 28,15 oranında arttı.

Kurulan şirket sayısı da arttı

Kurulan şirket sayısında geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 23,49 oranında
arttı. 2019 yılı Aralık ayında, 2018 yılı
Aralık ayına göre kurulan şirket sayısı
yüzde 23,49 kurulan kooperatif sayısı
yüzde 21,18 oranında artmış olup ku-
rulan gerçek kişi ticari işletme sayısı
yüzde 6,12 oranında azaldı. 2019 yı-
lında kapanan kooperatif sayısı, 2018
yılına göre yüzde 17,10 oranında
azaldı. 2019 yılında 2018 yılına göre
kapanan şirket sayısı yüzde 5,04 kapa-
nan gerçek kişi ticari işletme sayısı
yüzde 0,36 oranında artmış olup kapa-
nan kooperatif sayısında yüzde 17,10
oranında azalış gözlendi.

En fazla İstanbul'da kuruldu

Aynı dönemde kurulan toplam 7 bin
952 şirket ve kooperatifin yüzde
83,92'si limited şirket, yüzde 14,79'u
anonim şirket, yüzde 1,30'u ise koope-

ratif oldu. Şirket ve kooperatiflerin
yüzde 41,34'ü İstanbul, yüzde 10,06'sı
Ankara, yüzde 6,75'i İzmir'de kuruldu.
2019 Aralık ayında kurulan şirketlerin
sermayelerinin toplamı, bir önceki aya
göre yüzde 175,41 oranında arttı. 2019
yılında toplam 85 bin 263 şirket ve
kooperatif kuruldu. Bu dönemde kuru-
lan toplam 72 bin 641 limited şirket,
toplam sermayenin yüzde 72,12'sini,
11.447 anonim şirket ise yüzde
27,88'ini oluşturdu. Aralık ayında ku-
rulan şirketlerin sermayelerinin top-
lamı, Kasım ayına göre yüzde 175,41
oranında arttı. 2019 Aralık ayında şir-
ket ve kooperatiflerin 2 bin 742'si tica-
ret, bin 185'i imalat ve 763'ü inşaat
sektöründe kuruldu. Bin 230 gerçek
kişi ticari işletmesi ise ticaret sektö-
ründe kuruldu. 2019 Aralık ayında şir-
ket ve kooperatiflerin 2 bin 742'si
ticaret, bin 185'i imalat ve 763'ü inşaat
sektöründe kuruldu. 2019 Aralık
ayında kurulan gerçek kişi ticari işlet-
melerinin; bin 230'si toptan ve pera-
kende ticaret motorlu taşıtların ve
motosikletlerin onarımı, 618'i inşaat,
415'i imalat sektöründe oldu. Bu ay ka-
panan şirket ve kooperatiflerin; 752'si
toptan ve perakende ticaret, motorlu
taşıtların ve motosikletlerin onarımı,
371'i inşaat, 256'sı imalat sektöründe
oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari
işletmelerinin 734'ü toptan ve pera-
kende ticaret, motorlu taşıtların ve mo-
tosikletlerin onarımı, 398'i inşaat,
179'u imalat sektöründe oldu.

2019 yılı Aralık ayında kurulan şirket sayısı bir
önceki aya göre yüzde 1.53 artarken, kapanan
şirket sayısı yüzde 112.6 arttı. Ayrıca kapanan
kooperatif yüzde 30,88, kapanan gerçek kişi
ticari işletme de yüzde 28,15 oranında arttı

HASTANEMİZ İHTİYACI 10 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

HASTANEMİZ İHTİYACI 10 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI 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 :2020/23440
1-İdarenin
a) Adresi :Kasap İlyas Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. 34098 

Kocamustafapaşa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124596450 - 2125292220
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma.istanbuleah@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :HASTANEMİZ İHTİYACI 10 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI

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

b) Teslim yeri :BİYOMEDİKAL DAYANIKLI TAŞINIR DEPO
c) Teslim tarihi :Mallar, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 (doksan) takvim günü içinde 

teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Kasap İlyas Mah.Orgeneral A.Nafiz Gürman 

Cad. Kocamustafapaşa-FATİH/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :17.02.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet
belgesi veya belgeler:
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun(TİTCK) 15.05.2014 tarih 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeli-
ğinde belirtilen "Satış Merkezi Yetki Belgesi" olması zorunludur. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belir-
ten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tü-
münü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu
aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
f) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici
niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve is-
teklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Mevzuatı gereği T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB), Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye  kayıt ve Sağlık Bakanlığı
ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) onayı gereken/istenilen ürünler ile bu ürünleri teklif edecek olan istekliler, TİTUBB'
a, (ÜTS)'ye kayıtlı ve onaylı olmalıdır. İstekliler ile teklif edecekleri ürünlere dair UBB belge yada internet çıktıları, firma tanımla-
yıcı numarasının ve Üretici Firmanın Bayisi olduğuna dair Belgelerin teklif dosyasında sunulması gerekmektedir.
Sağlık Bakanlığı ve/veya SGK onaylı/kayıtlı olmayan ya da hatalı/farklı ürün beyanı/içeriği/numarası veren isteklilerin teklifleri
değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Mevzuatı gereği UBB kaydı gerektirmeyen ürün/ürünler için ise istekliler bu durumu belirteceklerdir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın "Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi" ko-
nulu duyurularına  istinaden firmalarca verilen  ürün UBB'lerinin, ihtiyaç listemizde bulunan SUT Kodları ile eşleşmesi gerek-
mektedir. Aksi takdirde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Sözleşme sonrasında meydana gelecek SUT-UBB uyumsuzluğunun oluşması durumunda Kurum zararı yüklenici firmaya rücu
edilecektir.
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında,hizmet alımlarında veya kit  ve sarf karşılığı
hizmet alımlarında, aday veya isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na  (TİTUBB)'a veya Ürün Takip Sistemi
(ÜTS)'ye kaydının aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olma-
dığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS kaydı bulunması gerekmektedir.
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların satın alımlarında, hizmet alımlarında veya kit ve sarf karşılığı hizmet alımla-
rında, alımı yapılacak cihazların TİTUBB veya ÜTS'de tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işlemi tamamlan-
mış olması gerekmektedir.
Tıbbi Cİhaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların kullanıcılara ve uygulayıcılara yönelik olarak cihazla birlikte verilmesi gere-
ken bilgileri, kullanım klavuzları, etiketleri, bakım-onarım kitapçığı ve diğer açıklamalar Yönetmeliklere uygun olarak Türkçe ol-
malıdır.Türkçe etiket ve türkçe kullanım klavuzu  bulunmayan (Yönetmelikler gereği kullanım kılavuzu bulunması zorunlu tıbbi
cihazlar için) tıbbi cihazların muayene ve kabul işlemleri yapılmayacaktır.
Tıbbi Cihaz alımlarında cihaza bağlı yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin satış sonrası teminine ilişkin 10 yıl tedarikçi
firma yükümlüdür.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler, teklif edecekleri cihazlara ait katalog veya benzeri teknik dokümanları teklif dosyasında sunacaklardır. Sunulan bu
dokümanların teknik değerlendirmeye esas yeterli seviyede bilgi içermesi gereklidir. Sunulan dokümanlar üzerinde teknik şart-
namelerin karşılık gelen maddeleri işaretlenerek belirtilecektir.
b) İstekliler, teknik şartnameye cevap ve açıklamalarını madde madde yazılı olarak vereceklerdir.
c) İlgili birimin isteği halinde demonstrasyon işlemi yapılacaktır.Verilen süre içerisinde beyan edilen belge ve bilgileri doğrula-
yan belgeleri sunmayan veya numune değerlendirilmesi ve demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme-
yen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat
avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi- SATINALMA SERVİSİ 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 sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat söz-
leşme 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. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1121210)

Yabancı ortak sermayeli
şirket sayısı 968 oldu
2019 Aralık ayında kurulan 103 Kooperati-
fin 45'i konut yapı kooperatifi, 16'şar adet
olmak üzere işletme kooperatifi ve tarım-
sal kalkınma kooperatifi 7'si ise küçük sa-
nayi sitesi yapı kooperatifi olarak kuruldu.
2019 yılında kurulan 1.161 kooperatifin
468'i konut yapı kooperatifi, 188'i tarımsal
kalkınma kooperatifi, 162'si işletme koo-
peratifi olarak kuruldu. 2019 yılı Aralık
ayında kurulan 968 yabancı ortak serma-
yeli şirketin 548'i Türkiye, 82'si İran, 31'i

Suriye ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 968
yabancı ortak sermayeli şirketin 99'u ano-
nim, 869'u limited şirket oldu. 2019 yılında
kurulan şirketlerin bin 480'i belirli bir mala
tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ti-
caret, 772'si gayrimenkul acenteleri, 646'sı
lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faali-
yetleri sektöründe kuruldu. Kurulan ya-
bancı ortak sermayeli şirketlerin toplam
sermayelerinin yüzde 83,25'ini yabancı
sermayeli ortak payını oluşturdu.

Çin ekonomisini
Corana vurdu
S&P'nin yaptığı bir değerlendirmeye göre Çin'in Wuhan
kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona
virüsü krizi böyle devam ederse Çin'in ekonomik
büyümesi olaydan yüzde 1.2 puan etkilenecek

Çin’inWuhan kentinde or-
taya çıkan corona virüsü
(2019-nCoV) nedeniyle ha-

yatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yük-
seldi. Çin medyası, hayatını
kaybedenlerin neredeyse yarısının 80
yaşın üzerinde olduğunu duyurdu.
S&P tarafından yapılan açıklamaya
göre Çin'deki corona virüsü salgını
devam ederse ülke ekonomisinin büyü-
mesi de zarar görecek. Çin 2019 yılında
yüzde 6.1 büyüyerek son 29 yılın en

düşük büyüme rakamını görmüştü.

Dünya için de risk

Financial Times'ta yer alan ve S&P ta-
rafından yapılan tahmine göre karan-
tina ve hastalığın yayılma hızı sürdüğü
sürece Çin’in büyümesi 2020 sonu için
beklenenden yüzde 1.2 puan daha az
olabilir. Dünyanın en büyük ikinci eko-
nomisi olan Çin’in büyümesinde yaşa-
nacak bir sapma, dünya ekonomisi ve
ticareti için de bir risk unsuru.

Bir önceki aya 
göre kurulan 
şirket sayısı yüzde
1,53 oranında 
artarken bir önceki
aya göre kapanan
şirket sayısında
yüzde 112,66 
oranında artış oldu.

KEPENKLER 
INDIRILDI!
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D ünya Ekonomik Forumu(WEF), İsviçre'nin
Alp dağlarının eteğinde bir kasaba olan
Davos’ta toplandı. Davos toplantıları kı-

saca dünya oligarklarının bir araya geldiği ve geçen
yılın muhasebesinin yapıldığı, gelecek yılın ise plan-
larının yapıldığı bir uluslar arası eko-politik plat-
form/buluşmadır.  WEF, bu yıl 50. yıl dönümü
toplantısına ev sahipliği yaptı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 yıllık toplan-
tısında 117 ülkeden temsilciler katılıyor. Davos'a
bankacılar, finansörler, politikacılar ve yatırımcılar
katılıyor. WEF toplantısında Bank of America,
Black Rock, Citi, Goldman Sachs, HSBC ve Rus
kreditör bankası Sberbank'tan altı temsilci yer ala-
cak. Beş kişilik delegasyon gönderen 17 bankacı ve
yatırım şirketi de var. Bunlar arasında Barclays,
Bridgewater Associates, JPMorgan Chase, Lazard,
Paypal, Brezilya Banco Bradesco ve Rusya VTB yer
alıyor.

Apple, Google, Facebook, Microsoft, Huawei,
Volkswagen, Siemens, UPS, Maersk, Engie, Rena-
ult, Airbus, Total, Eni, Barclays, HSBC, JP Mor-
gan, Citi, IBM, Morgan Stanley, Coca-Cola, Pepsi, ,
Procter & Gamble, Qualcomm, Soros, Carlyl,
Bayer, Deutsche Bank, Henkel, Tata, Hitachi, Mit-
subishi, Alibaba, Gazprom, Saudi Aramco, Novar-
tis, Nestle Goldman Sachs, Axa, Uber ve Walmart
gibi şirketlerin sahipleri veya en üst yöneticileri de
Davos’ta yer aldı.

91 ülkeden hükümet temsilcilerinin katıldığı Dev-
let başkanı veya hükümet başkanı olarak listelenen
53 katılımcı vardı. En fazla katılımcı Bern ve Brük-
sel'den sonra 15 katılımcıyla Riyad, 12 katılımcıyla
Washington ve 8 katılımcıyla Londra ve Pekin’den
geliyor.Dünya servet sahiplerinin 2019 yılında ser-
vetleri %25 arttı. 2.153 milyarderin serveti, dünya-
daki 4,6 milyar insandan daha fazlaydı.

WEF’in kurucusu Klaus Schwab, örgütün Man-
hattan ofisinde verdiği bir röportajda ’’Dünya’nın
kritik bir yol ayrımında olduğu’’ konusunda uyardı.
Schwab ’’Açık sınırlar, liberal demokrasi ve serbest
piyasalar tüm dünyada tehdit altında. Bunun yerine,
yükselen milliyetçilik, otoriterlik ve Batı kapitaliz-
mine rakip bir Çin ekonomik sistemiyle şekilleni-
yor’’ dedi. Dolayısıyla sistem ya çatırdayıp
yıkılacak,(ki süreç oraya gidiyor) veya kendisini res-
tore edip yoluna yeni argümanlarla devam edecek.

Bu yılki gündem, artan borç, Çin'in yükselişi,
Brexit ve iklim değişikliğini içeriyor. Kısacası, zen-
gin seçkinler de Schwab'ın uzun süredir savunduğu
küreselleşme ideolojisinin ölümünden endişe duyu-
yorlar. Yıllar içinde Davos, şirketlerin daha iyi ol-
maları için yüksek vaatlerde bulunduğu bir yerdi;
bugün için yetersizlik gösterdi. Katılımcılar tarafın-
dan, dünyayı değiştiren olayların pek konuşulmadığı
ve ilgilenilmediği yönünde eleştirildi. Örneğin vergi
kaçakçılığı konusu hiç gündeme gelmiyor. Katılımcı-
ların erkek egemen olması eleştirilerin başında geli-
yor. Gizli toplantılar esrarını koruyordu.

Katılımcılar, yapısal reformun eşitsizliği veya
iklim değişikliğini nasıl etkileyebileceğinden ziyade,
bireylerin yaşamlarını nasıl değiştirebileceğini öğ-
renmek istiyorlar. Bu yıl katılımcılar arasında genç
iklim aktivisti Greta Thunberg de bulunuyordu. Bu
sefer sakin bir görüntü verse de; katılımcılar ara-
sında bir karşılığı yoktu. Katılımcıların devlet baş-
kanı ve finansçı-ekonomist olduğunu
düşündüğümüzde meseleye realist ve kapitalist bak-
tıklarından ötürü Thunberg, sadece uluslar arası
medya açısından bir magazin figüründen öteye 
geçemiyordu.

2020 için yeni trendler, cinsiyet eşitliğinin ve çe-
şitliliğinin ana temalar olarak ortaya çıktığı 2019'a
göre biraz değişti, ancak iklim değişikliği, yenilene-
bilir kaynaklar ve sürdürülebilirlik, jeopolitik ile bir-
likte toplantıların büyük bir parçası olarak kaldı.
400'e yakın açık ve kapalı oturumla gerçekleştirildi.

Davos toplantısı sadece dört gün sürüyor, ancak
orada başlayan çalışmalar Dünya Ekonomik Foru-
mu'nda tam zamanlı personelin desteğiyle yıl bo-
yunca devam ediyor. Bu yıl, iklim değişikliğine
odaklanıldı. Girişimler arasında, bir trilyon ağaç
dikmek, bir milyar insana yeni beceriler kazandır-
mak ve işletmelerin sadece hissedarlara değil tüm
paydaşlarına nasıl hizmet ettiğini ölçmenin yeni bir
yolu vurgulandı.

Özetle davos eski ruhunu geri arıyor. Çünkü
Davos olmadan iş dünyasının nerede olacağını hayal
etmek zor görünüyor. Dünyanın geldiği bu kaos ve
kriz atmosferi Davos’a da yansımış durumda. Oli-
garklar, kendilerini bir toplumsal muhalefet ve öfke
dalgası ile kuşatılmış görüyorlar. Çünkü İnsanlar,
kendilerine ihanet ettiklerine inandıkları ekonomi
'seçkinleri'ne karşı başkaldırıyor.

Nitekim Şili'den Porto Riko'ya, Sudan'dan Ceza-
yir'e, Fransa’dan Çekya’ya, Irak'tan Lübnan'a, Hong
Kong'dan Hindistan'a ve ABD'den Kolombiya ve
Meksika'ya kadar 2019 yılına damgasını vuran kü-
resel ölçekli toplumsal protestolar dalga dalga 
yükseliyor.

drhusamettin@hotmail.com 

Hüsamettin ASLAN

Davos, ruhunu arıyor

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve

Merkel Türk-
Alman 

Üniversitesi
kampüs açılışını

gerçekleştirdi. 
Erdoğan Merkel'e
ayna hediye etti. 
Merkel hediyeyi 

kaldırarak 
salondakilere

gösterdi. Ardından
iki lider açılış 

kurdelesini kesti. 
Kurdele kesiminin

ardından Merkel'in
bir kurdeleyi

pantolonunun 
cebine koyduğu 

görüldü

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Almanya Başbakanı Angela
Merkel ile birlikte Türk-Alman

Üniversitesi kampüs açılışını gerçekleştirdi.
Beykoz'daki üniversitenin açılışına Erdo-
ğan ve Merkel'in yanı sıra, Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Söz-
cüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yer-
likaya, Türk Alman Üniversitesi Rektörü
Halil Akkanat, Türk Alman Üniversitesi
Konsorsiyumu Başkanı Prof. Dr. Rita
Süssmuth da katıldı.

Mültecilerin eğitimi

Açılış töreninde bir konuşma yapan Al-
manya Başbakanı Angela Merkel, "Dün-
yada hiçbir şey bireylerin eğitimi kadar
önemli değildir. Yüksek ahlakın en önemli
noktası kendini eğitmektir. Burada eğitim
alanlar, farklı kültürlerden bir araya geliyor.
Karşılıklı anlayışa güvene sahip olmak için
önemli bir koşul. Bu da birlikte yaşamak
için önemli bir koşul. Açık olmak sadece
bireyleri ilerletmekle kalmayıp, toplumu da
ilerletiyorlar. Ülkelerimiz arasındaki ilişki-
lere de değer katıyorlar" dedi. Merkel, mül-
tecilerin eğitimine dikkat çekerek, "Türkiye
bugün de milyonlarca Suriyeli mülteciye sı-
ğınma imkanı sağlıyor. Bu çabalar bizim
teşekkürümüzü ve takdirimizi hakkediyor.
Mülteciler için eğitim çok önemli çünkü
daha iyi bir gelecek için umut veriyor. Ülke-
lerine döndüklerinde, bu ülkenin inşasına
katkıda bulunabilirler veya geldikleri ülkeye
daha iyi uyum sağlamalarını sağlar. Bu ko-
nuda da Avrupa'nın ve Almanya'nın deste-
ğiyle önemli çabalar sarfediyor. Burada
HOPS Suriye Programı veya Alman Aka-
demik değişim programına destek veriliyor"
diye konuştu.

7 bin öğrenci alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde
yaptığı konuşmasında ilk olarak Almanya
Başbakanı Angela Merkel'i Berlin Konfe-
ransı'ndan 5 gün sonra Türkiye'de ağırla-
maktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Erdoğan, "Türk-Alman Üniversitesi ülkeler
arasında bilim, kültür ve teknolojik iş birli-
ğini geliştirmek amacıyla 10 Nisan 2010'da
kuruldu. 2013-2014 akademik yılında baş-
layan üniversite kısa sürede akademik iş
birliğinin lokomotiflerinden biri haline
geldi. Çift dilli eğitim veren üniversite 5 fa-
külte, 1 yüksekokul ve 2 enstitü ile Türki-
ye'nin saygın eğitim kurumlarından biri
olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Üniversite 2013 yılında 99 olan öğrenci sa-
yısını 2019 yılında 2 bin 385'e ulaştırdı.
Kapasite olarak 7 bine kadar öğrenci alabi-

leceğiz. 64'ü yabancı olmak üzere, 237
akademik personelle eğitim veren Türk-
Alman Üniversitesi, öğrencilerine kendile-
rini çok farklı alanlarda geliştirebilecekleri
uluslararası bir ortam sağlıyor. Üniversite-
mizin iş dünyasıyla tesis ettiği yakın diya-
log sayesinde, mensuplarına Alman
kuruluşlarında staj yapma imkanı tanıma-
sını da önemli bir ayrıcalık olarak görüyo-
rum. Üniversitemiz bünyesinde faaliyete
geçecek teknopark yoluyla sanayi kuruluş-
larıyla iş birliğinin daha da güçleneceğine
inanıyorum. Bu teknoparkta hem Fraun-
hofer Enstitüsü'ne hem de Alman firmala-
rın Ar-Ge merkezlerine ev sahipliği yapmak
istiyoruz. Türk-Alman Üniversitesinin bu
seviyeye gelmesinde katkısı ve emeği olan
herkesi kutluyorum. İnşallah bizler de diğer
devlet üniversitelerimize olduğu gibi Türk-
Alman Üniversitesine gereken her türlü
desteği vermeye devam edeceğiz" şeklinde
konuştu.

Gelecek yüzyıla yatırım

"Siyasi hayatından önce Sayın Şansöl-
ye'nin bir bilim insanı olduğunu biliyoruz.
Ayrıca Sayın Merkel'in Türkiye ile Almanya
arasındaki gençlik değişim programları,
eğitim ve kültürel alandaki iş birliğine katkı-
ları 25 yılı aşıyor" diyen Erdoğan, "8 Nisan
1994 tarihinde imzalanan Gençliğe Yöne-

lik Politikalarda İşbirliği Protokolü'nü
Sayın Merkel'in dönemin Federal Gençlik
ve Kadın Bakanı olarak ülkesi adına imza-
ladığını hatırlıyoruz. Sayın Merkel nez-
dinde Alman makamlarına üniversitemizi
sahiplendikleri için ülkem ve milletim adına
teşekkür ediyorum. Bir buçuk asırlık Alman
Lisesi gibi, Türk-Alman Üniversitesinin de
Türk ve Alman dostluğunun bir sembolü
haline gelmesini özellikle diliyorum. Tür-
kiye yükseköğrenim alanında özellikle son
yıllarda büyük başarılara imza atmıştır.
Üniversite sayımızın 76'dan 207'ye, öğre-
tim elemanı sayımızın 70 binden 170 bine,
öğrenci sayımızın da 1,6 milyondan 8 mil-
yona yükselmiş olması, bu başarının en
bariz ifadesidir. Bir yıl sonrasını düşünü-
yorsan tohum ek, 10 yıl sonrası için ağaç
dik, 100 yıl sonrayı düşünüyorsan insan ye-
tiştir. Bu anlayışla ülkemizin gelecek yüzyı-
lına yatırım yapıyoruz. İstikbalimizin
teminatı olan gençlerimize, ailelerine yük
olmadan üniversite eğitimlerini tamamla-
maları için her türlü desteği veriyoruz. Bir
dönem ülkemizde marjinal odakların sü-
rekli istismar ettiği, yıllarca protestolara
konu olan üniversite harçlarını malum biz
kaldırdık. Lisans öğrencilerimizin kredi
burs desteğini 2020 yılı itibarıyla 550 liraya,
yüksek lisansta bin 100 liraya, doktorada
bin 650 liraya yükselttik. Yurtlarda kalan

öğrencilere aylık 420 lira da beslenme yar-
dımı yapıyoruz. Ülkemizdeki yükseköğre-
tim seviyesinin hem nicelik hem de nitelik
olarak yükseltilmesi amacıyla çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. 

Öğrenci sayısı 172 bin oldu

Uluslararası öğrenci sayısının her geçen yıl
artıyor olmasının Türkiye'nin bu alanda
küresel bir marka olma yolunda ilerlediğine
işaret olduğunu belirten Erdoğan, "Ulus-
lararası öğrenci sayısının 15 binden 172
bine ulaştı. Türkiye bursları yanında kendi
imkanlarıyla çeşitli üniversitelerimize gelen
öğrenci sayısındaki büyük yükseliş, ülkemi-
zin yükseköğrenimdeki cazibesinin de arttı-
ğını gösteriyor. ABD, Avusturya, İtalya,
Çin, Kore, Balkanlar ve Türk Cumhuriyet-
lerinden gelip Türkiye'de doktorasını, yük-
sek lisansını yapan öğrenciler var.
Üniversitelerimizdeki nitelikli akademik
personel ihtiyacını karşılamak üzere her yıl
yurt dışına dünyanın en iyi okullarında öğ-
renim görmek üzere ciddi miktarda öğrenci
gönderiyoruz. Sadece bizim yurt dışına git-
miş vatandaşlarımızın değil, diğer ülkelerde
yetişmiş bilim adamlarının, araştırmacıla-
rın, akademisyenlerin de ülkemize gelmesi-
nin yolunu açıyoruz. Beklentimiz,
ülkemizin nitelikli yabancı öğretim eleman-
ları için de cazip hale gelmesi, bir başka ifa-
deyle beyin göçünün çekim merkezlerinden
biri durumuna dönüşmesidir. Türk-Alman
Üniversitesi de bu vizyon çerçevesinde or-
taya çıkan ve başarılı bir şekilde uygula-
maya konulmuş olan bir projedir. Aynı
şekilde ülkemizde Türk-Japon Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi, Türk-İtalyan Üni-
versitesi gibi ortak üniversitelerin kurulma-
sına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bu
çalışmaların en kısa zamanda olumlu bir
şekilde sonuçlandırılmasını temenni ediyo-
ruz. Türk-Alman Üniversitesinin başarısı,
bu anlamda yeni ortak üniversitelerin kuru-
luş süreçlerinde örnek teşkil edecektir. Bu
vesileyle ülkemizde daha fazla Alman va-
tandaşının yükseköğrenim görmesini ve
daha fazla öğretim görevlisinin araştırma
faaliyetlerinde bulunmasını arzu ettiğimizi
de vurgulamak isterim" diye konuştu.

Kurdeleyi cebine koydu

Açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan Merkel'e ayna he-
diye etti. Merkel hediyeyi kaldırarak salon-
dakilere gösterdi. Türk Alman Üniversitesi
Rektörü Prof Dr. Halil Akkanat da
Erdoğan ve Merkel'e hediye taktim etti. 
Ardından iki lider açılış kurdelesini kesti.
Kurdele kesiminin ardından Merkel'in bir
kurdeleyi pantolonunun cebine koyduğu
görüldü. DHA

ERDOĞAN’DAN 
MERKEL’E AYNA

Konuşmasında Libya konusuna da değinen
Erdoğan, "2 bin 400'den fazla kişinin ölü-
müne, 7 bin 500'den fazlasının yaralanma-
sına sebep olan, ayrıca 300 binin üzerinde
Libyalıyı yerlerinden eden bu krizi sonlan-
dırmak en büyük hedeflerimizden. Bu hedef
doğrultusunda dost ve müttefik Almanya ile
güç işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığımız
ateşkes çağrısı 19 Ocak'ta düzenlenen Ber-
lin Konferansı önünü açtı. Almanya Federal
Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel nez-
dinde tüm Alman makamlarına ev sahiplik-
leri için de teşekkürler. 55 maddeden
oluşan barış planı Libya'da siyasi
istikrarın yeniden tesisi yö-
nünde önemli bir adım.
Ancak bu planın başa-
rısı alınan kararların
sahada uygulamaya
geçirilmesine bağlı-
dır. Bu konuda özel-
likle darbeci Hafter
ve destekçileri üze-
rinde baskı kurulması
önem arz ediyor. Dün-
den itibaren Trablus'taki

sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıların
artması, Mitika Havalimanının hedef alın-
ması kimin barıştan kimin de kan ve göz
yaşının sürmesinden yana olduğunu gös-
termiştir. Son bir kaç haftada yaşadıkları-
mız Libya için bir turnusol olmuştur. Bu
gerçekler ışığında uluslararası toplumun
Suriye'de düştüğü hataya özellikle Libya'da
düşmemesini temenni ediyorum. Libya ile
5 asırlık tarihi, beşeri ve kültürel ilişkileri
olan bir ülke olarak duruşumuz nettir. Lib-
yalı kardeşlerimizin barışı huzuru ve gele-
ceği için bu zor zamanlarında onların
yanında olmayı sürdüreceğiz. Tıpkı Berlin

Konferansında olduğu gibi barış
için, çözüm için, kan ve göz

yaşının durması için atılan
adımları güçlü bir şe-

kilde destekleyeceğiz.
Bu süreçte Alman
dostlarımızla 
yakından çalışacak,
inşallah ortak menfa-
atlerimiz doğrultu-

sunda ilişkilerimizi
geliştireceğiz" şeklinde 

konuştu.

LİBYA’DA BARIŞ SAĞLANMALI

Merkel’e hediye edilen aynanın Topkapı Sarayı’nda 
sergilenen Murassa Ayna’dan esinlenerek tasarlandığı, 
24 ayar altın yaldız ve renkli cam baloncuklar kullanarak 
dekorlandığı öğrenildi. Sadece 1999 adet olarak 
üretilen ve Paşabahçe stoklarında kalmayan aynanın 
fiyatı ise 2 bin 395 lira.

Yüksek Seçim 
Kurulu'nun (YSK) yeni

başkanı Muharrem
Akkaya oldu. Akkaya, 

“7 senedir YSK
Başkanlığı yapmış bir

kişiden bu görevi 
devralmaktan onur ve

gurur duyuyorum.
Başkanımızın bilgi ve

tecrübelerinden her
zaman faydalanmak 

isterim” dedi

GÖREV süreleri dolan YSK Baş-
kanı Sadi Güven ile 5 üye bugün
YSK'ya veda etti. Yargıtay ve Da-

nıştay’da yapılan seçimler sonucunda YSK
üyeliğine seçilen Ahmet Yener, Mahmut
Akgün, Orhan Usta, Ali Ürker, Battal Öğüt ve
Ekrem Özübek ise yemin ederek yeni görevle-
rine başladı. Kurul toplantısı öncesinde kurum
personeliyle vedalaşan Sadi Güven, yeni üye-
lere de çiçek vererek başarılar diledi.

11 üyeden 8'i destekledi

Yeni üyeleriyle ilk kez toplanan YSK, başkanını
belirlemek üzere seçim yaptı. Başkanlık için

YSK üyeleri Muharrem Akkaya ve Cengiz To-
paktaş aday oldu. Kapalı zarf usulü oylama
sonucunda Akkaya, 11 üyeden 8'inin oyunu
alarak Başkan seçildi. Cengiz Topaktaş ise 3
oyda kaldı. Seçimin ardından devir teslim tö-
reni düzenlendi ve Sadi Güven koltuğunu Mu-
harrem Akkaya'ya devretti. Akkaya, Güven'i
YSK binasının çıkışına kadar uğurladı.

Tecrübeli bir isim

Uğurlama sırasında basın mensuplarının soru-
larını yanıtlayan Güven'in gözlerinin yaşlı ol-
duğu dikkat çekti. 7 senelik başkanlık görevi
zarfında 8 seçim yaptıklarını dile getiren

Güven, "Bu seçimlerin bir kısmını yeni başkan-
lığa seçilen değerli arkadaşım Muharrem Bey
ile birlikte yönettik. Tecrübeli bir isim" dedi.

Faydalanmak isterim

Yeni Başkanı Muharrem Akkaya ise "Yüksek
Kurul oylarıyla beni buraya layık gördü. Bu
önemli, onurlu bir görev. İnşallah ben de Sayın
Başkanım gibi görevi onurlu bir şekilde bitirip
bir meslektaşıma teslim ederim. 7 sene YSK
Başkanlığı yapmış bir kişiden bu görevi devral-
maktan ayrıca onur  duyuyorum. Başkanımı-
zın bilgi ve tecrübelerinden her zaman
faydalanmak isterim” ifadelerini kullandı. 

YSK BAŞKANI AKKAYA OLDU

Sadi
Güven Muharrem

Akkaya



B enim şu anki yaşımda arabasının al-
tına konulan bomba ile öldürülen Ga-
zeteci Uğur Mumcu, şu günlerde

gündemde olmayan Diyarbakır'da Emniyet
Müdürlüğü yaparken korumaları ile birlikte
uğradığı saldırı sonucu katledilen Gaffar
Okkan ve son olarak Diyarbakır Barosu Baş-
kanı Tahir Elçi'nin adeta canlı yayında orta-
dan kaldırıldığı ülkemde aydınlatılması
beklenen faili meçhul cinayetler unutulurken
bu ve bu tür önemli konuları araştırması, or-
taya çıkarması gereken meclisteki 600 millet-
vekilinin bakanlarla görüşemediğini
konuşuyoruz.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı iken gi-
zemli bir şekilde düşen helikopter de yine bir

meslektaşımla birlikte hayata göz yuman
Muhsin Yazıcıoğlu, Ardahanlı Berfo Ananın
gözü arkada gittiği oğlu Cemil Kırbayır, Kürt
yazar Musa Anter ve daha nicelerinin kim
veya kimler tarafından taşeronlar aracılığı ile
ortadan kaldırıldığını ve bunların neden faili
meçhul kaldığını sorgulanması, aydınlatılması
beklenen ülkemde milletin vekillerinin bakan-
larla görüşemediği gibi milletin kendisinin en
küçük bürokratla görüşüp, görüşemediği de
çokta konuşulmazsa da zar/zor ziyaret edilen-
lerinde iade-i ziyareti seçimden seçime akılla-
rına getirdikleri de diğer bir gerçek..

Milletvekillerinin bakanlarla, biz halk, mil-
letin bürokratlarla ya da yerel seçilmişlerle
görüşemediği, bu ve bundan daha önemli ko-

nuları yazmaktan, söylemekten çekinen bir
basın/medyanın bulunduğu ülkemde körler sa-
ğırları ağırlarken hala kötü durumda olan
ekonomi için alınan 24 Ocak kararlarını ha-
yata geçiren sağ görüşlü hükumetlerin aynı
tarih olan 24 Ocak 1993 yılında bir pazar sa-
bahı öldürülen Gazeteci Uğur Mumcu ve
diğer faili meçhul cinayetleri çözeceğine ne
kadar inanılması gerektiğini geride kalan yıl-
lara ve o yıllarda yaşananların kısa süre
içinde unutulmasına bakmak yeter ve 
artar bile.

Evet milletvekillerinin atanmış denen ba-
kanlarla, milletin kendisinin bürokrat ve yerel
idarecileri ile görüşemediği ülkemde, değil
Uğur Mumcu'yu öldüren, öldürtenleri bulmak
onca faili meçhul cinayet ve olayı çözmeye
kalkmak yürek ister.

Yani öldürülenler üzerinde siyaset yapmaya
devam ederken bu ölenlerin hemen hepsinin
bu ülkenin bir adım ileri gitmesi için can ver-
dikleri de akıllara gelmez milletvekillerinin
bakanlar ile, milletin bürokratlarla görüşeme-
diği şu güzelim ülkemde kar varken karlı Da-
vos'ta yapılan ekonomi konferansında ülkeye
çare bulmaya çalışmak gibi.

Ardahan Davos olabilir...

Ardahan'ın valileri arasında bulunan Mus-
tafa Tekmen’in Posof’u ilk ziyaretinde yaptığı
açıklamayı hatırlatan Davos’da ki görüşme-

lere katılan başbakanın bembeyaz dağlara
bakan camın kenarında açıklama yaparken,
‘Zamanın Valisi Tekmen’in dediği gibi Arda-
han Davos Olamaz mı?’ diye bir kez daha
kendi kendime sordum.

Başta Ardahan Belediyesi olmak üzere va-
lilik, Üniversite, Basın ve ünlü, ünsüz dernek-
lerimizin sıkça gündemde tutmaya çalışması
gereken bu önemli konuyu Ankara’ya anlat-
mak gerekir..

Evet, havaalanı isteyen ancak ilgisizlikten
bu derdine derman bulamayan Ardahan
Davos olabilir mi?

Bilmem ama başbakanın CHP Genel Baş-
kanını da davet ettiği Davos’u ikiye katlaya-
cak olan Ardahan’ın kış turizmi konusunda
geniş çaplı bir çalışma yapması ve bu yönde
salonlar, oteller, alanlar yapmalı ve bu yönde
hazırlanmalıdır.’ diyorum.

Bakanlarla görüşemiyoruz...
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi'ni uyaran Sayıştay de-
netçileri, ilçe belediyelerinin yasa dışı olarak otopark
işletmeciliği yapmasına son verilmesini istedi.  Sayış-

tay'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı denetim ra-
porunda konuyla ilgili olarak 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanu-
nu'na atıf yapıldı. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanu-
nu'nda “Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya
yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetle-
rini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su
ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu ta-
şıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini,
zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile kara-
yolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde
araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya
kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzen-
lemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.” hükmü yer
alıyor.

Hapis ve para cezası

Sayıştay, kanunun bu maddesine işaret ederek “Büyükşehir
belediyelerinde, ilçe belediyelerin yol üstü otopark işletebil-
mesi mümkün değildir” dedi. İBB sınırları içerisinde oto-
park işletmeciliğinin İSPARK tarafından yapıldığına dikkat
çekilerek, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun “Park
ücretinin alınması, araçların çektirilmesi ve kaldırılması ile
muhafazası” başlıklı 79'uncu maddesi hatırlatıldı: “Kara-

yolu üzeri park yerindeki araçlar için park ücreti, yetki ve
sorumluluk alanına göre park yerini tespite yetkili idarece
veya bu idare tarafından işletme izni verilen gerçek veya
tüzel kişilerce alınabilir. Bunlar dışında hiçbir gerçek veya
tüzel kişi herhangi bir şekilde park ücreti alamaz. Erişme
kontrollü karayolları hariç olmak üzere büyükşehirlerde
yetkili idareler, büyükşehir belediyeleridir. Birinci fıkra hük-
müne aykırı olarak park ücreti alan veya almaya teşebbüs
edenler, fiilleri daha ağır bir ceza gerektiren bir suç oluştur-
madığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

3 ilçede yapılıyor

Sayıştay denetçileri,  ilçe belediyeleri tarafından yol üstü
otopark işletilmesi ve  işlettirilmesi halinde uygulanacak
cezai müeyyidelere dikkat çekerek, “İlçe belediyelerinden
Kadıköy Belediyesi tarafından 28, Maltepe Belediyesi tara-
fından 10 ve Ataşehir Belediyesi tarafından 9 soka, cadde
üzerinde yol üstü otopark işletildiği veya işlettirildiği tespit
edilmiştir. Söz konusu uygulama gerek 5216 sayılı Kanun
açısından gerekse 2918 sayılı Kanun açısından mevzuata
aykırıdır. İdare tarafından bu duruma ilişkin bir takım ya-
zışmalar yapılmasına karşın hatalı uygulamanın devam et-
tiği ve yasal yollara başvurulmadığı tespit edilmiştir”
denildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise verdiği cevapta
ilçe belediyelerinin yol üstü otoparklarla ilgili hukuki aykırı-
lıkların işlemlerinin giderileceği cevabını verdi. 

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 
Aynasız Fotograf Makinası İhalesi

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR  
İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler   
1- İş sahibi İdarenin; 
Adı : İstanbul Bilgi Üniversitesi (BİLGİ)
Adresi : Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 

Eyüpsultan İstanbul
Telefon numarası: 0212 311 66 08
Elektronik posta adresi: gulay.sapli@bilgi.edu.tr
İlgili personelinin Adı-soyadı/unvanı: Gülay Şaplı / Satınalma Sorumlusu  
2- İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin
edebilirler.
İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler 
İhale konusu işin;  
Adı: Aynasız Fotograf Makinası İhalesi
Tanımı: 3 adet Aynasız Fotograf Makinası
Kapsamı: İletişim Fakültesi ekipman deposunda öğrencilerin kullanımına sunulacaktır. 
Süresi: 90 Gün
İhaleye İlişkin Bilgiler 
1- İhale kayıt numarası: 2020002002
2- İhale usulü: Açık ihale
3- İhalenin yapılacağı adres: Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13  34060 Eyüpsultan İstanbul
4- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
5- Verilen teklifler teklif geçerlik süresinin uzatılması halinde gerek görülmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamaz.
6- İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır
ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
7- İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.
İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini 
1- İstekliler tarafından ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanla-
rın, İdarece onaylı ihale dokümanını kendileri veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcileri ihale tarihinden
önce satın almaları zorunludur. 
İhale dokümanının görülebileceği yer internet sitesi:
https://www.bilgi.edu.tr/tr/ihaleler/
İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer:
Gürsel Mah. İmrahor Caddesi No: 29 Premier Kampüs Ofis İstanbul Bilgi Üniversitesi Ek Bina Kat:4 Kağıthane/İstanbul  
İhale doküman bedelinin yatırılacağı hesap numarası:

Banka adı : Garanti Bankası
Şube Adı : Beyoğlu Ticari
Şube kodu : 1671
Hesap no : 6298217
Iban No : TR12 0006 2001 6710 0006 2982 17
Hesap Adı : İstanbul Bilgi Üniversitesi

İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 20 TL
2- İhale dokümanı; bedeli yukarıda belirtilen banka hesabına “ 2020002002 numaralı İhale Evrak Bedeli” açıklaması ile
yatırılıp ödeme dekontu, ihale dokümanın satın alınabileceği adreste Satın alma Müdürlüğüne ibraz edilerek satın alı-
nabilir, posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz ve satın alınamaz, dekont ibraz etmeyen isteklilere ihale dokü-
manı teslim edilmeyecektir.
3- İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin
tamam olup olmadığını incelemek zorundadır. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamı-
nın aslına uygun olarak teslim alındığına dair form, “Dokümanlar arasında uyuşmazlık halinde Bilgi’deki aslı esastır.”
şerhiyle biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenerek satın alana imzalatılır.
4- İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.
Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
İhale (son teklif verme) tarihi: 03 Şubat 2020
İhale (son teklif verme) saati: 15:30
İhale komisyonu toplantı yeri: Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir 

Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul
İhale Dokümanının Kapsamı
1- İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği (İhale dokümanı kapsamında verilmeyecektir.)
b)  İdari şartname
c)  Teknik şartname.

d)  Sözleşme taslağı.
f)  Teklif formu
g) Kesin teminat mektubu 

2- İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine
ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında ön-
görülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
1- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler, yeterlik kriterleri, iş deneyimi kriterleri ve ihale belgelerinin sunuluş şekilleri
işbu ihaleye ilişkin yayınlanan idari şartnamede açıkça belirtilmiştir. 
2- İhaleye katılamayacak olanlar, ihale dışı bırakılma nedenleri ile yasaklı fiil ve davranışlar işbu ihaleye ilişkin yayınla-
nan idari şartnamede açıkça belirtilmiştir. 
DİĞER HUSUSLAR
Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanında elektronik
posta adresinin belirtilmesi ve bu adrese yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, BİLGİ tara-
fından elektronik posta yoluyla bildirim yapılabilir.
İhale sadece yerli isteklilere açıktır. 
İstekliler tekliflerini ihale konusu işin tamamı için verecektir.
İhale ile ilgili detaylı tüm bilgilere ihale dökümanlarından ulaşılabilir.
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış ol-
duğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez. 
Bu ilan metni ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan her türlü yazılı açıklama ihale dokümanının bağlayıcı
parçasıdır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1121206)

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

İstanbul’da bazı ilçe belediyelerinin yol üstü otopark işletmeciliği yapmasına
ve yaptırmasına Sayıştay’dan tepki geldi. Denetçiler, uygulamanın yasa dışı
olduğunu belirterek İBB'nin devreye girmesi gerektiğini söyledi

SAYISTAY IBB’YI
GÖREVE cAĞIRDI

Sayıştay'ın İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi (İBB) 2018 yılı denetim rapo-

runda çarpıcı bulgular yer aldı.
Bunlardan biri de İBB'nin iştiraki

olan İSPaRK'ın ücret tarifeleriyle
ilgili. Büyükşehir belediyelerine

sınırsız tarife belirleme yetkisi
veren bir düzenleme olma-

dığına işaret eden Sa-
yıştay denetçileri,

2464 sayılı
Belediye

Gelirleri
Kanu-
nu'na
dikkat
çekerek
İS-

PaRK'ın vatandaşlardan fazla ücret aldı-
ğını vurguladı.

Gün boyu tahsilat

Sayıştay denetim raporunda, “İBB tara-
fından İSPaRK aş'ye işlettirilen yol üstü
otopark tarifelerinin incelenmesi netice-
sinde mevzuatın belirlediği sınırlara
uyulmadığı görülmüştür. Öncelikle 2464
sayılı Kanun'un 56'ncı maddesinde belir-
tilen sınırlara göre yol üstü otoparkla-

rında işgal harcı ancak mesai saatleri
içinde tahsil edilebilecektir. ancak idare
adına İSPaRK aş'nin işlettiği yol üstü
otoparklarda gün boyu tahsilatın devam
ettiği görülmektedir. 
ayrıca parkmetre çalıştırılan yerlerde
işgal harcı tutarı saat başı en çok 2,5 tL,
diğer yerlerde ise saat başı en çok 1,25
tL olması gerekirken, İSPaRK aş tara-
fından uygulanan 0-1 saat arası yol üstü
park tarifesinin 10,00 tL'ye kadar çıktığı

görülmüştür” ifadelerine yer verildi. 

Alakasız savunma 

İBB ise savunmasında “2464 sayılı Ka-
nun'a göre ücretlerin belirlenmesi işinin
Kanun'un 97'nci maddesi kapsamında
yapılmakta olduğu, bu hususta Belediye
Meclisleri yetkili olduğu” cevabını verdi.
Sayıştay denetçileri ise buna karşılık
olarak “Söz konusu madde hakkında
özel hüküm bulunmayan hizmetler için
alınacak ücretlerden bahsetmektedir. Bu
manada konu ile alakası bulunmamak-
tadır” dedi. Sayıştay son sözünde
İBB'nin savunmasının geçerli olmadığını
belirterek, ücret tarifesinin kanunlara
uygun hale getirilmesi gerektiğini ifade
etti.

İSPARK’tan vatandaşa kazık
İstanbul’da cadde ve sokaklar da otopark işletmeciliği yapan İBB’nin
iştiraki İSPARK’ın vatandaşlardan 4 kat fazla ücret aldığı ortaya çıktı

Her parka bir kedi kafesi
Esenyurt Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanların daha korunaklı
barınmalarını sağlamak için ilçedeki parklara kedi kafesleri yerleştirdi

ESENYURT Belediyesi
Veteriner İşleri Müdür-
lüğü, kış aylarında

sokak hayvanlarının soğuk ve ya-
ğışlardan etkilenmemesi için çalış-
malarına devam ediyor. Ekipler,
sokakta yaşayan kediler için ilçede
bulunan parklara kafes yuvalar

yerleştirdi. Dört mevsim için
uygun olarak hazırlanan kedi ka-
fesleri hayvanların daha korunaklı
barınması için mevcut kedi evleri-
nin çevrelerine konuldu. Hayvan-
ların soğuk kış günlerini daha
rahat atlatabilmelerini ve diğer
hayvanlardan zarar görmeden

güvenli bir şekilde barınmalarını
sağlayan kafeslerde, kedilerin gire-
bileceği küçük kapılar yapılarak,
içerisine su ve mama kapları
kondu. Ekipler çalışmaların ilçe
genelindeki tüm parklarda devam
edeceğini ve köpek kulübelerinin
de arttırılacağını bildirdi.



2 5 yıl boyunca Zeytinburnu Beledi-
yesi Başkanlık binası olarak kulla-
nılan tarihi yapı, 18. yüzyılda

Osmanlı Dönemi'nde yapılıp Sultan
İkinci Mahmud döneminde Cebehane
Hastanesi, 1847 yılındaysa Halil Paşa ta-
rafından askeri hastane olarak tahsis
edildi. Cumhuriyet döneminde de yurt ve
tanzim satış deposu olarak hizmet veren
bina, 1984 yılında Zeytinburnu Belediye-
si'nin hizmet binası olarak kullanılmaya
başlandı. Tarihi yapının restorasyon çalış-
maları sırasında, altında M.S. 2. yüzyıla
ait mozaik yer döşemesi bulundu. Geçen
sene Mayıs ayında, mozaiğin yönünden
yola çıkılarak kazılar bina dışına da ta-
şındı. Kazılarda, binanın otopark ala-
nında mozaiğin devamı bulundu. Hala ne
kadar büyüklükte olduğu belirlenemeyen
ve tamamına ulaşılamayan mozaiğin
ucunun bulunması için çalışmalara
devam ediliyor. Öte yandan kazılar ile bir-
likte mozaiğe, daha önce İSKİ tarafından
yapılan kanalizasyon çalışmaları sıra-
sında zarar verildiği ortaya çıktı.

2. yüzyıl roma dönemine ait

Merkezinde dalga ve örgü motifi bor-
dürlü bir daire içine yerleştirilmiş sekiz
köşeli ana motif bulunan çok renkli mo-
zaiğin, arkeoloji uzmanları tarafından ya-
pılan ilk incelemelere göre M.S. 2. yüzyıl
Roma dönemine ait olduğu biliniyor. 25
yıl boyunca Zeytinburnu Belediyesi'nin
hizmet binası olarak kullanılan ve altın-
dan mozaik çıkan yapının tarihiyle ilgili
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arı-
soy, "Bu bina 18. yüzyılın sonlarında as-
keri hastane olarak yapılmış. 
Bir süre askeri hastane olarak kullanıldık-
tan sonra, Cumhuriyet döneminden
hemen önce askeri hastane fonksiyonun-
dan vazgeçilmiş. Sonra askerlik şubesi
olarak, daha sonra yurt olarak kullanıl-
mış. Cumhuriyet döneminin başlarında
tanzim satış deposu olarak da kullanıl-
mış. 1984'ten itibaren de Zeytinburnu
Belediye Başkanlığı olarak kullanıldı" ifa-

delerini kullandı.

Dışarıda da mozaik çıktı

Tarihi yapının 2014 yılında restorasyona
girmesinin ardından binanın altında ilk
mozaiğin bulunduğunu söyleyen Arısoy,
"Bu restorasyon sırasında, şimdi içinde
bulunduğumuz odanın altında teşhire
açık olan bölümde mozaik bulundu. Bu
mozaiğin arkeoloji uzmanlarının ilk ince-
lemelerine göre M.S. 2. yüzyıla, Roma
Dönemine ait olduğu belirlendi.
Şu mozaiklerin yönünden, dışarıda mo-
zaiklerin devam etme ihtimalinin güçlü
olduğu kanaatine vardık. İstanbul Arkeo-
loji Müdürlüğü'nün denetiminde geçen
sene Mayıs ayında bir deneme kazısı yap-
tırdık. Gerçekten deneme kazısında mo-
zaik çıkınca hızla, dışarıda gördüğünüz
konstrüksiyonu yapıp kazı yaptık ve dışa-
rıda da mozaik çıktı. Burada bir mozaik
vardı ama daha geniş bir mozaiğin çık-
masından çok sevinçliyiz. İnşallah bu ve-
sileyle İstanbul, yeni bir mozaik müzesi
kazanacak" diye konuştu.

Bu kazıyı sürdüreceğiz

Kazılara devam edeceklerini belirten Arı-
soy, "Yukarıdaki koruyucu geçici kons-
trüksiyon yapıyı genişleterek gittiği yere
kadar gitmek niyetindeyiz. Şu anda dışa-
rıda çıkan mozaik, daha önce otopark
olarak kullanılan bir yer. 
Bu kazıyı sürdüreceğiz, biz de nereye
kadar gideceğini merak ediyoruz. Aslında
bu kazıların en temel problemi ortaya çı-
kardığınız mozaiği korumanız. Üzerin-
deki konstrüksiyonun gördüğünüz üzere
desteği olamayan bir geniş açıklığa ihti-
yacı var. Şimdi Arkeoloji Müdürlüğü'nün
denetiminde bir kalem daha genişletip ka-
zacağız. Ondan sonra birlikte izleyeceğiz
ama korumak meselesi önemli. Güneşe,
yağmura, öyle bir şey öngörmüyoruz ama
güvenlik bakımından tedbir almak lazım.
Otopark geniş ama bakalım mozaik ne-
reye kadar gidecek. Burasının Arkeoloji
uzmanlarının ifadesine göre bir sivil yapı-
nın zemini olduğunu düşünüyoruz" şek-
linde konuştu. DHA
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Y ıl 2015, aylardan aralık...
CHP İstanbul 35. İl Kongresi yapılıyor.
Yarışan iki aday var. CHP Genel Baş-

kanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı Büyükşehir
Belediye Meclis Üyesi Gökan Zeybek ve PM
Üyesi Cemal Canpolat. 

Canpolat 322 oy, Zeybek 293 oy aldı. 29 oy
farkla Canpolat kazandı. CHP Belediye Baş-
kanlarının büyük çoğunluğu Kılıçdaroğlu'nun
isteği ile Zeybek'i desteklemesine rağmen Can-
polat, yarışı kazanan aday oldu. İstanbul İl
Başkanlığı yarışında Kılıçdaroğlu'nun adayı
kaybetmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu o
zaman Beylikdüzü Belediye Başkanıydı ve Zey-
bek'i desteklemişti.

Yoldaşlar kazanmış askerler kaybetmişti

Bu sefer yıl 2018, aylardan Ocak. CHP İs-
tanbul 36. İl Kongresi yapılıyor.

Yarışan iki adaydan biri CHP PM Üyesi
Canan Kaftancıoğlu. Diğeri iki yıl önce 29 oy
farkla seçimleri kazanan Cemal Canpolat. 

Kaftancıoğlu 325, Canpolat 318 oy aldı.
Kaftancıoğlu 7 oyla kongreyi kazandı.

Ve kongrenin ertesi günü gazetemizin man-
şeti: "Askerler kaybetti, yoldaşlar kazandı" idi.

7 oyla seçilen Kaftancıoğlu, geçmişte “Biz
Mustafa Kemal’in askeri değil yoldaşlarıyız”
demiş ve bir kısım CHP’linin tepkisini çekmişti.
Kaftancıoğlu’nun kongredeki konuşması sıra-
sında destekleyenleri tarafından sık sık "Mus-
tafa Kemal’in yoldaşlarıyız" sloganı atılmıştı.
Seçimleri kaybeden Canpolat ise konuşmasında
"Mustafa Kemal’in askerleriyiz" vurgusunu 
yapmıştı.

İl binası sözü, 
kongrenin belirleyicisi olmuştu

Canpolat İl Başkanlığı döneminde, partilile-
rine il binası sözünü vererek bir yemek düzen-
lendi.  Tanesi 10 bin liradan, 2 bin bilet
satıldığı iddia edildi. Alınacak il binasının fiyatı
ve yeri belliydi. Binanın değeri 24 milyon, eski
parayla 24 trilyondu. 

İki yıl önce yapılan il başkanlığı seçimle-
rinde, tanesi 10 bin liradan satılan 2 bin bilet
ve 20 milyon hasılat kongrenin gündemine
damga vurdu. Canpolat en çok bu konu üzerin-
den eleştirildi. Canpolat, satılan 2 bin biletin
büyük çoğunluğunun 14 CHP'li belediye başka-
nına satıldığını ve başkanların genel merkezin
talimatıyla satın aldıkları biletlerin parasını
ödemediklerini iddia etti.

Yine Cemal Canpolat, kendisinin il başkan-
lığı döneminde geçmiş döneme ait 15 milyon
boç ödediğini, genel merkezden yeterince des-
tek alamadığını, Kaftancıoğlu döneminde ise
genel merkezin ciddi kaynak aktarımı yaptığını
iddia etmişti. 2 yıllık il başkanlığı sürecinde
hiçbir yakınının CHP’li belediyelerden ihale al-
madığını ifade eden Canpolat, bunun aksinin 

ispatlanması durumunda siyaseti bırakaca-
ğını birçok kez dile getirmişti. 

****
İl Başkanlığını kazanan Canan Kaftancıoğlu

da bu konuyla ilgili detaylı bir açıklama hiçbir
zaman yapmadı. İl Başkanlığının birikmiş
borçlarının son iki yılda ödendiği ve tam seçim-
ler öncesinde bir il binası mevcut yönetim tara-
fından alındığı da, bizzat Kaftancıoğlu
tarafından gündeme getirildi. Görülen o ki, iki
adaylı bir yarış olduğunda, bu konu yeniden
gündeme gelecek gibi. 

Kaftancıoğlu ve Canpolat 
bir kez daha yarışacak mı?

Şubat ayında yapılacak il kongresinde iki yıl
önce yapılan kongrenin rövanşı yapılacak.
Genel Merkezin tercihi görünen o ki bir aksilik
olmaz ise Canan Kaftancıoğlu, muhalefetin ter-
cihi ise Cemal Canpolat.

Kongre gününe kadar yine tartışmalar üç yıl
önce 20 milyon para toplandığı iddia edilen
yemek üzerinden yapılacak. Bununla ilgili her
türlü bel altı dedikodular havada uçuşacak. 

25 ilçe başkanı 
Kaftancıoğlu'nu desteklemiyor!
Kongre öncesinde Canan Kaftancıoğlu ve

Cemal Canpolat'ın her ikisine de genel merkez
yöneticiliği teklif edilmiş durumda. Görünen o
ki, Canpolat ya da Kaftancıoğlu ile anlaşılabi-
lirse tek adayla gidilecek bir kongre düşünülü-
yor. Şuana kadar aday olması kesin gözüken
Canpolat ve Kaftancıoğlu genel merkez yöneti-

ciliği teklifine sıcak bakmadılar.
Canan Kaftancıoğlu 25 yıl sonra İstanbul

Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmış il
başkanı olarak tarihe geçti. Ancak örgütün
büyük çoğunluğunun desteğini alamamış du-
rumda. 39 ilçenin yeni seçilen 25'i Kaftancıoğ-
lu'nu desteklemiyor. 18 ilçe başkanı önceki
önceki gün Cemal Canpolat ile toplantı yaptı.
Aynı zamanda Kaftancıoğlu'nun destekleyen 14
ilçenin delegeleri de blok değil. Aynı şey 25 ilçe
içinde geçerli.

Kongrenin belirleyecisi sol muhalefet olacak

İki yıl önce yapılan 36. il kongresinde yarışı
belirleyen ve Kaftancıoğlu'nun adaylaşmasında
belirleyici olan sol muhalefet yaklaşık 120 ile
150 arasında delegeyi kontrol ediyor. Bu blo-
kun bugün Kaftancıoğlu ile araları iyi değil. Sol
muhalefet, Kaftancıoğlu'nun, yerel seçimlerde
örgütü bypas ederek ilçe belediye başkanlarının
belirlenmesinde kendi arkadaşlarının ilçe bele-
diye başkanı ve meclis üyesi olabilmesi için
yoğun çaba sarf ettiğini iddia ederek muhalefe-
tine devam ediyor.

Kaftancıoğlu özellikle; Maltepe, Bakırköy,
Ataşehir ve Avcılar'da kendi arkadaşlarının be-
lediye başkan adayı olabilmesi için adayların
belirleneceği MYK ve PM öncesinde istifa ko-
zunu kullandı. Bakırköy'de Aylin Kotil'i, Avcı-
lar'da Hüseyin Aksu'yu destekledi. Erdoğan
Toprak Beşiktaş ve Kartal adaylarının belirlen-
mesinde etkin olurken, Kaftancıoğlu Kadıköy
ve Şişli belediye başkanlarının belirlenmesinde
etkili olabildi.

Sol muhalefet, 
Kaftancıoğlu'nu sol görmüyor!

Şubat ayın içersinde yapılacak kongrede sol
muhalefetin, Cumartesi Anneleri ve diğer emek
mücadeleleri içersinde yer almadığı ve sadece
fotoğraf verdiği gerekçesiyle Canan Kaftancı-
oğlu'nu desteklemeyeceği iddia edilirken; özel-
likle sol yapının Kaftancıoğlu'yla,
Kaftancıoğlu'nun da sol yapıyla arasının idelo-
jik duruşlarından dolayı açık olduğu ve birbi-
rine yakın olmadığı ifade ediliyor.

****
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem İmamoğlu'nun siyasi Danışmanı Necati
Özkan tarafından yazılan "Kahramanın yolcu-
luğu" kitabı sonrasında İl Başkanı Kaftancıoğ-
lu'nun yaptığı açıklama ikilinin aralarındaki
ilişkinin gerilmesine neden olmuştu.

İşte o gerilen ilişkiler zaman içersinde tat-
lıya bağlandı ve soğukluk eridi. Kaftancıoğ-
lu'nun Büyükşehir atamalarında MHP kökenli
İYİ Partilileri ve AK Partilileri yönetici olarak
atanmasına ses çıkarmaması, örgüt içersinde
tepkiyi yükseltirken, ikili arasındaki ilişkiyi 
düzeltti.

Ve bugün İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nu des-
teklerken Kılıçdaroğlu'nun da desteğinin Kaf-
tancıoğlu'na dönmesine neden oluyordu.

Kılıçdaroğlu "adayım 
Kaftancıoğlu" derse sonuç belli

Seçimlerde adayların belirlenmesi ve
İBB'nin kazanılması sonrasında CHP'li kadro-
lara görev verilmemesinden dolayı Kaftancıoğ-
lu'nun yönelik tepki çok büyük. Bu tepkiden
dolayı Kaftancıoğlu'nun kazanması mümkün
değil. 

Kılıçdaroğlu açık açık Kaftancıoğlu'nu des-
teklerse, Canpalot aday olursa da işi çok zor.
Kılıçdaroğlu "adayım Kaftancıoğlu" dediğinde,
kongrenin belirlenmesinde ciddi bir güce sahip
120'nin üstünde delegeyi kontrol eden sol mu-
halefetin tamamının Canpolat'ı desteklemesi de
zor gözüküyor. Bunun bir nedeni de sol muhale-
fetin Canpolat'a da mesafeli olması. 

*****
Aynı zamanda İstanbul'da Kartal, Şişli, 

Beşiktaş, Küçükçekmece, Kadıköy, Büyükçek-
mece, Beylikdüzü delegeleri dışında CHP'nin
iktidar olduğu 7 ilçede, Canan Kaftancıoğ-
lu'nun destek alması hemen hemen imkansız
gibi. Diğer 7 ilçenin de blok olamayacağını 
düşündüğünüzde kıran kırana bir seçim yarışını
geçeceğini görmek için kahin olmaya gerek
yoktur.

Son söz: Şubat ayı içersinde yapılacak se-
çimlerde İstanbul'u kim kazanırsa kazansın Kı-
lıçdaroğlu'nun genel başkanlığı ile sorunu
olmayacaktır. Bu gerçek Kılıçdaroğlu'nun iki
aday arasında tarafsız kalmasına neden olabilir
ki, işte o zamanda iki yıl önce seçimleri kaybe-
den Canpolat'ın seçimleri kazanmasının önü
açılacaktır. 

Not: Dört yıl önce yapılan il kongresinde 
Kılıçdaroğlu'nun adayı kaybetmişti. Bu sefer
yine aynısı mı olur, tarih tekkerrür mü eder 
göreceğiz. 

CHP'de yoldaşlar mı
askerler mi kazanacak?

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 

SESLİ DÜŞÜNCELER
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İstanbul CHP 37. il kongresinde, iki yıl önce yapılan 
seçimlerdeki iki adayın tekrar karşılaşmasına neden 

olabilir. İki yıl önce 7 oy farkla seçimi kazanan Canan 
Kaftancıoğlu'nun, örgüt içersinde kendisine yönelik 

tepkinin büyümesinden dolayı, bu sefer Cemal Canpolat 
karşısında kaybedebilir. İki yıl önce ki yapılan il 

kongresi seçimlerini “Mustafa Kemal'in yoldaşlarıyız”
diyen Kaftancıoğlu kazanmış, “Mustafa Kemal'in 

askerleriyiz” diyen Canpolat kaybetmişti. 

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılan tarihi yapının altında Roma dönemine
ait mozaikler bulundu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “İstanbul'da mozaik aslında
var ama benim bildiğim kadarıyla bu büyüklükte herhalde ilk defa çıkacak, öyle görünüyor dedi

ZAYİ İLANLARI 
Biruni Üniversitesi'nden aldığım ‘Geçici 

Mezuniyet Belgesi’ kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. Eda Özmen

Edirne Arda V.D 3010389848 V.N 
SERİ-A77235-A77250 numaralı bir cilt fatura

kaybolmuştur.  Hükümsüzdür. DİZAYN 
HİZMET ORG.DAY. TÜRK MALLARI 

TURİZM GIDA SN LTD. ŞTİ

TOPLANTI İLANI
ALKENT 2000 YEDİTEPE SİTESİ TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULUNU TEMSİLEN 

İCRA KURULU BAŞKANLIĞINDAN
Alkent 2000 Yeditepe Sitesi Kat Malikleri Kurulu 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Planı-
nın 51. maddesi gereği, 09.02.2020 Pazar günü saat 10:30'da Büyükçekmece ilçesi Alkent 2000 mahallesi Alkent
2000 Yeditepe Sitesi Kırkmerdiven sokak No:2 Sosyal Tesis binası Yeditepe Restaurant büyük salonun da yapıla-
caktır.
Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, 16.02.2020 Pazar günü aynı adres ve aynı saatte yapılacaktır.
Sayın kat maliklerinin katılmalarını önemle rica ederiz.
Toplantı Gündemi:
1. İcra Kurulu Başkanının toplantıyı açışı, Ulu önder Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşının okunması,
2. Divan Kurulu teşekkülü,
3. Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Kuruluna yetki verilmesi,
4. 2019 yılı TYTK’yı temsilen İcra Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
5. 2019 yılı Mali Tablosunun (2019 Tarihli Bilançonun) okunması ve görüşülmesi,
6. 2019 yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması,
7. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu (TYTK) üyelerinin ve TYTK’yı temsilen İcra Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
8. Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
9. 2020 yılı Bütçesinin, (Tahmini İşletme Projesinin) ve uygulama talimatının okunması, görüşülmesi ve Genel
Kurulun onayına sunulması,
10. Adalar ve Bloklar bazında Yönetici ve Yönetici Yardımcılarının seçimi,
11. Üç kişilik Denetim Kurulu üyelerinin ve yedek üyelerin seçimi,
12. Dilek ve Temenniler

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Alkent 2000 Yeditepe Sitesi’nin, Alkent 2000 mahallesi Yeditepe cad. Kırıkmerdiven sok. No: 2 Sosyal Tesisler bi-
nası restoran büyük salonunda 09/02/2020 Pazar günü saat 10:30 ‘da yapılacak 2019 Yılına Ait Kat Malikleri
Olağan Genel Kurul toplantısında beni tam yetki ile temsile; toplantıda verilecek kararlara dilediği şekilde oy kul-
lanmaya; toplantıda ekseriyet temin edilmez ise keza aynı adreste 16/02/2020 Pazar günü saat 10:30 ‘da yapıla-
cak toplantıda beni aynı yetkilerle temsil etmek üzere;

Sayın: …………………………………………………………………………… vekil tayin ediyorum.
Tarih: …......./…………/……………

Adı / Soyadı                  Bağımsız Bölüm No Adres                       İmza

Tarihi yapının restorasyon çalışmaları sı-
rasında, altında M.S. 2. yüzyıla ait mozaik
yer döşemesi bulundu. Geçen sene Mayıs
ayında, mozaiğin yönünden yola çıkılarak
kazılar bina dışına da taşındı. 

Önceliğin mozaiğin nereye kadar gittiğini bul-
mak olduğu söyleyen Arısoy, "Şu anda ziya-
rete açık olan bölümde 2014'ün sonlarına
doğru restorasyon başladı, 2015'in başlarında
fark edildi. Buranın hazır hale getirilmesi için
mevcut mozaiğin laboratuvar uzmanlarının
öncülüğünde korunması gerekiyordu. Biz
geçen sene 9 Nisan'da devraldık, Mayıs'ta de-
neme kazısını yaptık. Şimdi oradaki koruyucu
konstrüksiyonu geliştirip, büyütüp ikinci etap
kazıya başlayacağız. Birlikte göreceğiz, mo-
zaiğin bittiği yerde bu sefer dönüp hem koru-
maya hem de teşhire dönük projelerimizi
hazırlayacağız ama önce mozaiğin nereye
kadar gittiğini görmemiz lazım” dedi.

İkİncİ etaP kaZıya BaŞlayacaĞıZ

Beledıyenın altından
koca Bır tarıh cıktı

Kadınlara kredi eğitimi
Başakşehir Belediyesi Li-
ving Lab Teknoloji ve İnovas-
yon Merkezi’nde düzenlenen

eğitimde, Başakşehirli kadınlara mikro
kredi programının detayları anlatıldı.
Mikro Kredi Uzmanı Asiye Yılmaz, dar
gelirli kadınların ekonomik hayata dâhil
olmaları için sağlanan mikro kredi des-
teğinin 930 milyon lirayı aştığını söyledi.

Mikro tedbirler alınmalı

Sunumunu istatistiki verilerle destekle-
yen Yılmaz, "Verilerden de anlaşılacağı
üzere, Türkiye’de de makro-ekonomik

değişkenler, işsizlik ve yoksulluğun orta-
dan kaldırılması için tek başına yeterli
değildir. Bu bakımdan, mikro tedbirler
de alınmalıdır” dedi. Mikro kredi uygu-
lamasında, hiçbir maddi varlığı olma-
yan yoksul kadınların öncelikli
olduğunu kaydeden Yılmaz, “Kredinin
bir temel insan hakkı olması, mikro kre-
dinin temel felsefesidir. Ticari bankalar,
teminat ve kefalete, yani sağlanan gü-
venceye göre; mikro kredi programı ise
sadece bir iş fikri olan yoksul kadınlara
mikro kredi verilmesini esas almaktadır”
diye konuştu.   DHA

Ömer
Arısoy
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sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.



O rta Amerika ülkelerinden yola
çıkıp, ABD´ye gitmek üzere Gua-
temala-Meksika sınırına ulaşan

göçmenlerin ülkeye geçişini Meksika sınır
polisi engelledi. Yerel medyada yer alan
haberlere göre, Guatemala-Meksika sını-
rına ulaşan göçmenlerin özellikle ülkenin
Chiapas eyaletine doğru gelip, ülkeye yasa
dışı girmeye çalıştığı ve güvenlik güçlerinin
de buna engel olduğu bildirildi. Medyada
yer alan haberlere göre ülkenin güneyinde
yaşanan olayda çok sayıda göçmen Ulusal
Muhafızlar tarafından gözaltına alındı.

Sürekli çatışma yaşanıyor

Önceki günlerde de ABD´ye gitmek için
yola çıkan El Salvador, Honduras, Nikara-
gua ve Guatemala gibi Orta Amerika ülke-
lerinden göçmenlerin Guatemale´nın
Meksika sınırındaki Tecun Uman kentine
ulaştığı, bir kısmının Suchiate Nehri´ni yü-
rüyerek geçtiği ve Meksika'ya girdiği belir-
tilmişti. Ülkelerindeki işsizlik, yoksulluk
gibi nedenlerden kaçarak sınıra gelen göç-
menlerle Meksika güvenlik güçleri arasında
sıkça çatışma yaşanıyor.

Kervanı köşeye sıkıştırdılar

Mülteciler Birliği Genel Sekreteri Claudia
Len Ang, Suchiate Nehri'ni geçerek sınır-
dan yaklaşık 40 kilometre içeri giren yüz-
lerce Orta Amerikalı göçmenin, Ulusal
Muhafızlar tarafından şiddet kullanılarak
Tapachula yolunda yürürken gözaltına
alındığını açıkladı. Ang yaptığı açıklamada,
“Ulusal Muhafızlar sınırdan geçen bin 600
ila 2 bin kişi arasında değişen kervanı kö-
şeye sıkıştırdı. Muhafızlar aralarında ka-
dınlar, çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak
üzere yüzlerce kişiyi gözaltına almak için
biber gazı kullandı. Daha sonra göz altına

aldıkları insanları şiddet kullanarak oto-
büslere bindirip, göçmenlik gözaltı merkez-
lerine götürdüler” dedi.

Kabul edilemez bir operasyon

Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Gözlem
Misyonu, Meksika yetkililerinin kervanın
sınırı geçmesine izin verdiğini ve yüksek
sıcak altında birkaç kilometre yürümeye

başlayan göçmenlere biber gazı eşliğinde,
kitlesel gözaltı operasyonu yapıldığını
kabul etti. İnsan Hakları Merkezinde gö-
revli Salva Cruz da Tapachula’da gözaltı
sayısını hesaplamanın imkansız olduğunu
belirterek, “Bin 600'den fazla yürüyen
insan var. Kaos yaşandı. Milli muhafızlar
herkesi otobüslere doldurdu” ifadelerini
kullandı. Cruz sözlerine, “Bu, Uluslararası

Hukuk açısından ve iltica hukuku açısın-
dan acımasız, insanlık dışı ve kabul edile-
mez bir operasyon” yorumunu ekledi.
Güney sınır bölgesi, insan kaçakçılığı ve
kadın satıcıları olarak çalışan organize suç
çeteleri ile istila edilmiş durumda olduğu
için Meksikalı yetkililer gözaltıları kur-
tarma operasyonu olarak adlandırmayı
tercih ediyor.
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Siyasi bir etkinlik için Miami’ye giden
Trump, Air Force One uçağında gaze-
tecilere yaptığı açıklamada, Filistinli-

lerin ilk etapta olumsuz tepki verebileceğini,
ancak planın onlara fayda sağlayacağını söyledi.
Reuters’ın haberine göre, Netanyahu ile 28
Ocak’ta Beyaz Saray’da bir araya gelecek olan
Trump, bu tarihe kadar açıklayacağını söylediği
söz konusu planla ilgili olarak, “Bu harika bir
plan. Bu gerçekten işe yarayacak bir plan” ifade-
lerini kullandı.

Washington’a gidecek

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mavi Beyaz İtti-
fakı lideri Benny Gantz, ‘ABD ve İsrail’in ortak
bölgesel ve ulusal güvenlik çıkarlarını’ görüşmek
üzere Washington’a gidecek. Haaretz gazetesine
göre, ABD’nin ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak ad-
landırılan ‘barış planı’, İsrail’in Batı Şeria’da yer
alan yerleşimler üzerindeki egemenliğini tesis et-
mesini öngörüyor.

İnsanlık dramının yaşandığı bölgelerden biri de Güney ve Orta Amerika. Guatemala-Meksika sınırına
ulaşan göçmenler ülkenin Chiapas eyaletine doğru ilerledi. Kalabalık grubun ilerlemesini durdurmak
isteyen güvenlik güçleri müdahale edince arbede yaşandı. Çok sayıda göçmen gözaltına alındı

Çin Seddi’ni kapattılar!
Bütün dünyada paniğe sebep olan Corona virüs sebebiyle flaş bir yasak geldi.  Çok sayıda kentin adeta
karantinaya alındığı Çin'in en önemli turistik yapısı Çin Seddi'nin bazı bölümlerine ziyaret yasaklandı

Bütün dünyada paniğe sebep olan
corona virüs Çin’de korku yarat-
maya devam ediyor. Bugün sosyal

medyada corona virüsüne maruz kaldığı iddia
edilen insanların bayıldığı görüntülerin yayın-
lanmasının ardından bugün Çin yönetiminden

peş peşe açıklamalar geldi. Çinli yetkililer ülke-
nin en büyük ve en önemli turistik noktaların-
dan biri olan Çin Seddi’nin bazı bölümlerinin
ziyarete kapandığını açıkladı. Yetkililer salgını
engellemek için böyle bir uygulamaya başvurul-
duğunu duyurdu. Öte yandan Reuters haber

ajansının son dakika gelişmesi şeklinde duyur-
duğu haberde, fast food zinciri McDonald’s’ın
da bölgedeki aktivitelerini durdurma kararı al-
dığı belirtildi. Yapılan resmi açıklamada, “Hubei
bölgesindeki beş kentteki şubelerimizi 24
Ocak’tan itibaren kapattık” ifadesi kullanıldı.

Bir milyon Iraklı ABD'ye karşı 
Irak'ın başkenti Bağdat, son haftaların en kalabalık gösterisine ev 
sahipliği yaptı. Irak'ta siyasetçi ve din insanı Mukteda es-Sadr'ın 
"Bir milyon insan ABD'ye karşı toplansın" çağrısına yanıt veren çok 
sayıda Iraklı, ABD'nin bölgedeki varlığını protesto için sokaklara çıktı

Son haftalarda tansiyonun dinmek
bilmediği Irak’ta sıcak bir gelişme ya-
şandı. İran Devrim Muhafızları Gene-

rali Kasım Süleymani’nin ABD’ye ait insansız
hava araçlarıyla öldürülmesinin ardından başla-
yan gerilim, ülkede ve bölgedeki Amerikan asker-
lerinin varlığını da gündeme getirmişti.
Yaşananların ardından bugün Iraklı siyasetçi ve
din adamı Mukteda es-Sadr bir çağrıda bulundu.
“Bir milyonluk yürüyüş” adı verilen bir gösteri

çağrısında bulunan din adamının bu isteğine
yanıt veren çok sayıda Iraklı başkent Bağdat’ta
gösteriye katıldı.

Sloganlar atıldı

Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi şek-
linde servis ettiği haber ve fotoğraflarda binlerce
insanın sokakları doldurduğu anlaşılıyor. Gösteri-
cilerin ellerinde Trump’ın posterleri ve ABD kar-
şıtı sloganların yer aldığı pankartlar yer alıyor.

Trump planının
tarihini açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Orta 
Doğu'da dengeleri değiştirecek 'Yüzyılın
Anlaşması'yla ilgili çarpıcı ifadeler kul-
landı. Trump, uzun süredir açıklanması
beklenen planıyla ilgili tarih verdi

Davos’ta düzenlenen ve dünyanın gö-
zünün çevrildiği Dünya Ekonomik
Forumu’nda, liderlerin görüşmeleri-

nin yanı sıra ilginç etkinlikler de düzenlendi.
Hollywood ünlüleriyle çalışarak adını duyuran
alternatif tıp uzmanı John Amaral da zirvede yer
alan isimler arasındaydı. Ünlü oyuncu ve dansçı
Julianne Hough’la birlikte bir enerji terapisi su-
numu yapan Amaral, sergilediği performansla
sosyal medyanın gündemine oturdu. Amaral,
belli noktalara dokunarak Hough’un vücudun-
daki saklı enerjiyi açığa çıkardığını ifade ederken,
31 yaşındaki yıldız ismin istemsizce hareket ettiği
görüldü. Görüntülerde Amaral’ın son dokunu-
şuyla sarsılmaya başlayan Hough, çığlık atarak
doğrulduktan sonra masanın üzerine kendini bı-
rakıyor. Hough’un seansını ürpertici bulan bir-
çok sosyal medya kullanıcısı ‘şeytan çıkarmaya
benziyor’ yorumunda bulundu.

Saklı enerjisini
çığlıkla attı

Guatemala-Meksika sınırına ulaşan göçmenlerin özellikle ülkenin Chiapas eyaletine doğru
gelip, ülkeye yasa dışı girmeye çalıştığı ve güvenlik güçlerinin de buna engel olduğu bildirildi.

Mumyanın sesi 
hayata döndürüldü
Bilim insanları, 3 bin yıllık mumyalanmış Mısırlı bir rahibin
ses yolunu üç boyutlu yazıcı ile kopyalayarak rahibin sesini
hayata döndürmeyi başardığını duyurdu

Bilim insanları,
Antik Mısır’ın
Waset şehrinde

rahiplik yapan ve XI. Ram-
ses’in hükümdarlığı sırasında
yaşadığı belirtilen Nesyamun
isimli rahibin sesini 3 bin yıl
aradan sonra hayata dön-
dürdü. Araştırmacılar, bir
CT tarayıcısıyla rahibin ses
yolunun fotoğrafını elde etti-
ler ve daha sonra elde ettik-
leri veriler aracılığıyla üç
boyutlu yazıcı kullanarak ses
yolunu kopyaladılar. Kullanı-
lan teknolojiler sayesinde
araştırmacılar ‘e’ sesli harfi
benzeri bir ses elde etmeyi
başardılar.

Yumuşak doku
korunmuştu

Araştırmacılar şarkı söyle-

meyi de içeren dini ritüeller
için güçlü bir ses ihtiyaç duy-
duğu belirtilen Nesyamun
isimli rahibin sesini, yumu-
şak dokunun çok iyi koru-
nup, bozulmamış olması
sayesinde hayata döndürebil-
diklerini açıkladı. Öte yandan
araştırmacılar, mumyaların
‘nesne’ olarak ele alınmayıp,
bir zamanlar yaşamış insan-
ların kalıntıları olarak ele
alındıkları için Nesyamun
isimli rahibi ‘konuşturmanın’
etik olup olmadığını da sor-
guladıklarını belirtti. Ancak
araştırmacılar rahibin tabu-
tunda buldukları yazıt nede-
niyle rahibin isteğinin sesinin
yeniden duyulması yönünde
olduğunu düşündüklerini ve
bu yüzden de sesi hayata
döndürdüklerini açıkladı. 

15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in çocukları, babaları
adına Afrika’da içme suyu kuyusu açılması için Kızılay’a ba-
ğışta bulundu. Türk Kızılay da Uganda’nın temiz suya eri-
şim imkânı olmayan Luwero bölgesinde Ömer Halisdemir

ve bağış yapan İstanbul Anadolu Adliyesi çalışanları adına
iki su kuyusu açtı. Bölgede yaşayan 12 bin kişi temiz içme
suyuna kavuştu. Bölge sakinleri Kızılay’a ve bağışçılara te-
şekkür etti. 

Halisdemir'in adı Uganda'da yaşayacak
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Sabahattin Kudret
aksal’ın yazıp Murat
Ozan’ın yönettiği oyun,

Pazartesi saat 20.30’da Şehit erol
Olçok Kültür Merkezi’nde. Kadın
erkek rolleri, toplumsal kurallar ve
bu kurallar çerçevesinde biçimlenen
insan ilişkilerinin tartışmaya açıldığı
Kahvede Şenlik Var; bir kadın ile bir
erkeği karşı karşıya getirir. Sabahat-

tin Kudret aksal’ın uyuşmanın da
uyuşmazlığın da en büyük örneği
olarak tanımladığı kadın ve erkek,
sonunda evlenme niyetiyle denize
nazır bir kahvede buluşurlar. Zaman
zaman kahvenin nevi şahsına mün-
hasır garsonunun da yönlendirmele-
riyle birbirlerini tanımak ve
anlaşmak için uzun bir sohbete baş-
larlar. evlilikten beklentilerin, hayal-

lerin ve düş kırıklıklarının dillendiril-
diği bu bol eğlenceli sohbetin sonu
nereye varacaktır? Kozların kıran kı-
rana paylaşıldığı bu mücadelenin
kazananı kim olacaktır? Kadın mı?
erkek mi? Yoksa Garson mu? Saba-
hattin Kudret aksal’ın yazıp Murat
Ozan’ın yönettiği oyunda, Derya 
Çetinel, ertan Kılıç, Özgür Dereli 
rol alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Kahvede 
Şenlik Var oyunuyla Esenyurt seyircisinin karşısına çıkıyor

KaHVede ŞenlİK VaR

2 012 yılında Dün-
yanın en önemli
alışveriş caddeleri

sıralamasında dördüncü
sırada yer alan, ancak
kentsel dönüşüm ve eko-
nomik sebeplerle ilerleyen
yıllarda bu unvanını kay-
beden Bağdat Caddesi'ni
eski günlerine kavuştur-
mak için kurulan Bağdat Caddesi Der-
neği Başkanı Ali Güvenç, Fransa’da
Şanzelize Caddesi'nde faaliyet gösteren
ve 1901 yılında Louis Vuitton tarafın-
dan kurulan Comité Champs-Elysées’i
ziyaret etti.

Uluslararası alana yayılacak

Comité Champs-Elysées yetkilileri
Edouard Lefebvre ve Morgan Barret'in
ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı so-

nucunda iki caddenin hem alışveriş
hem de kültürel anlamda düzenlenecek
etkinliklerle ilgili beraber planlama yap-
ması ve etkinliklerin uluslararası bir
alana yayılması konusunda anlaşmaya
varıldı.

Her ülkeden turist gelmeli

Bağdat Caddesi Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ali Güvenç Kiraz, “Der-
nek olarak en büyük hedefimiz

caddemizi eskiden ol-
duğu gibi sadece İstan-
bul ve Türkiye için
popüler olan bir cadde
değil, dünyanın her ül-
kesinden turist çekebi-
len, kültür ve sanat
etkinlikleriyle dolu bir
seviyeye çıkarmak.
Bağdat Caddesi üze-

rinde bulunan dünyaca ünlü markala-
rın yanı sıra yine caddeye özel çok
önemli işletmeler bulunuyor. Bu bağ-
lamda Şanzelize örneğini dikkate alarak
Comité Champs-Elysées ile görüştük.
Burada çok iyi ağırlandık. Nisan ayında
kendilerini İstanbul'da ağırlayacağız.
Yapacağımız etkinlikler ve çalışmalar
Paris başta olmak üzere dünyanın bir-
çok önemli şehrinde duyulacak. Bu an-
laşmadan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Dünyanın en önemli alışveriş caddesi Şanzelize’yi (Champ – Elysees) 
temsil eden Comité Champs-Elysées ile Bağdat Caddesi’ni kültürel ve

ticari anlamda geliştirmeyi hedefleyen Bağdat Caddesi Derneği Paris’te 
yapılan görüşmeler sonucunda işbirliği anlaşmasına vardı

BaGdat CaddesI
sanzelIze olaCaK

Festivalin geliri Otizm Vakfı’na
Türkiye'nin ilk

'Çocuk Sanat 
Festivali' 2'nci

yılında
birbirinden 

renkli etkinlik-
lerle binlerce

çocuğu sanatla
buluşturacak.

Festivalden elde
edilecek gelir,
Tohum Otizm

Vakfı'na
bağışlanacak

30 OCAK- 2 Şubat tarihleri arasında
Zorlu PSM ev sahipliğinde gerçekleştiri-
lecek festivalde, 1-15 yaş arası çocuklar,

resimden müziğe, danstan tekstil boyamaya, ani-
masyondan mutfak atölyesine kadar çok sayıda
atölyeye katılma fırsatı bulacak. Münhasır Fikirler
Reklam Ajansı tarafından organize edilen etkinlikte,
Tan Sağtürk Akademi'de çocuklar duygularını dan-
sla anlatırken, Ragıp Savaş Sanat Akademisi'nde
yaratıcılıklarını drama ile ifade edecek. 

Birbirinden renkli etkinlikler

Resim tutkunu çocuklar ise, Devrim Erbil, Çağatay
Odabaş ve Yiğit Yazıcı atölyelerinde hayallerini çiz-
giler ve renklerle tuvale aktaracak. Ünlü oyuncu
Yağmur Tanrısevsin çocuklarla keyifli seramik atöl-
yeleri yaparken, Gupse Özay ve Sevinç Erbulak ise
çocuklara kitaplarını okuyacaklar. Elde edilecek
gelir ise, Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanacak. Festi-
val bez bebek ve ahşap oyuncak yapımı, geleneksel
sahne sanatları, geleneksel Türk el sanatları, ritim,
vokal, drama, maske, kukla, grafiti, tabak- tekstil
boyama, sinema, gibi birbirinden renkli etkinliklere
ev sahipliği yapacak.

‘KarFest’ hazırlığı‘KarFest’ hazırlığı‘KarFest’ hazırlığı‘KarFest’ hazırlığı‘KarFest’ hazırlığı‘KarFest’ hazırlığı‘KarFest’ hazırlığı‘KarFest’ hazırlığı
Mersin'de, merkez Toroslar ilçesindeki 1453
rakımda bulunan Arslanköy'de ilk kez 
düzenlenecek Kar Festivali (KarFest) için
hazırlıklar sürdürülüyor. Belediye Başkanı Atsız
Afşın Yılmaz, "Toroslarımız; yaylaları, eşsiz
doğası, güzellikleriyle dikkat çekmektedir. Bunu
herkesin görmesini istiyoruz" şeklinde konuştu

TOROSLAR Belediyesi'nce kentte ilk kez
Arslanköy Yaylası'nda düzenlenecek Kar-
Fest'te kış sporlarının yanı sıra eğlence de

olacak. Festivalde bölge esnafı, kurulan stantlarda
sucuk ekmek, yüksük çorbası, dövme pilavı, sıkma,
börek, gözleme, zeytin ve peynir gibi yöresel yiyecek ile
ürünlerin satışını yapabilecek. Belediye Başkanı Yıl-
maz, 25- 26 Ocak'ta Arslanköy Yaylası'nda yapılacak
festivalin hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. 

Bugün başlıyor!

Başkan Yılmaz, mahalle muhtarlarıyla bir araya gele-
rek, çalışmaları değerlendirdi. Yılmaz, "Bugün ve yarın
(26 Ocak Pazar) Arslanköy'de ilk defa Kar Festivali
başladı ve yarın da sürecek. 7'den 77'ye herkese hitap
edecek etkinliklerimiz olacak. Kar Voleybolu Türkiye
Şampiyonası, kızaklı kayak, buz heykel sergisi, kayaklı
koşu, kardan adam yarışması, snowboard, yamaç pa-
raşütü ve animasyon gösterilerinin yer alacağı festiva-
limizde ünlü rap sanatçısı Eypio da sahne alacak.
Tüm vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz" şek-
linde konuştu.

'Herkes gelip görmeli'

Festival üzerinden Torosların önemini anlatan Başkan
Yılmaz, Mersin'in yazının ve kışının ayrı güzellikte ol-
duğunu vurgulayarak, "Toroslarımızın yaylaları, eşsiz
doğası ve güzellikleriyle dikkat çekmektedir. Bu güzel-
likleri herkesin görmesini ve tanımasını istiyoruz. Mer-
sin'de ilk defa düzenlenecek olan Kar Festivali'ni
başlatmış olmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Toros-
lar kış turizminde marka olacak" dedi.

‘Kazılı Kuyum’
yayında

Türkiye alternatif müzik sahnesinin önemli
temsilcilerinden Yüzyüzeyken Konuşuruz,
yeni teklisi ‘Kazılı Kuyum’u Red Bull Müzik
Stüdyoları, New York’ta kaydetti

YÜZYÜZEYKEN Konuşuruz, Red Bull Müzik
Stüdyoları, New York’a çıkarma yaptı. Grup,
‘Kazılı Kuyum’ isimli teklisini burada analog
olarak kaydetti. New York’tan Bomonti’ye
uzanan bu müzik yolculuğunun anlatıldığı
mini belgeselin lansmanı ise ‘Red Bull
Sunar: New York’ta bir analog’ isimli gecede
gerçekleşti. Grup, Babylon Bomontiada’da
gerçekleşen gecede ‘Kazılı Kuyum’ isimli şar-
kılarını da ilk kez canlı olarak sergiledi. 

Ünlüler yalnız bırakmadı

Oyuncu Selin Şekerci ve Derya Karadaş, fo-
toğrafçı Tamer Yılmaz, modacı Niyazi Erdo-
ğan, müzik yazarı ve DJ Murat Meriç,
radyocu Yasemin Şefik, Survivor ile tanınan
Anıl Berk Baki, internet fenomenleri Karya
Çandar ve Akmet Aksöz gibi birçok sevilen
isim grubu bu özel gecede yalnız bırakmadı. 

Dijital platformlarda yayınlandı 

Bu zamana kadar birçok başarılı ismin per-
formansına sahne olan New York’taki Red
Bull Müzik Stüdyoları’nda kaydedilen ‘Ka-
zılı Kuyum’ isimli tekli, Sony Music etike-
tiyle10 Ocak tarihinde tüm dijital
platformlarda yayınlandı. Büyük beğeni top-
layan eser, dijital kayıt yerine analog olarak
kaydedildi. Grup, böylece müzikseverlere
daha sıcak ve organik bir sound sunabilmeyi
amaçladı. 

‘Yalnızlığın Mis Kokmalı’
sanatseverlerle buluşuyor
Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu’nun 
eserlerinin sergileneceği ‘’Yalnızlığın Mis Kokmalı’’
sergisi 15 Şubat'a kadar sanatseverlerle buluşuyor

Galeri Selvin ve Harmonyhip iş birliğiyle
gerçekleşen sergide, Bedri rahmi eyüboğlu
ve eren

eyüboğlu çiftinin aile
koleksiyonuna ait özel
30’a yakın sayıda büyük
ebat eserleri ilk kez ser-
gileniyor. 100’e yakın
resimden 40 adetinin ilk
defa gün yüzüne çıktığı
sergide, Bedri rahmi eyüboğlu ve eren eyüboğlu’nun ilk
çalışma yıllarından başlayarak son eserlerine kadar bir
çok farklı eserleri yer alıyor.

İki sevilen sanatçı

Galeri Selvin kurucusu Selvin Gafuroğlu sergiyle ilgili;
“Sevgide ve saygıda üstün tutuğum iki sevdiğim sanatçı
Bedri rahmi eyüboğlu ve eren eyüboğlu çiftinin sergile-
rini düzenlemek beni hep heyecanlandırmıştır. Her ikisin-
den kariyerlerinin hem ilk dönemlerinden hem de
olgunluk dönemlerinden 100'e yakın guaj ve yağlı boya
tablolardan seçki sunmak ve sanat severlerle paylaş-
mak, öyle umuyorum ki sadece beni değil herkesi heye-
canlandıracaktır” dedi.

‘KarFest’ hazırlığı
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TRABZONSPOR'UNbir süredir transfer
etmek için uğraştığı Adama Soumaoro için
İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Transfer
profesörü lakaplı dünyaca ünlü gazeteci Gi-
anluca Di Marzio, Fransız futbolcu ile Ge-

noa'nın da ilgilendiğini duyurdu. Süper
Lig'de Kasımpaşa'yı yenerek şampiyonluk
hedefinde kayıp vermeyen Trabzonspor'da
stoper transferi için de çalışmalar sürüyor.
Bordo mavililerin gündemindeki en sıcak

isim ise Lille'in 27 yaşındaki oyuncusu
Adama Soumaoro. Fransız futbolcuyu ki-
ralamaya çalışan Fırtına'ya kötü haber geldi.
Gianluca Di Marzio, Genoa'nın da Adama
Soumaoro'nın peşinde olduğunu yazdı.

Trabzonspor'a adama soumaoro şoku!

Gurbetçi fanatik
Kayseri’de
HES Kablo Kayserispor'un gurbetçi
taraftarı Gülyas Topaktaş Kaya (57),
takımın yarın evinde MKE Ankaragücü
ile oynayacağı maçı izlemek için Al-
manya'dan memleketi Kayseri'ye geldi

Almanya'da yaşayan gurbetçi Gülyas Topak-
taş Kaya, taraftarı olduğu Hes Kablo Kayse-
rispor'un maçını izlemek için 2 gün önce kızı
Esra Kaya (28) ve eltisi Ayfer Kaya'yı (53) ya-
nına alarak Kayseri'ye ulaştı. Kaya, Cumhuri-
yet Meydanı'nda bulunan gişeden yarın
oynanacak MKE Ankaragücü maçı için kom-
bine bilet aldı. Kayserispor'a destek olmak
için her yıl kızı ile birlikte kombine bilet aldık-
larını söyleyen Gülyas Topaktaş Kaya, Demi-
rören Haber Ajansı'na (DHA) özel
açıklamalarda bulundu. Kayserispor sevdalısı
olduğunu söyleyen Gülyas Topaktaş Kaya,
"Fanatik bir Kayserisporluyum. Yurtdışından
geliyorum. Kayserispor için geldim. İnşallah
ayağımız uğurlu gelir ve Kayserispor ligde
kalır. Geçen yaz izne geldiğimizde eşimle
Kayserispor antrenmanını izlemiştik. 'Bun-
larla bu sene ligi tamamlayamayız' dedim.
Takım da kötü gitti, keşke haklı çıkmasaydım.
Bu sene takımı yakından izleyemedim. Fut-
bolcuların performansları umarım iyi olur.
Berna Gözbaşı hanımın başkanlığı da Kayse-
rispor için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Prosinecki inşallah başarılı olur

MKE Ankaragücü maçı için skor tahmininde
bulunan Gülyas Topaktaş Kaya, "Benim gön-
lümden geçen hep Kayserispor'un yenmesi.
İnşallah maçı biz alırız, 1-0 olsun bizim
olsun. Attığımız gol yediğimiz ofsayt olsun"
dedi. Kayserispor'un Hırvat teknik adamı Ro-
bert Prosinekci hakkında sorulan soru üzerine
Kaya "Prosinekci daha önce de gelmişti. 
Başarılıydı, ligi ilk 5'te bitirmişti" ifadelerini
kullandı. 

SP  R
PES ETMEYE
NIYETI YOK
Supersport Şampiyonası'nda 600 cc'de mücadele edecek Can
Öncü (16), "Şampiyonluk savaşını bırakmayacağım. İlk yarıştan
itibaren şampiyonluk için oynamaya çalışacağım" dedi

2 018 Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta
şampiyon olan, geçen sezon Moto3'te
çıktığı Valencia Grand Prix'ini kazan-

mayı başaran Red Bull sporcusu Can Öncü
2019 yılının kendisi açısından şanssız geçti-
ğini belirtti. Kullandığı motorun yavaş ol-
ması ve köprücük kemiğinin kırılması
nedeniyle 2019'da zorlandığını anlatan Can
Öncü, 2020'de Supersport 600 kategori-
sinde yer alacağını belirtti. Can Öncü, kar-
deşi Deniz Öncü'nün de Moto3'te
şampiyonluk hedeflediğini söyledi

Gelecek için sabırsız

Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu'nun
kendisine çok destek olduğunu anlatan Can
Öncü, "Kendimi çok şanslı hissediyorum.
Çünkü Toprak Razgatlıoğlu ağabeyim ve
Kenan Sofuoğlu ağabeyimin eski yarıştığı ve
5 kere dünya şampiyonu olduğu yer. Toprak
ağabeyim Superbike kategorisinde, ben de
Supersport'ta aynı hafta sonunda yarışıyo-
ruz. Onun için çok şanslıyım ve çok mutlu-
yum. Yeni motorumla ilk testleri yapmıştık.
Motor çok güzel, takım çok iyi, herkes beni

motive etmeye çalışıyor. Şampiyonada her
kategoride sporcumuz var. Bahattin Sofu-
oğlu, Supersport 300'de yarışacak. Ben
600'de olacağım. Toprak ağabeyim de ola-
cak. Kardeşim Deniz, Moto3'te yarışacak.
Gelecek için sabırsızlanıyorum. Bizi izlemeye
devam edin" diye konuştu.

Şampiyonluk için mücadele verecek

Supersport 600 Dünya Şampiyonası'na çok
çalıştığını ve kendisini hazır hissettiğini vur-
gulayan Can Öncü, şunları söyledi: "Herke-
sin çok tecrübesi var ama benim hiç
tecrübem yok. Ama motor inanılmaz çok ho-
şuma gitti. Çok çalıştım. İnşallah ilk 5'te
veya ilk 10'da, bakarsınız dünya şampiyon-
luğu için yarışıyor olabiliriz. Şu anda bir şey
söyleyemem ama ilk yarıştan sonra, üç, dört
yarıştan sonra her zaman puan alabilirsek
her şey olabilir. O yüzden hiçbir zaman şam-
piyonluk savaşını bırakmayacağım. İlk yarış-
tan itibaren şampiyonluk için oynamaya
çalışacağım. İlk yarışta çok iyi olmasa bile
diğer yarışlarda kendimi geliştirerek üst 
sıralara gelmeye çalışacağım." DHA

Ceyda’nın gözü
olimpiyatlarda
Denizli'de, yaklaşık 4 yıl önce bir spor salonunun camına
yapıştırılan fotoğrafları görerek tekvandoya başlayan 12
yaşındaki Ceyda Gençer, Türkiye şampiyonu oldu. Milli takıma
girmeye hak kazanan Ceyda, "Hedefim 2024 yılında yapılacak
olan olimpiyatlarda katılarak derece elde etmek" dedi
Ressam İbrahim Çallı Ortaokulu 7'nci sınıf
öğrencisi Ceyda Gençer, yaklaşık 4 yıl önce
bir spor salonunun önünden geçerken, tek-
vando yapan sporcuların fotoğrafını gördü.
Fotoğrafların ilgisini çekmesi üzerine Ceyda,
tekvandoya başladı. Ceyda, Ankara'da 10-14
Eylül arasında düzenlenen Minikler Türkiye
Tekvando Şampiyonası'nda da 1'inci olarak
altın madalya kazandı. Başarısıyla dikkat
çeken Ceyda, katıldığı seçmelerde de milli ta-
kıma girmeyi başardı. Milli formayı giymeye
hak kazanan Ceyda, haftanın 5 günü okul
çıkışında anternman yaptığını belirtti.

2024 hedefi madalya

Hedefinin 2024'te Fransa'nın başkenti Pa-
ris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na
katılabilmek olduğunu belirten Ceyda Gen-
çer, "Ailem çok destek oldu. Zaman ilerle-

dikçe, antrenman yaptıkça, kendimi geliştir-
meye başladım. İlk katıldığım turnuvada,
çıktığım müsabakada yenildim. Yenilginin
hırsıyla daha çok çalıştım. Bununla birlikte
de kazanmaya başladım. Kazanma hissi
beni bu spora bağladı. 2019'da katıldığım
turnuvada Türkiye şampiyonu oldum. Bu yıl
ise milli takıma seçilmeye hak kazandım.
Milli formayı giyeceğim için çok mutluyum.
Ülkem adına maç yapmak gurur verici. 
Hedefim 2024 yılında yapılacak olan olimpi-
yatlarda katılarak derece elde etmek" dedi.
Ceyda Gençer'in antrenörü Abdullah 
Çırak ise öğrencisinin azimle çalıştığını ve
başarıyı hak ettiğini dile getirdi. Çırak, Cey-
da'nın İstanbul'da düzenlenecek olan 7'nci
Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnu-
vası'nda en iyi dereceyi alacağına inandığını
kaydetti. DHA

Hedefi 2024'te Fransa'nın başkenti
Paris'te düzenlenecek Olimpiyat
Oyunları olduğunu belirtti

Heliski heyecanı başlıyor

Ülkemizde sadece Rize’de Kaçkar Dağları’nda gerçekleştirilen helikopterle
kayak sporu heliski heyecanı, bugün başlıyor. Dünyanın dört bir yanından

kente gelecek macera tutkunları, helikopterle bırakıldıkları dağların 
tepesindeki zorlu ve dik yamaçlardan kayarak, adrenalin dolu anlar yaşayacak
DünyaDa alaska, Kanada ve alp
Dağları'nda yapılan, Türkiye’de ise
sadece Rize’nin Kaçkar Dağları’nda
gerçekleştirilen helikopterle kayak
sporu heliski heyecanı, bu yıl da sü-
recek. Çamlıhemşin ilçesinde 10 yıl-
dır devam eden heliski sporu için
başta İtalya, avusturya, almanya, İs-
viçre, Fransa, aBD ve Rusya olmak
üzere farklı ülkelerden 250 dola-
yında sporcunun Kaçkarlar’a gel-
mesi bekleniyor. Kişi başı haftalık 7

bin Euro’yu bulan rakamlar ödeyen
sporcu kafileleri, Kaçkarlar’ın zorlu
ve dik yamaçlarında adrenalin yaşa-
yacak. 2 helikopterle alınarak dağ-
ların zirvesine bırakılan sporcular,
kayarak vadilere inecek. Helikop-
terle tekrar zirveye bırakılacak olan
kayakçılar, gün boyu zorlu ve dik ya-
maçlardan kayarak, adrenalin dolu
anlar yaşayacak. Hazırlıkların ta-
mamlanıp, helikopterlerin de konuş-
landırıldığı bölgedeki heliski

heyecanı, bugün başlayacak.

Kapasite doldu

Kaçkar Dağları’na son 10 yılda he-
liski için yaklaşık 3 bin sporcu gelir-
ken, bu yıl da rezervasyonların
dolduğu ve yaklaşık 250 sporcunun
da yeni dönemde bölgeye geleceği
belirtildi. Türkiye’den de az sayıda
profesyonel kayakçının geldiği he-
liski faaliyetlerinin Mart ayı ortala-
rında sona ermesi planlanıyor.
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S üper Lig'in 19'uncu haftasında saha-
sında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak
olan Demir Grup Sivasspor, karşılaş-

manın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesisle-
rinde teknik direktör Rıza Çalımbay
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman
ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı.
Türkiye Kupası'ndaki Yeni Malatyaspor ma-
çında forma giyen oyuncular yenileme çalış-
ması yaparken, diğer futbolcular pas, top
kapma çalışmasının ardından yarı sahada
çift kale maçla antrenmanı tamamladı. An-
trenmana sakatlığı bulunan Barış Yardımcı
ile dinlendirilen Aaaron Appindangoye,
Marcelo Goiano ve kaleci Ali Şaşal Vural 
katılmadı. 

Çok çalışmamız gerekiyor

Antrenmanda basın mensuplarına açıkla-
malarda bulunan teknik direktör Rıza Ça-
lımbay, kupadaki Yeni Malatyaspor maçına
eksik bir kadro ile gittiklerini ifade ederek,
"16 kişiyle gittik. Çoğu arkadaşımızı burada
tuttuk. Sakat olanlar, cezalı olanlar var. Bir
hayli problemliydik. Beklentimizin üzerinde

bir oyun oynadı arkadaşlarımız. Özellikle ilk
60 dakika mükemmel oynadılar. Zaten tur
için de yeterliydi. Bizim açımızdan mükem-
mel oldu, çünkü bazı arkadaşlarımızı oyna-
tamıyorduk, oynatma şansımız olmuyordu.
Bu maçta oynattık hepsini şimdi o arkadaş-
larımızdan inşallah Rize maçında yararlana-
cağız. Şu anda sağ bekimiz yok. Barış ve
Marcelo sakat. Kanatlarımız da öyle. Erdo-
ğan da cezalı sıkıntılarımız var. Şu anda ek-
siklerimizden dolayı sıkıntılı bir kadromuz
var. Ama Rize maçı bizim için kazanmamız
gereken bir maç. Kendi sahamızdaki maçı
çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor.
Kolay maç da yok. Fark etmiyor, hangi
takım olursa olsun kolay maç da yok. Biz
yine aynı oyunumuzu aynı şekilde ciddiyeti-
mizi bozmadan, oyun disiplinimizi bozma-
dan oynayıp yolumuza devam etmek
istiyoruz. Kolay olmayacağını da biliyoruz.
Çok çalışmamız, mücadele etmemiz gereki-
yor. Tek bizim sıkıntımız, inşallah sakatları-
mız düzelir, tam hazır olurlar, onun dışında
bir sıkıntımız yok" diye konuştu. 

Oyuncu alamazsak sıkıntı yaşarız

Transferde iki futbolcuyla anlaştıklarını ve
kısa sürede takıma katılacaklarını belirten
Çalımbay, "Transferde bir stoper ve bir orta
saha ile yüzde 90 anlaşıldı. Şimdi bir tane
forvet ve orta saha oynayacak bir arkadaşa
ihtiyacımız var. Kupada da kuralar çekildi-
ğinde zayıf takım kalmadı, zor takımlar çıka-
cak. Bir de biz seri başı değiliz. Onun için
çok zorlu maçlar oynayacağız. Bir de zaman
çok kısa. Antep maçından sonra Başakşehir
var tekrar bir daha kupa oynuyorsun tekrar
Trabzon'a gidip lig maçı oynuyorsun. Onun
için kadromuzun biraz sağlam olması gere-
kiyor. Transferler biran önce gelirse ikisin de
problem yok bugün yarın bir isim daha vere-
ceğiz yönetime eğer olursa, yapabilirsek iyi
birisini alabilirsek o zaman alternatifli bir

kadromuz olacak. Yoksa büyük sıkıntı yaşa-
rız" şeklinde konuştu.

Şampiyon olacağız demedik

Takımın liderliğini devam ettirmesiyle deste-
ğin artmasından memnun olduklarını belir-
ten Çalımbay, "Destek vermek çok önemli
ama şampiyonluk o kadar kolay değil. Daha
16 tane maç var. Hepsi de zor maçlar, biz
maç maç bakıyoruz. Bu destek bize lazım.
Bu destek olmazsa işimiz çok zor. Özellikle
kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda
taraftarlarımız bizle beraber olursa, onların
desteğiyle biz çok daha iyi oynarız. Daha
güzel şeyler de yapabiliriz. Bu maça göre ol-
maması lazım. Her maçta bunu görmek ge-
rekiyor. Zaten İstanbul'da veya herhangi
gittiğimiz bir yerde Sivaslı mutlaka var. Her
türlü destek oluyorlar. Şimdi kendi saha-
mızda bu desteği sonuna kadar sürdürürsek,
bütünlük içerisinde olursak, o zaman çok
güzel şeyler olur. Biz hiçbir zaman şampiyon
olacağız demedik. Biz öyle bir kritik döneme
giriyoruz ki Rize ile oynayacağız, Antep'e gi-
deceğiz. Başakşehir ile oynayıp, Trabzon'a
gideceğiz. Bu maçlar gidişatımızı belli ede-
cek, bütün takımların yolunu belirleyecek.
Tek biz değil, diğer takımlar da zor maçlar
oynayacak. Onun için bizim ilk önce Rize
maçını çok iyi bir şekilde bitirmemiz gereki-
yor" ifadelerini kullandı.

Herkes şampiyonluktan bahsediyor

Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbol-
cusu Hakan Arslan, "Liderlik bizde kalıcı
oldu. Bu noktada tesadüf olmadığını tüm
Türkiye'ye gösterdik. Herkes şampiyonluk-
tan bahsediyor. Biz de şampiyonluğun ada-
yıyız" dedi.Süper Lig'in lideri Demir Grup
Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu
Hakan Arslan özel açıklamalarda bulundu.
Kulüp ve takım olarak iyi bir yolda oldukla-
rını söyleyen Arslan, "Sezona iyi başlamıştık
ve devreyi iyi bitirdik. İkinci yarıya da aynı
şekilde iyi başlamak istiyorduk ve amacı-
mıza da ulaştık. Liderlik bizde kalıcı oldu.
Bu noktada tesadüf olmadığını gösterdik.
Bir kez daha tüm Türkiye'ye gösterdik. Her-
kes şampiyonluktan bahsediyor. Biz de şam-
piyonluğun adayıyız. Fakat maç maç
bakıyoruz. Tabii ki uzun vadeli düşünceleri-
miz var. Önümüzdeki Rize maçına odakla-
nıp, bu maçı geçip daha sonra tekrar maç
maç odaklanıp büyük hedefe bu şekilde
ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Takiptekiler stresli

Ligin ikinci yarısının başlamasıyla şampi-
yonluğa odaklandıklarını ve stres yapmadık-
larını belirten Arslan, "Bizim stres yapacak
bir durumumuz yok. Sonuçta sezon başı

kulüplerin önlerine bir hedef konulurken,
Anadolu takımları için ilk 6'nın ya da ilk
10'un içinde gibi hedefler açıklanır. Ama
büyük takımların harcamış olduğu bütçeler
neticesinde şampiyonluk hedefine odaklanıp
kadro kuruyorlar. Örneğin Fenerbahçe'nin,
Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın bunların 2'nci,
3'üncü ya da 4'üncü olması başarısızlığını
gösterecek. Fakat bizim öyle bir durumumuz
yok. Şampiyon olursak mükemmel olur.
Eğer olamazsak da 2'nci, ya da 3'üncü ol-
mamız da bizim başarılı olduğumuzu göste-
rir. Bundan dolayı bizim bir stres yapacak
durumumuz yok. Stresi onlar yapacak, biz
keyfine bakacağız. Odaklanıp maç maç bu
güzel ortamın tadını çıkaracağız. Bundan
dolayı bizim stres yapacak durumumuz yok.
Stresi altımızdaki takımlar düşünecek. Bun-
dan dolayı bizim vicdanımız ve gönlümüz
de rahat. Oynadığımız futboldan dolayı hu-
zurluyuz. Yaptığımız işin başarısını ve mey-
vesini de alıyoruz. Halkımız da gördüğü
zaman bizi tebrik ediyor. Bizim için en
büyük mutluluk da bu oluyor" diye konuştu. 

Anadolu'nun desteği hissediliyor

Ligde taraftarın ve bazı Anadolu takımları-
nın desteğini hissettiklerini söyleyen Arslan,
"Biz en başında zaten inanırken takım arka-
daşlarımız olarak 'bu sene neden olmasın'
dedik. Ligin 11'inci haftasından itibaren
zaten liderlik bizde kalıcı oldu. Bizler için
söylenen 'tipik Anadolu takımı, alt sıralara
düşecek' gibi ifadelerde bulundular. Fakat
öyle olmadığını gösterdik. Ligin bitiminde
en yakın puan takipçimize 4, 5, 7, 9 puan
fark attık. Bunun tesadüf olmadığını göster-
dik. Ligin 2'nci yarısının başlamasıyla Beşik-
taş maçını kazandık ve bunun da tesadüf
olmadığını gösterdik. Emin adımlarla, sağ-
lam adımlarla gidiyoruz. Buralara gelirken
de taraftarımızın da desteğini almamız la-
zımdı. Bunun da bilincindeydik. Çünkü bazı
maçlarda futbolcu grubu olarak başarabili-
riz ama taraftarın da desteğine ihtiyaç duy-
duğumuz maçlar da olacaktı. 
Onlar da bunun bilincine varıp bizi destekle-
meye başladılar. Gözle görülür derecede
hem iç sahada, hem de dış sahada taraftarı-
mızda bir artış var. Taraftarın büyük oranda
desteğini alıyoruz. Deplasman tribünlerini
dolu olarak görüyoruz ve soyunma oda-
sında 'bu maçı onlar için oynayacağız' söz-
leri çıkmaya başlıyor. İç sahadaki taraftara
zaten kelimeler kifayetsiz kalır. Taraftarımız-
dan çok memnunuz. Sivas insanı ya da
Anadoluluyum diyen herkes bizi destekle-
meye başladı. Artık Sivasspor'a 'Anado-
lu'nun yükselen değeri' diyebiliriz. Bütün
Anadolu'nun desteğini hissetmeye başladık"
ifadelerini kullandı. DHA

Süper Lig'de performansıyla futbol
severleri her geçen gün daha da

büyüleyen Sivasspor'da Teknik 
Direktör Rıza Çalımbay basın

mensuplarının sorularını yanıtladı.
Çalımbay; “Biz öyle bir kritik
döneme giriyoruz ki Rize ile

oynayacağız, Antep'e gideceğiz.
Başakşehir ile oynayıp, Trabzon'a
gideceğiz. Bu maçlar gidişatımızı
belli edecek. Onun için bizim ilk 

önce Rize maçını çok iyi bir şekilde
bitirmemiz gerekiyor” dedi

DORT MAC GIDISATI
BELIRLEYECEK

DEMİR Grup Sivasspor taraftarı
fenomen simitçi Ahmet Yaşin, an-
trenmanda futbolcularla buluştu.
Simitçi Ahmet'in futbolcularla bu-
luşması renkli görüntülere sahne
oldu. Beşiktaş galibiyetini kutlar-
ken amatör videoya yansıyan yö-
resel şiveyle 'Sabaha kadar
buradayız' sözleri ile sosyal med-
yanın gündemine düşen Demir

Grup Sivasspor taraftarı Ahmet
Yaşin, antrenmana gelerek futbol-
cularla buluştu. Kulüp Asbaşkanı
Faruk Taşseten tarafından antren-
mana getirilen Ahmet Yaşin'in fut-
bolcularla buluşması renkli
görüntülere sahne oldu. Simitçi
Ahmet futbolcularla birlikte büyük
ilgi çeken 'Sabaha kadar burada-
yız' sözlerini tekrarladı. 

Fenomen simitçi antrenmanda

Malatya’da 
Özdeş dönemi
Pazartesi günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan BtcTurk Yeni Malatyaspor'da
Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş oturdu

Süper Lig temsilcisi Yeni
Malatyaspor'da bir süre görev
yaptıktan sonra yolları ayrılan

Sergen Yalçın'dan sonra teknik direktör
arayışını sürdürdü. Takımın başına teknik
direktör getirilmesi için birçok ismin ko-

nuşulduğu Yeni Malatyaspor Kulübü yö-
neticileri bugün 14.30'da teknik direktör
Kemal Özdeş ile görüştü. Görüşme so-
nunda Yeni Malatyaspor Kulübü yöneti-
cileri Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşma
sağladı. Sezon sonuna kadar anlaşılan

teknik direktör Kemal Özdeş'in 2 gün içe-
risinde kente geleceği belirtildi

İki transfer daha yapılacak

Konuyla ilgili konuşan Yeni Malatyaspor
Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Kemal
Özdeş ile anlaşma sağladıklarını kayde-
derek, "Camiamıza, Malatyamıza hayırlı
olsun. Kemal hocamıza biz güveniyoruz.
Güvendiğimiz için de Malatyas-
por'umuzu teslim ettik. İnşallah onunla
hayırlı neticede, hayırlı sonuçlar alıp ligi
en üst noktada bitirmeyi hedefliyoruz.
Biz inandık, o bize inandı. İnşallah sezon
sonuna kadar Kemal hocayla beraber ça-
lışmaya karar kıldık, anlaştık. Bir kere
Kemal hoca Malatyaspor'dan ve bizde
Kemal hocadan razıyız, niye? O Malat-
yaspor'dan bir teklif geldiği için mutlu,
bizde Kemal hoca ile çalışacağımız için
mutluyuz. Futbolcular noktasında ise çok
derinlemesine bu konulara girmedik ama
şu an mevcut kadromuzu çok beğendi-
ğini beyan ediyor. Bu bizim için çok
önemli zaten. Hatta Anadolu kulüpleri-
nin içinde en iyi kadroya sahip olduğunu
söylüyor. Şu anda kadromuzla alakalı bir
sıkıntı yok. Zaten dün orta saha takviyesi
yaptık, bir forvet ve bir stoper takviyesi
daha yapacağız ve oda bunu biliyor"
dedi.  DHA

Tekvandocu kardeşler
LGS’de de şampiyon

İkİz tekvandocular verdiği
özel röportajda spor ve
eğitim hayatlarıyla ilgili
hedeflerini anlattı. Çocuk-
ken astım bronşit teşhisi
konulan ikizler Zeynel
Fırat Tanrıverdi ve Deniz
Tanrıverdi, hastalığı yen-
mek için öneri üzerine 7
yaşında tekvandoya baş-
ladı. Tekvandoda yete-
nekli ve başarılı oldukları
görülen ikizler, çeşitli tur-
nuvalara katıldı. Zeynel
Fırat ve Deniz, bu turnu-
valarda çok sayıda ma-
dalya kazandı. Türkiye ve
Avrupa şampiyonlukları bulunan ikiz sporcuların
şimdiki hedefi olimpiyatlarda yarışabilmek. Türkiye'yi
en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını ara ver-
meden sürdüren Tanrıverdi kardeşler, Ankara'da dü-
zenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası'na katıldı.
Şampiyonada 51 kiloda Zeynel Fırat, 55 kiloda da
Deniz birincilik kürsüsüne çıktı. Kendilerine olimpiyat
şampiyonluğu hedefi koyan Zeynel Fırat ve Deniz
Tanrıverdi kardeşler, sporla eğitim hayatını birlikte gö-
türerek, LGS'de de derece yaptı.

Baba önerisiyle başladılar

Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde eğitimlerini sürdüren
ikizlerden Zeynel Fırat, tekvandoya öneri üzerine baş-
ladıklarını ve başarılı olduklarını belirterek, "7 yaşın-
dan beri bu sporu yapıyoruz. 3 yaşından 6 yaşına
kadar cimnastik yapmıştık. Bu spor için esneklik, kon-
disyon önemli. Biz de küçük yaşlarda bu esnekliği

sağlamıştık. Babamın ar-
kadaşının önerisi ile başla-
dık ve güzel dereceler elde
ettik. Türkiye ve Avrupa
şampiyonluğum var, bir-
çok uluslararası derecem
var. 1-2 yıl önceye kadar
aynı kiloda mücadele edi-
yorduk, bunun için final-
lerde birbirimizle
yarışıyorduk" dedi.

Dezavantajı vardı

Deniz Tanrıverdi ise ikiz
olarak spor yapmanın
hem avantajları hem de
dezavantajlarını olduğunu

söyleyerek, "İkimizin gelişimini görmek güzel. Bana
partner oluyor, gelişmemde katkı sağlıyor. Geçtiğimiz
senelere kadar aynı kiloda yarışmak dezavantajdı
çünkü Avrupa şampiyonalarına 1 kişi gidebiliyor. Fi-
nalde ya o ya ben gidiyordum. Ama şimdi kilolarda
ayrıldık, dezavantajı yok artık. Günde 2 saat antren-
man yapıyoruz, maç ya da turnuva olduğunda sabah
akşam antrenmanlarımız oluyor. Çocukken evde de
çalışıyorduk ama artık sakatlık olur diye yapmıyoruz
artık" ifadelerini kullandı. Finallerde kardeşiyle 7 kez
karşı karşıya geldiklerini anlatan Deniz, "4 maçı Zey-
nel kazandı, 3 maçı da ben kazandım" diye konuştu.
LGS'de Deniz Tanrıverdi tüm sorulara doğru yanıt
verirken, Zeynel Fırat Tanrıverdi ise sadece 1 yanlış
yaptı. Sporla eğitim hayatını bir arada yürüttüklerini
ve başarılı olduklarını vurgulayan Deniz Tanrıverdi,
"Sporla eğitim hayatı bir arada gidiyor. Ben ve karde-
şim bunun örneğiyiz” dedi. 

Astım bronşit hastalığını yenmek için tekvandoya başlayan 17 yaşındaki ikiz kardeşler
Zeynel Fırat Tanrıverdi ve Deniz Tanrıverdi, sporda olduğu kadar sınavlarda aldıkları

başarılarla da dikkat çekti. Tanrıverdi kardeşler LGS'de de full çekmeyi başardı



B eylikdüzü Belediyesi, ilçe
genelinde mevcutta bulu-
nup niteliğini ve işlevini yi-

tirmiş olan yağmur suyu ve atık
su kanallarının yapım ve yeni-
leme çalışmalarına başladı. İSKİ
ile birlikte yürütülen bu çalış-
mada yenilemeyle birlikte altya-
pıdaki eksiklerde tamamlanıyor.
Ağustos ayında başlayan ve yıl
sonuna kadar devam edecek 1.
etap çalışmasında Beylikdü-
zü’ndeki 7 mahalleye 30 km hat
döşenmesi planlanıyor. Tüm ça-
lışmaların ihtiyaç programı doğ-
rultusunda belirlendiği söyleyen

ve bu çalışma öncesinde bölge-
deki birçok mahallede yağmur
suyu hattı olmadığının altını
çizen Fen İşleri Müdürü Hakan
Baş; “Çalışmaların 2. etabında
da diğer mahallelerimiz ve so-
kaklarımızdaki ihtiyaçlar belirle-
dikten sonra İSKİ yetkilileriyle
tekrar görüşülerek projelendirme
ve imalat aşamasına geçilecek"
dedi.

Ciddi sorunlar vardı

Yerel yönetimlerin en önemli hiz-
metlerinden birinin altyapı hiz-
metleri olduğunu vurgulayan ve
çalışmaları yerinde inceleyerek
ekiplerden bilgi alan Beylikdüzü

Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, "Altyapı hizmetleri olağan
zamanlarda ortaya çıkmaz. Zor
zamanlarda ehemmiyetinin ne
demek olduğunu hissettirir biz-
lere. Bu kentin çok ciddi altyapı
problemleri vardı. İSKİ yetkilile-
riyle yaptığımız görüşmeler ve
çalışmalar neticesinde 7 tane
mahallemizde yaklaşık 30 km’lik
altyapı hattının yenilenmesi çalış-
masını bu kentle buluşturuyoruz.
Bu çalışmayla ilçemizin belki de
30 senesini planlamış olduk ve
bu süre içerisinde herhangi bir
altyapı sorunuyla bu kenti yüz-
leştirmeyeceğiz" açıklamasında
bulundu. 
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1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...

ÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADEN
40 ÇEŞİT ÇORBA

Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

Beylikdüzü Belediyesi İSKİ ile birlikte 7 mahalleye 30 km hat döşeyecek. Yerel yönetimlerin
en önemli hizmetlerinden birinin altyapı hizmetleri olduğunu vurgulayan ve çalışmaları
yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi alan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bu
çalışmayla ilçemizin belki de 30 senesini planlamış olduk” diye konuştu

Berrak ile 

Berk tatilde!
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz kış tatiline
çıktı. Burcu esmersoy ile 1 yıllık evliliğini geçtiğimiz
yıl sonlandıran Berk Suyabatmaz, oyuncu Berrak
Tüzünataç ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgili-
ler, kış tatiline çıktı. Berrak Tüzünataç ile Berk Su-
yabatmaz Fransa'nın gözde kayak
merkezlerinden Aiguille du Midi'ye gitti. Berk
Suyabatmaz, sevgilisi ile fotoğrafını "öpücük"
emojisi ile Instagram'da paylaştı. Berrak Tü-
zünataç ise fotoğrafın altına "Duramıyorum"
notunu düştü. Berrak Tüzü-
nataç, geçtiğimiz hafta
bir AVM'de kayak kı-
yafetleri alırken
görüntülenmiş
'nereye gide-
ceğimi söy-
lemek bana
ayıp geli-
yor' de-
mişti.

Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet

Murat Çalık, "Başta İBB Baş-
kanımız Ekrem İmamoğlu

olmak üzere, İSKİ’ye, bütün çalı-
şanlara ve duyarlılıklarından ötürü
tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür
ediyorum. Bizler bu kentte, bu kent
için çalışmaya, üretmeye ve kenti

güzelliklerle buluşturmaya
devam edeceğiz" ifadele-

rini kullandı. 

İMAMOĞLU’NA
TEŞEKKÜR ETTİ

BEYLIKDUZU’NUN
30 YILI PLANLANDI

Mağdur çocuklardan
Hasan Akgün’e ziyaret

Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi’nden İstanbul’a gelen 36 öğrenci Büyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün'ü ziyaret etti. Akgün, "Bizlerde her zaman çocuklarımızın yanındayız" dedi
Terör mağduru çocukların sosyal, kül-
türel ve sportif gelişmelerine katkı sağla-
mak amacıyla çeşitli geziler düzenleyen
Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merke-
zi’nin bu seferki durağı Büyükçekmece
Belediyesi oldu. Büyükçekmece Belediye

Başkanı Dr. Hasan Akgün sosyal sorum-
luluk projesi kapsamında geziler yapan
Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi
öğrencilerini makamında ağırladı.
Makam odasında çocuklarla sohbet eden
Başkan Akgün, “Mardin Nusaybin Çocuk

Gelişim Merkezi’ne bu güzel sosyal so-
rumluluk projesini hayata geçirdiği için
teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, terör
mağduru olan bu çocuklarımız çok çalı-
şıp, kendilerini en iyi şekilde yetiştirerek,
Türkiye’yi daha iyi yerlere birlik ve bera-
berlik için taşıyacaklardır. Bizlerde her
zaman çocuklarımızın yanındayız ve on-
lara desteğimiz devam edecek” ifadesini
kullandı.

Nutuk hediye edildi

Büyükçekmece Belediyesi tarafından
6 – 13 yaş grubundaki çocuklara okul
çantası, kalem kutusu, Nutuk, çeşitli hi-
kaye kitapları, satranç ve mangala zeka
oyunu hediye edildi. Belediye Başkan
Yardımcısı Adem Yazır ile belediye bina-
sını gezen çocuklar belediyecilikle ilgili
merak ettikleri soruların yanıtlarını aldı. 

Öğle yemeğini aşevinde yedi
Kendisi de belediyede bulunduğu
zaman öğle yemeğini aşevinden
yiyen, Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner belediye aşevini ziyaret
etti. Mönüyü inceleyen, dev kazanda
kaynayan çorbayı karıştıran Başkan
Mesut Üner personelin ve kendisinin
yemekleri çok beğendiğini söyleyerek
aşçılara teşekkür etti.

Biz büyük bir aileyiz

Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada
belediyenin çalışanlarıyla birlikte
büyük bir aile olduğunu dile getiren
Belediye Başkanı Mesut Üner, "Ça-
talca Belediyesi olarak biz büyük bir
aileyiz. Her gün tüm mesai arkadaş-
larımıza aşevimizde özenle hazırla-
nan yemekleri sunuyor, onlara bu
anlamda da destek oluyoruz. Çalı-
şanlarımızın başarısı Belediyemizin
başarısıdır. Allah birlik ve beraberliği-
mizi bozmasın. Personellerimizle bir-
likte azimli ve gayretli çalışmalarımız
sayesinde İlçemiz gözle görülür bir
değişimin içerisine girdi. Çatalcamız
için çalışmaya devam edeceğiz"  ifa-
delerine yer verdi.

Belediye Başkanı
Mesut Üner, "Çatalca
Belediyesi olarak biz
büyük bir aileyiz” dedi. 


