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Büyükçekmece'nin önemli spor
kulüpleri arasında yer alan Güzel-

cespor'un başkanı Tamer Canbaz'la
hem kulübe ilişkin hem de futbola dair
ilgiyle okuyacağınız bir söyleşti gerçek-
leştirdik. Güzelcespor'u kısa zaman
içerisinde üst liglere taşımak için canla
başla çalıştıklarını anlatan Canbaz,
“Projelerimizi yavaş yavaş hayata geçir-
meye başlamamız insanlar tarafından

hoş karşılanıyor. Başarımız, bize olan
sevgi sadece benden kaynaklanan bir
şey değil, ekibimiz sayesinde aldığımız
güzel tepkilerdir. Bizler burada sonuçta
bir yere kadar olacağız, ardımızdan
gelen genç yönetici arkadaşlarımız ola-
cak. Zamanı gelince bayrağı devredece-
ğim. Önemli olan Güzelcespor'a, Türk
futboluna iyi futbolcular kazandırmak”
diyor. I SAYFA 5
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Kürtçe CHP ve
İSMEK

Seçimden önce işe
alınanlar çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı CHP'li Ekrem 

İmamoğlu'nun danışmanı Murat
Ongun, kişisel sosyal medya hesabı
Twitter'dan belediyede yaşanan işten
çıkarımlarla ilgili açıklamada bu-
lundu. Ongun, “Kurumumuzdan

1244 kişinin 
ilişiği kesildi”
dedi. Ongun,
belediye ile ilişiği
kesilenlerin 31
Mart ile 23 Ha-
ziran seçimleri
arasında veya
bu seçimlerden
hemen önce işe
alındığını be-
lirtti. I SAYFA 6
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Maltepe Belediye Başkanı 
Ali Kılıç, Dünya Yerel Yönetim

ve Demokrasi Akademisi Vakfının
(WALD) yürüttüğü “Sosyal Koruma
Projesi” kapsamında mültecilere 
destek masası kurulmasına yönelik 
8 maddelik iş birliği protokolünü
imzaladı. Kılıç, “Böyle bir protokolün 
imzaladığım için çok mutluyum” 
diye konuştu. I SAYFA 6
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Maltepe mülteciler
için protokol imzaladı
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20. Erguvan Festivali kapsa-
mında 'Çatalca'nın En Güzel

Sesini Arıyoruz' sloganıyla bu yıl ilk
defa gerçekleştirilen 'O Ses Çatalca
Ses Yarışması' nın finalini yapıldı. 
Dereceye giren yarışmacılara ödülle-
rini Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner takdim etti. Final yarışmasının
ardından jüri üyeleri arasında yer alan
usta sanatçı Mustafa Keser şarkılarını
seslendirerek Çatalcalı vatandaşlara
unutulmaz bir gece yaşattı.
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İlçedeki 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı etkinliklerinde çocuklarla

bir araya gelen Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Kemal Çebi, “Zafer Bay-
ramımızın 97. yılını kutluyoruz. Bu
kapsamda çocuklarımızla bir yürüyüş
gerçekleştirdik. Bugüne kadar sayısını
hatırlayamadığım kadar yürüyüşe 
katıldım. Hiç biri beni bu kadar mutlu
edip, keyif vermemişti. Çocukların 
benimi için ayrı bir önemi var. Onlarla 
ilgili nerede ne yapılıyorsa destek 
verilmesini istiyorum” dedi. I SAYFA 4
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Çebi: Yaşadığım
en güzel bayram
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Güzelcespor Kulübü Başkanı
Tamer Canbaz'la hem kulübün
hedeflerine ilişkin hem de Türk
futboluna dair keyifli bir söyleşi
gerçekleştirdik. Takımın adına

yaraşır şekilde hedeflerine
güzelce ilerlediklerini anlatan

Canbaz, “Gerçekten yönetim ve
teknik kadro uyumluluk içinde

çalışıyoruz. Tabi ki futbolcuların
arasında bir futbol okulu 

hayata geçirdik. Belirli bir 
seviyedeki çocuklar gelsin, 

belirli bir eğitim alsın ve 
onlarla bir takım 

kuralım. Amacımız buydu.
Bunu da yaptık” dedi

GUZELCE HEDEFE
YURUYORUZ

OrTaYa DOkUN!
BaGaJDa NE VarSa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet
Davutoğlu'nun, “Terörle mücadele konusunda defterler 

açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz” sözleri ile ilgili 
“Bu arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa hepsini söylesinler.
Bagajlarında ne varsa ortaya döksünler. Bizim endişemiz 

yok. Böyle lafla herhangi bir tehdit olmaz” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma
namazını Ulus'taki Melike Hatun

Camii'nde kıldı. Namazın ardından gazete-
cilerin sorularını yanıtladı. AK Parti’den
ayrılan isimlerin yeni parti kurma çalışma-
larını değerlendiren Erdoğan, bunları geç-
mişte de yaşadıklarını vurgulayarak,
“Bizim partimizden grup çıkaracak şekilde
ayrılıp, sonra esamesi okunmayanlar çıktı.
Ayrılıp da şu anda CHP’nin içinde sığıntı
durumuna düşenler oldu. Bizim bunlar
derdimiz değil. Biz AK Parti olarak şu
anda tarih yazar konumdayız. AK Parti
hamdolsun, ulusal olmaktan, uluslararası
boyuta çıkmış konumdadır” dedi. Erdoğan
ayrıca AK Parti içinde şu an bir ayrım ol-
madığını da belirterek, “Biz birlik beraberlik
içerisinde ilerlemeyi sürdürüyoruz” dedi.
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CHP İçİndE SıĞınTı 
dUrUma dÜŞTÜLEr

Eski Başbakan Ahmet Davutoğ-
lu'nun, “Terörle mücadele konu-

sunda defterler açılırsa birçok insan, insan
yüzüne çıkamaz” sözleri de sorulan Erdo-
ğan, “Bu arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa
hepsini söylesinler. Gelip yüzümüze söyle-
sinler. Böyle lafla herhangi bir tehdit olmaz.
Şu anda bunlar artık bu söyleyebilecekleri,
bagajlarında ne varsa ortaya dökmelerinde
fayda var. Bizim endişemiz yok. AK Parti
çalışmalarını en güçlü şekilde hepsini sür-
dürüyor. AK Parti olarak başında şahsımın
ve arkadaşlarımın olduğu bu dava ülkemin
dört bir yanında neler yapmış, lütfen buna
bakınız. Unutmayın eşek ölür kalır semeri
insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle ko-
nuşuyoruz. Bu eserlerle yolumuza devam
ediyoruz" diye konuştu.
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BİZİm HİçBİr 
EndİŞEmİZ yOk
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30 Ağustos Zafer Bayramı
kutlamaları için ilk resmi

tören Taksim’de gerçekleştirildi. 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu
ve İstanbul Garnizon Komutanı

Orgeneral Musa Avserer ve İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
çelenk koymasıyla başlayan tören, 
İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından sona erdi. I SAYFA 4
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İstanbul’da Zafer
bayramı coşkusu

Silivri yaz okulu
final yaptı

Silivri Belediyesi’nin,
Gençlik Hizmetleri Spor

İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü ve Halk Eğitim
Müdürlüğü işbirliğinde düzenle-
diği Yaz Spor Okulları’nın kapa-
nış töreni yapıldı.  I SAYFA 7
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ASILSIZ iHBAR
Şişli’de asılsız cinayet ihbarı polisi hareket geçirdi. Olay yerine gelen ekipler herhangi bir olayla
karşılaşmazken, daha önceden de farklı zamanlarda bu adresten asılsız ihbar yapıldığı ortaya çıktı

Şişli'de saat 11.00 sıralarında
155 polis ihbar hattını ara-

yan bir kişi Eskişehir Mahallesi,
Fenerci Kadri Sokak bulunan apart-
manda cinayet işlendiği ihbarında
bulundu. Bunun üzerine olay yerine
polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri ihba-
rın asılsız olduğunu belirledi. Ayrıca
aynı kişinin bu adrese Şubat ayın-
dan bu yana yaklaşık 20 defa cina-
yet, bıçaklama, hırsızlık ve kavga
gibi çeşitli olayların yaşandığını ileri
sürerek polise ihbarda bulunduğu
ortaya çıktı. Ekipler, asılsız ihbarlar
nedeniyle geldikleri adresten ayrılır-
ken, asılsız ihbarlarda bulunan kişiyi
tespit etmek için çalışma başlatıldı.
Öte yandan cinayet ihbarı yapılan
ihbar edilen evde yaşayanların
Şubat ayından bu yana ev adresleri-
nin yaklaşık 20 defa cinayet, hırsızlık
ve benzeri gibi çeşitli suçların işle-
diği iddiasıyla polise ihbar edildiğini
ve polise ve savcılığa şikayette 
bulundukları öğrenildi. 

ç

HEr SEFErindE iHBarda
BULUnUyOrLar

Zeytinburnu'nda durağa
yakın bir mesafede Bağcı-

lar istikametine gitmekte olan
tramvay henüz belirlenemeyen bir
nedenle raydan çıktı. Tramvaydan
indirilen yolcular kontrollü şekilde
durağa yürüdü. Olay yerine ise
çok sayıda ekip sevk edildi. Saat
12.00 sıralarında meydana gelen

olay nedeniyle T1 Kabataş-
Bağcılar tramvay hattında 
seferler Kabataş-Zeytinburnu ve
Bağcılar-Mehmet Akif istasyon-
ları arasında yapılabildi. Sefer 
yapılamayan Zeytinburnu-
Mehmet Akif istasyonları ara-
sında İETT tarafından ücretsiz
otobüs seferleri düzenlendi. 
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Murat Ongun

Muharrem orucu
bugün başlıyor

Muharrem ayı bugün başla-
yacak. Alevi Dernekler Fede-

rasyonu (ADFE) Genel Başkanı
Celal Fırat, Muharrem ayı ile birlikte
12 günlük Muharrem Matem oru-
cuna da bugünden itibaren başlaya-
caklarını söyledi. Fırat, tuttukları
orucun ana mayasının aç kalmak
olmadığını ifade ederek, “Coğrafya-
mızda insanlar öldürülüyor, katledi-
liyor, yurtlarından ediliyor. Oruca,

tokun, açın 
halinden algıla-
ması olarak 
bakarsak çok
büyük yanılgı
içinde oluruz.
Bu perspektifte
Kerbela Hz.
Hüseyin bizim
için nefes almak
kadar değerli-
dir” dedi. 
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Celal Fırat

Taksiciler ayar
kuyruğuna girdi

İstanbul'da taksilere yüzde 
25 oranındaki zam pazartesi

gününden itibaren geçerli olacak.
Taksiciler İstanbul'da taksimetre
ayarı için uzun kuyruklar oluşturdu.
İstanbul'da pazartesi gününden iti-
baren taksi kullanacaklar yüzde 
25 daha fazla ücret ödeyecek. Yeni
tarifeye göre taksimetre açılış ücreti
4 liradan 5'e, indi-bindi ücreti ise 10
liradan 13 liraya yükseldi. Taksiciler
bugün saat 14.00'dan itibaren yetkili
servislerine gelerek taksimetrelerini
yeni tarifeye göre ayarlatıyor. 
Yüzlerce taksi, taksimetre ayarı için
servis önlerinde kuyruk oluşturdu.
Taksiciler 500 lira vererek 
taksimetlerini ayarlattı.

ç

AV SEZONU START VERDİ

Balıkçılar 
sezonu açıyor

Av yasağının bitme-
sine saatler kala 

balıkçılar son hazırlıklarını
yapıyor. Av yasağı 1 Eylül
itibariyle resmen sona erecek
ve yasağın bitmesiyle bera-
ber balıkçılar “Vira Bismil-
lah” diyerek yeniden denize
açılacak. Yasağın sona 
ermesine saatler kala ise 
İstanbullu balıkçılar son 
hazırlıklarını sürdürüyor.
Balıkçılar bu sezon çineko-
pun bol olacağını söylüyor. 
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Tamer Canbaz

Ali
Yerlikaya

Ekrem
İmamoğlu

Volkan
Yılmaz

Ali
Kılıç

Mesut
Üner

Tramvay raydan çıkTıTramvay raydan çıkTıTramvay raydan çıkTıTramvay raydan çıkTıTramvay raydan çıkTıTramvay raydan çıkTıTramvay raydan çıkTıTramvay raydan çıkTıTramvay raydan çıkTı

Recep Tayyip Erdoğan

Çatalca en güzel
sesin sahibini aradı
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B öbrek taşı hastalığı, toplumda her
11 kişiden birini etkileyen bir hasta-
lıktır. 70 yaşına kadar erkeklerin

yüzde 19’u kadınların ise yüzde 9’u bu has-
talıkla karşı karşıya kalabilir. Hastalığın te-
davisinde ise birçok seçenek bulunmakla
birlikte genellikle hastanın durumuna, taşın
yerine ve büyüklüğüne göre bir planlama
yapılır. Böbrek taşının tekrarlama riskini en
aza indirmenin yolu,yaşam tarzı değişikliği
ve sağlıklı beslenme düzeni oluşturmaktan
geçiyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi
Üroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Abdullah
Gedik, 8 Mart Dünya Böbrek Günü öncesi,
böbrek taşı oluşumu riskini en aza indirme-
nin 7 yolu hakkında bilgi verdi.

1- İçtiğiniz su miktarını artırın

Günlük olarak alınması gereken sıvı mik-
tarı, kişiye ve iklime göre değişiklik gösterir.
En doğrusu,  günde 1.5- 2 litre idrar çıkışını
sağlayacak miktarda sıvı tüketimidir. Ancak
sıvı alımı günün her saatine yayılmalı belli
bir bölümünde fazla tüketilmemelidir. Her
saat başı bir bardak su, en pratik ve ideal
olanıdır. Özellikle yemeklerde 2 saat kadar
sonra 2 bardak su içilmelidir.. 

2- Yürüyüş ve egsersiz yapın

Büro memurlarında taş oluşum riski art-
maktadır. Bu nedenle böbrek taşlarından
korunmada günlük egzersizler taş oluşu-
munu engellemede etkili rol oynamaktadır
Böbrek taşı oluşum riskini artıran önemli
diğer bir faktör obezitedir. Bu nedenle kilo
problemi yaşayan bireyler, kişiye özel bes-
lenme programları ile ideal kilo seviyele-
rine ulaşmalıdır. Bu doğrultuda sağlıksız

diyetlerden kaçınmak gerekir. Yüksek tansi-
yon da hastalar için taş oluşum riskini artı-
rır. Hipertansiyon hastalarının ilaçlarını
düzenli olarak kullanmaları ve tuz alımlarını
sınırlandırmaları önemlidir. 

3- Meyve suyu taze sıkın

Evde yapılan limonata ve taze sıkılmış por-
takal, mandalina ve greyfurt suyu gibi C vi-
tamini içeren meyve suları böbrek taşı
oluşumunu engelleyecek içeceklerdir. Bu
içeceklerde taş oluşumunu engelleyen inhi-
bitör denilen ve sitrat yönünden zengin bir
madde vardır. Vücutta sitratın eksik olması
taş oluşma riskini artırır. Bu nedenle bu tür
içeceklerin bolca tüketimi çok önemlidir.
Ancak hazır ve kutulanmış olarak sıkılan
meyve suları ile greyfurt suyu önerilme-
mektedir. 

4- Lif içeriği yüksek olan 
besinler yiyin

Beslenme düzeninde besin çeşitliliği olma-
lıdır. Tek bir besinin fazla tüketiminden kaçı-
nılmalıdır. Lif içeriği yüksek gıdalar tercih
edilmelidir. Çünkü lifli besinlerden fakir
olan beslenme sonucu oluşan kabızlık, taş
oluşumunu da hızlandırmaktadır. Lif oranı
yüksek sebzeler, meyveler ve kuru baklagil-
ler gibi besinler kabızlığı engeller. Lifli gıda-
lar, besinlerin bağırsaktan geçiş sürecini
kısaltır ve dolayısıyla taşların önemli bir
kısmını oluşturan oksalat'ın  emilimini
azaltır.

5- Protein içerikli besin 
tüketimini sınırlayın

Hayvansal proteinlerin tüketimi azaltılmalı-
dır. Kırmızı et, sakadat, tavuk gibi hayvan-
sal besinlerin fazla miktarda alınması, taş

oluşum riskini artırır. Bu nedenle protein
alımı, bireysel olarak doğru hesaplanmalı-
dır. Günlük beslenme programında hayvan-
sal ve bitkisel protein tüketimi
dengelenmelidir. Bir öğünde fazla miktarda
hayvansal protein tüketilirse, diğer öğünde
sebze tercih edilerek denge sağlanmalıdır.
Genel olarak bireylerin protein kısıtlaması
yoksa 70 kg olan bir birey, günlük 70 gram
protein tüketebilir. 

6- Tuz kullanımına dikkat

Yiyecekler az tuzlu olmalıdır. Fazla tuz tüke-
timi barsaklardan  kalsiyum emilimini artı-
rır. Bu da böbreklere daha fazla miktarda
kalsiyumun gelmesine neden olarak, taş
oluşum riskinin artmasına neden olur. Bu
nedenle çok tuzlu gıdalar tüketilmemelidir.
Genetik olarak taş oluşumuna yatkın birey-
lerin günlük tuz tüketimi 3 - 5 gram (yakla-
şık bir çay kaşığı) olmalıdır. Günlük
beslenmede; sebze, meyve ve ekmekte tuz
olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle sebze
yemekleri ekstra tuz ilave edilmeden yapıl-
malıdır

7- Taş riski oluşturan 
besinleri sınırlandırın 

Böbrekte taş oluşumu yönünden en riskli
maddelerden biri de oksalattır. Bu nedenle
günlük beslenmede oksalattan zengin be-
sinlerin çıkartılması gerekir. Böbrek taşı
hastaları bazı besinlerin tüketimini sınırlan-
dırmalıdır. 

Böbrek taşları idrarın
üretimi ve böbrekten

dışarı atılımı sırasında
içinde bulunan 

kristallerin kümeleşip 
çökmesi sonucu

oluşur. Ve insanların
günlerce sancı 

çekmesine neden olur. 
Ancak çeşitli 

önlemlerle 
böbrek taşının 

oluşumu 
engellenebilir

Böbrek taşları idrarın
üretimi ve böbrekten

dışarı atılımı sırasında
içinde bulunan 

kristallerin kümeleşip 
çökmesi sonucu

oluşur. Ve insanların
günlerce sancı 

çekmesine neden olur. 
Ancak çeşitli 

önlemlerle 
böbrek taşının 

oluşumu 
engellenebilir

Böbrek taşları idrarın
üretimi ve böbrekten

dışarı atılımı sırasında
içinde bulunan 

kristallerin kümeleşip 
çökmesi sonucu

oluşur. Ve insanların
günlerce sancı 

çekmesine neden olur. 
Ancak çeşitli 

önlemlerle 
böbrek taşının 

oluşumu 
engellenebilir

Böbrek taşları idrarın
üretimi ve böbrekten

dışarı atılımı sırasında
içinde bulunan 

kristallerin kümeleşip 
çökmesi sonucu

oluşur. Ve insanların
günlerce sancı 

çekmesine neden olur. 
Ancak çeşitli 

önlemlerle 
böbrek taşının 

oluşumu 
engellenebilir

Böbrek taşları idrarın
üretimi ve böbrekten

dışarı atılımı sırasında
içinde bulunan 

kristallerin kümeleşip 
çökmesi sonucu

oluşur. Ve insanların
günlerce sancı 

çekmesine neden olur. 
Ancak çeşitli 

önlemlerle 
böbrek taşının 

oluşumu 
engellenebilir

Böbrek taşları idrarın
üretimi ve böbrekten

dışarı atılımı sırasında
içinde bulunan 

kristallerin kümeleşip 
çökmesi sonucu

oluşur. Ve insanların
günlerce sancı 

çekmesine neden olur. 
Ancak çeşitli 

önlemlerle 
böbrek taşının 

oluşumu 
engellenebilir

Böbrek taşları idrarın
üretimi ve böbrekten

dışarı atılımı sırasında
içinde bulunan 

kristallerin kümeleşip 
çökmesi sonucu

oluşur. Ve insanların
günlerce sancı 

çekmesine neden olur. 
Ancak çeşitli 

önlemlerle 
böbrek taşının 

oluşumu 
engellenebilir

Böbrek taşları idrarın
üretimi ve böbrekten

dışarı atılımı sırasında
içinde bulunan 

kristallerin kümeleşip 
çökmesi sonucu

oluşur. Ve insanların
günlerce sancı 

çekmesine neden olur. 
Ancak çeşitli 

önlemlerle 
böbrek taşının 

oluşumu 
engellenebilir

Yapılan araştırmalar günlük tuz tüketiminin günde 5 grama
indirilmesi ile her yıl dünyada kalp krizi ve inmeye bağlı 
2.5 milyon ölümün önlenebileceğine dikkat çekiyor

Birçoğumuzun düşünmeden ye-
meklere bol bol serptiği tuz aslında vü-
cudun baş düşmanı. Oysa

yemeklerimize tuz yerine baharat, limon suyu, nar
ekşisi ya da sirke kullanarak tat katmak tuz tüketi-
mini azaltmayı sağlıyor. Yapılan araştırmalar gün-
lük tuz tüketiminin günde 5 grama indirilmesi ile
her yıl dünyada kalp krizi ve inmeye bağlı 2.5 mil-
yon ölümün önlenebileceğine dikkat çekiyor. Liv
Hospital Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpo-
lat, hipertansiyon, kalp, böbrek hastalıkları başta
olmak üzere obezite, diyabet ve bazı kanser türle-
rinden korunmak amacıyla günlük tuz tüketimini
5 gram ile sınırlamak gerektiğini söylüyor.

Hipertansiyona neden olur

Tuzun azaltılması kan basıncını kontrol altına al-
manın yanı sıra hipertansiyon gelişimini de önle-
yebilir. Hipertansiyon sorunu ile karşılaşmamak
için yapılacak işlerden birisi de tuzun azaltılması-
dır. Batı tarzı beslenmede kişiler günde ortalama
8-9 gram tuz alır. Bu tuzun günde 5 grama düşü-
rülmesi kan basıncının kontrol altına alınmasını
kolaylaştırır. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Has-
talıklarının 2012 yılında yaptığı araştırmaya göre
günde ortalama 15 gram tuz alıyoruz. En önemli
tuz kaynağı da yemek pişirilirken eklenen tuz ve
ekmek.

BU UYARILARA DİKKAT

1. Yemeğin tadına bile bakmadan tuz koymayın.
Tuzsuz yemek çok tatsız diyorsanız biber, sirke,
limon suyu ve değişik bitkilerle yemek 
tatlandırılabilir.

2. Tuzsuz ekmek yiyin. Taze sebze yiyin. Konserve,
turşudan uzak durun.
3. Yemek pişirirken tuz koymayın, pişirdikten
sonra da koymayın.
4. Tuzu azaltılmış peynir yiyin.
5. Doktor veya eczacıya danışarak yapay tuz 
kullanabiliriz
6. Dışarıda yemek yerken seçici olun. Paketli gıda-
larda çok fazla tuz olduğunu unutmayın.
7. Nane, kekik, soğan, sarımsak yemeklere tuz ol-
madan lezzet verir. Etleri sarımsak, sirke, limon
suyu ile terbiye edin.
8. Sebze, meyveler genel olarak az tuz içerir
9. Taze fındık, ceviz, semizotu yemeğe lezzet katar
BURAK ZİHNİ

Tuzu azaltın
ömrü uzatın

7 onleM
EKREM HACIHASANOĞLU

bobrek taSına
İçecekler: Çay, kahve ve alkol.
Sebzeler: Ispanak, pazı, pancar,
bamya, mısır, taze fasulye, patates,
domates, soya, maydanoz, dere-
otu, ebegümeci, roka, tere otu.
Meyveler: İncir, ahududu, kırmızı
erik, çilek, böğürtlen, kuş üzümü.
Kuruyemişler: Ceviz, fındık,
badem, yer fıstığı.
Susam, çikolata, kakao, hardal,
soya.

bUnlara dikkat

düzenli doktor 
kontrolü öneMli
BöBreK taşlarının oluşum nedeni kesin olarak bilin-
memekle birlikte bazı risk faktörlerinin etkili olduğu dü-
şünülüyor. Bunlar; genetik etkenler, böbrek hastalıkları,
böbrekte yapısal bozukluklar, bazı ilaçlar, bazı bağırsak
hastalıkları, hipertiroidi gibi tiroit hastalıkları, beslenme
alışkanlıkları, yetersiz sıvı alımı, stresli veya sedanter bir
yaşam, sıcak iklimde yaşamak olarak sıralanabilir. Böb-
rek taşı hastalığında en yaygın görülen belirti ağrı oluş-
masıdır. Taş hastalarında kalıcı böbrek hasarının
oluşmasını önlemek için düzenli üroloji kontrolü yapıl-
ması gereklidir. 

aMeliyatla bitMiyor
Kapalı böbrek taşı ameliyatlarında böbrekteki taşa iki
farklı yoldan ulaşılarak taş parçalanır. Bu yöntem genel-
likle 2 cm’den küçük taşlar için uygulanır. Kırılan taşlar
aletler ile dışarı alınmaz sıklıkla hastanın kendiliğinden
dökmesi beklenir. Ancak her şey ameliyat ile bitmiyor tabi,
böbrek taşları ameliyattan sonra tekrarlama olasılığı var-
dır. Bu durumda yeniden ameliyat gerekebilir. Hastanın
yeniden böbrek taşı hastalığına yakalanmaması veya riski
en aza indirebilmek için beslenme ve hayat tarzı değişik-
likleri büyük önem taşır. Taş hastaları mutlaka doktorun-
dan diyet listesi almalı ve hangi besinleri tüketip
hangilerini tüketmemesi gerektiğini bilmeli ve beslenme
düzenini ona göre planlamalıdır.
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önlemlerle 
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Son yıllarda yeşil çayın dişlerin asit ile
aşınması anlamına gelen dental eroz-
yon üzerine etkisini araştıran birçok ça-

lışma yapılmıştır. Okan Üniversitesi Diş Hastanesi
Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr.
Yeşim Şeşen Uslu, diş aşınmaları hakkında
önemli bilgiler verdi. 
Yaşam koşullarının değişmesiyle beraber asitli yi-
yecek ve içeceklerin tüketim miktarı ve sıklığının
günümüzde artış göstermesi ile dental erozyonun
etyolojisi, görülme sıklığı, önlenmesi ve tedavisine
yönelik yaklaşımlar da giderek önem kazanmıştır.
Dental erozyon herhangi bir bakteriyel etken ol-
maksızın kimyasal etkenler yolu ile meydana gelen
diş sert doku kaybı olarak tanımlanmaktadır.
Erozyona neden olan başlıca etkenler, bireyin alış-
kanlıklarına bağlı olduğundan, bunların kontrol
altına alınması oldukça zordur. Bu nedenle, tedavi
stratejileri daha çok erozyonu önleme yönünde
geliştirilmektedir.

Diş erozyonunu önlüyor

“Diş erozyonunu önlemede asit maruziyetini
azaltmak, tükürük akışını artırmak, demineralizas-
yonu azaltıp remineralizasyonu artıran preparat-
lar kullanmak ve minenin asit direncini artırmak
etkili olmaktadır. Flor içerikli vernik, solüsyon, jel

uygulamaları, cam iyonomer içerikli pit ve fissür
örtücü, çeşitli diş macunları, lazerler bunlardan
bazılarıdır” diyen Yeşim Şeşen Uslu, “2009 ve
2010 yıllarında yapılan çalışmalarla, ağzın yeşil
çay ile çalkalanmasının dental erozyonu ve aşın-
mayı azalttığını ve dental erozyonu önlemede kul-
lanabileceğini belirtmişlerdir. Yine 2009 yılındaki
çalışmalar ile yeşil çayın dişin sertlik değerini art-
tırdığını ve dental erozyona karşı koruduğunu or-
taya koymuşlardır. Yapılan bilimsel çalışmalar
ışığında yeşil çay ile gargara yapılmasının dental
erozyonu azaltıcı olmalıdır.

Yeşil çayla gargara yapın

ÜnlÜ şarkıcı Meh-
met Erdem önceki
gece Müzik Bo-

ğaz'dan Gelir konseptiyle İstan-
bul Boğaz'ında muhteşem bir
konsere imza attı. İstanbul Bo-
ğazı'nın konsept yüzen eğlence
mekanında hayranlarını sevilen
şarkısı "Herkes Aynı Hayatta" ile
selamlayan Mehmet Erdem,
yaklaşık beş yüz kişinin katıldığı
konserde kendine has yoru-
muyla müzikseverleri mest etti.

Asya ve Avrupa yakalarınn ta
ortasında iki yakayı şarkıları ile
birbirine bağlayan Erdem'in
"Hakim Bey" şarkısında ise mü-
zikseverler kendine koro halinde
eşlik ederek muhteşem bir düete
imza attılar. İstanbul Boğazı'nın
tarihi dokusu eşliğinde iki buçuk
saatlik bir performans sergileyen
Mehmet Erdem, konserini alkış-
lar eşliğinde noktalarken eşsiz
gece başladığı gibi Beşiktaş iske-
lesinde sona erdi.
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O lay, önceki gün 19.00 sıralarında
Çırpıcı Mahallesi'nde meydana
geldi. 4 katlı binanın 2'nci katın-

daki dairenin balkonuna çıkan 1,5 yaşındaki
Umut Ayatlı buradaki sandalyeye çıktı. Kor-
kuluklara tutunan bebek, bir anda aşağıya
düştü. Bebeğinin kaldırıma düştüğünü
gören mahalle sakinleri, yerden kaldırarak

kucakladı. Çocuklarının düştüğünü farke-
den anne ve baba da panikle aşağıya indi.
Yakınları tarafından yaralı olarak çevredeki
hastaneye götürülen bebek tedavi altına
alındı.

Düşme anı kamerada

Öte yandan, bebeğin düşme anı çevredeki

güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntü-
lerde, bebeğin bir anda kaldırıma düştüğü,
hemen yakındaki kişinin yukarı doğru bak-
tıktan sonra yere eğilip bebeğe baktığı, ar-
dından kalabalığın toplandığı görülüyor.

Çığlık sesi duydu

Mahallede esnaf olan Abidin Eroğlu, “Ben

o sırada iş yerimdeydim. Bir çığlık sesi duy-
dum. İşyerinden çıktık baktık çocuk yerde.
Apar topar hastaneye götürdüler. Anlattık-
larına göre balkonda sandalyeye çıkmış
çocuk, sonra parmaklıkların üstünden aşa-
ğıya düştü. Bir iç kanama geçirmiş galiba
doktorlar uyutmuşlar. Şu an iyi şükür" dedi.
DHA
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GÜNCEL 3
Telefon bayisini basanlar yakalandı

esenyurt'ta telefon
bayisini sopa ve bıçak-
larla basarak iş yeri sahi-

bini yaralayan 4 kişi yakalandı.
Esenyurt'ta 4 kişi ellerinde sopa-
larla bir telefon bayisini basarak iş
yeri sahibi Mehmet Bozkurt'u ya-
ralamıştı. Güvenlik kamerasından
yola çıkan polis, saldırganlar Fesih
B., Mevlüt B., Edip B. ve Yalçın B.

yakalandı. Fesih B. ifadesinde,
yaklaşık bir ay önce arızalanan te-
lefonunu tamir etmesi için Meh-
met Bozkurt'a verdiğini ancak
telefonu tamir edemedi halde ken-
disinden para talep ettiğini öne
sürdü. Fesih B. tamiri olmamış te-
lefon için para veremeyeceğini
söylemesi üzerine Mehmet Boz-
kurt'un yanında iki kişi ile birlikte

yolunu keserek kendisini dövdü-
ğünü söylediği öğrenildi. Fesih
B.'nin daha sonra üzerine oğlu
Yalçın B. kardeşi Mevlüt B. ve ye-
ğeni Edip B. ile birlikte dükkana
giderek telefoncuyu darp ettiklerini
belirttiği kaydedildi. Esenyurt İlçe
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlem-
lerinin ardından 4 şüpheli adliyeye
sevk edildiler. DHA

Zeytinburnu'nda
ikinci kattaki 

dairenin 
balkonundan

düşen 1,5 
yaşındaki 

bebek yaralandı. 
Olay anı güvenlik

kameralarına
yansıdı

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

Büyükçekmece / İST.  (Devlet
Hastanesi Arkası)

Otobüs alev
alev yandı
Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu'nda özel
bir halk otobüsü alev alev yandı.
Yangın sonucu otobüs küle dönerken,
sefer dışı olması ve içerisinde sürücü
haricinde kimsenin bulunmaması 
olası bir faciayı önledi

Gece yarısı TEM Otoyolu Edirne is-
tikametinde Yaşar Usta yönetimindeki
34 KA 6322 plakalı özel halk otobü-

sünde, Metris mevkii Hal-Otogar çıkışına geldiği
sırada henüz belirlemeyen bir nedenle yangın
çıktı. Yangını fark eden sürücü, otobüsü yolun
sağına emniyet şeridine çekip araçtan inerken,
alevler büyüyerek kısa sürede otobüsü tamamen
sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye
ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık
yarım saat süren çalışmalar sonucu yangını
kontrol altına aldı. Yangın sonrası otobüsten ge-
riye sadece iskeletinin kaldığı görüldü.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan, yangın nedeniyle Edirne istikameti
bir süre trafik ekipleri tarafından ulaşıma kapa-
tıldı. Kapanan yolda uzun araç kuyrukları
oluştu. Yangının kontrol altına alınması sonrası,
araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Yanan otobüsün trafiğe kapalı alana çekilme-
siyle, diğer şeritler de trafiğe açıldı. Otobüs yan-
gınıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Barajda 
can verdi
Arnavutköy'de balık tutmak için baraja
gelen iki arkadaştan biri, serinlemek
için girdiği barajda boğuldu

Olay, saat 16.30 sıralarında, Arna-
vutköy Sazlıbosna barajında meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa

Kocaman ve Oğuz Akpınar adlı iki arkadaş,
balık tutmak için Sazlıbosna Barajı'na geldi. Bir
süre sonra serinlemek için baraja giren 18 yaşın-
daki Mustafa Kocaman suda çırpınmaya baş-
ladı. Arkadaşı Oğuz Akpınar yardım için suya
girdi. Çevredekiler Akpınar'ında çırpındığını gö-
rünce balık oltası uzatarak kıyıya çekti. İhbar
üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi
sevk edildi. Su altı arama kurtarma ekipleri de
olay yerine gelerek barajda arama yaptı. Yaklaşık
yarım saat süren arama sonrası Mustafa Koca-
manın cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan
ceset Ambulansla hastaneye götürüldü.

Suyun dibindeydi

Murat Yiğit “Araçla geçiyordum bir bağırtı duy-
dum. Koşarak geldim. Burada balık tutanların
oltasıyla bir kişiyi aldık ama sonradan fark ettik
ki bir arkadaşı daha varmış suda. Onu görmedik
o suyun dibindeydi" dedi. Polis olayla ilgili ça-
lışma başlattı.  DHA

IkIncI kAttAn
ASAGI dUStU

Çevre sakinlerinden
Peri Sözen ise, “O sı-
rada dükkandaydım.
'Bebek düşüyor' diye bir
bağırma duydum. Kar-
şıya geçtim herkes top-
lanmıştı. Bağrışma
vardı. 'bir açılın çocuk
hava alsın' dedim.
Çocuk burnunun üze-
rine düştü. Bu sabah
annesi yanıma geldi,
çocuk yoğum bakımda
ama iyi olduğunu söy-
ledi. İç kanama geçir-
miş" diye konuştu.

Annesi iyi
olduğunu
söyledi

Aşırı hızın sonu!
Sarıyer'de bir otomobil sürücüsünün, önünde ilerleyen pikaba çarpması
sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı

Kaza, Derbent Büyük-
dere Caddesi'nde saat
20.15 sıralarında mey-

dana geldi. Edinilen bilgiye göre,
Sarıyer'den Maslak yönüne ilerle-
yen Ozan Kaan Karabulut'un kul-

landığı 34 HR 2563 plakalı otomo-
bil, sürücüsünün direksiyon haki-
miyetin kaybetmesiyle önündeki
Murat Çıdan'ın kullandığı 34 BK
1026 plakalı pikaba çarptı. Karabu-
lut, kazanın şokuyla gaza basmaya

devam edince otomobil, pikabı ite-
rek kaldırıma çıkardı. Kontrolden
çıkan pikap, kaldırıma çıktıktan
sonra yol kenarındaki bir ağaca
çarparak durabildi.

Sağlık durumları iyi

Kazada, sürücüler Murat Çıdan,
Ozan Kaan Karabulut ile yanla-
rında bulunan Bedirhan Akyıldız,
Oğuzhan Akyıldız ve Meliha Yıldız
hafif şekilde yaralandı. Yaralılar
olay yerine gelen ambulanslarla
Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma
Hastanesi ve Okmeydanı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenildi.

Ağzı burnu kanıyordu
Kaza sırasında pikapta bulunan
Mecnun Özyurt, arkadan gelen
otomobilin bir anda kendilerine
çarptığını ifade ederek "Arka-
dan gelen araba bizi sürükle-
yince buraya kadar geldik.

Yanımdaki şoför kafasını vurdu.
Diğer arabadaki arkadaşlar da
kafasını vurmuşlar, öyle gör-
düm. Ağzı, burnu kanıyordu."
dedi. Polis, kazaya ilişkin ince-
leme başlattı.

Ümraniye’de
silahlar konuştu

Ümraniye'de iki grup arasında çıkan ve yol-
dan geçen iki kişinin yaralandığı çatışma an-
ları, güvenlik kameralarına saniye saniye

yansıdı. Otomobilden açılan ateşe karşı grup da karşılık
verince ortalık karışırken, polis saldırganları arıyor. Olay,
önceki gece Ümraniye IhlamurkuyWu Mahallesi İstiklal
Caddesi'nde meydana gelmişti. İki grup silahlı çatış-
maya karışmış, olayda yoldan geçen biri genç kız iki kişi
yaralanmıştı. Çatışmaya ait güvenlik kamera görüntüleri
ortaya çıktı. Görüntülerde otomobille olay yerinden
geçen saldırganlar, aracın camından ateş açıyor. Bunun
üzerine yoldan geçen şahıslar da bellerindeki silahı çıka-
rıp araca ateş açıyor. Caddede bulunanlar kaçışmaya
başlarken, saldırganlar kayıplara karışıyor.

Allah korudu

Öte yandan, olayda yaralanan genç kızın akrabası Son-
gül Bülbül, "Dondurma yemeye giderken oldu. Çatışma
o zaman oldu. Ateşin arasında ailece kaldılar. Eltimin
kızı yaralandı. Allah korudu" dedi.

Zeytinburnu’nda yaşanan
olayı anlatan vatandaşlar,

“Bebeği Allah kurtardı” dedi.



30 Ağustos Zafer Bayramı’nın
97’nci yıl dönümü İstanbul'un
bütün ilçelerinde düzenlenen

törenlerle kutlandı. Düzenlenen resmi tö-
renlere belediye başkanları, ilçe kaymakam-
ları ve ilçe protokolünün tamamı katılırken
halk da bayram coşkusuna ortak oldu. Bir-
çok ilçede konser ve meşaleli yürüyüşlerle
de kutlanan bayram coşkusunda vatandaş-
lar sık sık “Mustafa Kemal'in askerleriyiz,
Ne mutlu Türküm diyene” şeklinde slogan-
lar atarak, dev bayraklarla cadde boyunca
yürüyüşler gerçekleştirdi. 

Taksim'e çelenk bırakıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı 97’nci yıl kutla-
maları için ilk resmi tören Taksim’deki Ata-
türk Anıtı’nda gerçekleştirildi. İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon
Komutanı Orgeneral Musa Avserer ve İs-
tanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun sırasıyla Atatürk
Anıtı’na çelenk koymasıyla başlayan tören,
şehitler için saygı duruşunda bulunulması
ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından
sona erdi. Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu,
Taksim’deki tören bittikten sonra İstanbul
Valiliği’ne geçti. Üçlü, 30 Ağustos Zafer
Bayramı için Valilik’te yapılacak bayramlaş-
maya katıldı.

Kuvayı Milliye destanı okundu

Valilik makam odasına geçen Yerlikaya,
Avsever ve İmamoğlu, davetlilerle bay-
ramlaştı. Resmi törenlerin sonuncusu
Vatan Caddesi’nde gerçekleştirildi. Tören
arabasına binen Vali, Garnizon Komutanı
ve İBB Başkanı, bando eşliğinde halkı se-
lamladı. Törene yoğun katılım gösteren
yurttaşlar, Türk bayrakları ve alkışlar eşli-

ğinde geçit törenine renk kattı.

İmamoğlu: Cumhuriyeti önemsiyorum

Selamlamanın ardından Yerlikaya, Avsever
ve İmamoğlu, protokoldeki yerlerini aldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunma-
sıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos me-

sajı okundu. Gençlik Spor İl Müdürlüğü
Halk Oyunları toplulukları, törene katılan
protokole ve vatandaşlara farklı yörelerden
folklor gösterileri sundu. Törende, İBB
Şehir Tiyatroları sanatçıları, usta şair
Nazım Hikmet’in, “Kuvayi Milliye Destanı”
ve “Davet” şiirlerini okudu. Tören, askeri
birliklerin geçit merasimiyle sona erdi.

Tören bitiminde vatandaşların yoğun ilgi-
siyle karşılan İmamoğlu, duygularını,
“Cumhuriyeti çok önemsiyorum. Milli bir-
lik ve beraberliğimiz hiç eksilmesin, hep bü-
yüsün. Her zaman ülkemizde ve dünyada
barış prensibi dünyaya hakim olsun. Dile-
ğim ve temennim budur” sözleriyle dile 
getirdi. HABER MERKEZİ

B enim olduğu gibi köyünün, kentinin,
bölgesinin lideri olan rahmetle an-
dığım babamı kayıp ettiğim yaslı

bir günüm olan 30 Ağustos Zafer Bayramı-
nın yıl dönümü dolayısıyla yayınlanan me-
sajlara baktığımız da, en çok bu bayramın
bir kez daha onurla kutlanmasına en büyük
katkıyı sunan liderin fotoğrafını ve zafer ile
ilgili sözlerini görmek mümkün.

Ve bu liderin bir Albayken ben emekli
olup, kenara  çekilmeliyim mi yoksa uygula-
nan yanlış uygulamalarla bir imparatorluğu
batıranların, 'padişah' ekibine uyup, 'bana
paşa desinler' diye yaşananlara ses çıkar-

mayıp, maaşımı alıp, hava mı atayım deme-
yen Albay Atatürk'tür.

Hem bir asker olarak, hem ülkesi param
parça edilmek üzere olan bir vatandaş ola-
rak 'hayır, ben bu ülkede gerek askerliğimin
devamı için gerekse benim gibi ülkesini ele
kaptırmamak için sonu ölümde olsa müca-
dele etmekteyim' deyip, birilerinin kendisine
paşa desin diye beklemeden yola çıkmış ve
önce gizli küçük görüşme ve toplantılar, ar-
dından yola çıkmaya karar vermiş yürekli
bir insan, lider..

Önce kendisine paşa diyenleri takmamış,
sonra paşalardan bıkan ve paşaların yanlış
uygulamaları dolayısıyla bir imparatorluğu
batıran, bir milletin yok olmasına kapı
açanları halkına anlatmaya ve bu gün adı

toplantı olan onlarla kongreler
yapan bu lider ve insan..

Bu gün daha 100 yaşına girmemesine
karşın hala onun koyduğu hedeflerin izinde
giden ve bu izde çıktığı an sarsılan ülkenin
tüm bileşenlerini, hiç bir siyasi, dini görüşü
ortaya koymadan bir araya getirmeyi başa-
ran bu lider ve isim Mustafa Kemal
Atatürk'tür..

Ve tüm yokluk ve zorluklara karşın lider-

liğini ortaya koymuş, bir millete önder
olmuş, 'istenirse birlik beraberlik karşısında
düşman diz çöker' demiş ve bunu da başa-
rıp, birliğin, birlikte hareketin ne kadar
önemli olduğunu anlatabilmiş ve hala hay-
ranlıkla mücadelesi anılan ve bu gün dünya-
nın Asya ve Avrupa arasında köprü olan
çok önemli bir ülke kurmuş, bu lider bu gün
yeniden, 30 Ağustos Zafer Bayramında bir
kez daha saygı, sevgiyle anılan büyük zafere
imza atan Atatürk'tür..

Ve bu gün bir çok yöneticinin örnek al-
dığı liderliğinin zaferlerde büyük rol oynadı-
ğını ortaya koyan Atatürk'ün bu millete
hediye ettiği zaferin 97. yıl dönümü, daha
oturaklı demokratik bir ülke özlemi ile kut-
layan bir milletin hala aradığı lider oldu-

ğunu bir kez daha görmekteyiz.
Aynı gün, yani 8 yıl önce lider bir insan

olan babasını kayıp eden bir gazeteci olarak
'Yok oldu, bitti, tükendi' denildiği bir anda
bir ülkenin yeniden var olmasını sağlayan
ve bizlerin her alanda bu ülkenin daha güzel
bir ülke olmasına mücadele etmesine cesa-
ret veren, dünyanın adını duyduğun da say-
gıyla andığı Lider Atatürk'ü ve onun yürekli
cesaretine ayak uyduran arkadaşlarını bir
kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz.

Ve; 'lideriz' diyenlerin samimi liderlikle-
rin zaferi getirdiğini bilerek ve buna göre
adım atarak, büyük lider Atatürk'ü,hiç bir
çıkar düşünmeden onun kadar samimi ar-
kadaşlarını kendisine örnek alması umu-
duyla 30 Ağustos Zaferini kutluyorum..
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Lider ve zafer

ZAFER BAYRAMI
COSKUYLA KUTLANDI
Büyük Taarruz'un 97'inci yıldönümünde Türkiye 30 Ağustos Zafer Bayramını büyük bir coşku içerisinde
kutladı. İstanbul'un birçok ilçesinde de çeşitli tören ve konserler düzenlenerek bayram sevinci paylaşıldı

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

SİLİVrİ'DE de Silivri Sahili Atatürk Meydanı’nda dü-
zenlenen resmi tören ile kutlandı. Törene Silivri
Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, Silivri Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Gamze Almalı, Garnizon Komutan Vekili Muhabere
Binbaşı Mustafa Çokgürbüz, İstanbul rumeli Üni-
versitesi rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral,
belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda
ve dernek başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye
Başkanlığı çelenginin Atatürk Anıtı’na sunulması ile
başlayan törende Kaymakam Ali Partal, Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz ve Garnizon Komutan Vekili
Binbaşı Mustafa Çokgürbüz, katılımcıların bayra-
mını kutladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasının ardından günün anlam ve önemini be-
lirten konuşmayı Jandarma Teğmen Hasan Yalçın
yaptı. Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen tören
sonrası Kaymakamlık makamında tebriklerin kabu-
lünün yapılmasıyla program sona erdi. 

Silivri’de de kutlandı

Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Mey-
danı’nda saat 09.00’da düzenlenen törene Bağcılar
İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, Ak Parti Bağcılar İlçe
Başkanı İsmet Öztürk, Garnizon Komutanlığı’nı tem-
silen Muhabere Albay Yahya Acar, İlçe Emniyet Mü-
dürü, ilçe sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler,
muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kurum ve kuruluş-
ların Atatürk Anıtı’nın önüne çelenk koymasıyla kut-

lama töreni başladı. Çelenk sunumunun
ardından tüm şehitler için saygı duruşunda

bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bu sı-
rada omuz omuza duran her görüş, fikir

ve düşünceden çok sayıda vatandaş,
tüm dünyaya “Birlik ve beraberlik”

mesajı verdi. Bağcılar Meyda-
nı’nda sona eren
kutlamalara Bağcı-
lar Kaymakam-
lığı’nda devam
edildi. Kayma-
kamlık maka-
mında tebriklerin

kabul edilme-
siyle kutla-

malar
sona

erdi.

Bağcılar’da birlik mesajları

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü dolayı-
sıyla Esenyurt’ta kutlama töreni yapıldı. Esenyurt
Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen 30 Ağustos
Zafer Bayramı kutlamalarına İstanbul Vali Yardımcısı
Günay Öztürk, Garnizon Komutanı Hava Albay Nuri
Gökmen Karakiraz, Esenyurt Be-
lediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt, siyasi parti temsilcileri, sivil
toplum kuruluşları ve vatandaşlar
katıldı. Tören sırasıyla, Kayma-
kamlık makamı adına İstanbul
Vali Yardımcısı Günay Öztürk’ün,
Garnizon Komutanlığı adına Hava
Albay Nuri Gökmen Karakiraz’ın,
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal

Deniz Bozkurt, siyasi parti, dernek ve STK’ların Atatürk
anıtına çelenk bırakmasıyla başladı. Program, Mustafa
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz
için yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın
ardından sona erdi. Tören, İstanbul Vali Yardımcısı

Günay Öztürk, Garnizon Komu-
tanı Hava Albay Nuri Gökmen
Karakiraz, Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü
Hakan Becel, Esenyurt İlçe Milli
Eğitim Müdürü Paşali Beşli ilçe
kaymakamlık makamında 30
Ağustos Zafer Bayramı tebrikle-
rini kabul etti.

Bozkurt halkla bayramlaştı
Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri, 30
Ağustos Zafer Bayramı’nı, 97. yılına özel 97
metre uzunluğunda dev resim etkinliği ve
zafer kortejiyle kutladı. 30 Ağustos Zafer
Bayramı kutlamaları, Küçükçekmece’de ço-
cukların zafer kortejiyle başladı. Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve
yüzlerce çocuk, Küçükçekmece Meyda-
nı’ndan Fatih Bilgi Evi’ne 10. Yıl ve İzmir
Marşı eşliğinde yürüdü. Korteje çevredeki
vatandaşlar da katılarak, alkışlarla destek
verdi. Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, 30 Ağustos Zafer Bayramı me-
sajında, “Zafer Bayramımızın 97. yılını kutlu-
yoruz. Bu kapsamda çocuklarımızla bir

yürüyüş gerçekleştirdik. Bugüne kadar
sayısını hatırlayamadığım kadar yürü-
yüşe katıldım. Hiç biri beni bu kadar mutlu
edip, keyif vermemişti. Çocukla-
rın benimi için ayrı bir önemi var.
Onlarla ilgili nerede ne yapılı-
yorsa destek verilmesini istiyo-
rum. 30 Ağustos, ülke ve millet
olabilmenin, Cumhuriyet olabilme-
nin, tam bağımsızlığın tarihidir.
Tam bağımsız bir ülkeyi bize ema-
net eden başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere tüm şehitleri-
mizi saygı ve sevgiyle anıyorum” ifa-
delerini kullandı.

Küçükçekmece’de coşkulu kutlama

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yla birlikte katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, “Cumhuriyetimizin tüm değerlerini yaşatacak her zaman korumak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği İstanbul Birimi 
Direktör Yardımcısı Yalçın Kaya ve

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü 
Levent Yazıcı, riskli bulunması 

nedeniyle tahliye edilen okulla
ilgili olarak basın açıklaması

yaptılar. Yazıcı, “Bu binalar
yıkıldıktan sonra alınan destek ve

fonlarla birlikte valiliğimizin
alacağı önlemler ile yeni, daha

modern binalar yapılacak. Ve bu
yıkılan okullarımızın yerine

arsalarımız sadece yine okul
yapımı amacıyla kullanılacak” dedi

SARIYER'DE 1995 yılında inşa edilen ve
24 yıldır eğitim ve öğretimin sürdüğü
Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlk-

okulu için alınan yıkım kararının ardından okul
önünde toplanan öğrenci velileri duruma tepki gös-
terdi. Yalçın Kaya, 1999 depremi sonrası İstan-
bul'da riskin azaltılmasına yönelik projelerin
başlatıldığını dile getirerek "O günden bugüne
kadar devletimizin desteğiyle 2 milyar Avro'ya
yakın bir meblağ; İstanbul ilindeki deprem riskleri-
nin azaltılması, haberleşme sistemlerinin geliştiril-
mesi ve halkın bilinçlendirilmesi konularında
çocuklarımızın deprem esnasında ne yapacakları
konusunda bilgilendirilmesi hususunda harcandı"
dedi.

1 milyon 400 bin öğrenciye hitap ediyor

En büyük hassasiyetlerinin tüm okulların 2007'de
çıkan deprem şartnamesine göre çok detaylı ince-
lenmesi olduğunu ifade eden Kaya, “Bu projemiz

1.4 milyon öğrenciye hitap eden çok büyük bir
proje. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz
ile birlikte bu kadar büyük bir mevcudun hem hare-
keti hem eğitimin devam edilmesi koordineli olarak
sayın Valimizin de başkanlığında bugüne kadar so-
runsuz bir şekilde ilerledi. Bu iş için devletimiz 2.8
milyar TL'yi okullarımızın yıkılması ve güçlendiril-
mesine harcadı. Okulların Gerek arazi durumları-
nın gerek beton kalitelerinin incelenerek çıkan
sonuca göre çalışmalar yapıyoruz. Bir kısmını güç-
lendiriyoruz, bir kısmı için de bugün konuşacağı-
mız bazı binalarımız için yıkılıp yeniden
yapılmasının daha uygun olduğu kararını alıyoruz.
Ve bu okullarımızın tamamı mevcut alanlarında
yapılıyor. Mevcut alanlarındaki mevcut arsalarında
bugünün şartlarına uygun bir şekilde yapılıyor "
şeklinde konuştu. 

Yıkılan binalar okul için kullanılacak

Yeni eğitim öğretim hazırlıkları devam ederken

okulların teknik değerlendirme-
lerinin de yapıldığına dikkat
çeken İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürü Levent Yazıcı ise,
"Bugün söz konusu 36 bi-
namızda da çok yönlü ya-
pılan teknik
değerlendirmeler yeni ve-
riler eşliğinde derinleştiri-
len analizler,
öğrencilerimizin başta
olmak üzere can ve mal
kaybına neden olmayacak bir
şekilde bu binalarımızı kullanan
öğrencilerimizi, öğretmenimizi ve
tüm personelimizi ve faaliyetlerini yürüttüğü-
müz halk eğitim merkezlerimiz için istenilen dü-
zeyde daha nitelikli yeni nesil binalar yapılması
üzerine bu binalar için yıkım kararı alındı. Bir
bölüm binalar için güçlendirme kararı alınıyor ama

bu binalarımız ile ilgili ise yıkım kararı
alındı. Bu alınan karar doğrultusunda

hızla okulların boşaltılması ve yaptığımız
planlamalarla ilçe bazlı olarak öğrencilerimizin

eğitim ve öğretim görecekleri yeni binalarda mevcut
öğretimin daha etkin yürütmek üzere gerekli plan-
lamalar yapıldı. Bu karar öncelikle can ve mal gü-
venliğinin sağlanması hedefinde alındı. Mutlaka
zorlukları olacaktır ama aşarız” dedi. DHA

Sarıyer yeni okuluna kavuşacak

Ekrem
İmamoğlu

Ali
Yerlikaya
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SÖYLEŞİ 5

B üyükçekme-
ce'nin
önemli fut-

bol kulüpleri arasında
yer alan Güzelces-
por'un başkanı Tamer
Canbaz'la hem ku-
lübe ilişkin hem de
futbola dair ilgiyle

okuyacağınız bir söyleşti gerçekleş-
tirdik. Güzelcespor'u kısa zaman

içerisinde üst liglere taşımak için
canla başla çalıştıklarını anlatan
Canbaz, “Projelerimizi yavaş
yavaş hayata geçirmeye başla-
mamız insanlar tarafından hoş
karşılanıyor. Başarımız, bize
olan sevgi sadece benden kay-
naklanan bir şey değil, ekibimiz
sayesinde aldığımız güzel tep-
kilerdir. Bizler burada sonuçta
bir yere kadar olacağız, ardı-
mızdan gelen genç yönetici ar-
kadaşlarımız olacak. Zamanı
gelince bayrağı devredece-
ğim. Önemli olan Güzelces-
pora, Türk futboluna iyi
futbolcular kazandırmak”
diyor.

nGüzelcespor denildiğinde ilk
akla gelen isim Tamer Canbaz olu-
yor. Size olan bu ilgi ve sevgiyi neye
bağlıyorsunuz?
Öncelikle 1991 yılında Güzelces-

por kurucu başkanıyım. Benim
spora çok büyük ilgim ve mera-

kım vardı. Zaman içinde Güzel-
cespor oluştu. Siyasetin içinde

olduğum dönemde 4 sene
ara vermemin ardın-

dan, geri dönüşüm
tecrübeleriminde
olması sebebiyle,

çok daha büyük
hedef ve amaç-
larım olduğu-
nun kanıtıdır.
Çok iyi bir yö-
netim kadro-
muz var.
Sponsor olan
arkadaşlarımı-

zın desteğiyle
projelerimizi
hayata geçir-
meye başladık.

Bu da tabi bu
bölgede olumlu

seslerin oluşma-
sını sağladı. Proje-

lerimizi yavaş yavaş
hayata geçirmeye baş-
lamamız insanlar tara-
fından hoş karşılanıyor.
Başarımız, bize olan
sevgi sadece benden
kaynaklanan bir şey
değil, ekibimiz saye-
sinde aldığımız güzel
tepkilerdir. Bizler bu-
rada sonuçta bir yere
kadar olacağız, ardı-
mızdan gelen genç
yönetici arkadaşları-
mız olacak. Zamanı

gelince bayrağı
dev-

redeceğim. Önemli olan Güzelcespora,
Türk futboluna iyi futbolcular kazandırmak.

nYönetim kadronuzdan biraz 
bahseder misiniz?
Benim teklifimi kırmadığı için, eskiden de
birlikte çalıştığım bir isim olan Recep Erol’a
teşekkür ederek başlayayım. Bölgemizde se-
vilen bir isimdir kendisi. Güzelcespor’a kişi-
liği ve duruşuyla bir ivme kazandırdı. İkinci
bir isim olan, ilk defa bir yönetimde yer alan
Gencay Kaygısız. Yoğun iş tempo-
suna rağmen teklifimizi kabul
etti. Her toplantı ve etkin-
likte elinden geldiğince
fırsat yaratarak bu-
lunmaya gayret
ediyor. Diğer bir
isim Bayram
Günay. O da es-
kiden Güzel-
ce’de top
oynamış bir isim.
Kendisi belediye
ve kulüp arasın-
daki iletişimi sağlar.
Bu noktada belediye-
mize de teşekkür ediyo-
rum. Bu tesisi belediye
yaptı, onu korumak bize düşü-
yor. Burada her işe koşturan Haşim Kılıç
ağabeyimiz var. Kafeteryamızda gönlüyle,
canla başla çalışan Fatma Gerstmer adında
bir ablamız var. Bir başka isimde Güzelceli
esnaf bir kardeşimiz olan Serhat Çelik’tir. Bu
yıl ilk kez yönetimde yer alan Çelik buraya
katkı sunan bir arkadaşımızdır. Alt yapıyla
çok yakından ilgilenen ve son derece olumlu
çalışmalarıyla kulübümüze katkı sağlayan
Aşkın Doğan var. Beylikdüzü Belediyesinde
mali işlerde çalışan Mehmet Hepgül bilgi ve
kaliteli duruşuyla, Batıköy Spor Kulübü’nde
bakanlık yapmış, deneyimleriyle yine ara-
mızda olan bir isim. Hep birlikte yoğun bir
şekilde çalışıyoruz. Önemli hedeflerimiz var.
Birlik ve beraberlik içinde çalışmalar yaparak
başarılarımızı artırma yolunda yol kat 
ediyoruz. 

Güzelce'ye hep destek oldum

nYönetimde olmadığınız 4 yıllık bir süre
vardı. Bu süre zarfında kendinizi yeniden
yönetimde düşündüğünüzde ne gibi yenilik-
ler görmek istediniz, düşündüklerinizi şuan
uyguluyor musunuz?
O dönem aktif siyaset yaptığım bir dö-
nemdi. Bu işi siyasetle beraber yapmanın
doğru olmadığını düşündüm. Ak Parti’nin
meclis üyeliğini yaptığım bu dönemde, bir
koltuğa 2 karpuz sığmaz diyerek, aynı anda
hem sporun hem de siyasetin yapılmasını
doğru görmediğim için birkaç yıl spordan
uzak kaldım. Fakat o dönemde dışarıdan
her türlü desteğimi verdim, perdenin arka-
sında hep var oldum.  Yani o süreçte siyaset
yapsam da, buradan gönülden hiç kopma-
dım. Aynı zamanda ben İstanbul Amatör
Spor Kulüpleri Federasyonu yetkilisiyim. 3
dönemdir Ali başkanımızla beraber çalışıyo-
rum. Oradan ilişkilerimizi hep sıcak tuttuk.
Perde akasından söz verdiğim gibi Güzel-
cespor için desteğimi sürdürdüm. Tüm bun-
ların karşılığında ödüllendirildik zaten,
bunlar içinde teşekkür etmiş olayım. Çalış-
malarda aksaklıklar oldu. Bu eksiklikleri ta-
mamlama gayretinde olduk. O süreçte bir
şampiyonluk gelişti. Onun dışında başarı
anlamında başka bir şey yaşanmadı. Biz de
katkı sağlamak için tecrübelerimizi paylaştık. 

nSiyaset ile olan bağınız halen sürüyor mu?
Ben siyasete 90’lı yıllarda Kumburgaz
Doğru Yol Belde Başkanlığıyla başladım.

Kumburgaz bölgesinde meclis üyesi olarak
devam ettim. Belde belediyeleri kapandıktan
sonra, uz7ak durmak istememe rağmen ar-
kadaşlarımızın talepleri doğrultusunda siya-
set yaptım. Özellikle bu konuda İlker
Gürbüz ve Mehmet Seyitoğlu aktif rol oyna-
mışlardır. Büyükçekmece’de 5 sene boyunca
Ak Parti için aktif siyaset yaptım. Siyaset ha-
kikaten zor bir şeymiş. Muhalafette kaldığım
için insanları toplayama konusunda zorluk-
lar yaşadım. Bu da beni üzdü. Bu dönemde

müracat etmedim. Şuan da
Murat Çelik ilçe başkanı-

mız. Siyaset dünya-
sında yarın kime ne

olacağı hiç belli ol-
muyor. En azın-
dan 1-2
dönemdir kulü-
büme daha
fazla fayda
sağlamak için
19 Mayıs’ta ya-

pılan kongrede
yeniden aday

olarak, kulübüme
dönmüş olup, göreve

geldim. Hedeflerimi ve
öngörülerimi paylaştım.

Üyelerimiz, delegelerimiz bu des-
teği olumlu gördü ve beni yeniden görevi-
min başında görmek istediler. Bundan sonra
artık görev bizde. Takımlarımız 30 Haziran-
dan beri çalışıyor. Şuan olumsuz giden hiç-
bir şey yok. 

Eğitim sadece sahada olmaz

nTeknik kadronuz hakkında neler söylemek
istersiniz?
Biz her şeyi planlamıştık. Öncelikle proje-
miz şuydu; eğitim mutlaka ama mutlaka
şart olması. Bu konuda çok hassas davranı-
yoruz. A takımı konusundan özellikle Ser-
hat Çelik ile Aşkın Doğan’ı yönetim olarak
görevlendirdik. Yaklaşık 10 gün öncede bu
konuda görüşmelerimiz oldu. Kaleci hoca-
mız eski futbolcumuz Coşkun Karabaş
oldu. Alt yapıdan Erkan Hepgül, Nihat
Kılıç, Kubilay Canlı ve Necmi Kaya’yı yıllar
sonra kulüpler takımımıza getirdik. Herkes
zamanında görevinin başında oluyor. Ger-
çekten yönetim ve teknik kadro uyumluluk
içinde çalışıyoruz. Tabi ki futbolcuların ara-
sında bir futbol okulu hayata geçirdik. Be-
lirli bir seviyedeki çocuklar gelsin, belirli bir
eğitim alsın ve onlarla bir takım kuralım.
Amacımız buydu. Bunu da yaptık. İlk baş-
larda 40-50 öğrencimiz varken, şuan da bu
%85 civarı öğrencimiz var. Bu anlamda eği-
tim gören çocuk sayısı kısa
sürede arttı. Eğitimi
sadece sahada
değil, saha dı-
şında da gör-
mek
istiyoruz. Bu
sene bize
Hür Okul-
ları sponsor
olarak deste-
ğini sürdürü-
yor. Biz onların
tesisine, onlar da
bizim tesisimize
geldi. Şuan Hür Okulları
kampüsünde alt yapı futbol okulumuzu 3
grup halinde eğitimsel eğlence programına,
aktivitelere götürdük. Orada çocuklar mutlu
oldular. Ok attılar, yüzdüler, doğal çimde
futbol oynadılar. Abdullah Bey’e ve tüm
ekibine teşekkür ediyorum, destekleri ve ik-
ramları için. Bundan sonra da çalışmaları-

mızın süreceğine inanıyorum. 

nMevcut ekonomik yapısı ve tesisleriyle
Güzelcespor’un durumunu nasıl görüyorsu-
nuz, sizce nerede olmalı?
Amatör ligde her bir üst lige girileceği
zaman ekonomik olarak güçlü lmak zo-
runda olmalısınız. Çünkü masrafınız 10 li-
raysa 40-50 liraya yükseliyor. Antreman
sayınız artıyor, kamp ihtiyacınız doğuyor,
transferler gerçekleşebiliyor. Bu yıl hedefimiz
yüksek. Özellikle biz göreve gelmeden önce
bazı projeler konusunda bölgenin duayeni,
çok değerli bir isim olan Ali Nadi Saydam,
Güzelcespor’a çok katkı sağlamıştır. Büyük-
çekmecespor’da çok önemli hizmetleri ol-
muştur. İlk kez bunu açıklıyorum; ben
kendisinden bu konuda kurumsal anlamda
bir yerlere gelebilmek açısından ve doğru
işler yapabilmek adına vermiş olduğu rapor-
lar dahilinde, onun verdiği önerilerle yola
çıktım. Takımımız için bu yıl çok yüksekte
tuttuğumuz hedeflerimiz çalışmalarımız var.
Her birimiz bunun için canla başla çalışıyo-
ruz.  Güzelcespor Futbol Okulu’na eğitime
gelen çocuklarımızdan cüzzi bir katkı alıyo-
ruz. Bu sene bu projemiz hayata geçti. Tabi
bu çocuklar eğitim aldıktan sonra lig takı-
mında oynadıkları zaman, lisans aldıktan
sonra eğitim ücretleri kesiliyor. Bunun dı-
şında kafeteryamızı işletiyoruz. Ayrıca bu-
rada Murat Bey Mimarobaspor Kulübüyle
beraber belediyemizin bilgileri dahilinde
bizim sahamızda antreman yapıyor. Onların
da bizim kulübümüze katkısı oluyor. Bunun
yanı sıra yönetim kurulundaki arkadaşları-
mızın aylık belirlediğimiz rakamlar dahilinde
bütçemize sağladığı katkıları da var. Birlik ve
beraberlik gecemiz oldu, o gecenin ardından
desteklerin artacağını düşünüyoruz. Güzel-
cespor kurumsal olma yolunda ciddi adım-
lar attı. Bundan sonra şu var, belediyemizde
bizim dönemimizde başlayan, belediyenin
yasasında da olan, emlak gelirlerinin küçük
bir kısım geliriyle yasal olarak amatör spor
kulüplerine katkı sağlanıyor. Siyasetle ilgilen-
diğim dönemde bunu meclise taşımıştım.
Belediye resmi faaliyet gösteren amatör ta-
kımlara yılda 1 kez yardım sağlıyor. Bunun
içinde teşekkür etmeliyiz. Bizlerde tüm bu
desteklerle beraber ayağımızı yorganımıza
göre uzatarak hareket ediyoruz. Yeterli mi
diye sorarsanız, değil derim. Özellikle hafta
sonları araç sıkıntısı yaşanıyor. Belediye 1
araç veriyor ancak, bazen 1 değil 3 maç olu-
yor. Bu noktada araçla ilgili sorun yaşıyoruz.
Bunu çözmemiz gerekiyor. Forma konu-
sunda sıkıntımız olmuyor. Sponsorlarımız
reklam karşılığında bize formamızı yapıyor.
Aynı zamanda Kadir Bey zamanında başla-
yan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin se-

nede bir kez amatör spor kulüplerine
antrenör ve müsabaka malzemeleri

konusunda desteği vardı. Bu
sene seçimlerden önce hem Bi-
nali Bey, hem Ekrem Bey’in
seçim toplantılarında bulun-
dum. Her iki başkanında
ciddi anlamda amatör spor
kulüp takımlarına destek

sözü oldu. Bu iş Sayın Ekrem
İmamoğlu’na nasip oldu. İma-

moğlu’ndan özellikle destek bek-
liyorum. Eylül ayında liglerin

başlaması sebebiyle söz verdiği gibi
desteğini bir an önce bekliyoruz. Amatör
spor kulüpleri bölge sporunun, ilçe sporu-
nun, Türk sporunun bel kemiğidir. Amatör
spor kulüpleri olmazsa profesyonel kulüpler
olamaz. Bugün tüm sporcuların geçmişine
bakacak olursak, amatör spor kulübü geç-
mişi olduğunu görürüz. Bunun için amatör
spor kulüplerine gereken önem verilmelidir. 

BARIŞ 
KIŞ

SÖYLEŞİ

nAmatör Spor Kulüplerine hak edilen değerin ve özverinin
gösterildiğini düşünüyor musunuz, bu açıdan üstlendiğiniz
mi misyon için ne söylersiniz?
Amatör spor kulüpleri resmi olarak yöneticilere bel bağla-
mış durumda. Sıkıntı şu; Güzelcespor olarak yaklaşık 10 yıl
önce alt yapıları kurduk. Çocuklarımızı küçük yaşlarından
itibaren yetiştiriyoruz. 14-15 yaşlarına geldiklerinde belli bir
aşamaya geliyorlar. Ardından farklı kulüpler özellikle bölge-
deki ilçelerden bu çocukları almak isteyenler oluyor. Sezon
başı geldiğinde başarılarından etkilendikleri çocukları bizden
istiyorlar. Alt yapıda iyi yetiştirdiğimiz çocukları elimizde tuta-
mama gibi sorunlar yaşıyoruz. Buna bir şekilde çözüm getiril-
mesi gerekiyor. Biz alt yapıyı niye kurduk, o çocuklar bütün
kategorileri oynasın, A seviyesine gelsin ve çok iyi yerlerden
talep ve teklif alsın diye. Yani Güzelcespor’dan örneğin Celali-
yespor’a, Kamilobaspor’a  gitsin diye değil. Amacımız bu.
Türk sporuna böyle katkı sağlanır, başka türlü değil. Devletin,
Spor Bakanlığının daha ciddi Çalışmalar yapması gerekiyor.
Benim bakış açım budur. Belediyelerde o ilçelerde özellikle
şunun olmasını istemiyorum; Büyükçekmece’de bir çok takım
var. Belediye bunu finanse etmek zorunda. Çünkü o belediyeyi
temsil ediyor. Peki biz Güzelcespor olarak nereyi temsil ediyo-
ruz. İstanbul’da maçlara gittiğimiz yerlerde bizim için Büyük-
çekmece takımı deniliyor. Bazız konularda adaletli davranılması
gerekiyor. Hem futbol açısından, hem genel açıdan. 

Türk sporuna katkı
vermek istiyoruz

nSpor yöneticiliği yapmanın zorluklarından biraz bah-
seder misiniz?
Zorlukları elbette çok. Ama spor sevgisi bir
başka şey, o hiçbir zorluğu tanımıyor. Önce-
likle insanın sporu ve gençleri sevmesi
lazım. İlk şartın sevgiyle ilgili olduğunu
söylemek isterim. Ben sporu, takımımızı,
gençleri ve onlar için iyi bir şeyler yap-
mayı seven, benimseyen biriyim. Önceki
yıllarda bu inşaat malzemeleri satışı yap-
makla ilgili meslek yürütüyordum. Pazar
günleri maçların olmasını bekler, tüm
hafta heyecanla o günü kovalardım.
Sonra o bende ki ilgi ve duyduğum heye-
canla bugün buralardayız. Aileme yeterli
zamanı ayıramadığım, çocuklarımla ilgi-
lenemediğim dönemlerim oldu. Tek zor-
luk budur bana göre. O günleri
anımsadığımda duygulanırım ancak, aile-
min benim spora duyduğum ilgiye saygısı
bana bunu sorunmuş gibi yansıtmamaları
büyük bir olaydır. Onların yanımda duruşu
ve beni anlamaları benim için çok değerli bir
şeydir. Aile desteği bu işte her işte olduğu gibi
çok önemlidir. Ama sanırım bizim işimiz için
ailemizin anlayışının önemi bir başka boyuttur.
Bu yüzden bir süre sonra zorluk olarak gördü-
ğüm pek bir şey de kalmadı açıkçası. Bu iş so-
rumluluk gerektiren bir iş, bana kattığı heyecan
büyük. İnsanlar iş eylem planına geldiği vakit,
verdikleri sözleri unutuyor. Unutmamalı.
Spor önemlidir bir şeydir. Ben sporun olduğu
her yerde varım. Siyasetle uğraştım ama si-
yaseti sadece yerinde yaptım. Fikirlerimi ve
katkılarımı o noktada sundum. Ancak Gü-
zelcespor benim için çok kıymetli, her eğit-
menim, her eğittiğimiz, her köşemiz, her
bir şey benim için yüreğimde, kafamda
önemli bir noktada. Burada yapacakları-
mız var ama günü geldiğinde bayrağı
bizden sonra gelen genç ve çalışkan yö-
neticilerimize devredeceğim. 

YURUYECEGIZ

Güzelcespor Kulübü Başkanı Tamer Canbaz'la futbola ve Güzelcespor'a dair keyifli bir 
söyleşi gerçekleştirdik. Kulüp olarak hedefledikleri çok önemli başarılar olduklarını

anlatan Canbaz, “Hedefi büyütelim. Güzelce’ye hak ettiği başarıyı gösterelim.
Altyapılardan Türk futboluna başarılı futbolcular kazandıralım. Ekibime, hocalarıma,

futbolcularıma güveniyorum. Biz iyi gün de olduğu gibi kötü günde de hep bir 
aradayız. Yeni sezonda en iyi şekilde Güzelcespor’u liglere taşıyacağız” dedi

Görevimi gençlere
devredeceğim

“Futbolcularımız
için psikolojik destek versin

diye bir arkadaşımızla anlaştık.
İnsanın bu açıdan sağlıklı olmasına da

önem veriyorum. Spor konusunda
eğitim almış hocamızla Eylül ayı 

itibari ile bu projemizi
gerçekleştireceğiz.”

“Güzelcespor benim
için çok kıymetli, her

eğitmenim, her eğittiğimiz,
her köşemiz, her bir şey benim

için yüreğimde, kafamda
önemli bir noktada.”



Y eni Şafak bugün, "İstanbul Büyükşehir Belediye-
si'nde büyük kıyım... 5 bin kişiyi işten çıkardı"
manşetiyle çıktı. Söz konusu haberde, "Seçim

meydanlarında, 'Tüm emekçi kardeşlerime sesleni-
yorum: Hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmaya-
cağız' diye söz veren İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, işçi ve emek düşmanı çıktı. 27 Hazi-
ran’da görevi devralan CHP’li İmamoğlu’nun ek-
meğiyle oynadığı işçi sayısı 5 bine dayandı"
ifadeleri yer aldı.

Ongun iddialara cevap verdi

İmamoğlu'nun danışmanı söz konusu iddialara
sosyal medya hesabından yanıt verdi. İşten çıkarı-
lanların sayısının 1244 olduğunu açıklayan Ongun,
bu kişilerin belediye seçimlerinden hemen önce işe
alındığına dikkati çekti. Ongun, "2500 civarı yapılan
toplam alımdan, Şehit ve gazi yakınları, engelli çalışanlar,
vefat eden personelimiz yerine alınan 1. derece yakınları,
devam eden projelerde görevi olan çalışanlarımız işlerine devam
etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" sözlerini kaydetti. DHA

H ak Savunucuları Platformu ile birlikte
11 Ocak 2019’dan bu yana sayın Kılıç-
daroğlu’nun şahsında CHP’nin yerel yö-

netim faaliyetlerine Kürtçe’yi de katma çabası
içindeyiz. Geçen pazartesi akşamı, bu çabayı
daha somut bir hale getirdiğimiz inancındayım.

Kürt dili ve edebiyatı mezunlarıyla sayın Kılıç-
daroğlu’nu buluşturarak, İSMEK bünyesinde ya-
pılması düşünülen Kürtçe kurs çalışmalarını
makul, mümkün ve sürdürülebilir bir 
çerçeveye taşıdık.

Kısaca işte kadrolar, işte bilgi, işte tecrübe ve
işte hazır müfredat dedik. Sayın Kılıçdaroğlu’nun
ısrarlı çabalarının da bu düzeye erişen çalışmada
belirleyici bir nitelik taşıdığını  belirtmeliyim. De-
falarca toplandık, saatlerce konuştuk nihayet fi-

nale doğru kararlı adımlar ile yürüyoruz.
Bütün bu süreçler boyunca hem Hak Savunu-

cuları Platformu’nun hem de sayın Kılıçdaroğ-
lu’nun bu konuda çok samimi olduklarını
gözlemledim. Siyaset deyip geçebilirsiniz; ancak
küçük de olsa bu itiraza biraz ittihat payı bıraka-
rak, meselenin salt siyasetten ibaret olmadığını
da ifade edeyim.

Hem kabul etmelisiniz ki, ben ve Hak Savunu-
cuları Platformu, öyle çok cazip, ölçülebilir bir
siyasi güce sahip değiliz. Yani eğer bakış açısı
buysa CHP’nin bu ilgisinden doğacak siyasi mali-
yet kazançlarından daha büyük olacaktır. Sadece
bu tespit bile iki tarafın, evvel emir de bir siyasi
hesap dairesi içerisinde davranmadıkları gerçe-
ğini ifade eder.

Ben esas itibariyle Kürt meselesinin aslında
Kürtçe meselesi olduğuna inanlardanım. Eğer
mesele özü itibariyle Kürtçe meselesiyse, küçük

ya da büyüklüğüne, az ya da
çokluğuna, yeter ya da yetmezliğine bakmadan,
bu türden adımları desteklemeye hem mahküm
hem de gönüllüyüm.

Hiç kimse hiç kimseyi kandırmasın; bugün iti-
bariyle Kürtçe’nin ihtiyaç duyduğu hiçbir talebi
karşılanmamıştır. Dolayısıyla bu mihvalde atıla-
cak her adım çok değerli ve gereklidir. Kürtçe beş
bin yıldır, sadece kendi imkanları üstünde direni-
şini sürdürüyor.

Hepimiz Kürtçenin her şeyine borçluyuz.
Benim Kürt kimliğimin altında sadece Kürtçenin
imzası vardır. Ne ben ne de Kürtçe günümüze, bir

partinin, bir liderin olağanüstü gayreti sonucu
gelmedik. Kürtçe, düşüncesiyle, iletişiminin gü-
cüyle, edebiyatıyla, müziği ve diğer sanatlarıyla o
büyük tarihsel yolculuğuna, her şeye rağmen
devam ediyor. Ben ve Hak Savunucuları Plat-
formu CHP şahsında bu büyük yürüyüşe küçük
bir katkı yapma amacındayız. Mesele aslında
bundan ibarettir.

Ne CHP’ye ne de Diğer partilere kendi partile-
rini nasıl yönetecekleri hususunda onlara verecek,
aklımız yoktur. Bu ayrıca da bizim işimiz değil-
dir. Bizim biricik görevimiz Kürtçe’nin kamusal
alanda biraz daha görünür olmasını sağlamaktır.
Bizim bir derdimiz var ve biz bu dertle ilgilen-
mek isteyen bütün parti ve bireylerin ilgisine
cevap veririz. Bu konuda ilgisiz kalmamız
düşünülemez.

CHP’nin kurs düzeyinde olsa bile Kürtçe ile
barışma çabası takdire şayandır. Biz bu ilgiyi

diğer sağ partilerden de bekliyoruz. Onların ilgisi
her şeyden önce ve her şeye rağmen beni büyük
oranda çok memnun edecektir.

Dil düzeyinde ihtilaflarını çözümleyemeyen
toplumlar, diğer ihtilafları çözme imkanı bula-
mazlar. Dil önseldir, önceliklidir. Barışı ve top-
lumsal huzuru tesis edecek olan dilsel kabuldür.
Dil hiç kimsenin tapulu malı değildir.

Dil kendisine uzatılan hiçbir ele ihanet etmez.
Çünkü dil onun kullananın emrinden öte bir po-
zisyon, durum ya da vaziyet doğurmaz. Dilin
amaçları yoktur. Dilin amacı o dili kullananların
amacıdır. Dil saftır. Pürüzsüzdür.Geçmişte olan
bitenler elbette önemlidir. Ama geçmişte olan bi-
tenleri öğrenmenin en temel özelliği günümüzü
anlamakta bize klavuzluk etmesidir. Geçmişi
unutmadan yeni şeyler için yeni sayfalar açma öz
güveni ile geleceğe bakmak, çözümler için en sağ
duyulu yoldur.

Kürtçe CHP ve İSMEK

İSTANBUL
CUMARTESİ 31 AĞUSTOS 20196

30 KALEM HİPOFİZ SETİ İÇİN EL ALETLERİ TEMİNİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ / CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

DEKANLIĞI 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1045072)

30 KALEM HİPOFİZ SETİ İÇİN EL ALETLERİ TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/410536
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi 34080 CERRAHPAŞA FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124143000 - 2124143223
c) Elektronik Posta Adresi : ctfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Dekanlığı - Cerrahi Bilimler / Nöroşirurji Anabilim Dalı ihtiyacı olan 
30 Kalem Hipofiz Seti İçin El Aletleri Temini Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta 
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı 
- Taşınır Mal Süreç Birimi Demirbaş Deposu

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzemelerin tamamı ilgili 
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin talebi üzerine İ.Ü.C. - Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Dekanlığı - Taşınır Mal Süreç Birimi Demirbaş Deposuna 
teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş çekildiği andan itibaren 
45 (kırkbeş) gün içerisinde teslimatı gerçekleştirmek zorundadır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok Prefabrik 
Bina 2. Kat İhale Salonu Fatih/İstanbul

b) Tarihi ve saati : 19.09.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1)İstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE'nin "Hizmet Yeterlilik Belgesi" ve Sağlık Bakanlığı'nın
"Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni teklifiyle birlikte sunmalıdır.
2)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı-
ğına dair belgeyi teklifiyle birlikte sunmalıdır.
3)Tıbbi Cihaz durumu, tedarikçi / Bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları teklifiyle birlikte sunmalıdır.
4)Tıbbi Cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için isteklilerin kapsam dışı yazılı beyanları
esastır. Eğer teklif edilen cihaz kapsam dışı ise kapsam dışı beyanı ile birlikte CE veya FDA veya TSE
onaylarından birine sahip olmalıdır.
- Yükleniciler sözleşme sırasında, yukarıda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış bulunan
ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, barkot no'sunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı
no'su, bayi ise bayi kodunun yer aldığı http://212.175.169.97/IBY/Publish.htm'den hazırlamış olduğu-
nuz dosyayı dijital ortamda (cd, disc, usb, vb.) idareye sunmalıdır.
- Ürün, tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ürün Takip
Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglık.gov.tr/ adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değil ise TİTUBB sis-
teminden yapılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıkla-
maları içeren doküman:
İstekli, teklif ettiği cihazın / ürünün teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel
(isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içe-
ren üretici tarafından hazırlanan katalog veya tanıtım dokümanlarını teklif dosyasına eklemek zorun-
dadır. Başka bir dilde sunulan katalog veya tanıtım dokümanlar onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte
verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. İstekli, cihaz ile ilgili teknik özellikleri cihazın bu katalog ve dokü-
manları üzerinde veya katalog ve dokümanların onaylı Türkçe tercümeleri üzerinde, teknik şartname-
deki maddelere karşılık gelecek şekilde tek tek işaretleyerek gösterecektir.
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 % 7 (yüzde
yedi) 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 İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı
Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok Prefabrik Bina 2. Kat İhale Salonu Fatih/İstanbul adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif
verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat 
Ongun, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan
belediyede yaşanan işten çıkarımlarla ilgili
açıklamada bulundu. Ongun, "Kurumumuzdan
1244 kişinin ilişiği kesildi" dedi. Ongun, 
belediye ile ilişiği kesilenlerin 31 Mart ile 
23 Haziran seçimleri arasında veya bu 
seçimlerden hemen önce işe alındığını belirtti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ise işten çıkarılan iş-
çilerin eylemi devam ediyor. SMS ile işten çıkarıldıklarını

öğrenen işçilerin, Saraçhane'deki İBB önündeki bekleyişi sürü-
yor. Oturma eylemine dün başlayan işçiler İBB'nin karşısındaki
Saraçhane Parkı'na da çadır kurdu. Eylem yapanlardan Ahmet

Haşim Zamur, hakkıyla çalışanların işten çıkarılmayacağına dair
mesaj aldığını belirterek, “Ne oldu? 1 ay sonra ne değişti? Biz
ne yaptık da çıkarıldık? Bu kadar kişi niye mağdur edildik? Ço-

cuğu olanlar var. Okul masrafları var. Ne yapsın bu adam?
Ben ne yapayım? 1 ay sonra evleniyorum. Kiram var.
Kimse bunları düşünmüyor. 'İşten çıkarıldın hadi güle

güle'. Hem de bir SMS'le. Ne imza attım ne sa-
vunmam alındı. 3 gündür anti depresan

ilaç kullanıyorum" diye ko-
nuştu.

İBB önünde 
eylem sürüyor

Maltepe mültecileri unutmadı
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi
Vakfının (WALD) yürüttüğü “Sosyal Koruma Projesi” kapsamında mültecilere destek
masası kurulmasına yönelik 8 maddelik iş birliği protokolünü imzaladı

Maltepe Belediyesi,
mültecilerle ilgili bir
protokole imza attı.

Dünya Yerel Yönetim ve Demok-
rasi Akademisi Vakfının (WALD)
yürüttüğü “Sosyal Koruma Pro-
jesi” kapsamında mültecilere des-
tek masası kurulmasına yönelik 8
maddelik işbirliği protokolü, Bele-
diye Başkanı Ali Kılıç tarafından
imzalandı. Belediye Başkanlık ma-
kamında düzenlenen imza töre-
nine WALD Yönetim Kurulu
Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve
Yerel Yönetimler Orta Doğu ve
Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-
MEWA) Genel Sekreteri Mehmet
Duman, Birleşmiş Milletler Mülte-
ciler Yüksek Komiserliği
(UNCHR) Temsilcisi İpek Misci-
oğlu, WALD Akademi Direktörü
Hülya Alper, WALD Proje Koor-
dinatörü Nuriye Happani ve Mal-
tepe'nin Proje Koordinatörü
İlayda Sanağ katıldı.

Kılıç: Çok mutluyum

İlçede yaşayan mültecilerin bele-

diye bünyesinde kurulacak bir
mülteciler destek masası saye-
sinde toplumdaki yaklaşımla bir-
likte bilgiye doğru kaynaktan
ulaşmalarını sağlamak, bu mer-
kez aracılığıyla sosyal haklarına
erişimlerini kolaylaştırmak ve
mültecilerin yerel yönetimlerin
kent meclislerinde temsil edilme-
lerini sağlamak amacını güden
protokolle ilgili konuşan Belediye
Başkanı Ali Kılıç, “Öncelikle
böyle bir protokolün imzalanma-
sından duyduğum mutluluğu dile
getirmek istiyorum. İlçemizde
daha önce düzenlemiş olduğu-
muz diyalog konferanslarında bu
sorunu masaya yatırmıştık. 3-5
Ekim tarihleri arasında tekrar
böyle bir konferans düzenlemeyi
düşünüyoruz. Bu konferans ön-
cesi böylesi bir anlaşmaya imza
atmak ve mülteci sorununa insan
hakları çerçevesinde çözümler
üretmek bizler için onur verici.
Protokol, herkese ve her şeyden
önce Maltepemize hayırlı olsun”
dedi. TÜRKAN ERVAN

Zafer konvoyu
KlasiK otomobil tutkun-
ları 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı kutlamaları için

yollara çıktı. Çeşitli marka ve model
klasik otomobilleriyle Maltepe'de bu-
luşan sürücüler konvoyla Bağdat
Caddesi üzerinden 15 Temmuz Şehit-
ler Köprüsü’nü kullanarak, Dolma-
bahçe'ye hareket ettiler. İstanbul
Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı
Serkan Okay. "30 Ağustos Zafer Bay-
ramımızın 97. Yılı anısına bu gün İs-
tanbul Klasik Otomobilciler Derneği
olarak bir araya geldik. Bu gün 100'e
yakın araçla önce Anadolu yakasında
Maltepe üzerinden hareket edip, Bağ-
dat Caddesi istikametinden 15 Tem-
muz Şehitler Köprüsü’ne gideceğiz.
Akabinde Mustafa Kemal Atatürk’ün
gözlerini yumduğu Dolmabahçe’de
seremonimizi sonlandıracağız." dedi.

Milli birliğe katkı

"Ulusal bayramlarımızı İstanbul Kla-
sik Otomobilciler Derneği olarak çok
önemsiyoruz." diyen Serkan Okay,
"Milli birlik ve beraberliğimize büyük
katkı sağladığını düşünüyoruz” dedi.

Kılıç,
protokolün
hayırlı
olması
dileklerini
paylaştı.

Murat
Ongun
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Marmara Üniversitesi Veri Merkezi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Nörolojik Bilimler Enstitüsünde Bulu-
nan UPS Cihazlarına Ait Akülerin Değişim İşleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alı-
nacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2019/411508
1-İdarenin
a) Adı : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM

KURUMLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : GÖZTEPE GÖZTEPE KAMPÜSÜ 34722 KADIKÖY/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası: 2164180272 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Marmara Üniversitesi Veri Merkezi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve 

Nörolojik Bilimler Enstitüsünde Bulunan UPS Cihazlarına Ait Akülerin 
Değişim İşleri

b) Niteliği, türü ve miktarı : 124 Adet 12V 18 AH Akü 30 Adet 12V 100 AH Akü 62 Adet 12V 24 
AH Akü 180 Adet 12V 60 AH Akü Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı Veri Merkezi, Anadoluhisarı Yerleşkesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi ve Başıbüyük Yerleşkesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü -İstanbul

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin tarihinden itibaren işe başlanacak olup, 60 gün içinde 
ihale konusu ürünler montaj dahil, çalışır vaziyette teslim edilecektir

d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren işe başlanılacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :18.09.2019 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Marmara Üniversitesi Rektörlüğü 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yönetim ve Enstitü Binası 
Göztepe Yerleşkesi Kadıköy/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara iliş-
kin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İmalatlarda kullanılacak tüm malzeme ve gereçlerde Türk Standartları (TSE markası) Belgesi, CE Bel-
gesi, ISO Belgesi bulunacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartna-
meye cevapları ve açıklamaları:
-İstekli,teklif edilen ürünlere teknik Şartnamedeki sırasına göre her maddeye açık ve net bir şekilde
cevap yazacak.Teklif edilen ürünlerin marka ve modellerini belirtecektir. Toptan verilmiş cevaplar ya da
“evet, hayır, anlaşılmıştır” gibi tek kelimelik verilen cevaplar kabul edilmeyecektir.
- İstekli, teklif ettiği ürünlerin tüm teknik özelliklerini içeren orijinal dokümanları ve/veya broşürleri teklif
ekinde sunacaktır. Verilen doküman ve/veya broşürlerde teklif edilen ürünlerden başka ürünlerde
varsa, teklif ettiği ürünü açık olarak belirtmelidir.Teklif ettiği ürünün hangi marka ve model olduğunu
sunulan kataolog üzerinde belirtecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapı-
lan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksi-
zin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

AKÜ SATIN ALINACAKTIR
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ
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Muayene hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/410515
1-İdarenin
a) Adresi : Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No:2 Bayrampaşa/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124671950 - 2124671951
c) Elektronik Posta Adresi : falyakut@bayrampasa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 ay süreli ve kısmi zamanlı uzman doktorlardan alınacak 6110 

adet muayene hizmetiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir

b) Yapılacağı yer : Sağlık İşleri Müdürlüğü
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.10.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 2 Bayrampaşa/İST
b) Tarihi ve saati : 16.09.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul iş-
lemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer iş-
lere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Sağlık destek hizmet alımları
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
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 Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir
iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerin-
den birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama
istenecektir.

SAĞLIK DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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2 500 öğrencinin 11 farklı branşta
eğitim aldığı Silivri Belediyesi
Yaz Spor Okulları düzenlenen

kapanış töreni ile tamamlandı. Silivri
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür-
lüğü, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü, Silivri Halk Eğitim Müdürlüğü ve
Silivri Belediyesi işbirliğinde düzenlenen
Yaz Spor Okullarının kapanış töreni
Şahin Spor Tesisleri’nde yapıldı. Törene
Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Be-
lediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe
Gençlik ve Spor Müdürü Can Dağaşan,
Silivri Halk Eğitim Müdürü Seyfettin
Aydın, Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr.
Oğuz Özyaral, belediye başkan yardım-
cıları, birim müdürleri, sivil toplum ku-
ruluşu temsilcileri, dernek başkanları,
muhtarlar, kurs antrenörleri, veliler ve
çocuklar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı ile başlayan kapanış töreni taek-
wando, karate ve jimnastik gösteri ile
göz doldurdu.

Temeli kısa sürede atılacak

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
törende gerçekleştirdiği konuşmasında
şunları söyledi: “Gençlerle, çocuklarla
ve hanımefendilerle her zaman bir arada

olduğunu söylemiş bir ağabeyiniz ola-
rak, bunun bir kapanış değil bir başlan-
gıç olacağanı sizlerle paylaşmak
istiyorum. Silivri’de 365 gün kültür,
sanat, spor etkinliklerimiz devam ede-
cek. Yazın spor okullarını devam ettirip
kışın da hafta sonları yapacağız. Evlat-
larınızı, sigaradan başlayıp bilgisayar
bağımlılığına varan kötü alışkanlıklar-
dan kurtarmak için hafta sonları onlarla
beraber olmaya, bunun için 7/24 çalış-
maya devam edeceğiz. Silivrimiz lisanslı
sporcu olarak nüfus oranına göre bir
çok ilçemizden önde. 10 bine yakın li-

sanslı sporcumuz, 5 bine yakın faal
sporcumuz var. Hedefimiz bunları iki
katına çıkarmak. Maalesef Silivrimiz
insan faktöründe şanslı olmasına rağ-
men, spor tesisi noktasında İstanbul’un
en fakir ilçesi. Buradan size bir müjde
vermek istiyorum, çok kısa sürede Ka-
palı Yüzme Havuzumuzun temelini
atacağız. Bu havuzda hem hanımefen-
diler, hem gençler, hem çocuklar yüzme
öğrenecek, spor yapacak. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti
koruyacak, kollayacak ve muhasır me-
deniyetlerin üzerine çıkaracak çocuklar
ve gençler için çalışmalarımızı sürdüre-
ceğiz. Bürokrasimizle belediyemiz son
derece uyum içerisinde çalışıyor. Sizin
çocuklarınız bizim çocuklarımız düşün-
cesiyle spora, sanata ve eğitime yatırım
yapmaya devam edeceğiz.”

Ne kadar gurur duysak az

Silivri Kaymakamı Ali Partal ise konuş-
masında şunları ifade etti: “Bugün spor
okullarımızın açılışındaki heyecanı ka-
panışta da görüyorum. Öğrencilerimizle
çocuklarımızla gurur duyuyorum. Bu
yaz okullarında bir çok sporcu yetiştirdik
ve bir çoğu da çok başarılı oldu.”

SILIVRI YAZ OKULLARI 
KAPANISI YAPTI

Silivri Belediyesi’nin, 
Gençlik Hizmetleri Spor 
İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli

Eğitim Müdürlüğü ve 
Halk Eğitim Müdürlüğü

işbirliğinde düzenlediği Yaz 
Spor Okulları’nın kapanış

töreni yapıldı
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Millilerin
dünya kupası
karnesi
Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde
gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'ndamücadele
edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihinde 
5. kez bu büyük organizasyonda yer alacak

TÜRKIYE, kupaya ilk kez 2002'de katıldı. Milliler, ABD'deki
organizasyonun ardından 2006'da Japonya'da
gerçekleştirilen turnuvada "wildcard" hakkıyla yer aldı.
2010'da ev sahibi sıfatıyla Dünya Kupası'nda mücadele
eden milliler, İspanya'nın ev sahibi olduğu 2014'teki orga-
nizasyona yine "wildcard" alarak katıldı. Türkiye'de yapılan
32. Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Türkiye,
başantrenör Aydın Örs yönetiminde tarihinde ilk kez
2002'de ABD'de yapılan Dünya Şampiyonası'na katılmaya
hak kazandı. Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda mü-
cadele eden Türkiye, 4'lü grupta 3. olarak 2. tura yükseldi.
İkinci turda E Grubu'nda 5. olan milliler, klasman
maçlarında Çin ve Rusya'yı yenerek 9. oldu.

2006'yı 6. sırada tamamladı

Türkiye, 2006'da Japonya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya
Şampiyonası'na iyi başladı ve birinci turdaki C Grubu mü-
cadelesinde ilk 4 maçını kazandı. Beşinci ve son maçında

Yunanistan'a yenilen milliler, grubu ikinci sırada tamam-
layarak 2. tura yükseldi. İkinci turda Slovenya'yı mağlup
ederek çeyrek finale çıkan Türkiye, bu turda Arjantin'e ye-
nildi. Klasman maçında Litvanya'yı uzatmada yenen milli-
ler, beşincilik maçında ise Fransa'ya mağlup olarak,
şampiyonayı altıncı sırada tamamladı.

2010'da tarihi başarı

2010 yılında ev sahibi olduğu için şampiyonada direkt yer
alan Türkiye, tarihindeki en büyük başarıyı elde etti. Anka-
ra'da oynadığı 1. tur C Grubu'ndaki 5 maçını da kazanan
Türkiye, gruptan lider olarak çıktı. İstanbul'da Sinan
Erdem Spor Salonu'nda 2. turda Fransa'yı, çeyrek finalde
Slovenya'yı mağlup eden milliler, yarı finalde Sırbistan'ı
Kerem Tunçeri'nin bitime 4,3 saniye kala attığı kritik bas-
ketle 83-82 yenerek tarihinde ilk kez finale çıktı. Türkiye, fi-
nalde karşılaştığı ABD'ye 81-64 mağlup olarak, ikinci oldu
ve tarihinde ilk kez kürsüye çıktı. 

Millilerin
dünya kupası
karnesi



CUMARTESİ 31 AĞUSTOS 2019

EROL ÇAKIR 
DELTA PLAZA YÖNETİM KURULU BAŞKANI

FUAT BEYAZIT 
TÜZE SİTESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Vatanımızı savunarak bağımsızlık mücadelesinden
zaferle ayrılan aziz milletimizi, Başkomutan Gazi

Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyor, 
30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum.

Vatanımızı savunarak
bağımsızlık mücadelesinden

zaferle ayrılan aziz milletimizi,
Başkomutan Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ü minnetle
anıyor, 30 Ağustos Zafer

Bayramı'mızı 
kutluyorum.


