
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
“Yapılan tüm bilimsel tahlil ve

tahminler, değerlendirmeler, eldeki ve-
riler, İstanbul veya civarında büyük ve
yıkıcı bir depremin uzak olmadığını
gösteriyor. Elbette ki zamanı belli
değil ama herkes bilmelidir ki önü-
müzde 50 veya 100 yıllık bir zaman,
ne yazık ki yok-
tur. Türkiye'de
1999 tarihinden
sonra, deprem
konusunda hem
strateji hem de
fiili sonuç üretme
anlamında, çok
ciddi adımlar
atıldı” dedi.  
I SAYFA 9
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QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

50 YIL BİLE ZAMAN YOK

SAYFA 9Hüsamettin ASLAN

Mısır, Türkiye ile
anlaşıyor...

SAYFA 4Fakir YILMAZ

Kim öldü 
ekonomiden öte?!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, İnsan Hakları

Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda
konuştu. Erdoğan, “Bu sürecin
sonunda 9 amaç,
50 hedef, 393
faaliyeti içeren
bir belge ola-
rak ortaya
çıktı. 2
yıllık
bir

zaman diliminde uygulanmak üzere 
hazırlanmıştır. İnsan Hakları Eylem
Planı, değişim ve reform irademizin
devam ettiğinin ve devam edeceğinin 
bir örneğidir” ifadelerini kullandı. Yeni
eylem planıyla otelde geceyarısı gözal-

tına alma dönemi bitti, katalog suç-
larda 'somut delile dayanma' şartı
aranacak, kamu ve özel sektörde
çalışanlar ve öğrencilerin kendi

dini bayramlarında izinli
olmaları sağlanacak.
I SAYFA 7
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Büyük ve yıkıcı 
deprem uzak değil!

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner Gençlik Merke-

zi'ni ziyaret etti. Müzik, resim,
spor, bilgisayar, yabancı dil ve 
sınavlara hazırlık kurslarına kadar
birçok branşta eğitim veren Genç-
lik Merkezi bünyesinde şimdi de
meslek edindirme kurslarının açıla-
cağını belirten Üner, “İlçemizdeki
gençlerimizin her birinin öncelikli
olarak yüksek okul ve lisans sahibi

olmaları en büyük hedefimiz.
Bunun yanında ellerindeki 
diplomalarının haricinde, 
bakanlıklarımız bünyesinde
başlayan tüm mesleki eğitim
kurslarından faydalanarak,
ellerinde hayatları boyunca
birer altın bilezik mahiye-
tinde mesleklerinin de bu-
lunmasını hedefliyoruz”
açıklamasını yaptı. 
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MUTLAKA HERKESiN BiR MESLEĞi OLMALI

Gençlere telefon numarasını
veren Belediye Başkanı

Üner, “Bana 24 saat ulaşablirisi-
niz. Tüm bunlar siz gençleri-
miz için. Sizler için yapıyoruz
ve buraları sizlere emanet 
edeceğiz. Her meslek bir altın
bileziktir” dedi. “Gelecekte
hem ihtisas yaptığınız alan-
larda hem de bu kurslardan
elde ettiğiniz usta öğretici bel-

geleri ile bu ilçe halkına birer 
eğitici olarak da hizmet etme 
imkanınız olacak” diyen Üner,
“Bizler bu anlamda çok yoksun-
luklar içerisinde yaşadık. Bugünün
gençleri buradan elde ettikleri biri-
kimleriyle ile bu ilçeye hizmetkar
olacaklar. Ben buna gönülden ina-
nıyorum. İlçemize,  ilçe gençleri-
mize hayırlı ve uğurlu olsun”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 4
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ÇATALCA’YI SiZ GENÇLERE EMANET EDECEĞiZ

Süleyman Soylu 

Beylikdüzü Belediyesi Mart Ayı
Meclis Toplantısı’nın 1. otu-

rumu gerçekleşti. Toplantıda, şubat
ayında meclisten yetkisi alınan proje-
leri detaylarıyla meclisin ve vatandaş-
ların bilgisine sunan Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, “Beylikdüzümüzü geleceğe
daha emin adım-
larla ilerleyen 
bir kent haline
getirmek için var
gücümüzle çalı-
şıyoruz. Yaptık-
larımız bugüne
nefes yarına
umut olacak”
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 9

ç

YAPTIĞIMIZ HER ŞEY...

Bugüne nefes 
yarına umut!

Mehmet M. Çalık

İstanbul'da
kontrollü

normalleşme ile
dün itibarıyla okul
öncesi eğitim ku-
rumları, ilkokullar
ve 8. ile 12. sınıf-
larda yüz yüze
eğitime başlandı.
Uzun süredir
okullarından uzak kalan öğrenciler
yeniden okul sıralarıyla buluşmanın
heyecanını yaşadı. Vali Yardımcı
Hasan Hüseyin Can, İstanbul'da yak-
laşık 4 bin öğretmenle yüz yüze eği-
time başlandığını belirterek, “Süreci

atlatmak için  iş birliği içinde
çalışmak zorundayız”

dedi. I SAYFA 8
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EĞİTİM MARATONU BAŞLADI

Partisinin grup toplantısında
konuşan MHP Genel Başkanı

Devlet Bahçeli erken seçim çağrılarına
“Gündüz şapkalı gece külahlı; sözde
demokrat özde despot olanların ne
yaptığını, neyi amaçladığını, hangi
kirli ilişkilere savrulduklarını hem
görüyor, hem de onlara sandığın 

kaç bucak 
olduğunu 
göstermek için
gün sayıyoruz.
2023 yılının 
Haziran ayını
beklemek duru-
munda oldukla-
rını hatırlatmak
istiyoruz” diye
yanıt verdi. 
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ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

2021 Haziran’ını
bekleyeceksiniz!

Devlet Bahçeli 

Büyükçekmece Belediye 
Meclis toplantısında Hasan

Akgün ve AK Partili Zerrin Çağlar
arasında yaşanan tartışma hakkında
konuşan AK Parti İlçe Başkanı 
Murat Çelik, “Verdiğimiz önerge ne-
deniyle Meclis Üyemiz Zerrin Çağlar,
Hasan Akgün'ün yakışıksız, çirkin ve

ötekileştirici
muamelelerine
maruz kalmıştır”
dedi. Çağlar ise
yeni bir açıklama
yaparak, 
Akgün'ün sahte
tutanakla dükka-
nını mühürletti-
ğini savundu. 
I SAYFA 9
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AKGÜN’E ELEŞTİRİ

Ötekileştirici ve
çirkin muamele!

Murat Çelik

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nü kutladı. Bozkurt, “Kadınlar
yaşamın kaynağıdır. Gelin, Nisan ayı
meclisinde Cinsiyet Eşitliği Komis-
yonu kuralım ve kadınların yaşadığı
sorunları araştırıp onlara yardımcı
olmaya çalışalım” dedi. Bozkurt,
“Haddimize değil ama kadınların en
az bizim kadar yaşama hakkı 

olduğunu 
buradan bir
erkek olarak
beyan etmek 
istiyorum. İyi ki
varlar. Teşekkür
ediyorum 
varlıkları ve bize
kattıkları için”
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 9
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ESENYURT ÖRNEK OLSUN

Cinsiyet Eşitliği 
Komisyonu talebi

Kemal D. Bozkurt

HER MESLEK BIR 
ALTIN BILEZIKTIR

9 AMAÇ 50 HEDEF

Kanser, diyabet, epilepsi gibi birçok hastalığı bitkisel ilaçlarla
iyileştirdiğini iddia eden Mehmet Sıddık C., tarafından dolandırıldıklarını
belirten Ceran ailesi, “Denize düştük yılana sarıldık” dedi

HiÇBiR YASAL HAKKIMIZ YOK
Epilepsi hastası ve zihinsel
engelli 18 yaşındaki oğulları

Emirhan Ceran için sahte doktora
inanan ve 180 bin lira harcama
yaptıklarını söyleyen anne Nazan
Ceran, “Pet şişede ilaç getiriyordu.
Tanesi 2 bin liradan 10 tane iğne
yaptı. 15 gün sonra Emirhan ağır
nöbetler geçirmeye başladı. O
doktor ilacın etkisi olduğunu 
söyledi, inandım. İlaçları kullanıp

para ödemeye devam ettim” diye
konuştu. “Denize düştük yılana
sarıldık” diyen acılı anne, “Yasal
bir sürece başvurmadık. Çünkü
kanıtlayabileceğimiz hiçbir şey yok
elimizde. Yani yasal bir evrak yok.
Ben çok düşünüyorum ama ilaç-
larda da elimizde kalan bir şey 
olmadı. Mesajlarımız vardı sadece
mesajlarımız vardı onları da sil-
dim” ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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Recep Tayyip Erdoğan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
“128 milyar doları kime sattın, kimlere sat-

tın?” diye sordu. Kılıçdaroğlu, “Sen ve damadın el
ele verdiniz, Merkez Bankası'nın 128 milyar dola-
rını Londra’daki bir avuç tefeciye teslim ettiniz”
dedi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye seslenen Kı-
lıçdaroğlu, “Bahçeli’ye de çağrı yapıyorum. 128
milyar doların nereye gittiğinin araştırılmasını
istemiyor. Milliyetçilik bu mu? Vatanseverlik bu
mu? Haftaya bir avuç tefeciye yüzde 90 ka-
zançla büyük avantajlar kazandırdıklarını
anlatacağım” eleştirisinde bulundu. I SAYFA 7
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2 YILA KADAR 
HAPSi iSTENDi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında,

Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği
iddiasıyla açılan davanın 6'ıncı duruşması
görüldü. Duruşmada esas hakkında müta-
laasını açıklayan savcılık, İmamoğlu hak-
kında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası
talep etti. Tanık sıfatıyla dinlenen CHP
Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, olay
sırasında iddia edilen sözü duymadığını
belirterek, “Ben olayların yaşandığı 
sırada yanındaydım. İddia edildiği gibi
sanık hakkında ‘Vali itlik yapmıştır’
diye bir söz duymadım” dedi.
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Kemal 
Kılıçdaroğlu
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HABERİN 

DEVAMI 
SAYFA 
2’DE

Obezite
virüs 
riskini
artırır

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Gençlik Merkezi bünyesinde meslek edindirme kurslarının açılacağını
söyledi. Gençlere telefon numarasını veren ve “24 saat bana ulaşabilirsiniz” diyen Üner, “Her meslek bir altın
bileziktir. Tüm bunlar siz gençlerimiz için. Buraları sizlere emanet edeceğiz” ifadelerini kullandı

USTA ÖĞRETiCi 
SINAVINA 
GiRECEKLER
Belediye Başkanı Mesut 
Üner, "Öğrencilerimiz 
giyim-filografi-deri işleme 
ve dikiş-nakış olmak üzere 
4 farklı alanda açılacak 
meslek eğitim kurslarına 
katılarak sertifika alabilecek 
ve daha sonrasında usta 
öğretici sınavına girerek eğitmen 
olabilecekler" açıklamasını yaptı. 

BAHADIR
SÜGÜR

HABER

10 bin aileye 
200 ton patates

Bağcılar Belediyesi, tarım üreticisini
desteklerken temin ettiği ürünleri de

ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu. Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, “Patates temin
ederek çiftçinin malının israf olmasına
engel olduk. Böylece üreticiyi mağdur 
etmezken maddi durumu zayıf hemşehrile-
rimizi de sevindirmiş
olduk” dedi. 
I SAYFA 4
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Uzun bir aradan 
sonra zil çaldı

Bağcılar Göztepe Mahallesi Hüseyin Karaaslan
Caddesi'nde içme suyu şebekesine ait su borusu patladı.

Borudan fışkıran sular metrelerce yükseğe ulaştı. Cadde kısa
sürede suyla dolarken, patlama nedeniyle yolda yaklaşık 
1 metrelik çukur oluştu. Cadde üzerinde biriken sularda 

ilerlemeye çalışan bir moto kurye patlama nedeniyle oluşan 
çukura düştü. Motorcunun yardımına çevredekiler koştu. 

BiR ANDA 
GÖLE DÖNDÜ!

YILANA SARILDIK!
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D iyabet, kalp ve damar hastalık-
ları, nörolojik rahatsızlıklar hatta
kanser gibi birçok sağlık soru-

nuna neden olan obezite, bütün dünyayı
etkisi altına alan koronavirüs için de
büyük tehlike oluşturuyor. Fazla kilolu ve
obezite hastası olan kişilerin koronavirüs
nedeniyle hastanede yatış süresi artarken,
bu nedenle hayatını kaybetme riski de artı-
yor. Memorial Ataşehir Hastanesi Endok-
rinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Bölümü’nden Doç. Dr. Ferit Kerim Kü-
çükler, fazla kilo ve obezitenin koronavirüs
ile ilişkisi hakkında bilgi verdi.

Obezite koronavirüsü de etkiliyor

Obezite, aşırı kalori alımına bağlı olarak
yağ dokusunun artmasıdır. Günümüz
beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz

yaşam sonucu obezite sıklığı giderek
artmaktadır. Türkiye’nin yaklaşık

%35’i fazla kilolu %35’i ise obezite hasta-
sıdır. Koronavirüs salgını nedeniyle evden
çıkmamak, hem beslenme alışkanlıkları-
nın bozulmasına hem de egzersiz yapa-
mamaya bağlı olarak kilo artışına neden
olabilmektedir. Fazla kilolu olmak Covid-
19 için risk faktörüdür. Obezite de ise risk
çok daha fazla artar. Obezite hastalarının
hastaneye yatış oranları ve bu nedenle ha-
yatını kaybetme riski daha fazladır. Obezi-
tede solunum fonksiyonlarda bozulmalar
görülür. Akciğer rezerv hacminde ve solu-
num kapasitesinde azalma gibi bulgulara
daha sık rastlanılır. Karın çevresinin artışı,

yatar pozisyonda karın zarına baskı yapa-
rak solunum kapasitesini daha da azaltır.
Bu nedenle obezite hastalarında nefes
darlığı daha sık görülmektedir. Ayrıca
obezitede vücutta artmış olan bazı iltihabi
maddeler, Covid -19 enfeksiyonu sıra-
sında artan maddeler ile benzerlik göster-
diği için klinik durumun ağırlaşmasına
neden olabilir.

Kilonuz sizi savunmasız
bırakabilir

Obezite hastalarında kanın pıhtılaşma-
sını arttıran bazı maddeler artmaktadır.

Benzer şekilde Covid-19 enfeksiyonu da
vücutta pıhtılaşmaya neden olan faktör-
leri artırdığı için hastalarda dolaşım bo-
zukluğuna bağlı kalp krizi ve felç gibi
sorunlar daha fazla görülür. Obezite, vü-
cudun bağışıklık yanıtının zayıflamasına
neden olur. Çünkü bağışıklık hücrelerinin
üretildiği, dalak, kemik iliği ve timus gibi
organlar artmış yağ dokusu nedeniyle
fonksiyon kaybına uğrayabilir. Bağışıklık
hücrelerinin de mikroorganizmalar ile
savaşma güçleri azalmıştır. Obezite has-
talarında hipertansiyon, diyabet, kalp
hastalıkları, astım ve KOAH gibi rahat-
sızlıklar daha sık görülür. Bu hastalıkla-
rın çoğu aynı zamanda Covid-19 için
risk faktörü oluşturur.

Kilolar aşının etkinliğini
düşürebiliyor

Obez kişilerin grip, hepatit ve tetanos gibi
aşılara yanıtı normal kişilere göre daha
düşüktür. Bu nedenle Covid-19 aşısının
etkisinin de düşük olması beklenebilir.
Covid-19 tedavisinde kullanılan kortizon
kan şekerinin yükselmesine neden olur.
İnsülin direnci olan veya diyabetli obezite
hastalarında bu durum daha da 
önemlidir.
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Online sağlık
MeMoriAl Sağlık Grubu, dünyanın önde
gelen sağlık kurumlarından Cedars Sinai
ile önemli bir organizasyona imza attı.

Memorial Bahçelievler Hastanesi İleri Endoskopi
Merkezi ve Los Angeles’taki Cedars Sinai Tıp 
Merkezi işbirliği ile gerçekleşen “ABD ve Türkiye'de
Gelişmiş Endoskopi” konulu bilimsel toplantı, pan-
demi dolayısıyla online olarak gerçekleşti ve dün-
yaca ünlü uzmanları bir araya getirdi. Amerika
Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Suudi 
Arabistan, Bahreyn, Katar, Irak, Kuveyt, Birleşik
Arap Emirlikleri, İran, Umman, Pakistan, Bulgaris-
tan, Azerbaycan ve Bulgaristan’dan çok sayıda 
uzmanın dinleyici olarak katılım gösterdiği organi-
zasyonda, Memorial Bahçelievler Hastanesi İleri
Endoskopi Merkezi’nden Gastroenteroloji Uzmanı
Prof. Dr. Erdem Akbal ve Doç. Dr. Salih Boğa’nın
yanı sıra; Cedars Sinai Başkan Yardımcısı ve Medi-
kal Direktörü Dr. Heitham Hassoun ile Dr. Simon
K. Lo konuşmacı olarak yer aldı. 
Toplantıda, Türkiye ve ABD’de ileri endoskopi ala-
nında gelinen son nokta ile geleceğin tedavi uygula-
maları paylaşıldı ve vaka sunumları gerçekleştirildi.
Organizasyon aynı zamanda Memorial Sağlık
Grubu ve Cedars Sinai Tıp Merkezi arasında ger-
çekleşen işbirliği doğrultusunda daha sonraki süreç-
lerde diğer tüm branşlarla da düzenlenecek
toplantıların ilki olma özelliğini taşıyor. 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANeR

Av. Orhan KILIÇ

Çatalca Bölge Temsilcisi
Bahadır SüGüR

Dağıtım
şenol YeNe - Salih DOğAN
Ali Burhan SİMSAR - Ayhan İkiz
Hasan eraslan YILDIRIM
Turkuvaz

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
ekrem HACIHASANOğLU

Ga ze te miz basýn 
mes lek il ke le ri ne 

uy ma ya söz ver miþ tir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Söyleşi ve kurumsal tanıtım için irtibat telefonu:
0533 575 83 85

Görsel Yönetmenler
Türkan eRVAN

İnternet editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Müge YüCeTüRK
Avcılar Bölge Temsilcisi
Yakup TeZCAN

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DeMİR

Damga Reklamcılık ve Yayıncılık A.ş. Adına İmtiyaz Sahibi 
Mehmet MeRT
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Gazete Damga
İlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 Tl
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 Tl 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 Tl 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 Tl
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 Tl 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 17,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 Tl
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 Tl 

Gazete Damga’da yayınlanan yazı, fotoğraf ve haberlerin tamamı
veya bir kısmı kaynak gösterilmeden kullanılamaz

www.gazetedamga.com.tr / gazetedamga@hotmail.com

Basým Ye ri: Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: 0212  886 17 94

Haber Müdürleri
Barış KIş

Asker AVşAR

İstihbarat şefi 
Abdullah Aslan

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan DAşDöğeN
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Memorial Ataşehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Ferit 
Kerim Küçükler, fazla kilo ve obezitenin 
koronavirüs ile ilişkisi hakkında bilgi verdi

OBEZITE VIRUS
RISKINI 
ARTIRIR

pSağlıklı beslenme düzeni 
sağlanmalıdır.
pKarbonhidrat alımı azaltılmalı ve glise-
mik indeksi düşük olanlar tercih 
edilmelidir. 
pSebze ve antioksidan özelliği olan por-
takal, mandalina, kivi, ayva ve nar gibi
besinler dengeli olarak tüketilmelidir.

pTam tahıllar, yağsız kırmızı ve beyaz et,
balık haftanın en az 3 günü tüketilmelidir.
Şekersiz dahi olsa yapay içeceklerden ve
meyve sularından uzak durulmalıdır.
pEgzersiz günlük yaşantının bir parçası
haline getirilmeli, hafif tempolu yürüyüş-
ler ve merdiven kullanma alışkanlığı ka-
zanılmalıdır. Egzersiz yapmak uyku

düzeninizin sağlanmasına ve stresin azal-
tılmasına da katkıda bulunur. Bu amaçla
gevşeme egzersizleri ve yoga yapılabilir.
Yetersiz ve kalitesiz bir uyku, hem insülin
direncinin artmasına hem de bağışıklık
sisteminizin zayıflamasına neden olur.
pAlkol ve sigara kullanımından uzak 
durulmalıdır. 

Obeziteden korunmak için

Memorial Şişli ve Ataşehir Hastaneleri
Dermatoloji Bölümü’nden Prof. Dr.
Necmettin Akdeniz, yanlış maske
kullanımının tetiklediği cilt 
hastalıkları hakkında bilgi verdi

Özellikle maske takıp çıkarmak ve uygun
maske kullanmamak deri hastalıklarını alev-
lendirebilmektedir. Covid sürecinde maske

takmak sağlık açısından çok önemli ve gereklidir. Bu
gerekliliğe rağmen, yüz maskesi takmak hassas cilde
sahip kişiler ve yüzünde cilt hastalığı bulunan bireyler
için son derece rahatsız edici olabilmektedir. Maske
takmaya bağlı olarak yüzde oluşan egzama ve akne rahat-
sızlıkları nedeniyle son dönemde birçok insan doktora baş-
vurmaktadır. 

Maskeniz sıkı olmamalı 

Sıcaklık ve nem değişiklikleri genellikle hem egzamayı hem
de akneyi şiddetlendirmektedir. Bu durumda maske takıl-
ması da bu hastalıkları iyice alevlendirebilmektedir. Maske
çok gevşek veya çok sıkı ise sürtünmeye neden olabilir; sür-
tünme ve temas da yine egzamayı ve akneyi artırmaktadır.
Bütün bu etkiler akne ve egzamanın tedavisini zorlaştıra-
rak, daha farklı bir planlama gerektirebilmektedir.  

Egzama belirtileri şiddetlenebiliyor

Covid-19 enfeksiyonundan korunmak için takılan maske-
ler, yüzde sürtünmeye bağlı kaşıntıya, hafif veya şiddetli
tahrişe neden olabilmektedir. Bu da egzama gibi deri hasta-
lıklarının oluşmasına veya mevcut olanların alevlenmesine
etken olabilmektedir. Deride bu durum ciltte kaşıntı, kıza-
rıklık, kuruluk, pullanma ve kepeklenme oluşturabilmekte-
dir. Ayrıca kişide egzama varsa belirtiler daha da
şiddetlenebilir, sulanan ve kabuklanan kabarcıklar ile daha
geniş bir alana yayılım gözlemlenebilmektedir.

Maskakne olmasın 

Nefes alıp verdikçe maske altında nemli bir ortam oluş-
maktadır. Maskenin cildi tahriş etmesi ve sebep olduğu

nemli ortam bakterilerin burada çoğalmasına yol açarak
akne oluşmasına neden olmaktadır. Hatta maskeye bağlı
akne, sivilce oluşumu “MASKAKNE” olarak adlandırıla-
rak koronavirüs hastalığıyla birlikte tıp literatürüne girmiş-
tir. Maskakne tablosunda akneler kırmızı ve iltihaplı
sivilcelerden oluşur ve kolay kolay geçmez. Basit sivilceler
ise daha derin ve iz bırakan sivilcelere dönüşebilmektedir.

Maske kullanırken bunlara dikkat edin
• Ayarlanabilir askılı bir maske aparatı ve burun köprüsüne
maskenin tel kısmının bükülerek iyice oturtulması sürtün-
meyi azaltmaktadır.
• Maskenin malzemesi ve kalitesi de önemlidir; yumuşak
yapılı pamuk, bambu ve ipek gibi doğal kumaşlar hassas
ciltler için tercih edilmelidir. Sentetik ve polyester maskeler
seçilmemelidir.
• Maskelerin sık sık takılıp çıkartılması nedeniyle yapısı bo-
zulan eskiyen ve yıpranan maskeler yine cildin hasar gör-
mesine neden olabilir. Bu nedenle dokusu bozulmuş
maskeler yenisi ile sık değiştirilmelidir. 
• Maskede kullanılan lastiklerin alerjik olmamasına dikkat
edilmelidir. Lateks içeren lastikler, hassas bireylerde şiddetli
reaksiyonlara hatta lateks alerjisi olanlarda anafilaksi şok
tablosu ve can kaybına bile neden olabilir.
• Kulak arkasına takılan maskeler özellikle çok gergin ol-
mamalıdır. Gergin maske lastik ve ipleri kulakta irritan eg-
zama, alerjik egzama, yara ve şiddetli ağrıya neden
olabilmektedir

Cilt hastalıkları
uyarısı Acıbadem

örnek oldu
Dünya Nadir Hastalıklar Günü kapsa-
mında Acıbadem Üniversitesi Nadir
Hastalıklar Kulübü, Behçet ve Ailevi

Akdeniz Ateşi Hastaları Derneği, Akondroplazi
ve Aileleri Derneği, Acıbadem Üniversitesi
Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Uygulama ve
Araştırma Merkezi ve Nadir Hastalıklar Ağı,
Türkiye’de bir ilk olan Nadir Müzik’21 proje-
sine imza attılar. 
Nadir hastalıklara sahip bireylere dikkat çek-
mek ve nadir hastalıklar farkındalığını arttır-
mak için müziğin birleştirici gücünü
kullanmayı hedefleyen Nadir Müzik’21 proje-
sinde nadir hastalıklara sahip bireylere dikkat
çekmek ve nadir hastalıklar farkındalığını art-
tırmak için müziğin birleştirici gücünü kullana-
rak stüdyoya girdiler. 
Projedeki ilk şarkı “Kızılcıklar Oldu Mu?” tür-
küsüne sözler uyarladılar. Stüdyoda kaydedip
çektikleri videolarla hazırladıkları ilk klibi, 28
Şubaat’tan önce yayınladılar. Nadir Müzik ’21
Projesi, nadir hastalıklara sahip bireylere dik-
kat çekmek ve nadir hastalıklar farkındalığını
arttırmak için müziğin birleştirici gücünü kul-
lanmayı hedefliyor. 
Projedeki ilk şarkı olan “Kızılcıklar Oldu Mu?”
parçası konuya farkındalık yaratma amacıyla
sözleri yeniden düzenlenerek proje katılımcı-
ları tarafından seslendirildi. Nadir Müzik’21
Proje lansmanı, Acıbadem Üniversitesi Nadir
Hastalıklar Kulübü’nün Instagram hesabından
özel bir canlı yayın ile nadir hastalıklara sahip
bireylerin ve yakınlarının, dernek temsilcileri-
nin, sanatçıların katılımıyla 28 Şubat 2020 ak-
şamı gerçekleşti.
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BAşAkşehir'de içlerinde yolcu
bulunmayan ve aynı hatta çalış-
tıkları öğrenilen 2 İETT otobüsü

kafa kafaya çarpıştı. Kazada şoförlerden
biri yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında
Başakşehir Turgut Özal Bulvarı üzerinde
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bul-
var üzerinde seyreden aynı hatta çalışan 2
İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza
sonucu şoförlerden biri hafif şekilde yara-
lanırken, vatandaşlar durumu polis ve sağ-
lık ekiplerine bildirdi. Otobüslerin kaza
sırasında yolcu taşımadıkları öğrenildi.
Kazada şoförlerden birinin direksiyon ba-
şında rahatsızlandığı iddia edilirken, hafif
şekilde yaralanan bir şoför yapılan ilk mü-
dahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

BAhçelievler'de bir kişi
sabah saatlerinde cami tu-
valetlerine girerek intihar

etti. Esnafın fark edip ihbar ettiği
olayda Abidin Ertekin'in cenazesi
otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Olay sabah saatlerinde Bah-

çelievler Çobançeşme Mahallesi
Adnan Toros Camii tuvaletlerinde
meydana geldi. Cami tuvaletini kul-
lanmak için içeri giren çevre esnaftan
bir kişi tuvalet içinde sifon bölümüne
bağlanmış iple kendisini asmış kişiyi
gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık

ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk
incelemenin ardından 47 yaşındaki
Abidin Ertekin isimli kişinin öldüğü
tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiple-
rinin çalışmasının ardından Abidin
Ertekin cenazesi otopsi için Adli Tıp
Kurumu morguna kaldırıldı.

Cami tuvaletinde intihar etti

O lay, dün öğlen saatlerinde
Esenyurt Gökevler Mahal-
lesi'nde meydana geldi. 

İddiaya göre, site içinde bulunan 21
katlı apartmanın 12'nci katında yaşa-
yan İsmail Ababey bilinmeyen bir
nedenle aşağı düştü. Yaşananları
gören vatandaşlar, durumu polis ve
sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine
gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kalp
masajına rağmen 16 yaşındaki genci
kurtaramadı. Elinde telefon ve kula-
ğında kulaklık bulunan gencin ölü-
münün, intihar ve cinayet şüphesi
taşımadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin
olay hakkındaki incelemesi devam
ediyor. 16 yaşındaki Ababey'in 12'nci
kattan düştüğü anlar ise çevredeki
bir apartmana ait güvenlik kamerası
tarafından saniye saniye görüntü-
lendi. Görüntülere Ababey'in 
düştüğü anlar yansıdı. DHA

İETT araçları
kaza yaptı

türkiye'de faaliyet gösteren bir
firmanın, yurt dışında Avrupa'da
yerleşik bir firma ile yapmış ol-

duğu ticari faaliyetler kapsamında dolan-
dırıcılık yaptığı iddiasıyla 4 işyeri ve 15
ikamete operasyon düzenlendi. Operas-
yonlarda 15 kişi gözaltına alınırken, ope-
rasyon anları da kameraya yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suç-
larla Mücadele Şube Müdürlüğü görevli-
leri, Türkiye'de faaliyet gösteren bir
firmanın, yurt dışında Avrupa'da yerleşik
bir firma ile yapmış olduğu ticari faaliyet-
ler kapsamında gerçekleştirilen "Dolandı-
rıcılık" konusu ile ilgili 4 işyeri ve 15
ikamete yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda H.K., S.Ç., S.Ç., S.Ç.,
D.Ç.,B.Y., U.Ç., M.K., T.G., O.M., F.U.,
R.Ö., ve S.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin
emniyetteki işlemeleri sürüyor.

Dolandırıcılara
baskın yapıldı

BeyOğlu'ndA yolun karşısına
geçmeye çalışan yayaya servis
minibüsü çarptı. Ayağından yara-

lanan ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçen
hafta trafik ışıklarından yolun karşısına geç-
meye çalışan yayaya servis minibüsü çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaralı,
vatandaşların yardımıyla lokantadan alınan
sandalyeye oturtularak ambulans çağrıldı.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi,
yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü.

sultAngAzi'de girdiği apart-
manlardan ayakkabı çalarken va-
tandaşlar tarafından yakalanan

şüpheli, polise teslim edildi. Hırsızlık anları
binaların güvenlik kameralarına yansıdı.
Sultangazi'de yaklaşık 6 aydır farklı mahalle-
lerde çok sayıda apartmana girerek, ayak-
kabı çaldığı güvenlik kameralarına yansıyan
şüpheli polis tarafından aranıyordu. Aynı
şüpheli, son olarak iki gün önce Uğur
Mumcu Mahallesi'nde bir apartmana gire-
rek yaklaşık 4 bin lira değerinde ayakkabı
çaldı. DHA

Az daha ölecekti

Şüpheliyi vatandaş
anında yakaladı

Esenyurt'ta çalışır haldeki hafif ticari aracı çalıp kaçan hırsızlar, polisler tara-
fından köşeye sıkıştırılınca otomobili bırakıp kaçtı. Çalınan otomobil tekrar
sahibine verilirken, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

OlAy, dün saat 12.40 sı-
ralarında Esenyurt İstik-
lal Mahallesi'nde

meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, 34 MN 5021 plakalı hafif ti-
cari aracın sahibi, malzeme yükle-
mek için otomobili çalışır halde
bırakıp markete girdi. Arabayı çalı-
şır halde gören hırsızlardan biri
marketten içeri girerek iş yeri sahi-
bini oyalamaya başladı. Kapıyı
açan 1’i kadın 2 hırsız ise arabanın
içine binip arkadaşlarının dükkan-
dan çıkmasını bekledi. Arkadaşları-
nın dışarı çıkması üzerine arabayı
çalan hırsızlar, buradan uzaklaştı.

Arabasının çalındığını fark eden ya-
bancı uyruklu kişi ise motosikletle
hırsızları kovalarken, market sahibi
durumu polis ekiplerine bildirdi.
Mahallenin giriş ve çıkışlarını kapa-
tan polis ekipleri, kısa sürede aracı
bulup, peşine düştü. Polis ve hırsız-
lar arasında yaşanan kovalamaca-
nın ardından 3 şüpheli, otomobili
bırakıp yaya olarak kaçtı. Çalınan
otomobil, tekrar sahibine geri veri-
lirken, hırsızların yakalanması için
çalışma başlatıldı. Yaşanan hırsızlık
anları ise marketin güvenlik kame-
rası tarafından saniye saniye kayde-
dildi. Görüntülere, hırsızların

arabayı çaldığı ve bir şüphelinin iş yeri
sahibini oyaladığı anlar yansıdı.

Polisler her taraftan çevirdi

Olayı gören Hüseyin Çetin, "Bizim
komşunun arabası çalındı. Çalışır va-
ziyetteydi, hırsızlar çaldı. Biz polisi
aradık. Sağ olsun polisler her taraftan
çevirdi. Biz de polis arkadaşları yön-
lendirdik. Yarım saat içinde yakaladı
polis arkadaşlar. Emniyet güçleri-
mize, polislerimize teşekkür ediyoruz.
Malzeme indiriyordu herhalde arka-
daş. Kendileri de motosikletle peşle-
rine takıldılar ama yeterli olmadı. 3
kişiler. Birisi kızmış" dedi. DHA

Araba hırsızları kamerada

Esenyurt'ta, yaşadığı site içindeki 21 katlı apartmanın 12'nci katından
aşağı düşen 16 yaşındaki İsmail Ababey hayatını kaybetti. Gencin
düştüğü anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı

KorKunC bir olum

16 yaşındaki Ababey'in 12'nci kattan düştüğü anlar ise çevredeki bir apartmana ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. 

Pasaport operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Adreste bulunan Filistin uy-
ruklu W.K. (32) gözaltına
alındı. Ele geçirilen malzemeler

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sergi-
lendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü gö-
revlileri, önceki gün saat 18.30’da Fatih
Topkapı Mahallesi’nde bulunan bir ad-
reste "Resmi belgede sahtecilik" ve "Uyuş-
turucu veya uyarıcı madde imal veya
ticareti" yapıldığı ihbarını aldı. Harekete
geçen ekipler, adrese yaptıkları baskında,
240 gram bonzai, 29 gram metamfetamin,
30 adet boş kimlik kartı, 10 adet farklı ülke
ait pasaport, 2 adet henüz basımı yapıl-
mamış kağıt üzerinde kimlik, 15 adet ba-
sıma hazır kimlik belgesi, 50 adet boş
pasaport yaprak kağıdı, 3 adet farklı mar-
kalarda yazıcı, 1 adet basım makinesi, 1
adet tarayıcı, 1 adet el izi alma makinesi, 1

adet dijital baskı makinesi, 1 adet soğuk
damga aleti, 1 adet marka renkli kartuş, 1
adet cilt kaplama aleti, 1 adet selefon ma-
kinesi, 1 adet bandrol makinesi, 1 adet
kalıp basma makinesi, 1 adet PVC kap-
lama aleti, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet
mavi ışık cihazı, 50 adet PVC kaplama po-
şeti, 1 adet sayı verme damgası, 1 adet
tarih basım damgası, 240 gram bonzai, 29
gram metamfetamin ele geçirdi.

Şüpheli tutuklandı

Yakalanan ve dün "Resmi belgede sahteci-
lik" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde
imal veya ticareti" suçlarından adliyeye
sevk edilen Filistin uyruklu W.K. (32) tu-
tuklanarak cezaevine konuldu. Ele geçiri-
len malzemeler Fatih İlçe Emniyet
Müdürlüğü'nde sergilendi. DHA

Fatih'te bir adrese düzenlenen baskında çok sayıda sahte pasaport
düzenlemede kullanılan malzeme ve uyuşturucu madde ele geçirildi



Ç atalca Belediyesi, üniversite ve lise
sınavlarına hazırlanan gençler için
ücretsiz kurs desteğinin yanında

şimdi de meslek sahibi olmak isteyen genç-
lere yeni bir imkan sundu. Müzik, resim,
spor, bilgisayar, yabancı dil ve sınavlara
hazırlık kurslarına kadar birçok branşta
eğitim veren Gençlik Merkezi'nde şimdide
meslek edindirme kursları açılıyor. Meslek
edindirme kurslarının öncüsü olan Bele-
diye Başkanı Mesut Üner, "İlçemizde ön-
celiğimiz her zaman çocuklarımız ve
gençlerimizdir" diye konuştu. 

4 farklı alanda olacak

Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek kurslara
katılmak isteyen ve merkezdeki kurslardan
yararlanan öğrencilerle bir araya gelen
Mesut Üner, öğrencilerin kurslarda kulla-
nacakları malzemelerin de belediyemiz ta-
rafından karşılanacağını söyledi. Üner,
"Öğrencilerimiz Giyim-Filografi-Deri İş-
leme ve Dikiş-Nakış olmak üzere 4 farklı
alanda açılacak meslek eğitim kurslarına
katılarak sertifika alabilecek ve daha sonra-
sında Usta Öğretici sınavına girerek eğit-
men olabilecekler" açıklamasını yaptı. 

Telefon numarasını verdi
Gençlik Merkezi Müdürü Umut Şenol,
Çatalca Gençlik Spor İlçe Müdürü Seyit-
han Dağıstanlı, Halk Eğitimi Merkezi Mü-
dürü Yunus Taslı ile birlikte Gençlik
Merkezi'ni ziyaret eden Üner, "Bana diledi-
ğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Size telefon
numaramı veriyorum. İlçemizde siz genç-
lerimiz için çalışıyor, sizlere en iyi yarınları
hazırlayabilmek için zaman kavramı gözet-
meksizin mücadele veriyoruz. Bu anlamda
birçok projeyi siz kıymetli evlatlarımız için
hayata geçirdik. Eğitiminize destek olabil-
mek için 12. sınıflara üniversiteye hazırlık, 

8. sınıflarımıza da lise sınavlarına hazırlık
kursları açıyoruz. Aynı zamanda Kültür
Merkezi'mizde ve Gençlik Merkezi'mizde
onlarca sayıda tiyatrodan müziğe birçok
alanda sanatsal kurslar veriyoruz" bilgisini
verdi. 

Her şey gençler için

"Belediyemiz Spor Akademsi'ni açtık, Bele-
diyespor Kulübümüzü kurduk, bin 800 öğ-
rencimiz spor eğitimi alıyor. “Sağlık, Spor
ve Eğitim” Çatalca’mızda üzerinde önemle
durduğumuz konular" diyen Üner, "Yarı
Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuzun 

açılışını çok yakında gerçekleştireceğiz.
Çok Amaçlı Spor Salonuyla, Futbol saha-
sıyla, fitness alanıyla içinde birçok spor ak-
tivitesinin gerçekleştirilebileceği “Spor
Adası” yapıyoruz. Tüm bunlar siz gençleri-
miz için. Sizler için yapıyoruz ve buraları
sizlere emanet edeceğiz. İlçemizin sosyal
hayatına katkı sağlayacak projeler yapıyor,
siz gençlerimizin, çocuklarımızın her yaş-
tan tüm vatandaşlarımızın yararlanabile-
ceği, başka ilçelere gitme ihtiyacı
duymayacağı sosyal donatı alanları inşa
ediyoruz" ifadelerini kullandı. 
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BEKLENTİLERİNİ SORDU
Belediye Başkanı Mesut Üner gençlere istek ve beklentilerini de sordu.
Gençlerin talepleriyle yakından ilgilenen Üner, beden eğitimi öğretmeni
olmak için hazırlanmak isteyen, aşçılık kursu isteyen gençlerin bu istek-
lerini gerçekleştirecek çalışmaların da hemen başlatılacağını belirtti.

BAHADIR SÜGÜR

avruPa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yöne-
timler Kongresi’nin, Avrupa Yerel Demok-
rasi Haftası kapsamında düzenlediği “Yerel

Demokrasi : Güven İnşa Etmek” temalı etkinliklere 47
üye ülkeden 250’den fazla yerel ve bölgesel yönetim
katıldı. Bu süreçte yerel demokrasi, katılımcılık, vatan-
daş ile diyalog, insan haklarına saygıyı arttırmak ama-
cıyla kamuya açık etkinlikler düzenledi. Yerel
Demokrasi Haftası kapsamında fark yaratan projeler
ortaya koyan Büyükçekmece Belediyesi, 9’uncu kez
“12 Yıldız Şehir” unvanını alarak büyük bir başarıya
imza attı. Coronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl
çevrimiçi gerçekleştirilen ödül töreninde Büyükçek-
mece Belediyesi’ne ödülü takdim edildi.

Bizleri heyecanlandırdı

Başarının gerçek sahibinin Büyükçekmece ailesi oldu-
ğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün şu açıklamayı yaptı; "Türkiye’de 9 kez
üst üste “Avrupa 12 Yıldız Şehir” (Yerel Demokrasi
Haftası Partneri) unvanı almaya hak kazanan tek bele-
diyenin Büyükçekmece Belediyesi olması bizleri heye-
canlandırdı ve gururlandırdı. 2012 yılından bu yana
yerel demokrasinin gelişmesi, katılımcılık kültürünün
yaygınlaşması için “Avrupa Yerel Demokrasi
Haftası”na destek veriyoruz. 2020 yılının teması olan
“Yerel Demokrasi : Güven İnşa Etmek” konusunda
düzenlendiğimiz etkinlikler ve tüm faaliyetlerde edindi-
ğimiz misyon ile destek verdik."

9 kez üst üste
unvan aldı
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Kongresi’ne üye 47 ülkeden yüzlerce yerel ve
bölgesel partner arasından "12 Yıldız Şehir" 
unvanına layık görülen Büyükçekmece
Belediyesi, 9 kez üst üste bu unvanı alan 
Türkiye’deki ilk ve tek belediye oldu

İ lk günden bugüne hala aynı yerde,
yani Kuranı-kerimde bile olan gripal
bir olayı abartarak adeta ölümün

adını pandemi yapanların amacına ulaşıp,
dünyayı durdurmaya çalıştıkları bir sü-
reçte, benim gibi inanmadığını ama ka-
muoyu baskısı yüzünden çok da çıkış
yapamadığına inandığım Erdoğan'ın her
konuşmasında, açıklamasında, temel atma

ya da kurdele kesme töreninde veya kon-
gresinde yaptığı gibi, 17 yıllık iktidarını ic-
raatlarını anlattıktan sonra yaptığı
açıklama ile duraklayan, sanallaşan hayat
yeniden hareketlenip, sosyalleşecek gibi.

Basşanlar dönemi yaşayan dünyanın, 
bu başkanların olumlu ya da olumsuz açık-
lamalarına göre döndüğünü bir türlü anla-
tamadığım dünya halklarının sanki

tümünün kırılacağını ileri sürüp,
Allah’ın emri olan, tüm dinlerde hak ol-
duğu belirtilen ve hepimizin sonu olan 
ölümün sanki yeni ortaya çıkmışcasına
basın ve medyanın ve de sanal ortamın
aracılığı ile pompalanıp, öcüleştirilen virü-

sün daha ne olduğunu bile bilmeden, bu
mikrobun ortaya çıkıp, yayıldığı ileri sürü-
len Çin'den faturasız getirilip, faturalatıl-
dığı ileri sürülen aşılarla ortadan
kaldırıldığına şahit olurken, 8 milyarı
bulan dünyada, bu virüsten ölenlerin tek
tek sayılmasına karşın trafikten, sigara-
dan, cinayetten bir hayli az olduğunu da
görüyor asıl ölenin ekonomi olduğunu 
anlıyoruz.

Evet geçen yılın Mart ayından bu yılın
Mart ayına kadar süren ve adı önce Co-
rona, ardından Covit-19 sonra da pandemi

olan hayali virüsün başladığı gibi sona er-
diği şu süreçte en çok ölenin ekonomi ol-
duğu ve yerde kalan cenazeye dönüp yeni
bir seçimle “belki” ayaklanacağı umudu-
nun yeniden yeşerdiği şu günlerde haydi
hep birlikte “ya Allah bismillah” diyerek
gerçeğe, gerçek gündeme birlikte yaşa-
maya demekten öte başka şans olmadığını
anlayıp, buna göre hareket etmektir derken
sırada ABD, AB ve İsrail'in de katkısıyla
oluşacak olan vatan-millet-sakarya diyen-
lerin yeniden hem de hedefleri olan 2023'e
doğru marş marş...

Kim öldü ekonomiḋen öte?

CATALCA’YI SIZE 
EMANET EDECEGIZ

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

"Gençlerimiz bizim yarınlarımızdır" diyen Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Gençlerin
beklentilerini dinleyen Üner, "Bana 24 saat ulaşabilirsiniz. Burada verilen diğer eğitimlerin yanında şimdi de meslek
edindirme kurslarını açıyoruz. Tüm bunlar siz gençlerimiz için. Sizler için yapıyoruz ve buraları sizlere emanet edeceğiz" dedi

Cumhuriyet Meydanı'nın
hemen altında 300 araçlık ka-
palı otoparkı yaptıklarını dile
getiren Üner, "İçinde kitap kafe-
siyle, yürüyüş ve bisiklet yolla-
rıyla, etkinlik alanları,
havuzlarıyla Millet Bahçemizi,
yepyeni bir yaşam alanı olacak
Cem Kara Yaşam Vadimizi ya-

pıyoruz. Gençlik Merkezimiz ile
işbirliğinde başlattığımız proje-
mizle geleceğin zanaatkârları
yine sizler arasından çıkacak.
Sizler bizim yarınlarımızsınız,
daima yanınızda olduğumu
unutmayın. Her şey Çatal-
ca’mız için siz gençlerimiz için"
açıklamasında bulndu. 

HER ŞEY ÇATALCA VE GENÇLER İÇİN

10 bin aileye 200 ton patates
Bağcılar Belediyesi, tarım üreticisini desteklerken temin ettiği ürünleri de ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu. Bu
amaçla Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınan 200 ton patates ihtiyaç sahibi 10 bin aileye ikram edilecek

Patates üretiminin
geçen yıla göre artma-
sına karşılık yaşanan

talep düşüklüğü ülkedeki stok
miktarını yükseltti. Bu durumun
çiftçileri olumsuz etkilememesi
için belediye başkanlıklarınca
doğrudan üreticilerden ve üretici
örgütlerinden olacak şekilde
alım yapılmaya başlandı. 
Bu dayanışma seferberliğine
Bağcılar Belediyesi de dahil
oldu. Bu amaçla Tarım Kredi
Kooperatiflerinden 200 ton pa-
tates satın alındı. Hafta sonu
patateslerin yüklendiği TIR
araçları İstanbul’a geldi. Halkla
İlişkiler Müdürlüğü’nce de il-
çede ikamet eden ihtiyaç sahibi
ailelere 20’şer kiloluk çuvallar
halinde dağıtılmaya başlandı. 10
bin ailenin kapısına kadar götü-
rülerek kendilerine teslim edile-
ceği bildirildi.

Yardımcı olmaya
çalışıyoruz

Dayanışma kültürünün oluştur-
ması adına önemli bir adım attık-
larını söyleyen Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu
zor dönemde Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan,
Tarım Kredi Kooperatifi market-
leri sayısını 500'e çıkarma talimatı
vererek büyük bir atılım göster-
mişti. Biz de ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımıza elimizden geldiğince
yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Tarım Kredi Kooperatiflerinden
patates temin ederek çiftçinin ma-
lının israf olmasına engel olduk.
Böylece üreticiyi mağdur etmez-
ken maddi durumu zayıf hemşeh-
rilerimizi de sevindirmiş olduk”
dedi.
İlçe sakinleri organizasyondan
dolayı Başkan Çağırıcı’ya teşek-
kür etti. SAVAŞ ATAK

Yeni normalleşme adımları çerçevesinde
“Yüksek riskli bölge” olarak belirlenen Kırkla-
reli il genelinde kafeterya, lokanta, restoran,

çay bahçesi olmak üzere çok sayıda esnaf tekrar siftah
yapmanın mutluluğunu yaşadı. Yaklaşık 4 ay sonra kapı-
larını müşterilerine yeniden açan esnafta kazanlar ve çay
ocakları tekrar kaynamaya başlarken Başkan Gerenli es-
nafa hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dikkatli olun uyarısı

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte esnafı ziyaret eden Başkan
Gerenli, başkan kimliğinin yanı sıra doktor kimliğiyle de
uyarılarda bulundu. Başkan Gerenli Kırklareli il geneli-
nin risk sınıflandırmasında sınırda olduğunu belirterek,
esnafa müşteri kapasitesine aşmama, maske, mesafe ve
hijyen konularına dikkat etmeleri konularında birtakım
uyarılarda bulundu.

Gerenli’den 
siftah ziyareti
Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli,
yeni normalleşme adımları çerçevesinde açılan
esnafa “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu



E pilepsi hastası ve zihinsel engelli
18 yaşındaki oğulları Emirhan
Ceran için sahte doktora inanan

ve 180 bin lira harcama yaptıklarını söy-
leyen anne Nazan Ceran, “Pet şişede
ilaç getiriyordu. Tanesi 2 bin liradan 10
tane iğne yaptı. 15 gün sonra Emirhan
ağır nöbetler geçirmeye başladı. O dok-
tor ilacın etkisi olduğunu söyledi, inan-
dım. İlaçları kullanıp para ödemeye
devam ettim” diye konuştu.
Mehmet Sıddık C'nin pet şişe içinde ge-
tirdiği ilaçları kullandıktan sonra oğul-
ları Emirhan’ın çok daha ağır nöbetler
geçirmeye başladığını söyleyen Ceran
Ailesi, sahte doktordan 1 yıl boyunca
ilaçları alıp ödeme yapmaya devam etti.
İddialara göre, uluslararası bir ilaç devi-
nin Almanya’daki üretim merkezinde
çalıştığını anlatan Mehmet Sıddık C.,
aileye şirketin kendisindeki formülleri al-
manın peşinde olduğunu ve bu sebeple
Türkiye’ye kaçtığını söyledi. Yaşadıkları
süreci anlatan Ceran ailesi ise, ellerinde
hiçbir belge olmadığı için şikayetçi bile
olamadıklarını ifade etti. Sahte dokto-
run oyununa Ceran ailesi dışında bazı
bürokratlar da alet oldu. Hem sağlıkla-
rından hem paralarından olan mağdur-

ların, savcılığa başvurarak şikayet dilek-
çesi verdikleri öğrenildi.

39 bin liraya anlaştık

Anne Nazan Ceran, "Bundan iki yıl ön-
ceydi. Bir akraba vasıtasıyla bu şahısla
tanıştık. Geldi, Emirhan’a baktı, ‘Ben bu
çocuğu iyi ederim, 7 yaşındaki haline
döner’ dedi. Emirhan epilepsi hastası
yani zihinsel gerilik. ‘Tedavi ederim, ken-
dini gezdirip dolaştırıp bakacak duruma
gelir’ dedi. Ben de çok umutlandım.
Umut dünyası sonuçta. 39 bin liraya
anlaşma yaptık. İlaçlara başladık. Bu
arada doktorun vermiş olduğu, kullan-
dığı epilepsi ilaçlarını kesti. Kendi ilaçla-
rını başlattı bize. Başladıktan 15 gün
sonra Emirhan çok ağır nöbetler geçir-
meye başladı. Ben telefon ettim çok
korktum. O da bunların normal belirti-
ler olduğunu söyledi. Vücuttaki biriken
kimyasal ilaçları attığı için bunlar nor-
mal, dedi" diye konuştu.

180 bin lira ödedik

Nazan Ceran şöyle devam etti: "Ondan
sonra sürekli para istemeye başladı.
Bize, ‘Askeri bir laboratuvara giriyorum
oraya girerken para ödemem gerekiyor

ki ben size ilaç yapıp getireyim’ diyordu.
İlaçlar hep geceleri geliyordu. Geç saat-
lerde para almaya geliyordu. Böyle
böyle ilerledi. Bir yıl olmadan bizi bıraktı
zaten. O arada 180 bin lira para ödedik.
İlaçları pet şişelerde, kavanozlarda öyle
şeylerde getiriyordu. Hap değil sıvı
şurup şeklindeydi. Çoğu zaman telefo-
nuna ulaşamıyordum zaten. O yüzden
de çok mağduruz hem maddi hem
manevi çok sıkıntılar yaşadık. Denize
düştük yılana sarıldık. Evladım iyi olsun
istedim bir şeyler yapmak istedim. So-
nucu böyle olunca çok üzüldüm. Benim
istediğim hiç kimse kanmasın böyle şar-
latanlara. Bir yıl olmadan 180 bin liralık
zararımız vardı.
İletişimi biz kes-
medik o bizimle
kesti. O bizi bı-
raktı. Çok fazla te-
lefonu vardı
beyefendinin zaten
hiçbirinden ulaşa-
mıyordum. En
son aradım hiç
ulaşılamaz oldu
bir daha da dön-
medi bana." DHA
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Kanser, diyabet, epilepsi gibi
birçok hastalığı bitkisel
ilaçlarla iyileştirdiğini iddia
eden Mehmet Sıddık C.,
tarafından dolandırıldıklarını
belirten Ceran ailesi,
Demirören Haber Ajansı'na
(DHA) konuştu. Anne Nazan
Ceran, "Denize düştük yılana
sarıldık. Evladım iyi olsun
istedim bir şeyler yapmak
istedim. Sonucu böyle olunca
çok üzüldüm" dedi

DENIZE DUSTUK
YILANA SARILDIK

Ellerinde hiçbir belge olmadığı için yasal süreç
başlatamadıklarını ifade eden Nazan Ceran,
“Yasal bir sürece başvurmadık. Çünkü kanıtlaya-
bileceğimiz hiçbir şey yok elimizde. Yani yasal bir
evrak yok. Ben çok düşünüyorum ama ilaçlarda
da elimizde kalan bir şey olmadı. Hiçbir şey yok
ne ilaç faturası ne başka bir şey yazılı hiçbir şeyi-
miz yok. Mesajlarımız vardı sadece mesajlarımız
vardı onları da sildim” dedi. Baba Nurettin Ceran
ise "Bu olay son olmayacak illaki bunun devamı
gelecek Mehmet olacak Hasan olacak Hüseyin
olacak bu tür insanlar çıkacak devamlı. Lütfen
seyreden insanlara söylüyorum, başında bu tür
hastalık olan insanlara söylüyorum, önce Allah’a
güvensinler. Her şeyi tıptan beklemesinler her

şeyi devletten
de beklemesin-
ler. Okusunlar
araştırsınlar.
Süreci yargıya
taşıyamadık
çünkü her 
şey gayri resmi
gerçekleşti"
şeklinde 
konuştu.

ELİMİZDE BELGE YOK

istanBul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, dün akşam, C40 Büyük

Kentler İklim Liderlik Grubu’nun (C40 Ci-
ties) düzenlediği, “Avrupa Bölgesi Belediye
Başkanları Toplantısı”na katıldı. Çevrimiçi
gerçekleştirilen sanal toplantıda; “Kovid-19
sonrası ekonomik iyileşme sürecinde karşı-

laşılan zorluklar”, “Küresel Yeşil Yeni An-
laşma” ve “Avrupa Yeşil Anlaşma” kapsa-
mında iklim eylemlerinin nasıl
hızlandırabileceği konuları ele alındı. Top-
lantıya; Atina, Barselona, Heidelberg, İs-
tanbul, Kopenhag, Londra, Los Angeles,
Madrid, Milano, Oslo, Roma, Stockholm,
Tel Aviv ve Varşova kentlerinin belediye baş-

kanları katılım sağladı. C40 Uluslararası
Diploması Direktörü David Miller’ın mo-
deratörlüğünde gerçekleştirilen toplantı,
C40 Başkanı Los Angeles Belediye Başkanı
Eric Garcetti’nin açılış konuşmasıyla
başladı. 

Stratejik adımları özetledi

Çevrimiçi toplantıda konuşan İmamoğlu,
“İBB olarak, C40’ın misyonunu, küresel
değişimdeki rolünü önemsiyor ve bu büyük
değişimin aktif bir parçası olmak istiyoruz”
dedi. Göreve geldikten sonra hazırladıkları
“Yeşil ve Adil İyileşme” planının, Kovid-
19’a karşı verilen mücadelede ve olası kriz-
lere yönelik hazırlıklar için bilimsel bir
kılavuz niteliğinde olduğunu vurgulayan
İmamoğlu, metro imalatlarından aktif yeşil
alan miktarını artırmaya, akıllı şehir uygula-
malarından atık maddelerden enerji üreti-
mine kadar 10 farklı alanda attıkları
stratejik adımları özetledi. 

Hibrit otobüsler alıyoruz

Sürdürülebilir bir toplu taşıma ağı oluştur-
mak için başlatılan yeni hatlarla, 2025 yı-
lında metro ağını 261 kilometreden 425
kilometreye çıkaracaklarını belirten İma-
moğlu, şöyle devam etti: "Bu sayede İstan-
bul trafiğinde fosil bazlı araçların oranını
azaltacağız. Otobüs hatlarımızı hibrit oto-
büslerle yeniliyoruz. Şehrimizde 50 yeni
vapur hattını hayata geçirdik. İstanbul’u ya-
şanabilir bir şehir haline getirmek için aktif
yeşil alan miktarımızı önemli ölçüde artır-
dık. Otoparklarımız başta olmak üzere, hiz-
met noktalarımızda güneş enerji santralleri

ile 2024 yılına kadar yenilenebilir enerjinin
toplam enerji tüketimindeki payını, yüzde
18’e çıkarmak için adımlar attık. Günde 18
bin 195 ton ile pek çok Avrupa ülkesinden
daha fazla katı atık üretilen İstanbul’da,
2020 yılında, 455.892 MWh elektrik elde
ettik, kompost ve geri dönüşüm oranlarını
artırdık. Büyük veri temelli teknolojileri hem
trafik sorunlarımızın aşılmasında hem de
akıllı şehir çözümleri için kullanmaya baş-
ladık. ‘Adaptif Trafik Yönetim Sistemi’
(ATAK) ile karbon emisyonunda yüzde 18
azalma sağladık. İnşaatını tamamlayarak
hizmete açtığımız yeni enerji üretim tesisi-
miz sayesinde, 500 bin hanenin enerji ihti-
yacını karşılayacak ve yıllık 3,6 milyon ton
karbon salınımının engellenmesini sağlaya-
cağız."

Teknik ekiple revize

“İstanbul’u 2050 yılında, ‘karbon-nötr’ ve
dirençli bir şehir haline getirmek için, ‘İklim
Değişikliği Eylem Planımızı’, C40’tan tek-
nik bir ekiple revize ediyoruz” diyen İma-
moğlu, “Bu süreci yönetmek üzere
tarihimizde ilk kez ‘Kentsel Ekolojik Sis-
temler Müdürlüğü’nü kurduk. Şehrimizin
sorunlarını, ‘BM Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’ doğrultusunda değerlendirmeyi
ve tüm paydaşların demokratik katılımıyla
çözmeyi ana yaklaşım olarak kabul ettik.
Bu oturumun da konularından olan Av-
rupa şehirlerinin Kovid-19 salgını ile derin-
leşen iklim değişikliği mücadelesinde teknik
ve mali iş birlikleri yoluyla dayanışmaları-
nın önemine inanıyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

Değişimin parçası
olmak istiyoruz

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Kovid-19

sonrası ekonomik iyileşme
süreci ve iklim değişikliği
eylemlerinin ele alındığı,
“C40 Büyük Kentler İklim
Liderlik Grubu”nun (C40

Cities) düzenlediği 
çevrimiçi toplantıda

konuştu. İmamoğlu, "İBB
olarak; C40’ın misyonunu,

küresel değişimdeki rolünü
önemsiyor ve bu büyük

değişimin aktif bir parçası
olmak istiyoruz” dedi

İlk müşteri geldi
Uygulamaya geçen yeni kontrollü
normalleşme sürecinde hazırlıklarını
tamamlayan kafe, restoran, pastane gibi
işletmeler Beyoğlu'nda ilk müşterilerini aldı

restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı
pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek
riskli iller dışında Türkiye genelinde faali-

yetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri ara-
sında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebilecek.
Beyoğlu’nda sabahın erken saatlerinden itibaren
esnaf hazırlıklarını yaptı. Aylar sonra masa ve san-
dalyeler düzenlendi. Heyecanlı olduğunu dile geti-
ren esnaf, müşterileri beklediklerini söyledi. Bir
restorana kahvaltı yapmak için gelen bir vatandaş
ise, karardan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Büyük bir sevinç var

13 yıldır restoran işleten Kadir Yalçın hazırlıkları
tamamladıklarını söyledi. Yalçın, “İçimizde büyük
bir sevinç var. Ülkemiz açısından hayırlı olsun. İn-
şallah normalleşme adına çok daha güzel şeyler
olur. Bu karar bizi mutlu etti. Hazırlıklarımız ya-
pıldı. Masalarımızı mesafeli bir şekilde yerleştirdik.
Birer sandalye boş olacak şekilde yazılar koyduk.
Dezenfektan bıraktık. Şu an hazırız. Müşterileri-
mizi bekliyoruz. Dükkanımız yüzde 50 kapasite ile
çalışacak. Ağırlamak için tüm müşterilerimizi bekli-
yoruz” dedi. Sabahın erken saatlerinde kahvaltı
yapmak için restorana gelen Cengiz Aşkın, “İnşal-
lah ülkemiz için hayırlı olur. Herkese sağlık diliyo-
rum. Halk olarak tedbirleri elden bırakmayız
umarım. Tedbirli şekilde alınan kararları uygular-
sak daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum.
Ben ilk günden geldim kahvaltıya. Önceden paket
alıyorduk artık inşallah böyle devam ederiz” diye
konuştu. DHA

Okullar 
eğitime hazır 
Başakşehir Belediyesi, yüz yüze eğitim
öncesi okullardaki çalışmalarını
tamamladı. İlçe genelindeki 87 eğitim 
kurumunun bahçelerinde bulunan 
basketbol potaları yenilendi, çimler 
biçilerek çevre düzenlemesi yapıldı

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelin-
deki eğitim kurumlarında çalışmalarına
ara vermeden devam ediyor. Park ve

Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yüz yüze eği-
time hazırlanan 87 eğitim kurumunun bahçesinde
bakım-onarım ve tadilat çalışması yaptı. Çalışma-
lar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne
bağlı ekipler, okulların bahçelerinde bulunan ağaç-
ları budadı. Sert zemin temizliği, çapa ve yabani ot
temizliği gibi periyodik bakım çalışmaları yapıldı.
Ayrıca eğitim kurumlarının bahçelerinde bulunan
bank ve çöp kutuları da temizlendi. DHA

Epilepsi hastası ve zihinsel engelli 18 yaşındaki oğulları Emirhan Ceran için sahte doktora inanan ve 180
bin lira harcama yaptıklarını söyleyen anne Nazan Ceran, “Pet şişede ilaç getiriyordu. Tanesi 2 bin liradan

10 tane iğne yaptı. 15 gün sonra Emirhan ağır nöbetler geçirmeye başladı. O doktor ilacın etkisi
olduğunu söyledi, inandım. İlaçları kullanıp para ödemeye devam ettim” diye konuştu.

Ekrem
İmamoğlu



T arım ve Orman Bakanlığı,
Kahramanmaraş Valiliği,
Kahramanmaraş Büyükşe-

hir Belediyesi ile Elbistan Ticaret
ve Sanayi Odası arasında kuruluş
protokolü imzalanan Elbistan
TDİOSB, Doğan Mahallesi'nde 2
bin 800 dönümlük alana yapıla-
cak. Bölgenin en büyük hayvancı-
lık projesi olacak TDİOSB'nin
Yönetim Kurulu Başkanı ve Elbis-
tan Belediye Başkanı Mehmet
Gürbüz, 60 bin baş hayvan kap-
asiteli olan projenin kapasitesinin
tam olarak kullanılması duru-
munda kent ekonomisine yaklaşık
500 milyon TL’lik bir döngüyü ha-
rekete geçireceğini belirtti.

Neler yapılacak?

Projenin bölgede kırsal kalkın-
mada lokomotif özelliği görece-
ğini ifade eden Gürbüz, talep
toplamaya çok yakında başlaya-
caklarını söyledi. Başkan Gürbüz,
şöyle deva etti: "TDİOSB, Doğan
Mahallesi’nde 2 bin 800 dönüm-

lük alanda kurulacak ve toplam
60 bin büyükbaş hayvan kapasi-
tesi bulunacak. Bu kapasite, bir-
çok ilimizin hayvan varlığından
bile yüksek bir rakam. Elbistan’da
üretilen et ürünleri, sadece ülke-
mizin değil, birçok ülkenin de ihti-
yacını karşılayacak seviyeye
ulaşacak." Yatırım için talep top-
lama işlemlerine başlanacağını
bildiren Başkan Gürbüz, “TDİ-
OSB’de 20 adet 50 başlık, 70 adet
100 başlık, 70 adet 150 başlık, 88
adet 250 başlık ve 39 adet de 500
başlık olmak üzere yaklaşık 300
işletme yer alacak. 500 başlık et
kombina tesisi, biyogaz üretim te-
sisi, yem üretim fabrikası, deri ve
sakatat ön işleme tesisi, et kombi-
nasında oluşan boynuz, tırnak,
paça ve kemiklerin bertarafı için
işleme tesisi, idari binalar, sosyal
ihtiyaçların karşılanması için
cami, kafeterya, yemekhane, din-
lenme salonu, dezenfeksiyon üni-
tesi, hayvan muayene ve sevk
kontrol merkezi yer alacak. Elbis-

tan
TDİ-
OSB'nin
işletmele-
rinde, yem fab-
rikası, biyogaz
tesisi, atık su arıtma
tesisi, idari ve sosyal bi-
rimlerde, güvenlik gibi bi-
rimlerde yaklaşık 5 bin kişi
istidam edilecek. 14 MW gü-
cündeki biyogaz tesisinin yanı
sıra işletmelerin çatısı da güneş-
ten elektrik üretimine uygun ola-
rak yapılacak. Projenin yatırıma
dönüşmesindeki kritik aşamayı
geçmemizdeki katkısından dolayı
Tarım ve Orman Bakanımız
Sayın Bekir Pakdemirli’ye, süreci
yakından takip ederek destek
veren AK Parti Genel Başkan
Yardımcımız Sayın Mahir
Ünal’a, bölge milletvekillerimize,
Kahramanmaraş Valimiz Sayın
Ömer Faruk Coşkun’a ve Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Hay-
rettin Güngör’e teşekkür ederim."
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Çatalca Şebeke Şefliği Tadilatı yapım işi 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 : 2021/62580
1-İdarenin
a) Adresi : KAZIM KARABEKİR CAD. NO:4 34060 ALİBEYKÖY 

EYÜPSULTAN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 02124991304 - 02124991309
c) Elektronik Posta Adresi : igdas.gazdagitim@hs01.kep.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet tadilat/tamiratAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul Çatalca
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İGDAŞ Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmet Binası 

Kazım Karabekir Cad. No:4 34060 Alibeyköy/
Eyüpsultan-İstanbul

b) Tarihi ve saati : 11.03.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 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, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge 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 işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine 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 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 deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan B/III Grubu (Bina İşleri)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi istekliler iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak su-
retiyle ihaleye katılabilirler.
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 İGDAŞ Genel Müdürlüğü Muhaberat Şefliği Kazım Karabekir
Cad. No:4 34060 Alibeyköy/Eyüpsultan-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese ia-
deli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale ya-
pılan istekliyle 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
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

ÇATALCA ŞEBEKE ŞEFLİĞİ TADİLATI
İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1322179)

6 EKONOMİ

5 BIN KISIYE
ISTIHDAM
MUJDESI
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Tarıma Dayalı Besi 
Organize Sanayi Bölgesi 'nin (TDİOSB) kuruluş protokolü
imzalandı. Elbistan Belediye Başkanı ve TDİOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Gürbüz, yakında talep toplamaya
başlayacakları projenin 60 bin baş hayvan kapasiteli
olacağını ve 5 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi

TDİOSB Yönetim
Kurulu Başkanı
Mehmet Gürbüz,
istihdam müjdesi verdi.

AssisTT dünya
birincisi oldu
Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, dünya
çapında Contact Center World tarafından gerçekleştirilen
The 2020 Top Ranking Performers Awards‘da iki ayrı 

kategoride dünya birincisi olduğunu açıkladı
TÜRK Telekom’un iştiraki AssisTT, uluslararası alanda yer
alan ve Contact Center World tarafından bu yıl 15’incisi
gerçekleştirilen The 2020 Top Ranking Performers

Awards’tan yine iki dünya birinciliği aldığını açıkladı. “Best Contact
Center (outsourced)” (En İyi Çağrı Merkezi) ve Türksat KabloTv pro-
jesiyle de “Best in Customer Service (outsorced)” (En İyi Müşteri Hiz-
metleri) kategorilerinde iki ayrı dünya birinciliğini Türkiye’ye getiren
AssisTT, önceki yıllardaki başarısını da yinelemiş oldu. AssisTT, 3. kez
Best Contact Center (Outsourced) kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Geleceğe yön veriyoruz

The 2020 Top Ranking Performers Awards‘ta aldıkları iki birincilik
ödülü için konuşan AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran,

“70 ülkeden 2000 başvurunun yarıştığı uluslararası bir
ödül programı kapsamında, ‘En İyi Çağrı Merkezi' ve
‘En İyi Müşteri Hizmetleri’ kategorisinde dünya birin-
cisi olduk. Müşterilerimizin stratejik iş ortağı olmanın
verdiği sorumluluk ve eşsiz müşteri deneyimi hede-
fiyle hizmet veren bir şirket olarak başarılarımızın
uluslararası platformlarda da tescillenmesinden
büyük mutluluk duyuyoruz. Değişen ve dönüşen
müşteri alışkanlıklarına çevik çözümler sunma ve
müşterilerimizi her işimizin merkezinde tutma viz-
yonumuz, ödüle layık görülmemizde önemli rol oy-
nadı. Teknoloji, inovasyon ve ekiplerimizin
yetkinliklerine yaptığımız yatırımlarla çağrı merkezi
sektörünün geleceğine yön vermeyi sürdüreceğiz.
Bu büyük başarıda imzası olan tüm ekip arkadaşla-
rıma yürekten teşekkür ediyorum” dedi. DHA

Sigorta şirketi alli-
anz türkiye, 18 ara-
lık’ta tüm çalışanlarına

duyurduğu yeni çalışma modeliyle
kalıcı olarak evden çalışmaya geç-
tiğini duyurdu. Böylece, saha ekibi
haftada 1 gün evde, diğer günler
sahada olacak, çağrı merkezinde
görev yapan müşteri ilişkileri tem-
silcileri ise haftanın 5 günü evden
çalışacak. Diğer çalışanlar ise haf-
tanın 2 günü ofise gelerek, kalan
günlerde evden çalışmaya devam
edecek. Kovid-19 sürecinde iş ya-
şamının devamlılığında 'esnek ça-
lışma modeli' öne
çıkarken allianz
türkiye, çalışanla-
rından aldığı geri
bildirimlerle yeni
çalışma modelini
pandemiden sonra
hayata geçirmeye
hazırlandığı ve
evden çalışmayı
kalıcı hale getirdi-
ğini açıkladı. alli-
anz türkiye insan
Kaynakları, Çevik
ofis ve operasyon
Destek genel
Müdür Yardımcısı
ilkay Özel, yeni mo-
delin ‘Burası alli-
anz, Burada Hayat
Bambaşka!’
(B.a.B.H.B!) slo-
ganı ile çalışanla-

rına tanıtıldığını söyleyerek, “Yak-
laşık 2 bin 500 kişiden oluşan alli-
anz ailesi, çalışma disiplinlerine
göre ‘Satış, Satış Dışı ve Çağrı
Merkezi’ olacak şekilde üç katego-
ride yeni çalışma modeline geçe-
cek. Yeni modelde saha ekibi
haftada 1 gün evde, diğer günler
sahada görevlerine devam eder-
ken, çağrı merkezinde görev yapan
müşteri ilişkileri temsilcileri ise
haftanın 5 günü evden çalışacak.
Diğer çalışanlar ise haftanın 2
günü ofise gelerek, kalan günlerde
evden çalışacak” diye konuştu.

Evden çalışmak
kalıcı oldu

İlkay
Özel,
önemli
bilgiler
verdi.

AssisTT
Genel
Müdürü
Haktan
Saran
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HER TÜRLÜ ELEKTRİK MALZEMELERİ 
TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞI

Plan – Proje  - Bina – Mağaza - Fabrika – 
Atölye- Tamirat ve Tadilat – Bakım Onarım 

Adres:  Yakuplu, Hürriyet Blv 209/1, 34524 Beylikdüzü Osb/Beylikdüzü/İstanbul

Tel: (212) 875 28 76  /  0532 615 87 65

Adreslerimizde Beylikdüzü şube:
Gürpınar Mah Durusu Caddesi No:1/A (Gürpınar Halkbank altı) Beylikdüzü İstanbul 

Tel: (212) 880 78 61 - Tel: (212) 880 90 38
Büyükçekmece şube: Pınartepe Mah Şehitcelalmadendere Caddesi No:40/A 

Büyükçekmece İstanbul

TOPTAN FİYATINA 
PERAKENDE SATIŞ 

KAZANÇLI 
ALIŞVEREŞİN ADRESİ 

KALİTE GÜVEN 
HİZMET 

%100 YERLİ 
SERMAYE

9 AMAC 
50 HEDEF
9 AMAC 
50 HEDEF
9 AMAC 
50 HEDEF
9 AMAC 
50 HEDEF
9 AMAC 
50 HEDEF
9 AMAC 
50 HEDEF
9 AMAC 
50 HEDEF

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI’NI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet
Kongre ve Kültür Merkezi’nde İnsan Hakları Eylem
Planı Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, "Bu 
sürecin sonunda 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti 
içeren bir belge olarak ortaya çıktı. 2 yıllık bir zaman 
diliminde uygulanmak üzere hazırlanmıştır" dedi
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içeren bir belge olarak ortaya çıktı. 2 yıllık bir zaman 
diliminde uygulanmak üzere hazırlanmıştır" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet
Kongre ve Kültür Merkezi’nde İnsan Hakları Eylem
Planı Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, "Bu 
sürecin sonunda 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti 
içeren bir belge olarak ortaya çıktı. 2 yıllık bir zaman 
diliminde uygulanmak üzere hazırlanmıştır" dedi

B
eştepe'de konuşan Cumhur-
başkanı Erdoğan, "İnsan Hak-
ları Eylem Planı Tanıtım

toplantısının ülkemize tüm kurum ve
kuruluşlarımıza hayırlı olmasını dili-
yorum. Hazırlık sürecinde değerlen-
dirmeleriyle tenkit ve teklifleriyle
eylem planına katkı sağlayan tüm ta-
raflara şükranlarımı sunuyorum.
Hayatın bizzati kendisinin kesintisiz
bir değişim süreci olduğu gerçeği.
Her alandaki reformları kesintisiz
sürdürmemiz gerektiğini işaret edi-
yor. Bugün açıklayacağımız eylem
planı da değişim ve reform irademi-
zin devam ettiğinin ve devam edece-
ğinin örneğidir. Her maddenin
hayata geçmesi için gereken adımları
kararlılıkla atacağız. Önümüzdeki
hafta da ekonomik reform programı-
mızı milletimizle paylaşacağız. Bu
eylem planındaki her bir faaliyetin
arkasında geniş tabanlı istişare süreci
var. Arkadaşlarımız ilgili tüm bakan-
lıklarımız ile, kurumlarla, ekonomi ve
iş dünyasıyla, velhasıl milletimizin
her kesimi ile bir araya geldiler. 9
amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren
bir belge ortaya çıktı. Eylem planı iki
yıllık zaman diliminde uygulanmak
üzere planlandı" dedi. 

Herkes hukuk önünde eşittir

"Vizyonu özgür birey, güçlü toplum,
daha demokratik bir Türkiye olarak
belirlenen eylem planı 11 temel ilke

ile başlıyor. Bu ilkeler şunlar" diyen
Erdoğan, "İnsan, doğuştan sahip ol-
duğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar.
Devletin temel amaç ve görevi, bu
hakları korumak ve geliştirmektir.
İnsan onuru, bütün hakların özü
olarak hukukun etkin koruması altın-
dadır. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep
ve benzeri sebepler temelinde hiçbir
ayrımcılık söz konusu olmaksızın
herkes hukuk önünde eşittir. Kamu
hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve
dürüst biçimde sunulması, bütün yö-
netsel faaliyetlerin temel özelliğidir.
Mevzuat, tereddüt doğurmayacak
şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörü-
lebilir kurallar içerir, kamu otoriteleri
bu kuralları hukuk güvenliği ilkesin-
den ödün vermeden hayata geçirir.
Sözleşme özgürlüğüne, hukuki gü-
venlik ilkesi ve kazanılmış hakların
korunması prensibine aykırı olarak
hiçbir şekilde müdahale edilemez.
Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini
rekabete dayalı serbest piyasa kural-
ları ile sosyal devlet ilkesi çerçeve-
sinde korur ve geliştirir. Adli ve idari
işleyiş; masumiyet karinesi, lekelen-
meme hakkı ve ceza sorumluluğu-
nun şahsiliği ilkelerini koruyan,
gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı
merkezine alır. Hiç kimse, eleştirisi
veya düşünce açıklaması nedeniyle
özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.
Bağımsız ve tarafsız yargı ile koru-

nan hukuk devleti, hak ve özgürlük-
ler ile adaletin teminatı olarak her
alanda tahkim edilir. Haklarının ihlal
edildiğini iddia eden herkes, etkili
kanun yollarına zahmetsiz şekilde
erişebilmelidir. Adalete erişim, hak ve
özgürlüklere saygının merkezindedir"
ifadelerini kullandı. 

Planın 9 amacı 

Erdoğan İnsan Hakları Eylem
Planı’nın 9 amacını ise "Daha güçlü
bir insan hakları koruma sistemi.
Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma
hakkının güçlendirilmesi. Hukuki
öngörülebilirlik ve şeffaflık. İfade,
örgütlenme ve din özgürlüklerinin
korunması ve geliştirilmesi. Kişi öz-
gürlüğü ve güvenliğinin güçlendiril-
mesi. Kişinin maddi ve manevi
bütünlüğü ile özel hayatının güvence
altına alınması. Mülkiyet hakkının
daha etkin korunması. Kırılgan ke-
simlerin korunması ve toplumsal 
refahın güçlendirilmesi. İnsan hak-
ları konusunda üst düzey idari ve
toplumsal farkındalık İdari yargıda
gerekçeli kararın 30 gün içinde yazıl-
masını zorunlu kılıyoruz. Elektronik
tebligat uygulamasına, yurt dışında
yaşayan vatandaşlarımızı da dahil
ediyoruz. İş davalarının daha hızlı
sonuçlanmasını temin için, hakimle-
rin, SGK kayıtlarına bilişim sistemi
üzerinden erişebilmesini sağlıyoruz"
şeklinde açıkladı. 

Vakıflar Yönetmeliği yeniden düzenleniyor
Mevzuatın hem kişiler hem de idare yönünden her-
hangi bir tereddüte yer vermeyecek şekilde anlaşılır
ve uygulanabilir olması gerektiğini vurgulayan Erdo-
ğan, "Ayrıca hukuk kamusal işlemlerde keyfi uygu-
lama iddialarına karşı da vatandaşımızı koruyucu
güvenceleri hayata geçirmelidir. Eylem planı ile idare-
nin iş ve işlemlerinde öngörülebilirliği daha da güç-
lendiriyoruz. İdareye yapılan başvurularda idarenin
cevaplama süresini 60 günden 30 güne indiriyoruz.
Dava, icra ve noter harç ve masraflarını sadeleştiriyo-
ruz. e-Duruşma uygulamasını tüm hukuk mahkemele-
rine yaygınlaştırıyoruz.
Avukatların, Anayasa Mahkeme-
sine bireysel başvuruları elektro-
nik ortamda yapabilmelerine
imkan sağlıyoruz. İddianamelerin
mağdur ve müştekilere de tebliği
uygulamasını başlatıyoruz. İdari
davalarda dosyaya sonradan giren
bilgi ve belgelerin taraflara tebli-
ğini de zorunlu hale getiriyoruz.
Tüm icra dairelerinde kağıtsız ofis
ortamına geçiyoruz. Arabulucuğun
kapsamı genişletiliyor. Bilirkişilik
bölge kurullarını yeniden yapılan-
dırıyoruz. Yetersiz ve hatalı rapor-
ları alışkanlık haline getiren
bilirkişileri derhal sicilden çıkarı-
yoruz. Bilirkişilere dosyaların sıra-
sına göre otomatik tenzil
edilmesini sağlıyoruz. Yargıdaki

unvanlı görevler için kıdem şartı aranacak. Hakim ve
savcı yardımcılığını sisteme kazandırıyoruz. İdare ile
yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıkları gidermek için,
bağımsızlık ve tarafsızlık esasıyla çalışacak, hızlı
karar alabilecek ‘Yatırım Ombudsmanlığı’ kuruyoruz.
İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yük-
seltmek için gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin ko-
laylaştırılmasına yönelik tedbirler geliştiriyoruz. Hangi
dine mensup olursa olsun, kamu ve özel sektör çalı-
şanları ile öğrencilerin, kendi dini bayramlarında
izinli sayılmalarını sağlıyoruz. Gayrimüslim cemaat

vakıfları yönetim kurullarının oluşturul-
ması ve seçimine ilişkin Vakıflar Yönet-
meliği'ni yeniden düzenliyoruz. Katalog
suçlarda ‘somut delile dayanma şartı’
getirerek, tutuklamanın istisnai bir ko-
ruma tedbiri olduğuna ilişkin ilkeyi tah-
kim ediyoruz. Adli kontrol tedbirlerini
de, tutuklamada olduğu gibi üst süreye
bağlıyoruz. İfade vermek için mesai
saati dışında gözaltına alma, otelde
gecenin bir yarısı gözaltına alma gibi
uygulamalara son veriyoruz. Eylem
Planı ile ifade alma işlemleri artık 7
gün 24 saat yapılabilecek. İşkence id-
dialarıyla ilgili disiplin soruşturmala-
rında zaman aşımını kaldırıyoruz.
Görevin gereklerine aykırı olarak hak
ihlaline sebebiyet veren kamu görevli-
leri için rücu ve disiplin işlemlerinin et-
kinliğini artırıyoruz" bilgisini verdi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu.
"Birileri gibi cebimizi düşünmüyoruz, birileri gibi

dünya malına tamah etmedik" diyen Kılıçdaroğlu, "Bütün ar-
zumuz bu memlekette herkes huzur içinde yaşasın. Bunun için
de demokrasi şart, insan haklarına saygı şart. 19 yıldır ne yaptı-
nız? Şimdi, insan haklarını yeniden tesis edeceğiz sanıyorlar.
Yeniden toplantı yapacağınıza, Birleşmiş Milletler’e bakın, Pey-
gamberimizin Veda Hutbesi’ne bakın görürsünüz insan hakla-
rını" ifadelerini kullandı. 

Saray'dan tasarruf yap

"2 milyon 658 bin öğrenci EBA’ya eğitime
ulaşamıyorsa ne sınavı yapacaksınız?" diye
soran Kılıçdaroğlu, "19 yıldır eğitimde tasar-
ruf yapıyoruz diyorlar. Tasarruf yapacaksan
Saray’dan başlayacaksın. Çocuğunu okula
gönderen hiçbir anne ve baba eğitim siste-
minden memnun değil. Eğitim sistemini bir
deneme tahtasına dönüştüren, çocukları-
mızı kobay olarak kullanan bu iktidara ilk seçimde bütün anne
ve babaların ders verme zamanı gelmiştir. Sandık gelecek seni
bu hale düşüren bu iktidara oy vermeyeceksin, demokrasinin
gereği bu. 57 bin dersliğe ihtiyaç var. 21. yüzyılın Türkiye’sinde
2 milyon 658 bin 40 öğrenci EBA’ya ulaşamıyor. Biz, öğret-
menler meslek kanunu çıkaracağız. Tüm bunları çocuklarımız
için yapacağız" ifadelerini kullandı. 128 milyar dolar tartışma-
sına yeniden dönen Kılıçdaroğlu, "128 milyar doları, yani tüyü
bitmemiş yetimin hakkı olan parayı soruyoruz. 128 milyar
dolar çok büyük bir rakam. Erdoğan, bu parayı kriz mücadele-
sinde kullandık diyor. Peki, kargaşayı önledin, güzel. Dövizi dü-
şürdün o da güzel. Ama esas soru şu: 128 milyar doları kime
sattın, kimlere sattın? Merkez Bankası yaptığı tüm döviz satış-
larını duyurur. 128 milyar dolarla ilgili hiçbir duyuru yok. Erdo-
ğan’a beş soru soruyorum. 1- 128 milyar doların satışı hangi
yöntemle yapıldı? 2- Bu satış hangi tarihlerde yapıldı? 3- Hangi
kurdan ne kadar döviz satıldı? 4- Bu ticaretin alıcıları kimler-
dir? 5- Bu satış işleminin altında kimlerin imzası var? Sen ve
damadın el ele verdiniz Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarını
Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiniz! Sorumlusu sensin”
eleştirisinde bulundu.

128 milyar doları 
tefecilere verdiniz
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İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MELBUSAT ALIMI

Melbusat Alımımal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşa-
ğıda yer almaktadır:
İKN :2021/100010
1-İdarenin
a)Adı :İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 A Blok 

Eyüpsultan/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :0212 301 11 16 - 0212 321 77 19
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a)Adı :Melbusat Alımı
b)Niteliği, türü ve miktarı :4 kalemden oluşan Melbusat Alımı (Mal Alımı)

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

c)Yapılacağı/teslim edileceği yer :İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Avrupa 
Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Ambarı - Güzeltepe Mah. 
Osmanpaşa Cad. No:7/A Eyüpsultan/İSTANBUL

ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Birim 
Fiyat Teklif Cetvelinde bulunan kalemlerden birer adet numune 
onaylanmak üzere Yüklenici tarafından İdare'ye teslim edilecektir.İdare
tarafından numunelerin İçişleri Bakanlığı kıyafet onay belgesine 
uygunluğu şekil bakımından kontrol edilerek numune onayı 
verilecektir, İdare'nin numune onayını müteakip 45 (kırkbeş) takvim 
günü içerisinde mallar İdareye eksiksiz bir şekilde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :11.03.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü 

Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst Zemin Kat 07 Nolu 
Oda 34060 Eyüpsultan/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 ilişkin
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 
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 (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) 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 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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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 sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan 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 
vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin
ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İstanbul'da kontrollü normalleşme ile dün itibarıyla okul öncesi eğitim kurumları, ilk-
okullar ve 8. ile 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlandı. Uzun süredir okullarından
uzak kalan öğrenciler dün yeniden okul sıralarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı

28 Şubat’ı yaşadım!

C
umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın kontrollü normal-
leşme ile ilgili açıklamasının

ardından bugün yurt genelinde ka-
demeli olarak okullarda yüz yüze
eğitime başlandı. Uzun süredir
okullarından uzak kalan öğrenciler
bugün yeniden okul sıralarıyla bu-
luşmanın heyecanını yaşadı. Kü-
çükçekmece, Halkalı Cumhuriyet
İlkokulu'na sabah saatlerinden iti-
baren gelen öğrenciler hızla sınıf-
larda yerini aldı. Okullarda da
koronavirüse yönelik tedbirleri
alındı. Okul girişinde ateş ölçer, de-
zenfektan ünitesi ve uyarıcı broşür-
lerin olduğu görüldü.

4 bin öğretmen mesaide

Halkalı Cumhuriyet İlkokulu'nda
gerçekleşen İstiklal Marşı ve Bay-
rak törenine İstanbul Vali Yardımcı
Hasan Hüseyin Can ve İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı
katıldı. Tören sonrası konuşan vali

yardımcısı Hasan Hüseyin Can İs-
tanbul'da yaklaşık 4 bin öğret-
menle yüz yüze eğitime
başlandığını belirterek, "Kademeli
olarak haftanın iki günü yüz yüze
eğitim, üç gün online eğitim olmak
üzere çalışmalar sürdürülecek. Bu
süreci atlatmak için öğrencilerimiz,
öğretmenlerimiz ve velilerimizle iş
birliği içinde çalışmak zorundayız.
Eğitim ordumuza da buradan te-
şekkür ediyorum" dedi. İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı
da öğretmenlerin aşılanama süreci
ile ilgili olarak açıklamalarda bu-
lundu. Yazıcı, "Aşılamayla ilgili ça-
lışmalarımız Sağlık Bakanlığı'nın
sağladığı imkanlarla bizzat öğret-
menlerimizin kendileri HES uygu-
laması kapsamında gelen çağrı ile
yapılacak. Yüz yüze eğitme başla-
nan gruplar öncelikli olmak üzere
bildiğimiz kadarıyla mart ayı içeri-
sinde uygulanacak" ifadelerini kul-
landı. Kızını okula bırakmak için

gelen anne Ayşe Gül, çok mutlu ol-
duklarını ve kızının heyecandan
uyumadığını belirterek, "Bu karar
bizi çok mutlu etti. Artık online
derslerde zorlanmaya başlamıştı.
Gözüm görmüyor, anlamıyorum
diyordu. Dün gece de heyecandan
uyuyamadı. Umarım bundan son-
rası da güzel olur" dedi. İlkokul 2.
Sınıf öğrencisi Hatice Ravza Gül
ise en çok okulda jimnastik yap-
mayı özlediğini söyledi. Gül, "Boya
yapmayı, etkinlik yapmayı, ders ça-
lışmayı çok özledim. Artık online
derslerde zorlanıyordum. Gözlerim
görmüyordu" dedi. Oğlunu okula
bırakmaya gelen baba Cesur Kaya
da çocuğunun artık evde sıkıldığını
ve sürekli bilgisayar oyunu oynadı-
ğını söyledi. 4. Sınıf öğrencisi Enes
Kaya ise "Okulda en çok arka bah-
çede top oynamayı özledim. Evde
çok sıkılıyordum, dışarı çıkmadan
hep evde oyun oynuyorduk"
diye konuştu. DHA

ARKADAŞLARIMI ÇOK ÖZLEDİM
Risk haritasında 'Yüksek Risk Grubu'nda görünen İstanbul'da,
okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları ile birleştiril-
miş sınıflı okullar, köy ve seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar tam
zamanlı yüz yüze eğitime devam edecek. İlkokullar haftada 2 gün
seyreltilmiş sınıflarda, diğer günler ise uzaktan eğitim alacak. Or-
taokul 5, 6, 7'nci sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam
ederken, 8'inci sınıflar haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde sey-
reltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim görecek. Hazırlık 9, 10, 11'inci
sınıflar ise tam zamanlı uzaktan eğitime devam edecekken, 12'nci
sınıflar 16 ila 24 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda ders-
lere girecek. Üsküdar'daki Sabri Artam Vakfı İlkokulu'nda 2. sınıfa
giden 8 yaşındaki Azra Mina Kaygusuz, "Mutluyum, arkadaşlarımı
çok özledim. Okula ne götüreceğime baktım akşam. Uyudum,
kalktım. Çok heyecanlıyım okula girmek için. Çantamda kitapla-
rım, dezenfektanım, ıslak mendilim ve peçetem var. Arkadaşla-
rımı, öğretmenimi, her şeyi özledim" diye konuştu.

Beyoğlu Belediyesi, 28 Şubat Postmodern Darbenin 24. yıldönümünde
“28 Şubat’ı Yaşadım 28 Şubat’ın Farkındayım” fotoğraf sergisi açtı

İstİklal Caddesi’nde
açılan sergiye Beyoğlu
Belediye Başkanı Haydar

Ali Yıldız ve Beyoğlu Kaymakamı
Mustafa Demirelli katıldı. Sergiye
katılan Beyoğlu Belediye Başkanı
Haydar Ali Yıldız, “Demokrasi in-
sanla var olan bir sistemdir. Millet
her defasında sandıkta iradesini
göstermiştir. Ancak milletin irade-
sine saygı duymayanlar hain darbe
girişimlerinde bulundular. Her se-
ferinde de milleti karşılarında bul-
dular. 28 Şubat en az bin yıl
sürecek deniliyordu. Ancak kısa

sürede etkileri ortadan kaldırıldı.
Millete ve milletin iradesine yapı-
lan her saldırı vatandaşlar tarafın-
dan unutulmayacaktır. Bizler bu
milletin çocukları olarak millet ira-
desine sonuna kadar sahip çıkma
konusunda ant içmiş bir milletiz.
Darbe nereden ve kimden gelirse
gelsin her defasında karşısında
milleti bulacaktır” dedi.

Unutturmayacağız

Başkan Yıldız, “Sayın Cumhur-
başkanımız, başbakan olduğunda
milletin iradesine dayanarak 28

Şubat kararlarını ortadan kaldır-
dığı gibi, 15 Temmuz’da silahı mil-
lete doğrultanların cevabını da
millet vermiştir. 28 Şubat’ı unut-
mayacağız ve unutturmayacağız.
28 Şubat ve bütün darbeler İnsan-
lık suçudur. Bütün bu darbelerde
mağdur olan hep millet olmuştur.
28 fotoğraftan oluşan 28 Şubata
sergimizi darbeyi etkilerini ve mil-
let iradesine olan saldırıyı unuttur-
mamak için bu fotoğraf sergisini
açtık. Umarım Türkiye’de bir daha
darbe heveslileri darbeye teşebbüs
etmez” ifadelerini kullandı. DHA

İstanbul’da yeni dönem
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın kabine
toplantısı sonrası yaptığı

açıklama ile koronavirüste yeni kont-
rollü normalleşme adımları atıldı.
Buna göre, İstanbul'da lokanta, kafe ve
kıraathaneler önlemler ile yüzde 50
olarak hizmet vermeye başladı. Koro-
navirüs’te yeni kontrollü normalleşme
adımları atıldı. İstanbul’da yaklaşık
dört aydır kapalı olan lokanta, kafe ve
kıraathaneler sabah 07.00’dan akşam
19.00’a kadar yüzde 50 şekilde otura-
rak hizmet vermeye başladı. Beyoğ-
lu'nda sabah saatlerinden itibaren
işyerlerine gelenler, hazırlıklarını yap-
tıktan sonra müşteri beklemeye baş-
ladı. Lokanta sahibi Ahmet Özer
"Bizim sektör bayağı bir sekteye uğ-
radı. Paket serviste sıkıntılarımız oldu.
Sabah yedi akşam yedi yeterli değil.
Kontrollü olarak sürenin biraz daha
uzatılmasını istiyoruz. Sabah erkenden
geldik. Hazırlığımızı yaptık. Gelen çor-
basını içip gidiyor" dedi.

Geç oldu ama başladık

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle dı-
şarıda çay içtiğini söyleyen İbrahim
Kulaksız "Kıraathaneler açıldı. Biz
de duble çay içiyoruz. Devletimizden
allah razı olsun. Mekanları açtılar.
Daha önce büfelerden pet bardak ile
çayımızı alıp içiyorduk. Hep dışarı-
daydık. Şimdi de kalabalık yapma-
dan çayımızı içip işimize devam
ediyoruz" diye konuştu. Okul servis
şoförü Ediz istif "Öğrenciler için, öğ-
retmenler için, bu işe emek veren
herkes için sağlıklı bir sezon dileriz.

Geç oldu ama başladık. Haftada iki
gün eğitim var. Tam bir senedir çalış-
mıyoruz. Salgının azalması bize de
umut verdi" şeklinde konuştu. Çocu-
ğunu yüz yüze eğitim için okula gö-
türen Mutlu Halis "Herkese hayırlı
olsun. Ben eğitimin devam etmesin-
den yanayım. Çünkü herkes her yere
gidiyor. Bence eğitim de devam et-
meli. Uzaktan eğitim güzel ama ço-
cuklar ekrana bakmaktan çok
sıkıldılar. Çok yoruldular. O yüzden
eğitime başlamaları güzel oldu. Haf-
tada iki gün de olsa inşallah devam
eder" açıklamalarında bulundu.
DHA
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26 Şubat 2021 tarihinde ehliyetimi kaybettim.Hükümsüzdür.

Berkan ÖZTÜRK 

YIKICI DEPREM UZAK DEĞİL!

Ötekileştirici bir muamele!

D ünyanın enerji temelinde yeni eko-poli-
tik gerilim alanı olan Doğu Akdeniz’de
dengeler gün geçmiyor ki değişmesin.

Malumunuz Ortadoğu ve Güney Avrupa ülkeleri
arasında  ‘Türkiye karşıtı’ ittifak uluslararası
medya ve diplomatik kanallardan Türkiye’ye
parmak sallarken; saha gerçekleri ve ilgili 
ülkelerin kendi içerisindeki anlaşmazlıkları
Doğu Akdeniz’de kurulan/kurulacak olan her
türlü dengenin Türkiye’den alzade olmayacağını
da gösteriyor.

Son olarak Mısır'ın, Doğu Akdeniz'de 
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği
Türkiye-Libya kıta sahanlığı sınırlarını dikkate
alan hidrokarbon arama ihalesi; Yunanistan’da
"Kahire'nin Ankara'ya açık kapı" bıraktığı 
şeklinde açıklandı.

Yunan Kathimerini gazetesi “Kahire hükü-
metince yayımlanan ihale haritasında, batıdaki
bölgelerin Yunanistan ve Mısır arasında imza-
lanan MEB anlaşmasına göre belirlendiği, 28.
meridyenin doğusunda yer alan bir parselin
Türkiye'nin, Türkiye-Libya anlaşmasını
imzalamasından önce BM'ye bildirdiği 
Türk kıta sahanlığının güney sınırlarında 
son bulduğu“şeklinde belirtildi.

Mısır'ın bu tercihi, Libya geçiş hükümeti,
Mısır İstihbarat başkanın Türkiye temasları, 
Mısırlı Futbolcu Muhammed Mostafa’nın Mısır
rejimince Fransız St.Entienne’in yüksek ücretine
rağmen Galatasaray’a transferinin gerçekleş-
mesi, Mısır-Türkiye ilişkilerinin iyileştiği/iyileşti-
rilmeye çalışıldığı olarak görülüyor.

Zira Mısır, Türkiye ile Doğu Akdeniz’de kıta
sahanlığı anlaşması yapmaması durumunda
yaklaşık Malatya büyüklüğündeki bir deniz ala-
nını kaybedecek. Zaten Mısır, Yunanistan ile de
bu yüzden karşı karşıya geldi. Ayrıca Yunanis-
tan’ın Adalar Deniz’inde (Eski adıyla Ege 
Denizi) yayılmacı politika olarak dayattığı
‘adaların kıta sahanlığı’ politikası yüzünden
Mısır’a minimum bir alan bırakacaktı.

Yunanistan, Kıbrıs, Mısır, İsrail, İtalya ve 
Ürdün'ün geçen yıl Ocak ayında ilan ettiği Doğu
Akdeniz Enerji forumu 2020-Eylül ayında 
atılan imzalarla resmi statü kazanmıştı. Daha
sonra Yunanistan, BAE, Mısır, Kıbrıs, Bahreyn
ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu bir "Dostluk
Forumu" oluşturuldu. Kuvvetle muhtemel 
Yunanistan önüne gelen her ülkeyle bir
forum/grup/ittifak oluşturacağa benziyor. Ancak
Yunanistan maksimalist politikaları yüzünden
ittifak, pratikte uygulanamıyor. İtalya ve İsrail
zaten istemsiz dahil olup yönünü Türkiye’ye
dönmüş durumda. Mısır’ın da Türkiye ile anlaş-
ması durumunda Yunanistan ve Rum kesimi
ancak yemek yemek için bir araya gelebilir.

Sonuç olarak Mısır, Doğu Akdeniz'de Türkiye
ile anlaşıyor/anlaşmak istiyor. Bu bağlamda
ilişkilerin tedaviye açık olduğu ve ‘eko-politik
menfaatlerin’, kişisel hırs ve intikamın önüne
geçmesi Mısır açısından önemli. Bu bağlamda
Türkiye’nin iletişim kanallarını açık tutması ve
aklı-selim politikası ilişkilerin seyri ve geleceği
açısından umutlu bir resim ortaya koyuyor.

BUGUNE NEFES 
YARINA UMUT!

İçİşlerİ Bakanı Süley-
man Soylu, İstanbul İl
Afet Risk Azaltma Planı

(İRAP) Hazırlık Toplantısı'na ka-
tıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde dü-
zenlenen toplantıya Bakan
Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, Türkiye Belediyeler
Birliği Başkanı Fatma Şahin, İstan-
bul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, AFAD
Başkanvekili Hamza Taşdelen,
Esenler Belediye Başkanı Tevfik
Göksu da katıldı. Bakan Soylu, Vali
Yerlikaya ve Ekrem İmamoğlu ile
birlikte toplantı öncesi kongre mer-
kezinde kurulan afet durumunda
kullanılan ürünlerin sergilendiği
alanı ziyaret etti, incelemelerde bu-
lundu. Bakan Soylu toplantıda
yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin
1999'u, afet yönetiminde bir milat
kabul ettiğini ancak 1900-2000 yıl-
ları arasında Türkiye'de 70 adet
büyük ve yıkıcı deprem yaşandığını
belirterek "1939 Erzincan depre-
mindeki can kaybı 33 bin kişi, 1943

Tosya Ladik depreminde can kaybı
4 bin kişi, 1976 Van Çaldıran dep-
reminde can kaybı 3 bin 840 kişidir.
Bunların haricinde 1914 Burdur,
1944 Bolu,1975 Lice, 1983 Erzu-
rum, 1992 Erzincan depremleride
bu yıkıcı depremlerden birkaçıdır"
dedi. 

Ne yazık ki zaman yok

Soylu, "Milattan önce 200 ile milat-
tan sonra 1900 yılları arasında
Türkiye ve çevresinde ciddi hasara
sebebiyet vermiş 1175 deprem ta-
rihçilerin kayıtlarında yer alıyor. Bu
depremlerden en fazla etkilenen il
ise 214 sarsıntı ile İstanbul. Yapılan
tüm bilimsel tahlil ve tahminler, de-
ğerlendirmeler, eldeki veriler, İstan-
bul veya civarında büyük ve yıkıcı
bir depremin uzak olmadığını gös-
teriyor. Elbette ki zamanı belli değil
ama herkes bilmelidir ki önümüzde
50 veya 100 yıllık bir zaman, ne
yazık ki yoktur. Türkiye'de 1999 ta-
rihinden sonra, deprem konusunda
hem strateji hem de fiili sonuç

üretme anlamında, çok ciddi adım-
lar atıldı. 1999 depremi elbette ki
bizim için bir milat. Ondan sonra
Türkiye birçok adımı peşi sıra at-
masını bildi. Türkiye kapasitesini
geliştirdi. Hırvatistan'da deprem
oldu ilk müdahale ekiplerini biz
gönderdik. Çünkü depremin sıkın-
tısını ve acısını biliyoruz" diye ko-
nuştu. Süleyman Soylu, "Tüm bu
politikalar AFAD çatısı altında yü-
rütülüyor. Bu sayede afet yöneti-
minde çıktı üreten tüm kurumlar,
üniversitelerden sivil toplum kuru-
luşlarına kadar tüm yapılarla, eşgü-
düm içinde birlikte çalışma imkanı
bulmuş oluyoruz. Türkiye bugün
afet müdahale kapasitesi anla-
mında batıdaki gelişmiş ülkeler se-
viyesindedir. Bu da gayet normaldir
çünkü bizim afet riskimiz Avru-
pa'dan genel anlamda fazla olduğu
için bu alanda daha hızlı ve strate-
jik davrandık. Bugün Avrupa'nın
ikinci büyük deprem gözlem istas-
yon ağına sahibiz. AFAD Başkanlı-
ğımızın tüm Türkiye'de 27 adet

lojistik, 55 adet de destek deposu
var ve bunları ülke sathına etki
alanlarına göre dağıttık. Kısa adı
TAMP olan Türkiye Afet Müda-
hale Planı'nı oluşturduk. 2020'deki
bütün afetlerde başarıyla uygula-
dık" dedi. DHA

Büyükçekmece Belediye
Meclisi Mart ayı ilk toplantı-
sında çıkan tartışma büyüye-

rek devam ediyor. Belediye Başkanı
Hasan Akgün ve AK Parti Meclis Üyesi
Zerrin Çağlar arasındaki tartışmaya İlçe
Başkanı Murat Çelik de dahil oldu.
"Meclis üyemiz Zerrin Çağlar hanım-
efendiye karşı sergilenen tutum bizleri
üzmüştür" diyen Çelik, "Meclis toplantı-
sında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
münasebeti ile her siyasi görüşten kadın
meclis üyeleri söz alarak konuşmalarını
gerçekleştirmişlerdi. Meclis üyelerinin
kadınlarla ilgili verdiği mesajlar anlaşıla-
mamış olacak ki; Büyükçekmece Beledi-
yesi meclis üyemiz Zerrin Çağlar
hanımefendi, belediye çalışmaları ile il-
gili verdiği bir soru önergesi nedeni ile
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan
Akgün'ün yakışıksız, çirkin ve ötekileşti-
rici muamelelerine maruz kalmış, sindi-
rilmek istenmiştir. Kendisine emanet
edilen kamu gücünü şahsileştirerek mec-
lis üyesi bir hanımefendiye karşı siyasal
şiddete dönüştüren Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Hasan Akgün'ü bu tutu-
mundan dolayı kınıyor, kendisini
Büyükçekmece halkından ve tüm kadın-

lardan özür dilemeye davet ediyorum
dedi" ifadelerini kullandı. 

Sahte tutanakla mühürledi

AK Parti Meclis Üyesi Zerrin Çağlar ise
"Büyükçekmece Belediye Meclis oturu-
munda 31 Mart 'ta halktan aldığımız
yetkiyle Cumhur ittifakımız adına sahilin
durumu ile ilgili söz aldık. Sahilde yapı-
lan çalışmalarla ilgili esnafın mağdur ol-
duğunu ve durumunun ne olacağını
grubumuz adına sorduk. Ancak bırakın
eleştiriyi, soru sorulmasından bile rahat-
sız olan Belediye Başkanı Hasan Akgün
olayı kişiselleştirerek konuyu benim dük-
kânıma getirdi" dedi. Akgün'ün sahte tu-
tanakla dükkanını mühürlettiğini iddia
eden Çağlar, "Yapı Kayıt Belgesi olan ve
mahkeme kararları ile yıkamayacağını
anladığı, 2014 yılında alınmış ve her
türlü şartı sağlayan işletmemin çalışma
ruhsatını 2 ay önce iptal etti ve sahte tu-
tanakla dükkânımı mühürletti. Bunlar
bir yana 8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nünde halkın oyu ile seçilmiş bir bayan
meclis üyesine 'haddini bilecek' şeklinde
bağırması ve defalarca mikrofonumu
kapatması da zihniyetini tamamen 
ortaya çıkardı" tepkisini gösterdi. 

Mısır, Doğu Akdeniz'de 
Türkiye ile anlaşıyor

KONGRE İLANI 
BELEDİYESPOR KULÜBÜ OLAĞAN 

GENEL KURUL TOPLANTISI
Dernek Yönetim Kurulu’muzun 02/03/2021 tarihli 

toplantısında alınan karar gereğince Derneğin Olağan 
Genel Kurul Toplantısının 22/03/2021 tarihinde, saat
13.00’da Kaleiçi Mahallesi Kaya Sokak No:6 Çatalca 

adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, 
çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde
ikinci toplantının 29/03/2021 tarihinde yine aynı yer,

saat ve gündem ile yapılmasına, yapılacak genel kurul
toplantısı için Dernek Başkanınca genel kurul üyelerinin
15 gün önceden (gazete ilanı) toplantıya çağrılmasına,
genel kurul yapılması aşamasında yapılacak harcama
ve masrafların derneğimiz tarafından karşılanmasına

karar verilmiştir.

MESUT ÜNER  
Belediyespor Kulübü 
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:
1) Açılış ve yoklama
2) Kongre Divan Başkanlığı’nın seçimi
3) İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
4) Yönetim Kurulu Başkanının konuşması
5) Faaliyet ve Denetim Raporunun okunması
6) Bütçenin görüşülmesi kabulü
7) Dernek Organlarının seçimi
8) Dilek ve temenniler
9) Kapanış

GENEL KURUL 
KONGRE İLANI

AVCILAR GÜMÜŞPALA ÖĞRENCİLERE 
YARDIM DERNEĞİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 23.03.2021 

Salı günü saat 19:00’da Gümüşpala Mah. İncebey
Sok. No:6 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 
çoğunluk aranmaksızın  30.03.2021  Salı günü 

aynı gündemle aynı yer aynı saatte yapılacaktır. Sayın
üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1- Yoklama ve açılış
2- Divan heyeti teşekkülü
3-  Yönetim Kurulu Faaliyet, Muhasebe ve Denetleme
Kurulu raporları okunması ve müzakeresi
4- Yönetim Kurulunun İbrası
5- Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi
6- Yeni seçilecek Yönetim Kuruluna menkul, 
gayrimenkul alım-satım ve borç alım ve borç 
verme hususunda yetki verilmesi
7-Şirket kurma, mevcut olan şirketlerin devir 
işlemleri hususunda yetki verilmesi,
8- Tüzük değişikliği
9-Dilek ve temenniler
10- Kapanış. 

drhusamettin@hotmail.com 

Hüsamettin ASLAN

Beylikdüzü Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı’nın 1. 
oturumu gerçekleşti. Toplantıda, şubat ayında meclisten yetkisi
alınan projeleri detaylarıyla meclisin ve vatandaşların bilgisine
sunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bey-

likdüzümüzü geleceğe daha emin adımlarla ilerleyen bir kent
haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptıklarımız

bugüne nefes yarına umut olacak” ifadelerini kullandı

BARIŞ KIŞ

B eylikdüzü Belediyesi Mart Ayı Mec-
lis Toplantısı’nın 1.oturumu, Beylik-
düzü Atatürk Kültür ve Sanat

Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşti.
Meclis konuşmasına, Gara’da şehit düşen
vatandaşlara rahmet dileyerek başlayan
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Mart ayı içerisinde gerçekleşe-
cek önemli gün ve haftalara da değindi. 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebe-
biyle meclis salonuna girişte mor renkli
maskeler dağıtılırken önemli günle ilgili
Başkan Çalık, “Kadınları nasıl koruyacağı-
mızı değil kadınların korumaya ihtiyaç duy-
mayacağı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlandığı bir dünya düzenini nasıl kuraca-
ğımızı düşünmeliyiz. Biz Beylikdüzü’nde bir
yandan kadına şiddetle mücadele ederken
bir yandan da kadının hayata katılımının
önündeki engelleri kaldırmak için var gücü-
müzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Var gücümüzle çalışıyoruz

Konuşmasının devamında meclis yetkisi
alınan projelerin tüm detaylarını meclisin ve

kamuoyunun bilgisine sunan Başkan Çalık,
“Beylikdüzümüzü geleceğe daha emin
adımlarla ilerleyen bir kent haline getirmek
için var gücümüzle çalışıyoruz. Dayanışma
ruhuyla yardımlarımızı 168 bin haneye
ulaştırdık. İBB işbirliğiyle bu kentte 30 yıllık
alt yapı sorununu çözdük, çözüyoruz. 390
bin metrekare yeni yeşil alanlar ilave ettik. 2
yılda toplam 40 yeni parkı vatandaşlarımı-
zın kullanımına açtık” dedi. Sunumunda
yapımı devam eden ve yapılması planlanan
toplamda 17 projeyi sunan Başkan Çalık,
sosyal kullanım alanlarından kentsel tasa-
rım projelerine, otopark ve çarşı düzenle-
melerinden kamusal alan, kreş, kütüphane
ve spor alanlarına kadar pek çok projeyi
paylaştı. 

Bu sürece destek verin

Meclis toplantısında Gürpınar Siteler Böl
gesi kentsel dönüşüm süreciyle ilgili de son
durumu değerlendiren Başkan Çalık,
"Bizim hassasiyetimiz bu işe siyasetin bu-
laşmaması. Siyaset girmeden vatandaşımı-
zın gecikmemesi gibi bir arzu ve isteğimiz
var. 2016 yılında Beylikdüzü Belediye Mec-
lisi oy çokluğuyla plan notu değişikliğini ge-

çirdi. Bu plan notu olmasa şu an orada dö-
nüşüm konuşulamazdı. Burada insan ha-
yatı söz konusu ve inanın bu işi dert
ediniyorum. 2016 yılında oy birliği çıkmış
olsaydı bugün Siteler Bölgesi’ndeki vatan-
daşlarımızın evine çay içmeye giderdik. İn-
sanlara metrekareleri küçülmeden
dairelerini teslim edeceğiz ama her şeyden
önemlisi güvenli dairelerde oturacaklar.
Gelin hepiniz bu sürece destek verin" şek-
linde konuştu. Mart Ayı Meclis Toplantı-
sı’nın 2. Oturumunun, 4 Mart Perşembe
günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.

ATA TOHUMLARI
TOPRAKLA BULUŞTU
Beylikdüzü Belediyesi tarafından top-
lamda 15 bin metrekarelik alanda ha-
yata geçirilen ve kent tarımının önemli
örneklerinden biri olan Umut Meyve
Ormanı ve Hobi Bahçeleri’nde ata to-
humları tekrar toprakla buluşmaya
başladı. Vatandaşların doğayla iç içe
bir ortamda, kendi mahsullerini yetiş-

tirmesi için oluşturulan fakat
pandemi tedbirleri kapsamında
bir süredir kullanıma kapalı olan
alanda Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü ekipleri ara vermeden çalış-
maya ve üretmeye devam ediyor.
İlçe halkı tarafından da yoğun ilgi
gören alanda, doğal tarım ilkele-
rine bağlı kalarak üretimi yapılan
meyve ve sebzelerde kimyasal
ilaç ya da gübre kullanmadan
insan sağlığı, doğa, yer altı suları
ve diğer canlılar korunuyor.  

İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu,

"Yapılan tüm 
bilimsel tahlil ve

tahminler, değer-
lendirmeler, 

eldeki veriler, 
İstanbul veya 

civarında büyük
ve yıkıcı bir depre-
min uzak olmadı-

ğını gösteriyor.
Elbette ki zamanı

belli değil ama
herkes bilmelidir
ki önümüzde 50

veya 100 yıllık bir
zaman, ne yazık
ki yoktur" dedi. 

AK Parti Büyükçekmece İlçe 
Başkanı Murat Çelik, ilçe belediye
meclisinde yaşanan tartışmalar
hakkında değerlendirme yaptı.
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BİR DOKUNUŞTAN FAZLASI

2011 yılında üretime 
başladı. Üretimini İstanbul
Hadımköy’de 14 bin metre-
kare kapalı alanda kurulmuş
fabrikasında yüksek kalitede
gerçekleştirmektedir. Ürün
gamını 3 farklı dizaynda
anahtar ve priz serisi, 
sıvaaltı anahtar serisi, 
grup priz serisi ve aksesuar
serileri oluşturmaktadır.
Mono Elektrik bu alanda en 
modern teknolojiye sahip,
kalite laboratuar ekipmanları
ile ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemine sahiptir. Ürettiği
tüm ürünlerin marka ve 
dizaynları Türk Patent 
Enstitüsü tarafından 
tescillendirilmiştir.

Adres : Akpınar 
Sanayi Bölgesi - Yassıören 
Mahallesi Hadımköy Cad.

No:162 Arnavutköy / İSTANBUL 

E Posta : info@monoelectric.com.tr  
E Posta 2 : export@monoelectric.com.tr

Telefon : 0 (212) 549 84 78  
Faks : 0 (212) 549 84 04 

@monoelectrictr
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Tebbun, Cezayir televizyonuna ver-
diği röportajda, iç ve dış olaylara
ilişkin bir dizi açıklamalarda bu-

lundu. Fransız medyasında Fransız Cumhur-
başkanı Emmanuel Macron'un Cezayir'in
Sahil bölgesindeki terörle mücadele operas-
yonlarına katılmayı kabul ettiğini belirten
açıklamalarına ilişkin konuşan Tebbun "Afrika
Sahili bölgesinde terörle mücadele operas-
yonlarına kesinlikle katılmayacağız. Halkımın
ordudaki evlatlarını herhangi bir tarafın ya-
nında kurban etmek için kesinlikle gönderme-

yeceğim." sözleriyle Macron'u yalanladı. Teb-
bun, geçen yıl Mart'ta Cezayir'de yapılması
planlanan ancak Kovid-19 nedeniyle ertele-
nen Arap zirvesinin interaktif düzenlenmesini
uzak ihtimal görerek bu büyüklükte bir zirve-
nin uzaktan yapılmasının mümkün olmadığını
salgın sonrasında yapılmak üzere ertelendi-
ğini söyledi.

Ordu siyasetten uzaktır

Tebbun, ülkede yönetimin sivilleşmesi gerek-
tiği yönündeki Hirak hareketi taleplerinin ha-

tırlatılması üzerine "Cezayir'de yönetim açıktır
ordu profesyonel aşamaya girdi ve siyasetten
uzaktır." ifadelerini kullandı. Hirak tarafından
yapılan taleplerin çoğunu yerine getirdiklerini
belirten Tebbun, üçüncü dünya ülkelerinde
Cezayir ordusu gibi profesyonel bir ordunun
bulunduğuna ihtimal vermediğini, kendisinin
Başkomutan ve Savunma Bakanı olması sıfa-
tıyla ordunun kendisinden gelen tüm talimat-
ları uyguladığını vurguladı. Tebbun, son
günlerde Hirak hareketi tarafından yapılan
gösterilerden rahatsız olmadığını, çünkü iki

yıl önce başlayan protestoların yıl dönümü ol-
duğunu hatırlattı. Cezayir'de eski Cumhurbaş-
kanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık
yönetiminin sonunu getiren Hirak protesto
hareketi, "rejimde köklü değişim" talebiyle
Buteflika sonrası da gösterilerini sürdürmüş
ancak gerek yönetimin uyguladığı baskılar
gerekse dünyayı etkisi altına alan Kovid-19
nedeniyle eylemlerini Mart 2020'de sonlan-
dırmıştı. Hirak protesto hareketinin başladığı
günün 2. yılına denk gelen 22 Şubat'ta Ceza-
yir halkı yeniden meydanlara inmişti.

Cezayir operasyonlara katılmayacakCezayir Cumhurbaşkanı
Abdulmecid Tebbun,
ülkesinin Afrika'nın

Sahil bölgesinde
Fransa'nın başlattığı

terörle mücadele
operasyonlarına 

kesinlikle
katılmayacağını

bildirdi

Meksika dengimiz

biden, Lopez Obrador ile yaptığı
online toplantıda, iki ülke ilişkilerini
değerlendirdi ve ortak endişe konula-

rını ele aldı. Meksika ile ilişkilerin önemli oldu-
ğuna işaret eden Biden, "Meksika'ya, güney
sınırındaki herhangi bir ülke gibi değil, dengimiz
olarak bakıyoruz. Bizim dengimizsiniz, sizin
yaptıklarınız batı yarımkürenin nasıl göründü-
ğünü çok önemli ölçüde etkileyecektir." ifadesini
kullandı. Başkan yardımcılığı döneminde Latin
Amerika'ya gerçekleştirdiği 16 ziyaretin 4'ünü
Meksika'ya yaptığını belirten Biden, bu ülkenin
insanı ve yapısı hakkında fikir sahibi olduğunu
ifade etti. Biden, "ABD ve Meksika birlikte dur-
dukları zaman daha güçlüler. Biz birbirimize
karşı mükemmel komşular değildik ancak birlikte
çalışırsak daha güvende oluruz." diye konuştu.
Lopez Obrador'un, Meksika ile ABD arasında
Kovid-19 aşılarının paylaşımı konusunda bir so-
runun sorulması üzerine Biden, "Bu konuyu bir
konuşacağız." dedi.

S uudi Arabistan'da yüksek güven-
likli bir hapishanede tutuklu bu-
lunan Prenses Basmah bint

Saud'ın avukatı Henri Estramant, İngil-
tere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a
mektup yazdı. Estramant, mektu-
bunda, ABD'nin öldürülen Cemal 
Kaşıkçı Raporu’ndan dolayı Veliaht
Prens Muhammed Bin Selman’ın dip-
lomatik baskıya boyun eğeceği ve Pren-
ses Basmah ile kızını serbest
bırakabileceği belirtildi. İngiliz medya-
sından Guardian’ın haberine göre, çifte
vatandaş olan Prenses Basmah adına
avukatı Henri Estramant ve insan hak-
ları savunucusu Lucy Rae tarafından
yazılan mektuplarda; Dominic Ra-
ab'dan ve İngiliz Milletler Topluluğu
Genel Sekreteri Patricia Scotland'dan
‘Prenses ve kızının serbest bırakılması’
için yardım istendi.

Hayatı serbest kalmasına bağlı

Mart 2018'de tıbbi tedavi için İsviçre'ye

gitmeden önce gözaltına alınan 57 ya-
şındaki Prenses,Cidde'de tutuklanmıştı.
Ailenin hukuk danışmanı Henri Estra-
mant yazdığı mektupta "Hayatının ser-
best bırakılmasına bağlı olduğuna
inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Mek-
tupta ayrıca prensesin krallık içinde
artan sivil özgürlüklere verdiği
destek ve "Eski Veliaht Prens
Muhammed bin Nayef'le
yakın bağları" nedeniyle tu-
tuklanmış olma ihtimali
yüksek olduğu belirtildi.

Cinayet raporu
kullandı

Suudi Arabistan Veliaht
Prensi Muhammed Bin
Selman’ın ‘Kaşıkçı cina-
yeti’ emrini vermesi
ABD’de resmiyet kazanma-
sıyla Prens’in diplomatik bas-
kıya boyun eğeceği belirtilen
mektupta, “Suudi yetkililerin şu

anda diplomatik baskıya özellikle du-
yarlı olduklarına inanıyoruz ve ayrıca
sizin tarafınızdan yapılacak bir müda-
halenin fark yaratabileceğine inanıyo-

ruz" ifadeleri kullanıldı.
DHA

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika Devlet Başkanı Andres
Manuel Lopez Obrador ile yaptığı online görüşmede,
"Meksika'ya, güney sınırındaki herhangi bir ülke gibi
değil, dengimiz olarak bakıyoruz." mesajını verdi

Sarkozy'e destek
FrAnsA Cumhurbaşkanı Emma-
nuel Macron hükümetinin "aşırı sağ"
vitrini olarak görülen Darmanin, eski

mevkidaşı Sarkozy'nin hapis cezası almasının
akabinde Marsilya'da gazetecilerin sorularını ya-
nıtladı. "Herkes zor zamanlar geçiren Fransa'nın
'büyük' cumhurbaşkanlarından Nicolas Sar-
kozy'ye beslediğim dostça saygı ve muhabbeti bi-
liyor. Ülkemize getirdiklerini hiçbir zaman
unutmam." diyen Bakan Darmanin, hapis kararı
hakkında yorumda bulunmayacağını söyledi.
Darmanin, Sarkozy'nin yargılanma sürecinde de
onun dürüstlüğünden şüphe duymadığını belirt-
mişti. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sar-
kozy, 2014'te açılan yolsuzluk ve "nüfuzunu
yasadışı kullanmak" ile suçlandığı "telekulak" da-
vasında, dün 1 yıl tecilli olarak 3 yıl hapis ceza-
sına çarptırılmıştı. Paris Ceza Mahkemesi,
Sarkozy ile birlikte yargılanan avukatı Thierre
Herzog ve yargıç Gilbert Azibert'in de aynı ce-
zayı almalarına hükmetmişti. Sarkozy, kendisi ile
ilgili başlatılan başka bir adli soruşturmaya iliş-
kin mahkemeden bilgi alabilmek için "nüfuzunu
yasadışı kullandığı ve duruşmaların gizliliği ilke-
sini ihlal ettiği" gerekçesiyle 2014'te dava açıl-
mıştı. Fransa'da 2007-2012 yıllarında
cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sarkozy hak-
kında, ayrıca "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim
kampanyasını yürütmek için Kaddafi'den yasa
dışı maddi destek aldığı iddiası var.

Prenses Basmah, yatırım yoluyla va-
tandaşlık programına başvurmasının ar-
dından 2015 yılında bir İngiliz Milletler

Topluluğu ülkesi olan Dominika Adası vatan-
daşı oldu. Suudi Arabistan'ın ikinci kralının kızı
Prenses Basmah, kızıyla birlikte Mart 2018'da

gözaltına alındı. Prenses, kalp rahatsızlığı
nedeniyle tıbbi tedavi görmesi gereken

İsviçre'ye gitmek için Suudi Arabis-
tan'dan ayrılmaya çalışırken çift

tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da kızıyla birlikte 
tutuklu bulunan Prenses Basmah’ın avukatı Henri 

Estramant, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a mektup
yazdı.Enstramant'ın Raab'a yazdığı mektupta, hapishanede
tutulan Suudili Prenses Basmah'ın ABD'de açıklanan Kaşıkçı 

raporunun ardından Prens Selman'ın baskılara boyun 
eğeceği  ve prensesin serbest bırakılabileceğini yazdı 

Latin Amerika zorda
yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) salgını nedeniyle son 24 sa-
atte Brezilya'da 778,

Meksika'da 437, Arjantin'de 112, Kolombi-
ya'da 100, Peru'da 191, Şili'de 88 kişi yaşa-
mını yitirdi. Brezilya Sağlık Bakanlığının
verilerine göre, son 24 saatte 778 kişinin
hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 255
bin 720'ye, 35 bin 742 yeni vakanın tespit
edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 milyon
587 bin 1'e yükseldi. Brezilya'nın ticaret
merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 44 bin

699 vaka ve 59 bin 546 ölümle "ülkenin sal-
gından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne
çıkıyor. ABD ve Hindistan'ın ardından
dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezil-
ya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 457 bin
100'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine
göre, son 24 saatte 437 kişi hayatını kay-
betti, 2 bin 343 yeni vaka tespit edildi.
Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı

186 bin 152’ye, toplam vaka sayısı da 2
milyon 89 bin 281’e, iyileşenlerin sayısı
da 1 milyon 639 bin 943’e çıktı. Nüfusu
126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19
verilerinin derlendiği "Worldometers" in-
ternet sitesine göre, "dünyada en çok va-
kanın görüldüğü 13. ülke" konumunda
bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine
göre, son 24 saatte 112 kişinin hayatını

kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam
ölü sayısı 52 bin 77, 4 bin 658 kişide
virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sa-
yısı 2 milyon 112 bin 23’e çıktı. Yaklaşık
45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenle-
rin sayısı 1 milyon 911 bin 338 olarak
açıklandı. Arjantin, "dünyada en fazla
vaka görülen 12. ülke" konumunda 
bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkla-
dığı verilere göre, son 24 saatte 100 kişi
hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 59
bin 886’ya çıktı. Son 24 saatte 3 bin 570
vakanın tespit edildiği ülkede toplam
vaka sayısı 2 milyon 255 bin 260’a, iyile-
şenlerin sayısı 2 milyon 151 bin 633’e
ulaştı.
Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya,
"dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke"
konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açık-
lamaya göre, son 24 saatte 191 kişi yaşa-
mını yitirdi ve 1616 yeni vaka görüldü.
Vaka sayısı 1 milyon 332 bin 939'a, virüse
bağlı can kaybı 46 bin 685'e, iyileşenlerin
sayısı 1 milyon 236 bin 668'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına
göre, son 24 saatte 88 kişinin yaşamını
yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı
20 bin 660’a çıktı. Vaka sayısı 4 bin 82 ar-
tışla 829 bin 770'e, iyileşenlerin sayısı 784
bin 213'e ulaştı.

Karabağ yolculuğu

Başladı
İşgalden kurtarılan bölgelerin imarı
için 2021 devlet bütçesinden 1,29
milyar dolar ayrıldığı bildirildi

AzerbAycAn'dA, işgalden kurtarılan
toprakların imarı ve yaklaşık 30 yıldır ata
yurtlarından ayrı düşen insanların mem-

leketlerine geri dönmesi için çalışmalar sürüyor. 27
Eylül-10 Kasım 2020'de 44 gün süren savaşta toprak-
larını Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan'da,
göçmenlerin ata yurtlarına dönme süreci olan "Büyük
Dönüş" için yapılan faaliyetler bizzat Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev'in talimat ve denetimleriyle hayata geçi-
riliyor. İşgalden kurtarılan bölgelerin imarı için 2021
devlet bütçesinden 2,2 milyar manat (1,29 milyar
dolar) ayrıldı. Bu meblağ yetmezse devlet ek ödenek
ayıracak. Çalışmalara öncelikle Ermenistan güçleri-
nin işgal döneminde döşediği mayınları temizlemekle
başlayan Azerbaycan yönetimi, eş zamanlı olarak
bölgenin ilk altyapı projelerine de başladı. İlk proje de
ülkenin "kültür başkenti" ilan edilen Şuşa'ya iki yeni
yolun yapılması oldu. Yapımlarında Türk şirketlerinin
de yer aldığı yollardan birinin sonbahara kadar tam
hazır olması planlanıyor. Yol çalışmalarını, Fuzuli'de
uluslararası havaalanının yapımına başlanması izledi.
En ağır kargo uçakları dahil her türlü uçağın kullana-
bileceği şekilde inşa edilen havaalanının da sonba-
hara kadar hazır olacağı öngörülüyor.

1000 kişi yerleştirilecek

Azerbaycan, sadece Fuzuli ile yetinmiyor, gelecek dö-
nemde, işgalden kurtarılan Laçın ve Zengilan'da ha-
vaalanları inşa edecek. Ermenistan sınırında bulunan
Zengilan'ın bölgenin lojistik merkezi haline dönüştü-
rülmesi de Bakü yönetiminin planları arasında yer 
alıyor. Zengilan'ın Ağalı köyü, bölgede imarı tamam-
lanan ilk köy olacak. Pilot proje olarak temeli atılan
Ağalı köyü, "akıllı köy" konsepti ile inşa edilecek. Yıl
sonuna kadar tamamlanması planlanan köye yakla-
şık 1000 kişi yerleştirilecek. Azerbaycan yönetimi kent
bazında ise ilk olarak Ağdam'ın yeniden kurulmasını
planlıyor. İşgal döneminde Ermeni güçlerce tahrip ve
talan edilerek adeta bir "hayalet kent"e dönüşen
Ağdam, yaklaşık 3 yıl sonra 50 binden fazla kişinin
yaşayacağı modern bir kent olacak. Ülke yönetimi
bölgenin "yeşil enerji" bölgesi olması için de yatırımlar
yapacak. Bu kapsamda Kelbecer ve Laçın'da rüzgar
enerjisi, Zengilan ve Cebrayıl'da ise güneş enerjisi
santralleri inşa edilecek.

Kaşıkçı raporu sonrası Basmah’ın
serbest bırakılması gündeme geldi.

Latin Amerika ülkelerinde yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19)
vakaları ve virüse bağlı can

kayıpları artmaya devam ediyor

Suudı PrenSeS
BaSmah ıcın

umut oldu
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Y orumladığı, "Hangimiz Sevmedik",
"Senden Vazgeçmem", "İtirazım Var",
"Tanrı İstemezse" ve "Mutlu Ol Yeter"

adlı şarkıların da aralarında bulunduğu çok
sayıda eseri unutulmazlar arasına giren, ara-
besk müziğin efsane isimlerinden, Müslüm
Gürses'in vefatının ardından 8 yıl geçti. Asıl
adı Müslüm Akbaş olan sanatçı, 7 Mayıs
1953'te Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Fıstık-
özü köyünde, tarım işçileri Mehmet ve Emine
Akbaş çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya
geldi. Zeyno ve Ahmet adında iki kardeşi olan
Gürses'in ailesi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle
kendisi 3 yaşındayken Adana'ya göç etti. Müs-
lüm Gürses, ilkokuldan sonra eğitime devam
edemeyerek, bir süre ayakkabı tamircisi ve
terzi olarak çalıştı. Usta sanatçı, katıldığı bir
televizyon programında, o günleri şu sözlerle
anlatmıştı: "Adana'ya geldik. Küçük bir evde
oturuyorduk. O zaman Adana tabii ki çok sı-
caktı. Herkes damda yatıyordu. Biz de tabii
damda yatıyoruz, sıcak olması münasebetiyle.
Kendimizce (şarkı) okuyorduk. Komşular,
"Sesin güzel. Bir tane daha, bir tane daha
oku." derdi. O sıralar, Mustafa diye bir kun-
duracı arkadaşımız vardı. Halk eğitim merke-
zine gidiyordu, bağlama çalıyordu. Halk
eğitim merkezinin güzelliğinden bahsetti. 'Ben
de gidebilir miyim?' dedim. Gelebilirsin dedi.
Gittim, orada gayet güzel, müzik adına, in-
sanları eğitiyorlar. 4 ya da 5. sınıftaydım. Bir
müddet gittik. Orada piştik. Neyin ne oldu-
ğunu gördük. Değerli hocalarımız vardı." Ba-
basının engellemesine rağmen, annesinin
desteğiyle 1967'de henüz 14 yaşındayken
Adana'da bir çay bahçesinde düzenlenen ses
yarışmasına katılan sanatçı, birinci olarak dik-
kati çekti. Sanatçı, yarışmadan sonra "Gürses"
soyadını kullanırken, bir yandan da halk eği-
tim merkezinde müzik dersleri al-
maya başladı. Kendisine
yapılan teklifle kısa bir
süre çay bahçesinde
türkü söyleyen sa-
natçı, işlerin iyi
gitmemesi sebe-
biyle terziliğe
geri dönmek
zorunda kaldı.

İlk plağını
1968'de
çıkardı

Adana'daki bir
gazinoda as-
solist olarak
sahne alan
Sadık Altınme-
şe'nin rahatsızlan-
masının ardından
onun ye-

rine sahneye çıkan sanatçı, büyük ilgi gördü
ve mikrofonu bir daha elinden bırakmadı.
Müslüm Gürses, bir yandan Adana'da çeşitli
mekanlarda konserler verirken, 1967'den itiba-
ren her cumartesi TRT - Çukurova Radyo-
sunda, canlı olarak türküler söyledi. İlk plağı
"Emmioğlu/Ovada Taşa Basma" adlı 45'liği
1968'de çıkaran sanatçı, kariyer basamakla-
rında hızla yükselmeye başladı. Sanatçı, 29
Mayıs 1969'da babası, annesini öldürünce
büyük bir sarsıntı yaşadı. Bir iddiaya göre,
aynı gün Gürses'in kız kardeşi Zeyno Akbaş'ı
da öldüren babası, cezaevine girdi. Yaşadığı
acı olayla ilgili hiçbir zaman konuşmak iste-
meyen ünlü sanatçı, annesinin vefatının ar-
dından geldiği İstanbul'da, "Giyin Kuşan Selvi
Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" ve "Gitme
Gel Gel/Haram Aşk" adlı iki 45'lik plak dol-
durdu. Gürses, bestesi kendisine ait "Sevda
Yüklü Kervanlar" adlı şarkısıyla geniş kitlelere
ulaşmayı başarırken, "Sevda Yüklü Kervan-
lar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'liği 300 bin
basılarak dönemin rekorunu kırdı. Askerliğini
Mamak'ta yapan sanatçı, vatani görevini ta-
mamladıktan sonra Burhan Bayar'ın bestele-
rine yer verdiği çok sayıda plağı hayranlarıyla
buluşturdu.

Öldü sanılarak morga konuldu

Müslüm Gürses, 1978'de Anadolu turnesi do-
layısıyla bulunduğu Tarsus'tan Adana'ya dö-
nerken trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası,
öldü sanılarak morga kaldırılan Gürses'in ya-
şadığı son anda fark edildi ve ameliyata
alındı. Kazada, alnı ciddi biçimde zedelenen
sanatçının başına, beynini koruyacak plaka ta-
kıldı. Kazadan dolayı koku alma duyusunu yi-
tiren sanatçı, işitme duyusu da ciddi biçimde
zarar gördüğü için yavaş konuşmaya başladı.
Usta sanatçı, 1990'lı yılların başında "Özür
Diliyorum Senden", "İsyankar" ve "Ben İnsan
Değil miyim?" adlı albümleriyle müzik dünya-

sında ikinci büyük çıkışını yakaladı.
Müslüm Gürses, "Gönül Teknem"

adlı albümünün yanı sıra
yazar Murathan Mungan'la
ortak projesi "Aşk Tesadüf-

leri Sever" adlı albümü
2006'da çıkararak müzik-

severlerin beğenisine
sundu. David Bowie,
Bjork, Bob Dylan ve
Leonard Cohen'in de
aralarında olduğu bir-
çok yabancı müzisyenin

bestelerine Mungan'ın yaz-
dığı sözleri yorumlayan sa-

natçı, albümde Haris Alexiou
şarkısını Sezen Aksu ile bir-

likte seslendirdi. Unutulmaz
isim, yaşamının son yıllarında

bazı pop ve rock tarzındaki şarkı-
ları da repertuvarına katarak,

Bülent Ortaç-

gil'in "Sensiz Olmaz", Nilüfer'in "Olmadı Yar",
Teoman'ın "Paramparça", Tarkan'ın "İkimizin
Yerine", Şebnem Ferah'ın "Sigara" ve Kenan
Doğulu'nun "Tutamıyorum Zamanı" adlı ça-
lışmalarını da seslendirerek, 2009'da "Sandık",
2010'da ise "Yalan Dünya" albümlerine imza
attı. Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gür-
ses, şarkılarında, kendisini umutsuz, çaresiz
hissedenlerin hislerine tercüman olmaya ça-
lıştı.

Onlarca albüm ve plak yaptı

Gürses'in 1975-1978 yıllarında dört farklı
"Müslüm Gürses" adlı albümü yayımlanırken,
1976'da "Öldürdüğün Yetmedi mi", 1979'da
"Gazla Şoför", "Bağrıyanık", 1980'de "Umut-
suz Hayat", "Esrarlı Gözler", 1981'de "Mutlu
Ol Yeter", 1982'de "Müzik Ziyafeti", "Tanrı İs-
temezse", 1983'te "Anlatamadım", "Dertliler
Meyhanesi", 1984'te "Yaranamadım", 1985'te
"Güldür Yüzümü", "Gitme", 1986'da "Sevda
Yolu", "Yıkıla Yıkıla", "Küskünüm", "İlk Aşkım
Son Sevgilim", "Hayatımı Sen Mahvettin",
1987'de "Farketmez", "Talihsizler", 1988'de
"Aldatılanlar", "Dertler İnsanı", "Vefasız
Alem", "Maziden Bir Demet", 1989'da "Ara-
beskin Devleri", "Bir Fırtına Kopacak", "Bir
Kadeh Daha Ver", "Mahsun Kul", "Müslüm
Gürses Konser albümü", 1990'da "Meyhaneci
/ Kırık Sazım", "Hüzünlü Günler", "Arkadaş
Kurbanıyım", "Güle Güle Git", 1991'de "Bir
Bilebilsen / Zalim", "Sen Nerdesin Ben Ner-
deyim", "Yüreğimden Vurdun Beni", "Bir de
Benden Dinleyin", "Her Şey Yalan", "Yaşa-
malısın", 1992'de "Müslümce 92", 1993'de
"Ah Gülüm", "Dağlarda Kar Olsaydım",

"Kralların Müzik Şöleni", 1994'te
"Senden Vazgeçmem", "İnsaf - Kahire

Resitali", 1995'te "Benim Mese-
lem", "Bir Avuç Gözyaşı",
1996'da "Topraktan Bedene",
"Şiirlerim Şarkılarım", 1997'de
"Sultanım", "Usta - Ne Yazar",

"Nerelerdesin", 1998'de "Müs-
lüm Gürses Klasikleri" albüm-
leri yayımlandı. "Arkadaşım",
"Garipler" ve "Vay Canım" al-
bümleri 1999'da müzikseverlerle
buluşan sanatçının ayrıca

2000'de "Biz Babadan Böyle Gör-
dük", "Zavallım", 2001'de "Müslümce

Türküler", "Sadece", "Yanlış Yaptım",
"Dünya Yalan", 2002'de Açık Hava Kon-

ser albümleri- 1, 2, 3, "Müslüm Baba ile
Yolculuk", "Paramparça", 2003'te "Yanarım",
"İkimizin Yerine", 2004'te "Uyanma Zamanı",
2005'te "Ayrılık Acı Bir Şey", 2005'te "Bakma",
2006'ta "Gönül Teknem", "Aşk Tesadüfleri
Sever", 2009 "Sandık", 2010'da "Yalan
Dünya", 2013'te "Veda - Ervah-ı Ezelde",
2013 ve 2014'te "Baba Şarkılar 1-2" basıldı.

Yeşilçam'da 38 filmde oynadı

Müslüm Gürses, arabesk furyasının yük-
seldiği dönemde Yeşilçam'a da adım attı.

Çoğu şarkılı, türkülü olmak üzere 38 filmde
rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen ''İsyan-
kar'' filmiyle kamera karşısına geçti. Genellikle
suça sürüklenen, alkolizmin batağına saplan-
mış gençlerin, acı dolu hayat hikayelerinin iş-
lendiği filmlerde rol alan sanatçı, kariyerinin
son döneminde de komedi filmlerinde yar-
dımcı oyuncu olarak göründü. Sanatçı,
1980'de "Bağrı Yanık", "İtirazım Var", "Hasret",
"Kul Sevdası "Zeytin Gözlüm", 1981'de
"Mutlu Ol Yeter", 1983'te "Anlatamadım",
1984'te "Ağlattı Kader", "Bir Yıldız Doğuyor",
"Çare Sende Allah'ım", "Garibanlar", "Sev
Yeter", 1985'te "Güldür Yüzümü", "İkizler",
"Kul Kuldan Beter", "Yaranamadım", 1986'da
"Beleşçiler", "Çığlık", "Seher Vakti", "Töre",
"Yıkıla Yıkıla", "Kader Rüzgarı", "Kısmetin En
Güzeli", "Küskünüm", 1987'de "Oğlum", "Ta-
lihsizler", 1988'de "Yalnızlık Korkusu",
1990'da "Dertler İnsanı","Dünya Boştur",
2000'de "Sevmemeli", 2002'de "Bir Akıllı Bir
Deli", "Muhabbet Kuşları", "Ömerçip", 2005'te
"Balans ve Manevra", 2006'da "Amerikalılar
Karadeniz'de 2", 2008'de "Esrarlı Gözler",
2011'de "Şov Bizinıs" filmlerinde oynadı.

Muhterem Nur, en büyük destekçisi oldu

Sinema oyuncusu Muhterem Nur ile 1982'de
Malatya turnesinde ilk kez karşılaşan ve "Sah-
neye ilk kim çıkacak" kavgası eden sanatçı, bu
olaydan sonra Nur'dan ayrılmadı. Çocuklu-
ğunda hiçbir filmini kaçırmadığı ve büyük bir
hayranlık duyduğu Muhterem Nur ile 1986'da
hayatını birleştiren Gürses'in, ''Esrarlı gözler''
isimli şarkısını Muhterem Nur için bestelediği
söylendi. O dönem Türk sinemasında ol-
dukça popüler bir konumda olan Nur, eşinin
isteğiyle sanat yaşamını sonlandırırken, Gür-
ses'in yaşamındaki en büyük destekçisi oldu.
Müslüm Gürses, eşiyle ilgili yaptığı bir açıkla-
mada, "Her insana bel bağlamam ama Muh-
terem Hanım, bu dünyanın insanı değil. Ben
bugün bir yerlere gelmişsem bunda yüzde 90
Muhterem Hanım'ın payı vardır." ifadelerini
kullanırken, Muhterem Nur ise "Ondan önce
yaşamıyordum. Mutlu olmayı, huzuru anla
dım. Eğer bir gün gözlerim görmez, ayaklarım
tutmaz, kollarım da yukarıya kalkıp ona 
yardım etmezse, o zaman Müslüm'ü yalnız
bırakırım." açıklamasında bulunmuştu.

MUSLUM BABA
UNUTULMUYOR
Büyük acılarla dolu 60 yıllık yaşamına, 78 albüm ve 38 film
sığdıran unutulmaz sanatçı, vefatının 8. yılında yad ediliyor

HABER MERKEZİ

Mütevazı karakteriyle 
bilinen Gürses'in yaşamını
beyaz perdeye aktaran
"Müslüm" filmi, sanatçının
Şanlıurfa'daki çocukluğun-
dan başlayıp Adana'da
keşfedilmesine ve İstan-
bul'da yıldızlaşmasına
kadar pek çok bilinmeyen
yönünü 2018'de sinema-
severlere sunmuştu.

Sinemada
yer buldu

44 yıllık kariyerinde
78 albüme imza attı
Yaklaşık 44 yıllık kariyerinin
büyük bölümünde, hemen her
yıl birkaç albüme imza atan ve
toplam 78 albüm çıkaran Gür-
ses, yaşamı boyunca "kenar ma-
halle" ya da "varoş" müziği
yaptığı yönünde eleştirilere
maruz kalsa da her türden mü-
zisyenin ve müzikseverin saygı-
sını kazanmayı başardı.
Arabesk müziğinin ünlü isimle-
rinden Orhan Gencebay, Gürses
ile ilgili verdiği bir röportajda,
"Müslüm Baba kendine has bi-
riydi. Bu çalışmaya arabesk de-
diler. Aslında arabesk bilimsel
olarak bir kategori değerlendir-
mesi değildir. Ama her şeye
rağmen bir tanımdır. Müslüm
Baba, arabesk diye adlandırılan
bütünlüğün içerisinde kendine
has icrasıyla fevkalade sevildi.
Ben de kendisinin bu icrasını se-
verdim." ifadelerini kullanmıştı.
Müslüm Gürses'in arkadaşı olan

sanatçı Selami Şahin ise bir söy-
leşide şunları anlatmıştı: "Unka-
panı Plakçılar çarşısı o dönem
tarlaydı. Daha inşa edilmemişti.
O zaman plakçılık Sirkeci Doğu
Bank İş Hanı'nın zemin katın-
daydı. Çocukluk yıllarımdan beri
arkadaşımdır Müslüm Gürses.
Gerçekten kalbi çocuk gibiydi.
Kimseye bir yanlışı asla olma-
mıştır. Başka bir ruha sahiptir.
Onunla espri yapar, oturur soh-
bet ederdik. Çok buluştuk. 25
yaşlarındaydık o zaman." Usta
sanatçı, 15 Kasım 2012'de geçir-
diği by-pass ameliyatından
sonra akciğer ve kalp yetmezliği
nedeniyle yoğun bakıma kaldı-
rıldı. Dört ay yoğun bakımda
kalan sanatçıya solunum cihazı
bağlandı. Müslüm Gürses, 3
Mart 2013'te, tedavi gördüğü İs-
tanbul Memorial Hastanesinde
hayatını kaybederek Zincirli-
kuyu Mezarlığı'na defnedildi.
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Hayatı belgesel oldu
Bursaspor'un efsane oyuncularından
Pablo Martin Batalla'nın hayatı belge-
sel oldu. Galaya katılan Batalla, belge-
sel için tüm emeği geçenlere teşekkür
etti. Otto Medya projesi olan ve Life-
bursa.com ekibinden Adnan Batır'ın
yapımcılığını, Muhammet Ali Özde-
mir'in yönetmenliğini, Murat Demir'in
görüntü yönetmenliğini yaptığı "Pab-
lito" adlı belgeselin galası Merinos
Kongre Merkezi Orhangazi Salo-
nu'nda gerçekleştirildi. Galaya Arjan-
tinli eski futbolcu Pablo Martin
Batalla, eşi Barbara Batalla, Bursas-
por Kulübü Başkanı Erkan Kamat,
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sü-
leyman Çelik ile davetliler katıldı. Ga-
lada açıklamalarda bulunan Otto
Medya Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Dinçtürk, "Bazı insanlar vardır,
hayatı kendisine özel veya kendisine
ait değildir. Bu gibi insanların özelliği
gelecek nesillere ve topluma örnek
olacak bir hayat ve meslek duruşu ser-
gilemeleridir. Burada Pablo Martin
Batalla ile ilgili olarak onun hayatının
bir belgesele dönmesinin sebebi de
budur. Bundan sonraki nesillere, özel-
likle de Vakıfköy'ün yetiştirmiş olduğu
genç futbolcu kardeşlerimize bir idol
olması anlamında böyle bir çalışma
yapılmasına karar verilmiştir. Bu bel-
geselde Adnan, Muhammet ve Murat
kardeşimin çok büyük özverileri ve

mesaileri oldu. Bir Bursalı olarak siz-
lerin huzurunda teşekkür ediyorum"
ifadelerini kullandı.

Herkese teşekkür etti

Belgeselin yapımcısı Adnan Batır ve
yönetmen Muhammet Ali Özdemir
ise galaya gelen konuklara teşekkür
ederken belgeselin yapım sürecinden

bahsettiler. Bursaspor Başkanı Erkan
Kamat da Batalla'nın kulübün çok
önemli başarılarına katkıda bulundu-
ğunu söyledi. Son olarak kürsüye
çıkan Pablo Martin Batalla ise sa-
londa bulunan herkesi selamladı, 
kendisini yalnız bırakmadıkları için
konuklara ve belgesel için emeği 
geçenlere teşekkür etti.

Fenerbahçeli yelkenCiler olimpiyaT koTaSi için yarişaCak
Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları Simay Aslan ve Ceyla Yurt-
seven ile Deniz Saltık ve Lalin Taşa, Dünya Şampiyonası'nda kota
mücadelesine çıkacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıkla-
mada; Fenerbahçe Doğuş Yelken 470 sınıfı sporcuları Simay
Aslan ve Ceyla Yurtseven ile Deniz Saltık ve Lalin Taşa'nın, Porte-

kiz'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda kota mücadelesi ve-
receği bildirildi. Açıklamada; "5-13 Mart 2021 tarihleri arasında
Vilamoura'da yapılacak şampiyonada, 'Kulübümüzün olimpiyat-
larda en fazla sporcu ile yer alması hedefi' ile Olimpiyat kotası
almak için yarışacak sporcularımıza başarılar diliyoruz" denildi.

TribUne Care
bUlmak lazim

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1321802)

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2021 YILI YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ BAKIM, ONARIMI VE YEDEK PARÇA DEĞİŞİMİ 
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 :2021/94422
1-İdarenin
a) Adresi :Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :4448180 - 2165851495
c) Elektronik Posta Adresi :destekhizmetleri@pendik.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :21 KALEM İLE YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ BAKIM, 

ONARIMI VE YEDEK PARÇA DEĞİŞİMİ HİZMETİAyrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Pendik İlçesi
c) Süresi :İşe başlama tarihi 24.03.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Esenler Mah. Bora Sokak No:5
b) Tarihi ve saati :17.03.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 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, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge 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.
4.2. 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. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
- TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (ihale konusu iş ile ilgili).
Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite 
edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer
alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi 
zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında
yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca
düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit 
edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk 
Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen 
ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit 
alınması zorunlu değildir. 
Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi 
sunması yeterlidir.
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 Pendik Belediye Başkanlığı 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 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 vereceklerdir.
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:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

S por Toto 1'inci Lig ekiplerin-
den Menemenspor'un teknik
direktörü Ümit Karan, De-

mirören Haber Ajansı'na (DHA)
açıklamalarda bulundu. Bir süre
önce koronavirüse yakalandığını
ve hastalığı ağır geçirdiğini dile ge-
tiren Karan, "Bayağı bir süre oldu.
Yurt dışı seyahatim vardı. Veteran
Milli Takımı'yla Almanya'ya git-
miştik. Dönüşte evde yatarken bir
anda ateşim çıktı. Hatta iki gün
evde çabaladım, düşer mi diye
ancak düşecek gibi değildi. Sonra
hastaneye gittik. Odaya aldılar. Te-
davi görmeye başladım. İğne ve
ilaçlar uygulandı. Koronavirüs teş-
hisi konulmadı. Zatürre denildi.
İyileştikten sonra eşim 'sen kesin
kovid olmuştun' dedi. Yok dedim,
olsa çıkardı. Kontrol ettirdim.
Kandan antikor testi yapıldı. Evet
atlatmışız hem de ağır atlatmışız.
Bir ara şuurum bile kaybolmuştu"
diye konuştu.

Eşimi bile hatırlamadım

Fiziksel olarak hastalığı çok ağır
geçirdiğini vurgulayan ve o
süreci tebessümle anlatan Ümit
Karan, "Şuurumu kaybettim.
Eşimi hatırlamadım, o kadar ağır
geçti yani. İnsan hanımını hatırla-
mıyorsa çok ağır geçirmişim
demek ki. Ateşim çok yüksekti.
40,8'e kadar yükselmişti. Bende
öksürük yoktu, daha çok ateş
vardı" dedi. Aşı konusunun hatırla-
tılması üzerine ise Karan, "Elbette
sıra bize de gelecektir. Ama daha
önemli insanlar var. Yaşlılar var.
Şuna dikkat etmek gerekiyor. Şu
an azalma gibi bir görüntü var.
Ama dikkat etmek gerek. Sporcu
camiasında biz çok dikkatli ol-
maya başladık. Birçok futbolcu at-
lattı. Ancak ilerleyen zamanlarda

kısıtlamalar bittiği zaman daha
dikkatli olmak gerekli. Kurallara
her zaman dikkat etmeliyiz. Bun-
dan sonra hayatımız bu şekilde
devam da edecektir. Maskeyle ya-
şamayı öğrenmemiz lazım. Bir
yere gittiğimiz zaman toplu halde
gitmemek gibi şeylere önem ver-
meliyiz. İnsanlar bunları alışkanlık
hale getirmeli" ifadelerini kullandı.

Dolu tribünler önünde maçları öz-
lediğini kaydeden Ümit Karan,
"Zaten en kötü olay o. Futbola, tri-
büne çare bulmamız lazım. Kol-
tukların yüzde kapasitesini düşük
tutup, mesela yüzde 20- 30 gibi
yapıp, o kurala uymak gerekiyor.
Bir an önce seyirciye dönmek gere-
kiyor. Çünkü seyircisiz futbol
olmaz" dedi. DHA

Antalyaspor bir başka 

Spor Toto Süper Lig'de son 11
maçını kaybetmeyerek puanını
34'e yükselten Fraport TAV An-
talyaspor, Avrupa'nın önde gelen
liglerinde 2021 yılında kaybetme-
yen 7 takımdan biri oldu. Akde-
niz temsilcisi, son 11 haftada 3
galibiyet, 8 beraberlikle sahadan
ayrıldı. Bu yıl maç kaybetmeyen
takımlar arasında zirvede yer
alan ekip, İngiltere Premier
Lig'de mücadele eden Manches-
ter City oldu. İngiliz devi, 2021
yılında ligde oynadığı 12 maçın
tamamını kazandı. City'i, 2021
yılında oynadıkları 10 maçta 9'ar
galibiyet, 1'er beraberlik alan İs-
panya La Liga takımlarından
Barcelona ve Fransa Ligue 1
ekiplerinden Monaco takip etti.
Bu 3 takımı, 10 maçta 8 galibi-
yet, 2 beraberlik ile Portekiz Pri-
meira Liga ekiplerinden
Sporting CP, bir maçı ertelenen
ve 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraber-
lik elde eden Hollanda Eredivisie
lideri Ajax, 10 maçta 5 galibiyet,
5 beraberlik elde eden Primeira
Liga ekibi Porto takip ederken,
son sırada ise 3 galibiyet ve 8 be-
raberlik alan Fraport TAV Antal-
yaspor geldi. Ayrıca Primeira
Liga'da zirvede yer alan Sporting
CP, Avrupa'nın önde gelen ligle-
rinde bu sezon ligde oynadığı

hiçbir mücadeleyi kaybetmeyen
tek takım konumunda.

Villareal zirvede

Fraport TAV Antalyaspor, Av-
rupa liglerinde oynanan müca-
deleler sonucunda 13
beraberlikle, La Liga takımların-
dan Villareal ile zirveyi paylaştı.
Kırmızı beyazlılar ile Villareal'i,
12 beraberlikle Ligue 1 ekibi
Nantes takip etti. Bu takımları
11'er beraberlikle Spor Toto
Süper Lig'den Demir Grup Si-

vasspor, Eredivisie temsilcilerin-
den Zwolle, İtalya Seri A ekibi
Torino, Premier Lig temsilcileri
Brighton, Fulham ve La Liga ta-
kımlarından Levante ile Huesca
takip etti. Bu ekiplerin ardından
liglerinde oynanan müsabaka-
larda 10'ar beraberlikle şu takım-
lar yer aldı: Süper Lig:
Gaziantep FK, Yeni Malatyas-
por, Çaykur Rizespor; Bundes-
liga: Union Berlin; La Liga:
Eibar, Real Valladolid; Ligue
1: Reims; Eredivisie: Utrecht.

Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, bir süre önce koronavirüse yaka-
landığını ve ağır geçen bir sürecin ardından hastalığı atlattığını söyledi. Karan,
pandemide maçların taraftarsız oynanmasıyla ilgili de "Zaten en kötü olay o.
Futbola, tribüne çare bulmamız lazım. Çünkü seyircisiz futbol olmaz" dedi

Fraport Tav Antalyaspor, Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2021 yılında maç kaybetmeyen 7
takımdan biri konumunda bulunuyor. Kırmızı beyazlılar, bu yıl Manchester City, Barcelona,
Monaco, Sporting CP, Porto ve Ajax ile mağlubiyet yüzü görmeyen 7 takımdan biri olurken,
İspanyol ekiplerinden Villareal ile birlikte de 13 beraberlikle bu alanda zirveyi paylaştı

Ümit Karan, maçların seyircili oynanması gerektiğini söyleyerek,
“Tribünler boş olunca futbolun hiçbir tadı olmuyor” diye konuştu.



F enerbahçe'den ayrıldıktan sonra ilk özel rö-
portajını Ersun Yanal, Süper Lig'de bu
hafta sarı-lacivertli ekiple yapacakları karşı-

laşmayı ve Fenerbahçe'nin başındaki dönemini
değerlendirirken, hakkında yapılan eleştirilere de
yanıt verdi. Yanal, Antalyaspor ile Avrupa kupa-
larında mücadele etmek istediğini de açıkladı.
Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe karşılaşma-
sına hazır olduklarını belirterek, "Her maç aynı,
her maçın senaryosu farklı. Her maçın kendine
göre bir senaryosu var. O gün maçta kim oyna-
yacak, kim oynamayacak? Cezalı veya sakat
oyuncu var mı? Bilmiyorum. Fenerbahçe için de
aynı şey geçerli. Onların gideceği yer de belli. Ra-
kibimizin nasıl oynayacağı da belli. Hiçbir sonuç
sürpriz değil. Şampiyonluğa oynayan takımlarla
yaptığımız karşılaşmalar da or-
tada. Her takıma karşı oyun
stratejimizi kabul ettireceğimiz
ve kabul ettireceğimize inandı-
ğımız bir oyun oynuyoruz. Her
maçta rakibimizle bu mücade-
leyi yapacağımızı düşünüyo-
rum. O maçta da aynı şekilde
rakibimizle her türlü mücade-
leye hazırız ve kazanabilecek
seviyedeyiz. Kaybetmeyecek seviyedeyiz. Hiç
kimse kusura bakmasın biz kazanmak için her
şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pişmanlığım yok

Ersun Yanal, "Fenerbahçe'deki son döneminizde
kendinizi rahat hissettiniz mi? Üzüntüleriniz ya
da pişmanlıklarınız var mıydı?" sorusuna şu ya-
nıtı verdi: "Şampiyon olduğumuz bir takım.
Şampiyon olduğum bir takım. Bunu yaparken
çok önemli sonuç aldığımız bir takım. Elbette ki
büyük bir camia. Bence Fenerbahçe, Türkiye'nin
en büyük sivil toplum örgütü. Kendi dinamikleri,
kendi özel zorlukları ve kolaylıkları olan bir yer.
Orası farklı bir kulvar, farklı kulvarda çalıştığın
birçok iş arkadaşın var, camia çok büyük, beklen-
tiler çok fazla. Onun yönetim şekliyle burası
farklı. Fenerbahçe'de sonuç haricinde birçok

şeyde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. En
azından orada bulunmak da başarıdır ama Fe-
nerbahçe'de başarılı olduğumuzu düşünüyorum.
Bugünkü gerçekleri ortaya koyacak olursak, o
günkü zorluklar ve şartlarla ilgili çalışılan birçok
konu zorluktu. Transfer zorluğu vardı, transfer
yasakları vardı. Yönetim sorunları, herkesin
önünde farklı boyutta tartışılabilen ayrı bir mec-
raydı. Biliyorsunuz. O dönem kendine özel bir
dönemdi, bugünkü dönem kendine özel bir
dönem. O takımları kendine özel dönemlerle kı-
yaslamak gerek. Ben Fenerbahçe, Trabzon, Trab-
zon, Fenerbahçe serisiyle uzun bir süre görev
yaptım. Kolay yerler değil. Aynı şekilde Anado-
lu'daki takımlar da kolay değil ama buralar çok
özel yerler. Çok büyük deneyim kazandım. Yapa-

bileceğim çok şey var, yapamadım.
Yapamayacağım çok şey var, yap-
tım. İmkanlar ve imkansızlıklar eşit
ama şu bir gerçek ki bir takım
olmak gerekiyor. Şampiyonluklar
ya da liderlikler takım olmaktan
geçiyor. İyi takım olursanız, her ta-
kımda başarılı olursunuz."

İyi savunma değerlidir

Antalyaspor'daki hedefini "Burada yapmak iste-
diğim, iyi ve herkesin saygı duyduğu bir takım
oluşturmak." sözleriyle ortaya koyan Yanal, "Ha-
tayspor karşısındaki 6-0'lık yenilgiden sonra ligde
11, kupada 2, toplam 13 maçlık yenilmezlik serisi
yakaladınız? 6-0'dan sonra ne değişti?" soru-
sunu, "Çok hızlı gelişti, 3-4 hafta içerisinde bu
sonuca geldik. Oyuncuların birlikte oynayabile-
ceği bir takım oyunun, planlanması gereken bir
süreç vardı. Bu kolay bir süreç değildi. Ama 6-0
bizim için büyük bir fırsattı. Bu fırsatı iyi değer-
lendirdik. Aslında bazı eleştiriler de aldık, o eleşti-
riler sorunun cevabı. Savunma yapmak
ülkemizde hep korkaklık, cesaretsizlik, kaybetme-
mek olarak adlandırıldı. Aslında savunma yap-
mak bunun tam tersidir. Savunma yapmak
kazanmak içindir. Bugün her takım kazanmak
için savunma yapmak zorundadır. Eğer iyi sa-

vunma yapmazsanız, bugün liderliğe, şam-
piyonluğa ya da büyük hedeflere oynuyor
dediğiniz takımların savunmaları ne hallere
düşüyor. Oyun disiplinini, birlikte oynamayı,
takım olarak bunu daha iyi nasıl yaparızı
çalıştık." şeklinde yanıtladı. Ersun Yanal, sa-
vunma futbolu oynattığı ve oyunu kilitlediği
yönündeki eleştirilerle ilgili şöyle konuştu:
"Evet çünkü hücum oynayabilmek için çok
daha farklı organizasyonlara, çok daha

farklı oyuncu profillerine ihtiyaç var. Oyuncuların
karakterlerine ve özelliklerine göre bir oyun plan-
larsınız. Hücumu tamamen kendi yarı sahasın-
dan rakip yarı sahaya iten, orada oynayan...
Rakibe savunma yaptıran bir takım olmak için
farklı özelliklerde oyunculara sahip olmalısınız.
Bunlar yoksa ne yapacaksınız? Oyunu kaybet-
memek için değil, kazanmak için bir takım orga-
nizasyonlar yapmak zorundasınız. Bugün doğru
izlediğimizde aslında biz iyi savunma yapıyoruz
ama iyi de hücum yapıyoruz. Hatta yaptığımız
hücumların birçoğundan da beceriksiz olarak
geri dönüyoruz. Bu beceriyi geliştirdiğimizde çok
daha farklı bir takım olacağız. Dolayısıyla eleşti-
rilere saygı duyuyorum ama biz kazanmak için
daha iyi savunma yapmalıyız."

Öğrenmek isteyen varsa gelsin

Deneyimli teknik adam, "Sizin için yapılan eleşti-
rilerden biri de şuydu; 'Ersun Yanal, Manisas-
por'da çok modern bir teknik adamdı, yeni
teknolojiyi kullandı, derinlemesine analizler yaptı.
Ama daha sonra kendini fazla geliştirmedi, ge-
ride kaldı.' Bu eleştirilere yanıtınız nedir?" sorusu
üzerine şunları kaydetti: "Eleştirileri yapanlar ge-
ride kalmış. O zaman iyi incelememişler, iyi izle-
memişler. Ciddi bir ekiple çalışıyoruz.
Ekibimizde profesör, yüksek lisans ve
doktora yapan var. Her zaman ken-
dini geliştiren bir ekip. Vestel Mani-
saspor'dan sonra bu ekip Türkiye
Futbol Federasyonu Futbol Genel
Direktörlüğü'nde çalıştı. Futbol Genel
Direktörlüğü'nde hem eğitim daire-
sinde hem de futbol gelişim direktör-
lüğü içindeki konuları yöneten bir
ekip oldu. Bu ekip daha sonra Eski-
şehirspor'a gitti, çok başarılı bir dönem geçirdi. O
zaman play-off'lar vardı ve play-off'lara kaldı.
Uzun süre sonra ilk defa Eskişehirspor'u Avrupa
kupalarına taşıdı. Önemli oyuncular çıkardı,
Alper, Tarık, Veysel, Erkan transfer yaparak
önemli bir gelir elde edildi. Sonra Fenerbahçe'ye
gittik. Bir yıldan biraz fazla orada çalıştık ve Tür-

kiye'de en erken şampiyon
olan takım olduk. Ardından
iki kez Trabzon ve tekrar Fe-
nerbahçe yaptık. Türki-
ye'deki futbol gerçeklerini de
göz önünde bulundurmak

gerek, bugün birçok ilk var. Ekibim, teknoloji ve
tıbbın kullanımı konusunda birçok kuruma eği-
tim veriyor. Algı çok kolay bir şey, bu algıyı çok
rahatlıkla yapabiliyorsunuz ama o algıyı yapa-
cak, o soruyu soracak ya da o konuda yorum ya-
pacak kişilerin gelip bizimle tartışmasını
istiyorum. Her yerde açık. Hangi ekip olursa
olsun, onlara eğitim verebilecek donanıma sahip
bir ekibimiz var. Ersun Yanal olarak bilime, bi-
limsel gelişmelere önem veren biri olarak kendimi
bir kenara koyuyorum ama ekibime kimsenin
haksızlık yapmasını istemem. Çünkü onlar
önemli ve değerli. Aslında Vestel Manisaspor
değil, Ankaragücü'ne dönmek gerek. Hala Anka-
ragücü'nde yapmış olduğumuz CD'leri izleyip,
antrenman yapanlar var. Futbola büyük katkımız
olduğunu ve olmaya da devam edeceğini düşü-
nüyorum. Öğrenmek isteyen varsa gelsin." Ersun
Yanal, bu eleştirilerin sebebini ise "Bugüne kadar
bu eleştirilerin en büyük sebebinin iletişim oldu-
ğunu düşünüyorum. İletişim konusunda sanıyo-
rum çok geride kaldık. Bilim konusunda değil
ama iletişim konusunda geri kaldığımızı düşünü-
yorum. Bu bir özeleştiri ama bundan sonra ileti-
şim konusunda da çok geride kalmayacağımızı
düşünüyorum. Bu konuda bir adım atacağız.
Daha iyi anlaşılır bir hale geleceğimizden, çok
kısa bir zaman içerisinde daha iyi anlaşacağımız-
dan eminim." sözleriyle açıkladı.

Bizi yenmek çok zor

Transfer yasağı nedeniyle ara transfer döne-
minde transfer yapamayan tek takım olduklarını
hatırlatan Yanal, "Bu ülkede 152 ya da 156 trans-
fer yapıldı, Avrupa'daki ortalama 24 ya da 26.
İtalya'da 54 transfer yapıldı, rakamlar çok acı.
Biz bu sene aynen şunu söylüyoruz 'Tüh tüh tüh

bu sene çok transfer yapıl-
madı. Bu transfer dönemi
çok kötü geçti, kulüplerin
durumu iyi değil.' Arkadaşlar
150'den fazla transfer yapı-
yoruz devre arasında. Bu ne
yapılanmayı, ne kulüplerin
organizasyonunu ne de ku-
lüplerin vizyonunu bize anla-
tır. Bu doğru bir şey değil.

Antalyaspor özelinde, aslında isteseler çok rahat
açabilecekleri bir transfer dönemi vardı. Transfer
yapamamamız bence çok da iyi oldu. Zaten oy-
natabileceğimiz ya da takımımıza gelip oyuncu-
larımızdan çok daha iyi olabilecek bir oyuncu
yoktu." ifadelerini kullandı. Transfer yapamama-
nın yanı sıra takımdan oyuncu da gönderdikleri-
nin altını çizen Antalyaspor Teknik Direktörü,
"Gerekiyorsa yine yollardık. Bu takımda duruşu
olan, karakterli ve bu duruşu performansıyla des-
tekleyen oyuncular var. Genç oyuncuların oyna-
masına olanak sağladıkları iyi bir duruş var.
Kazandık ve kazanmaya da devam edeceğiz.

Başka oyuncular da gelecek. Bugün Antalyas-
por'a baktığınızda kupada yarı finale ve final ma-
çına çıkacak bir takım ve bana göre ligde en az
5-6 puan eksik toplayan, 37-39 bandına çıkacak
bir sırada olması gerek. 3-5 puanlık farkla doğru
bir yerde duruyoruz, durmaya da devam edece-
ğiz. Rakibimiz kim olursa olsun bizi yenmek çok
zor. Bizi yenmek için iştahlanacak çok takım var,
bu da çok güzel bir şey. Bu oluşturduğumuz ya-
pıyı Türk futbolunun geldiği noktayla kıyasladı-
ğımızda ben oldukça mutluyum. Öncelikle
oyunculara bu konuda teşekkür etmek istiyo-
rum." şeklinde konuştu. Ersun Yanal, Avrupa he-
define ne kadar yakın oldukları yönündeki bir
soruyu, "Bu sene elimizde. Şu anda önümüzde
duran nesnel bir şey. Avrupa'da oynamalıyım,
diyen iskeletimizden önemli oyuncular var. Onlar
da bizi heyecanlandırıyor. Olmayabilir de ama
önümüzdeki sezondan itibaren bu takım her
sezon Avrupa'da olmalı. Antalya markası Avru-
pa'yla anılmalı ama bunu kendi üreterek yapabil-
meli. Biz buna çok yaklaştık. Umarım Türkiye'de
futbolun geldiği bu noktada doğru hamleler,
doğru kurumsal yönetimlerle artık bu gibi takım-
ların Avrupa'da yer alabileceği ortamları oluştu-
rabiliriz. Umarım biz de bunu başaran insanlar
oluruz.”

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1322253)
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Sayı : 2019/462 Esas                                                                                                 27/02/2021
Konu : Kesin Ek Mühlet Kararının 

Uzatıldığının Bildirilmesi 
İLAN 

Davacılar , Mehmet Şah Yağmur, Murat Yağmur, Berf Dayanıklı Tüketim Malları Elektrik Elektronik İthalat 
İhracat İmalat Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti., İlk Adım Dayanıklı Tüketim Malları Elektronik Tekstil İnşaat Ve İletişim
Hiz.san.tic.ltd. Şti., Msy İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından hasımsız olarak açılan ve mahkememizde 
görülmekte olan  Konkordatonun Tasdiki  davası nedeniyle;

7101 sayılı kanunla değişik iik'nın 289/5. maddesi uyarınca; 
a) Borçlular İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 512835 sicil nosunda kayıtlı davacı borçlu İLK

ADIM DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI ELEKTRONİK TEKSTİL İNŞAAT VE İLETİŞİM HİZ.SAN.TİC.LTD.
ŞTİ.hakkında, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 748680 sicil nosunda kayıtlı davacı borçlu BERF DA-
YANIKLI TÜKETİM MALLARI ELEKTRİK ELEKTRONİK İTHALAT İHRACAT İMALAT SANAYİ VE TİCARET
LTD.ŞTİ. hakkında, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 662427 sicil nosunda kayıtlı davacı borçlu MSY 
İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında, davacı şahıs MURAT YAĞMUR-(T.C.64504094170) hak-
kında, davacı şahıs MEHMET ŞAH YAĞMUR (T.C.64507094016) hakkında 31/03/2021 (bu tarih dahil)
TARİHİNDE sona erecek olan KESİN EK MÜHLETİN  3 AY SÜRE İLE  UZATILMASINA, davacıların İİK'nın
297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin
alınmasına,

b)Tensip ara kararları ile verilen tedbirlerin kesin mühlet  süresi içerisinde davacı şirket/şahıs 
yönünden aynen devamına, 

c)Komiser heyetinde görevlendirilen  YMM Mustafa Narinoğlu, SMM Harun Yalçın ve hukukçu
Dr.Cengiz Serhat Konuralp'ın görevlerinin kesin mühlet süresi içerisinde komiser olarak  devamına, 

7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 289/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir. 
KONKORDATO KOMİSERLERİ: 
MUSTAFA NARİNOĞLU  T.C: 25844337488
Dr.CENGİZ SERHAT KONURALP T.C: 17912271572
HARUN YALÇIN T.C.:10643481074 

T.C.
BAKIRKÖY

1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Yanal, 4 Mart Perşembe günü 

deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maçta kendilerine

güvendiklerini ve şampiyonluk yarışındaki takımlarla oynadıkları

maçların sonuçlarının ortada olduğunu söyledi
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AntAlyA'nın altyapı için en uygun yer ol-
duğunu vurgulayan yanal, "Bugün futbolda
tartıştığımız en önemli konu futbol ekono-
misi ve genç oyuncu problemi. Bunların en
rahat şekilde geliştirilebileceği ve değişti-
rilebileceği yer Antalya. Sahip olduğu iklim
ve futbol tesisleriyle bütün bu organizas-
yonların yapılabileceği yer de Antalya. As-
lında ben bunu düşünerek de buraya
geldim. Bu imkanları Antalya'da değerlen-
dirdiğimizde hem ülke hem de dünya fut-
boluna önemli bir katkıda bulunmuş
olacağız." ifadelerini kullandı. Deneyimli
teknik adam, Öztürk ailesinin Antalyaspor
yönetimini bırakmasıyla ilgili ise "Öztürk
ailesi, Antalyaspor'u destekleyen ve yöne-
ten, futbola büyük katkı sağlayacağına
inandığım bu işin önemli bir başlangıcıydı.
Şimdi Bodrumspor'la devam ediyorlar. Öz-
türk ailesi bütün borçları ödeyerek Antal-
yaspor'u devretti. Borçsuz, güzel bir takım
bıraktılar. türk futbolu adına onlara teşek-
kür etmek gerek. Bir taraftan da bunu sor-
mak gerek. niye? Maalesef ülkemizde bu
niyeyi sorarken, yalnızlıktan, futbolun teş-
vikinden, futbola yapılacak teşviklerin
doğru yönlendirilmesinden, bunun doğru
kontrol mekanizmaları oluşturularak yapıl-
masından yola çıkmak gerek. neden? tür-
kiye genç nüfusuna daha fazla sahip çıkıp,
spor, sanat ve kültürde değişmek zorunda.
Bunlardan en önemlisi de futbol. 32 Av-
rupa ülkesinden daha fazla genç nüfusa
sahip olan bir ülke, futbol organizasyonunu
iyi yaptığında buradan neler çıkmaz? Bu-
rada en önemli yer neresi derseniz, An-
talya. Öztürk ailesinin bu işi bırakıp, yeni
bir yönetimin devraldığı günlerdeyiz. An-
talya yeni bir maceraya başladı. Önemli
olan şehir ve takım markasının özdeşleşe-
ceği kalıcı bir organizasyon oluşturmak.
Bu oluşturulduğu takdirde Antalya, turiz-
min olduğu gibi futbolun da cazibe merkezi
olacaktır." şeklinde konuştu.
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Hatayspor mutlu ediyor

Ligde 45 puanla 5. sırada
yer alan bordo-beyazlı eki-
bin başarısı, Hataylıları
mutlu ediyor. Birçok iş yeri
ve caddeyi Hatayspor bay-
raklarıyla donatan taraf-
tarlar, maçları ve takımla
ilgili gelişmeleri yakından
takip etmeyi sürdürüyor.
Hatay ekibinin kadın ami-
gosu 31 Asi Gençlik Taraf-
tarlar Derneği Başkanı
Songül Taşdelen, sezon
başında beklentilerinin ligi
orta sıralarda bitirmek ol-
duğunu belirtti. Şu an ise
hedef yükselttiklerini akta-
ran Taşdelen, şunları kay-
detti: "31 yıldır bu takımın
tribün liderliğini yapıyorum. Şimdi 48 yaşındayım,
her zaman, yağmur, çamur, kar, kış demeden Hatays-
por'un yanındayım. Salgın nedeniyle Süper Lig'de tri-
bünden maç izleyemedik ancak televizyondan da olsa
desteğimiz sürdü. Takımımızın performansı umduğu-
muzdan da iyi. Çok gururlu ve mutluyuz. Avrupa ku-
palarına katılma hakkı elde edecek bir sırada
takımımızı görmek istiyoruz." Taşdelen, salgının bir
an önce bitmesini ve takımlarının başarılarını tribün-
den izlemek istediklerini sözlerine ekledi.

Avrupa için ümitlendirdi

Evinin odasını Hatayspor bayraklarıyla süsleyen Hik-

met Ağca, Süper Lig ha-
yallerini gerçekleştiren ta-
kımlarıyla gurur
duyduklarını söyledi.
Sezon başında ligde kal-
mayı yeterli gördüklerini
belirten Ağca, "Bu sene
Hatayspor, Süper Lig'e
çıktığında taraftarın şöyle
bir tedirginliği vardı,
acaba ligde kalır mıyız, ka-
lamaz mıyız? Tabii tüm
taraftarların ortak görüşü
öncelikli olarak ligde kal-
maktı ama takım bekle-
nenden çok daha iyi bir
başarı gösterdi. Tabii bizi
Avrupa için de ümitlen-
dirdi bu başarı. Avrupa

kupalarına gider miyiz, ilk dörtte bitirir miyiz diye
epey bir sevinçliyiz. Avrupa'ya gidersek çok daha
güzel olacak." diye konuştu.

Boupendza takla atar

Esnaf Mustafa Gezmen, takımlarının beklentilerin
üzerinde bir performans sergilediğini anlattı. Şu an
Türkiye'de konuşulan bir takım olduklarını kaydeden
Gezmen, "Hatayspor bizim medarıiftiharımız, bu
sezon gerçekten çok önemli şeylere adım attılar. Bek-
lentilerimizin çok üstünde şeyler yaşattılar. Hatay'da
iki şey takla atar; biri künefe, biri de Boupendza." ifa-
delerini kullandı.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de adından söz ettirmeyi
başaran Hatayspor, aldığı sonuçlarla taraftarını mutlu ediyor

Başarılı
teknik adam,
Antalyaspor’un
ilerleyen
yıllarda
Avrupa’da
olacağını
ifade etti.
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GOP depreme hazırlanıyor Beyoğlu’nda
ayın sazı gitar
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Y eşilay olarak bağımlılıklarla
ilgili farkındalık oluşturmak
için pek çok proje yürüttük-

lerini belirten Yeşilay Tekirdağ
Şube Başkanı Zafer Soykırlı şun-
ları söyledi: “Yeşilay olarak, 101
yıldır vatandaşlarımızın hayatını
etkileyen bağımlılık türleriyle mü-
cadelemizi sürdürüyoruz. Önce-

likle küçük yaşlardan itibaren iyi yaşam
alışkanlıklarının kazandırılmasını ve bu alışkan-
lıklarla büyüyen çocukların yaşam boyu bağım-
lılıklardan uzak kalmasını amaçlıyoruz; diğer
yandan da bağımlı bireylere ve ailelerine Yeşilay
Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında
ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz.
Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi bulunuyor
ve güçlü bir teşkilat yapısıyla ülkemizin her kö-
şesinde faaliyet gösteriyoruz. Şehrimizde de her
zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bu me-
sajımızı bir kez daha vurgulamak için Yeşilay
Haftası’nı ‘Yeşilay Hep Benimle’ mesajıyla kut-
layacağız. Tüm Tekirdağ’lı vatandaşlarımızı da
bizimle birlikte kutlama yapmaya ve ‘Yeşilay
Hep Benimle’ demeye çağırıyoruz.”  Yeşilay’ın
büyük bir aile olduğunu vurgulayan Zafer
SOYKIRLI, “Yeşilay olarak tüm paydaşları-
mızla çok güçlü ilişkiler içindeyiz ve onların ça-
lışmalarımıza verdikleri desteklerle
bağımlılıklarla mücadelemiz daha da güç kaza-
nıyor. Yeşilay Haftası’nda da heyecanımıza
ortak olmalarından mutluluk duyacağız” dedi.

Bağımlılıkla mücadele sürüyor

Sanatın, sporun ve eğitimin etkisinden yarar-
lanarak bağımlılıkları önlemek için var gücü-
müzle çalışıyoruz. Türkiye Bağımlılıkla
Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile başta
çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun
genelinde farkındalığın artırılmasını hedefle-
yen Yeşilay, bu hedef kitlenin sağlıklı yaşam
prensiplerine yönelik bilgilendirilmesi ile ba-
ğımlılığın önüne geçilmesini amaçlıyor.
Çocuk ve gençlerde bağımlılık konusundaki

farkındalığın artması için aynı zamanda 11
yıldır T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile “Sağlıklı
Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması” dü-
zenleniyor. “Bağımlılık” konulu bu yarışmaya
ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabili-
yor.  2016 yılından bu yana bağımlılıklara dik-
kat çekmek amacıyla düzenlenen Uluslararası
Yeşilay Karikatür Yarışması’na her yıl dünya-
nın pek çok ülkesinden sanatçıların bağımlı-
lıkla ilgili dikkat çekici eserleri başvuruyor.
Yeşilay’ın sinemanın dilinden ve etki alanın-
dan yararlanmak amacıyla T.C. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı desteğiyle düzenlediği 5.
Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın baş-
vuruları da devam ediyor. 

YEDAM’dan ücretsiz destek

Yeşilay, Türkiye geneli ve KKTC’de toplam
100 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)
ile hizmet veriyor. YEDAM’lara tüm Tür-
kiye’den 115 YEDAM Danışma Hattı üzerin-
den ulaşılabildiğini hatırlatan Zafer
SOYKIRLI, “Şubelerimiz ile YEDAM’lar
arasında güçlü bir iş birliğimiz var. Böylece
bağımlılara ve ailelerine doğru yönlendirme-
lerde bulunabiliyoruz. YEDAM’ın tamamı
bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal
hizmet uzmanlarından oluşan ekibi; tütün,
alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıkları
konusunda bilgi verme, doğru yönlendirme,
danışmanlık ve ayaktan terapi hizmetleri su-
nuyor. Bağımlılar ve aileleri YEDAM’ın sun-

duğu psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon
desteğinden ücretsiz yararlanabiliyor” dedi.

81 ilde uygulanacak

Öğrencilerin bağımlılık riskinden uzak bir
yaşam sürmesini, olumlu davranış değişiklik-
leri ve alışkanlıklar kazanmasını ve kendini
riskli ortam ve durumlardan korumasını sağ-
layacak etkinliklerden oluşan okul temelli, ko-
ruyucu – güçlendirici bir program olan
Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı
(YYBE), pilot uygulamasının tamamlanma-
sının ardından 81 ilde yaygınlaşacak. Sağlıklı
yaşam, sağlıklı birey, sağlıklı toplum perspek-
tifiyle öğrencinin çok yönlü gelişimini sağla-
mayı hedefleyen programın hedef kitlesi
sigara, alkol ya da diğer maddeleri deneme-
miş veya denemiş ancak kullanıcı olmayan 7.
sınıf öğrencilerinden oluşuyor.  2021 yılı itiba-
riyle ilk etapta 81 ilden yaklaşık 200 formatör
(eğitici eğitmeni) yetiştirilmesi, bu formatörler
tarafından okullarda uygulamaların başlatıl-
ması, devam eden süreçte uygulayıcı eğitim-
leri düzenlenerek 81 ildeki okullarda

YYBE’nin 7.sınıf öğrencilerine yönelik olarak
yaygın şekilde uygulanmaya başlanması he-
defleniyor. 

Yeşilay gençlere ulaşıyor

Genç Yeşilay kulüpleri, 88 üniversitede ba-
ğımlılıklarla mücadele etmek, toplumsal sağ-
lık bilinci geliştirmek ve sağlıklı nesil
anlayışının yerleşmesi için çalışmalarını ara
vermeden sürdürüyor. Yeşilay gönüllüsü öğ-
renciler bu çalışmalar kapsamında Yeşilay’ın
üniversitelerde tanıtılması, bağımlılıklarla mü-
cadele için ilgili üniversitelerde projeler gelişti-
rilmesi ve çeşitli eğitimlerin verilmesi gibi
faaliyetlerde bulunuyor. Yeşilay’ın önleyici ve
koruyucu hizmetler kapsamında yürüttüğü
Benim Kulübüm Yeşilay projesi ile de ilkokul
ve ortaokul öğrencilerinde bağımlılıklara karşı
farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Bu-
güne kadar 30 bin öğrenciye ulaşan proje
kapsamında öğrencilere hem Yeşilay hak-
kında bilgi veriliyor hem de farklı etkinliklerle
okullarında Yeşilay kulübü kurmaları için teş-
vikte bulunuluyor. 

Gaziosmanpaşa'da 7,4'lük deprem etkisinin hissettirildiği tırda öğrencilere ve vatandaşlara deprem sırası ve sonra-
sında yapılması gereken doğru davranış şekillerinin neler olduğu uzmanlar tarafından uygulamalı olarak anlatıldı Gitarın zengin ve çok yönlü yapısı, tarihi,

yapım ve tasarımı, alternatif stilleri, repertu-
varı genç yeteneklerden ustalara günümüzün
önemli yorumcuları tarafından seslendirildi.
Beyoğlu Kültür Sanat Youtube ka-
nalından yayınlanan etkinlik-
lerle izleyicilere unutulmaz
bir müzik ziyafeti sunuldu.
“Gitar Tarihi ve Yapımı”
programında, Cem Kü-
çümen gitarın gelişimini
tarihsel bir süreç ile anla-
tırken gitar yapımcıları Per-
vaneh Alivand ile Ehsan
Roghani de uygulamalı olarak
tüm incelikleriyle birlikte gösterdi. “Gi-
tarda Arayışlar” isimli programda gitarın
farklı renkleri ve tınıları dinleyiciler ile buluştu.
Her biri alanının ustası olan virtüözler gitarın
farklı stillerini, anlayışlarını ve arayışlarını hem
anlattılar hem icra ettiler. Bu özel alanlarda
mikrotonal gitarda Tolgahan Çoğulu, fin-
gerstyle gitarda Ali Deniz Kardelen, perdesiz
gitarda Serhan Yasdıman ve caz gitarda Bilal
Karaman yer aldı.

Genç yetenekler sahne aldı

“Flamenko Gitar” bölümünde İspanyadan
tüm dünyaya yayılmış olan, ülkemizde de
büyük bir ilgi gören Flamenko müziği ülke-
mizdeki ustaları Safa Yeprem, Ceyhun Güneş

ve Doruk Okuyucu sunumuyla izleyiciyle bu-
luştu. Flamenko tarihi, özel çalım teknikleri,
formları, gitar üzerinde solo örneklerle anla-
tıldı. Flamenko repertuvarı’nın beğenilen seçki

eserleri icra edildi. “Genç Yetenekler”
isimli programda ülkemizin yüz

ağartan genç gitaristleri unutul-
madı. Raffi Arslanyan’ın sunu-
muyla Türkiye’nin genç
yetenekleri klasik gitar repertu-
varının şaheserlerini seslen-
dirdi. Burak Akan, Akanay

Atun, Murat Gülmez, Arel Kurt
İtez, Özberk Miraç Sarıgül, Meh-

met Şenyaylar ve Çınar Ünüvar gitar
dünyasının önemli bestecilerinden Mu-

darra, Granados, Barrios, Torroba, Brouwer’
e ait eserleri başarıyla icra etti.

Birlikte sahne aldılar

“Ayın Sazı: Gitar” konseptinin son programı
olan “Klasik Gitar” bölümünde; klasik gitar
alanının önemli konser sanatçıları duo ve solo
performanslarıyla sahne aldılar. Erdem Sök-
men, Kağan Korad, Tolga Salman, Behzat
Cem Günenç, Onur Yılmaz, Hasan Meten,
Hande Cangökçe ve Ayşegül Koca, Barok
dönemden günümüze uzanan, Rameau,
Chopin, Falla, Piazzolla ve Yeprem’e ait seçki
eserlerden oluşan bir repertuvarı dinleyiciler
ile buluşturdu. SEMANUR POLAT

Beğenilen sesi ve başarılı şarkıla-
rıyla adından övgüyle söz ettiren
şarkıcı Sibel Yıldırım, Orhan Gence-
bay'ın şarkılarını yorumladı. Gence-
bay'ın “Vazgeç Gönlüm” isimli
şarkısını yorumlayan ve klip çeken
güzel şarkıcı, şimdiden müzik liste-
lerinde üst sıralara adını yazdırmayı
başardı. Youtube'da kısa sürede 25
binin üzerinde izlenme sayısı alan
klibi nedeniyle oldukça mutlu 
olduğunu ifade eden Sibel Yıldırım,
“Orhan Gencebay bizim için efsane
bir isim. Öylesi efsane ve büyük bir
ismin şarkısını yorumlamak benim
için bir onur. İnsanlardan gelen öv-
güler nedeniyle de çok mutluyum.
Herkese teşekkür ederim” dedi. Yıl-
dırım'ın yorumunun şarkıya çok ya-
kıştığını söyleyen müzikseverler ise
yeni klipler beklediklerini ifade etti.

Bu yıl 101’inci yaşını kutlayan Yeşilay, 1 – 7 Mart Yeşilay Haftası’nı “Yeşilay Hep Benimle”
mesajıyla kutluyor. Tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıklarıyla mücadelesini
aralıksız sürdüren kurum, bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı yaşamın önemini vurguluyor

Yeşilay hakkında
1920 yılında faaliyete başlayan Yeşilay, insan onu-
runu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gen-
çliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan
korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gö-
zeterek bağımlılıklarla mücadele eden; ulusal ve
uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici
halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir
sivil toplum kuruluşudur. Alkol bağımlılığıyla mü-
cadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günü-
müze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay’ın tüzüğüne
yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra
tütün, uyuşturucu madde, kumar ve internet ba-
ğımlılığı mücadele alanlarına dahil olmuştur. Tür-
kiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya
genelinde 81 Ülke Yeşilay’ı bulunmaktadır. 2015
yılında Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ku-
rulmuştur. 115 Danışma Hattı ile çağrı merkezi hiz-
meti vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık
Merkezi (YEDAM), şu an Türkiye genelinde ve
KKTC’de aktif olarak 100 Yeşilay Danışmanlık Mer-
kezi (YEDAM) ile bağımlılık alanında profesyonel
psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan

kadrosu ile psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağ-
lamaktadır. Toplumu bağımlılıklardan korumak ve
bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı
Yeşilay, 1934 yılından bu yana “Kamuya Yararlı Ce-
miyetler” arasında yer almaktadır. BM Ekonomik
Sosyal Konsey (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statü-
süne ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) “Tür-
kiye Mükemmellik Ödülü’ne” sahip olan
kuruluşudur.
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GaziosmanpaşaBelediyesi, afetlere hazır-
lık kapsamında vatandaşları uygulamalı eği-
tim ve seminerlerle bilinçlendirmeye devam
ediyor. 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla
Gaziosmanpaşa Belediyesi ile Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birli-
ğinde deprem simülasyon tırıyla vatandaşlara
uygulamalı eğitim verildi. 7.4'lük deprem etki-
sinin hissettirildiği tırda öğrencilere ve vatan-
daşlara deprem sırası ve sonrasında
yapılması gereken doğru davranış şekillerinin
neler olduğu uzmanlar tarafından uygula-
malı olarak gösterildi. Simülasyon eğitiminin
ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama-
Kurtarma Ekibi (GOP-AR) tarafından afet
bilicinin geliştirilmesine yönelik seminer dü-
zenlendi.

Yapılması gerekenler anlatılıyor

İstanbul'un bir numaralı sorununun deprem
olduğunu söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bu hafta dep-
rem haftası olması vesileyle hem depremle il-
gili bilgilendirme yapmak, hem de farkındalık
oluşturmak maksadıyla deprem öncesi, dep-
rem anı ve deprem sonrasında yapılması ge-
rekenleri paylaşıyoruz. Deprem öncesi
yapılacak çalışmalar öncelikle belediyeleri,
sonra hükümetimizi, sonra da halkımızı ilgi-
lendiriyor. Bu kapsamda bizde ilçemizde

ağırlıklı olarak kentsel dönüşüm çalışmaları
kapsamında şehrimizi depreme hazırlıyoruz.
Deprem anında yapılması gereken çalışmalar
ise bugün burada simülatör ile depremin ger-
çek manada yansımasını paylaşıyoruz. Bir
deprem bilgilendirmesi yapıyoruz” dedi.

Depreme teslim olmayacağız

Başkan Usta, “7.4'lük simülasyon içinde ger-
çek manada bir deprem endişesi ve korkusu
yaşadık. Allah bize gerçeğini yaşatmasın diye
dua ettik. Depremle yaşamak zorundayız
ama depreme teslim olmak zorunda değiliz.
Birlikte bu önlemleri almalıyız. Bir yandan
kentsel dönüşüm yaparken bir yandan da
deprem anında alınacak tedbirlere hakkı-
mızda paylaşıyoruz. Oluşturduğumuz afet
okulu vesilesiyle halkımızı bilgilendirmek ve

bir gönül seferberliği yapmak durumundayız.
Deprem sadece belediyeyi, devleti veya bir bi-
reyi ilgilendirmiyor. İstanbul'un bir numaralı
sorunu deprem, iki numaralı sorunu deprem,
üç numaralı sorunu yine deprem diyoruz"
ifadelerini kullandı. FATİH POLAT

Bizim için öğretici oldu
Gerçek deprem anını yaşamak istemediğini
belirten Zeynep Sevik, "Deprem simülasy-
onuna ikinci kez katıldım. Bu bile korku-
tuyor, hala tedirginim, kalbim çarpıyor. Ama
bu tür tatbikatlar bizler için daha öğretici
oluyor. Ne yapmamız gerektiğini en
azından öğreniyoruz" şeklinde konuştu

Beyoğlu Belediyesi’nin kül-
tür sanat etkinlikleri kapsa-
mında gerçekleştirdiği ‘Ayın

Sazı’ program serisinde
Şubat ayının enstrümanı
“Gitar” olarak belirlendi


