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Gelecekyıl düzenlenecek
olan Tokyo Olimpiyatla-

rı’nın organizatörleri, sporcuların dü-
zenli corona virüsü testlerine tabi
tutulacağını ve yarışlar sırasında seks
yasağını da içeren katı kuralların ih-
lali halinde cezalara çarptırılacakla-
rını duyurdu. Olimpiyatlar nedeniyle
Japonya’ya seyahat eden kişiler, ül-
keye giriş yapmadan 72 saat önce

elde edilmiş negatif sonuçlu bir co-
rona virüsü testine sahip olmak zo-
runda. Ayrıca sporcuların yüksek
sesle konuşması, fiziksel temas ise ta-
mamen yasak. Antrenman yapma-
dıkları ya da yarışmadıkları
zamanlarda maske takmaları zo-
runlu olacak. Yarışmalar bittikten
sonra da Japonya’da gezmek yerine
ülkeyi hemen terk etmeleri istenecek.
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Sayfa 2
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Dilimin 
sınırları...

Dilek BOZKURT

SAYFA 7

Değişen 
ne?

Ali İbrahim ÖNSOY

Neden 5 saat
haber alınamadı?

Demokrat Parti Genel Baş-
kanı Gültekin Uysal'ı ziyaret

eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ak-
deniz'de Türk gemisinde yapılan
hukuksuz arama üzerinden hükü-
meti eleştirdi. "Şu soruya hala

cevap alama-
dım" diyen 
Kılıçdaroğlu,
"Gemimizde
arama yapılırken
5 saat Türkiye
Cumhuriye-
ti'nden haber
yok. Neden ula-
şamadılar?" 
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 7
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Kemal Kılıçdaroğlu

tüRKİYE’DEN HABER YOK

Cumhurbaşkanı
adayımız belli!

CHP İstanbul Milletvekili
Gürsel Tekin, katıldığı You-

tube programında CHP'nin Cum-
hurbaşkanı adayının belli olduğunu
söyledi. Gürsel Tekin bu ismin her-
kesin kabul ettiği bir isim olduğunu

ifade etti. Tekin,
"Ama adayınızı
bugünden ilan
etmeye kalkarsa-
nız Millet İttifakı
dışında dahil
olabilecek birçok
siyasi partinin de
önünü kesersi-
niz" açıklamala-
rında bulundu.
I SAYFA 7
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Gürsel Tekin

HERKESİN KABUL EttİĞİ BİR İSİM

Endişe verici
bir durum var!

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür,
depremlerle ilgili değerlendir-

melerde bulundu. Ünlü deprem uz-
manı Görür, İstanbul, İzmir ve
Malatya için uyarılarda bulundu.
Görür, "Marmara’da iki fay kolun-
dan birinin kırılması sonucunda
minimum 7.2 büyüklüğünde bir

deprem olacak.
İki fay birden kı-
rılırsa İstan-
bul'da 7.6
büyüklüğünde
bir deprem ola-
cak. Dolayısıyla
Marmara’daki
durum deprem
yönünden en-
dişe vericidir"
dedi. I SAYFA 5
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Naci Görür

7.6 ŞİDDEtİNDE DEPREM OLUR

BİTER BİTMEZ ÜLKEYİ TERK EDECEKLER
Alınan kararlara uyulma-
ması halinde verilecek ce-

zalar henüz belirlenmezken,
Uluslararası Olimpiyat Komitesi
ile bir araya gelindikten sonra karar
verilecek. Tokyo 2020 CEO’su Tos-
hiro Muto, "Bu bir yasa değil
ancak dikkatli olmamız ve insan-
lardan önlem almalarını istememiz
gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlar için gelen seyircilere
14 günlük karantina uygulaması-
nın pratik olmadığına karar veren
organizatörler, bunun yerine takip
programı indirmelerini ve sıkı gü-
venlik kurallarına uymalarını iste-
yecekler. Ülkeye kaç kişinin
gelebileceğini belirlemek için somut
önlemler alınacak ve o sırada en-
feksiyon oranlarına dikkat edilecek. 
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İBB, 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü’nde, Başakşehir Kaya-

başı’nda, Özel Gereksinimli Bireyler
Eğitim Merkezi’ni (ÖZGEM) hiz-
mete açtı. Açılış töreninde konuşan
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “En-
gelli bireylerin sıkıntılarını, dertlerini
ve çözümlerini sadece bugün değil, 
yıl boyu, her masada dert edinen ve
çözüm üreten bir kurum olacağız”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 8
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Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, AK Parti Genel

Merkezi'nde düzenlenen 'Türk
Kadınının Seçme ve Seçilme
Hakkını Elde Etmesinin 86’ncı
Yıl Dönümü' programında ko-
nuştu. Erdoğan, Mahir Başa-
rır'ın 'ordu satıldı' sözü üzerinden
CHP'yi eleştirdi. Erdoğan, "Bay
Kemal, senin milletvekilin aske-

rime hakaret edecek, senin ağ-
zından bununla ilgili olumsuz
ifade çıkmayacak. Bu millet seni
affetmeyecek" dedi. CHP içeri-
sinde ortaya çıkan taciz iddila-
rına da değinen Erdoğan,
"Tecavüzcülere sessiz kalan zih-
niyetin kadın hakları konusunda
söyleyecek hiçbir sözü olamaz"
eleştirisinde bulundu. I SAYFA 7
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TECAVÜZLERE SESSİZ KALDILAR

Esenyurt’ta doğuştan yü-
rüme engelli Murat Akdoğan

(37) ile hiçbir engeli bulunmayan eşi
Esra, gerçekten sevince tüm engelle-
rin aşılabildiğini gösterebilmek için 2
yıl önce birlikte kaçarak özellikle 3
Aralık Dünya Engelliler Günü’nde
nikah masasına oturduklarını söy-
ledi. Esra Akdoğan, akülü aracı bu-
lunmayan, eşini bir odadan diğerine
kucağına alarak taşırken, evlilikle-
rinde her şeyin çok güzel gittiğini be-
lirterek, "Evliliğimiz, mutluluğumuz
gayet güzel" diye konuştu.  I SAYFA 5
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Ülkede adalet 
aramayan yok

Gülten Nakipoğlu Engelli
Yaşam Merkezi'nin açılı-

şında konuşan Avcılar Belediye
Başkanı Av. Turan Hançerli, "En-
gellilik meselesi aslında eşitlik ve
adalet meselesi. Bu ülkede adalet
aramayan yok. Ama en çok hizmet
ve olanaklara
erişmek için
adalete ihtiyaç
duyanlar da en-
gelliler. Hizmet
ve olanak dedi-
ğimiz şeyler de
aslında öyle çok
büyük şeyler
değil" dedi. 
I SAYFA 9
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ENGELLİLER İÇİN BüYüK YAtIRIM

Turan Hançerli

Kapımız sizlere
her zaman açık

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, ilçedeki özel

eğitim ve rehabilitasyon merkezle-
rini ziyaret etti. Üner, "Engelliler
Günü bir gün ama biz her gün sizin
yanınızdayız. Siz değerli öğrencile-
rimize ve ailelerimize kapımızda
gönlümüzde sonuna kadar açık.
Her an ve daima sizlerin yanınızda
olduğumuzu bilmenizi istiyorum.
Bizlere her zaman ulaşabilirsiniz"
diye konuştu. I SAYFA 9
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HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

DÜZELTME: 

Bitki çayı iç
derman bul 

BU MİLLET SENİ 
AFFETMEYECEK

VİRÜS HER ŞEYİ ALT ÜST ETTİ, ÖZEL
HAYATA BİLE MÜDAHALELER GETİRDİ

SEKS DE
YASAK!
SEKS DE
YASAK!
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YASAK!
SEKS DE
YASAK!
SEKS DE
YASAK!
SEKS DE
YASAK!
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs 
nedeniyle sert önlemler alınmaya devam
ediliyor. 2021 yılına ertelenen ve 23 Tem-
muz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılması
planlanan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
öncesinde sporculara seks yasağı getirildi
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AQUA YIKILIYOR! 
Büyükçekmece Yat Limanı'nın kapsam alanında kalan ve 2 yıl önce
hakkında yıkım kararı alınan Aqua Marine'in yıkımına başlandı

İstanbul'un ilk su oyunları ve 
eğlence merkezi olan Büyükçek-

mece Aqua Marine'nin sonunda yıkı-
mına başlandı. Aqua Marine hakkındaki
yıkım kararı 2 yıl önce alınmıştı. Yıkım
işlemini Büyükçekmece Belediyesi iş
makinelerinin yaptığı görüldü. Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Hasan
Akgün, geçmişte yaptığı açıklamada söz
konusu işletmenin artık Büyükçekme-

ce'ye yakışmadığını belirterek, “Artık bu-
rası çağ dışı görünümünde kaldı, bu
alana özel bir proje geliyor, mevcut proje
kendisini bir türlü yenilemedi. Büyükçek-
mece'ye yakışmıyor ve yıkılması gereki-
yor. Büyükçekmece'ye yakışır, bir tarafta
yat limanı, marina, otel, turizm alanı ve
vatandaşların yaz kış gece gündüz kulla-
nacakları modern proje yapacağız” 
demişti. 

"Tedbir hayat kurtarır" sloganıyla yola çıkan Ba-
şakşehir’de İyilik Zamanı (BİZ) projesi ekipleri,

engelli vatandaşları ve ailelerini olası bir depreme karşı
bilinçlendirerek evlerindeki eşyaları sabitliyor. I SAYFA 5

YIKIM KARARI 2 YIL ÖNCE ALINDI
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En büyük engel 
sevgi eksikliği

3 Aralık Dünya Engelliler
Günü nedeniyle Gönül Elleri

Çarşısı’nın organize ettiği prog-
ramda üstü açık otobüs ve süslenen
özel araçlar, Tuzla’da yaşayan en-
gelli vatandaşların sokaklarına gi-
derek unutulmaz bir gün yaşattı.
Engelli vatandaşlar ile buluşan
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi
Yazıcı çeşitli hediyeler vererek, "En
büyük engel, insanların kalbindeki
sevgi eksikliğidir" dedi. I SAYFA 9

Gazetemizin 3 Aralık
2020 Perşembe tarihli sayısının 1. sayfası-
nın ilk baskısı yanlışlıkla bazı abonelerimize
gönderilmiştir. Değerli okuyucularımız ve
abonelerimizden özür diliyoruz.
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ÖZEL ARAÇ SOKAKLARI GEZDİ

BASAKSEHİR’DE
İYİLİK ZAMANI

İstiklal Caddesi'ndeki corona virüsü denetimleri
esnasında, caddeye maskesiz giren Rus kadın tu-

rist ceza kesileceğini öğrenince önce itiraz etti, ardından
bir anda sokak ortasında dans etmeye başladı. Turistler
kesilen cezanın ardından maskelerini takarak İstiklal Cad-
desi’nde yürümeye devam etti. Vatandaşlar ise hayata ge-
çirilen uygulamadan memnun olduklarını belirtti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde
Fenerbahçe Beko, deplasmanda

Büyükçekmece Basketbol'a 93-91 ye-
nildi ve sezonun ilk mağlubiyetini aldı.
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İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu

Recep
Tayyip
Erdoğan Emine

Erdoğan

Büyükcekmece zoru basardı

MUTLULUK ASLA
ENGEL TANIMAZ
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TOKAT'IN Pazar ilçesinde öğretmen olarak
görev yapan Günay (32) ve Ümit Ünyeli
(37) çifti, çocukları Yiğithan Ünyeli (4) ile

birlikte oyun hamuru ve resim malzemeleri kullanarak
engelliler için video hazırladı. Hazırlanan video ilgi
gördü. İlçeye bağlı Üzümören beldesinde Üzümören
Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Günay Ünyeli
ile Üzümören İbni Kemal İlkokulu'nda sınıf öğret-
menliği yapan eşi Ümit Ünyeli, oğulları Yiğithan ile
birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çek-
mek için evlerinde video hazırladı. Koronavirüs kısıt-
lamaları kapsamında evde oldukları günlerde oyun
hamuru ve resim malzemelerini kullanarak harf ve
simgelerden 'Siz hiç tekerlekli sandalyede oturup koş-
mayı denediniz mi?', 'Siz hiç gözlerinizi bağlayıp an-
nenizi görmeyi denediniz mi?', 'Siz hiç kollarınızı
bağlayıp birinin size yemek yedirmesini, su içirmesini
beklediniz mi?', 'Siz hiç konuşamayıp şarkılar söyle-
mek istediniz mi?', 'Siz hiç duymayıp martıların sesini
dinlemek istediniz mi?' ve 'Hayatı paylaşmak için
engel yok' yazılarını beyaz kağıt üzerinde oluşturarak
fotoğraflarını çekip videoya dönüştürdü. Sosyal med-
yada paylaşılan video ilgi gördü. DHA
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Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

“Bi’ Sorum Var!” programıyla YouTube’a
adım atan ve çocukların en çok merak ettik-
leri soruları cevaplayan İlber Ortaylı, 9 ya-

şındaki konuğuna mutluluğun sırrını açıkladı. Çocuk
konuğunun, “Mutlu olmak için ne yapmalıyım?” so-
rusuna, “Hayatta en önemli şey dostlarındır, dostla-
rını kırmayacaksın, o da nasıl olur, fedakarlık
yapacaksın dostların için...” cevabını veren Ortaylı,
yaşlandıkça bir bardak suyu bile sağlıklı içebilmenin
değerini anladığını itiraf etti ve küçük şeylerden mutlu
olmanın öneminden bahsetti. Tuhaf markasının ilk di-
jital projesi olan, Nurhak Kaya imzası taşıyan ve çe-
kimleri Zorlu PSM ev sahipliğinde sevilen caz kulübü
touché’de mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirilen
“Bi’ Sorum Var!” kısa zamanda büyük izlenme oran-
larına ulaştı. İlber Ortaylı’nın ilk videosu, iki haftada
543 bin kişi tarafından izlendi ve Youtube’a en hızlı
giriş yapan içerik olma ünvanını elde etti.

YAŞAM

Öğretmenler
engel tanımadı

Memorial Şişli 
Hastanesi Beslenme

ve Diyet Bölümü’nden
Uzm. Dyt. ve Fitote-

rapi Uzmanı Rumeysa
Kalyenci, üst solunum

yolu enfeksiyonları-
nın tedavisine destek

olacak bitkiler 
hakkında bilgi verdi

NEŞE MERT

K ış aylarının gelmesiyle birlikte
sık yaşanılan hastalıklardan,
özellikle de üst solunum yolu

enfeksiyonlarından güçlü bir bağışıklık
sistemi ile korunmak mümkün olabili-
yor. Vücudun direncini artırmak için
öne çıkan doğal koruyucu olan bitkileri
hastalık dönemlerinde de kullanmak ki-
şinin daha çabuk iyileşmesini sağlayabi-
liyor. Üst solunum yolu
enfeksiyonlarıyla savaşan bitkiler, bağı-
şıklık sistemini destekleyerek güçlendiri-
yor. Memorial Şişli Hastanesi Beslenme
ve Diyet Bölümü’nden Uzm. Dyt. ve Fi-
toterapi Uzmanı Rumeysa Kalyenci, üst
solunum yolu enfeksiyonlarının tedavi-
sine destek olacak bitkiler hakkında bilgi
verdi.

Tıbbi nane (Mentha piperita)

Terletici (diyaforetik), ateş düşürücüdür,
bazı bakterilerin gelişimini önler. Kay-
natılıp buharı koklandığında ferahlatıcı
ve rahatlatıcı özelliği ile burun tıkanık-
lıklarını açar, solunum yollarını temizler.
Dispepsi ve safra kesesi hastalarında
midede asit miktarı az olduğundan bal
ilavesi ile tüketimi, asit salgısının uyarıl-
ması bakımından yararlı olabilir. Taze
hazırlanması gerekir çünkü bekletildi-
ğinde tanen gibi bileşenlerin suya geç-
mesi ile kabızlığa yol açabilmektedir.
Nane, mide asidi ve safra salgılarını ar-
tıcı özelliğinden dolayı hazmı kolaylaştı-
rabilir ve sindirim sistemine iyi gelir.

Tıbbi adaçayı (Salvia officinalis)

Adaçayının içerdiği uçucu bileşenlerin
ağız ve boğazda yerleşen enfeksiyon-
larda (farenjit, jinjivit gibi) yararlı ol-
duğu bilinmektedir. Bu nedenle
kaynamış ve dinlenmiş suya eklenip 10
dakika demlenmiş adaçayı ile hazırla-
nan gargaranın kullanılması önerilmek-
tedir. Tıbbi adaçayı, keton bileşenleri
(tuyon) içeriği nedeniyle çok miktarda
ve uzun süre kullanıma bağlı olarak ka-
raciğer hasarına neden olabilir. Yüksek

miktarlarda kullanılması yine içeriğin-
deki tuyon nedeniyle epilepsi krizlerini
tetikleyebilmektedir. Anadolu adaçayı
(Salvia triloba) türünde ise tuyon bu-
lunmadığından bu risk söz konusu de-
ğildir. Hamileler adaçayını dikkatli
kullanmalıdır ve ayrıca bu bitkinin em-
ziren annelerde sütü azaltıcı etkisi bu-
lunmaktadır.

Zencefil (Zingiber officinale)

Hoş kokusu ve ferahlatıcı özelliğiyle
mutfakların vazgeçilmezi olan zencefil,
limon ile kullanıldığında soğuk algın-
lığından sindirim sorunlarına
kadar birçok rahatsızlığa iyi
gelmektedir. Limon ve balla
birlikte hazırlanan zencefil
çayı soğuk algınlığında,
boğaz ağrısında ve ök-
sürüklerde etkilidir.
Hamilelerde rahim
hareketlerini uyar-
dığı için günlük 1
gramdan fazla kul-
lanılmamalıdır.
Safra üretimini
uyarır, safra taşı
olanlarda taşın ka-
nala düşüp tıkama-
sına neden
olabileceği için dik-
katli olunmalıdır. Mi-
dede yanma hissi,
şişkinlik, bulantı yapabil-
mesinin yanı sıra kalp ve
damar rahatsızlığı olan birey-
lerde fazla kullanımı çarpıntı yapa-
bilir.

Ihlamur (Tilia plathyphyllos, T. rubra)

İltihap ve ağrı giderici etkisi vardır. İçeri-
ğindeki flavonoidler ile iltihap giderici
ve ağrı kesici etki gösterirken, müsilaj iç-
eriği ile de boğazı yumuşatır ve tahrişi
önler. Ayrıca üzerine taze kaynatılmış ve
dinlendirilmiş sıcak su ilave edilerek çay
şeklinde demlendiğinde bazı uçucu bile-
şenlerinin (linalool) yatıştırıcı etkisi ol-
duğu birçok çalışmada belirtilmiştir. Bu

özelliği ile özellikle inatçı öksürüklerde
kişilerin rahatlaması bakımından yarar-
lıdır.

Mürver (Sambucus nigra)

İçeriğindeki flavonoidler ve antosiyanin-
ler ile antioksidan etkisinin yanı sıra ba-
ğışıklık sistemini uyarıcı etki gösterir ve
vücudun direncini artırır. Mürver bitkisi-
nin yaprakları, halk arasında soğuk al-
gınlığında terletici olarak

kullanılmak-
tadır.

Bazı ça-
lışmalarda, mürverin siyah meyveleri-
nin, grip üzerinde etkili olduğu
görülmüştür.

Ebegümeci (Malva sylvestris)

İçeriğindeki müsilaj sayesinde sindirim
ile solunum sistemi yangı ve tahrişle-
rinde yumuşatıcı etkiye sahiptir. Ateş
düşürücü ve ağrı kesici özellikleri vardır.
Ses kısıklığı ve öksürüğe karşı etkilidir.

Ağız gargarası şeklinde farenjit ve ba-
demcik iltihaplarına karşı kullanılabilir.

Okaliptus (Eucalyptus globulus)

Okaliptus yaprağı solunum yolları has-
talıkları tedavisinde yardımcı olarak kul-
lanılabilir. Ateş düşürücü, ağrı kesici,
balgam söktürücü ve antibakteriyel
özellikleri bulunmaktadır. Sinir siste-
mini uyararak dikkati artırmaktadır.
Yüksek tansiyon hastaları, hamileler ve
emziren kadınların kullanması sakınca-
lıdır.

Kekik (Thymus vulgaris)

Zengin bir antioksidan, vitamin ve
mineral kaynağıdır. Antibakteriyel

ve iltihap giderici özelliği ile so-
lunum yolu enfeksiyonları

dahil birçok enfeksiyon has-
talığına iyi gelmektedir.
Doğal bir öksürük yatıştı-
rıcı ve ağrı kesicidir. Ha-
mile ve emziren
kadınların tüketmeden
önce doktorlarına danış-
malarında fayda vardır.

Seylan tarçını (Cin-
namomum zeylan-
icum)

Antioksidan içeriği yüksek
bir bitkidir. Kekik, nane ve

zencefil gibi baharat olarak da
sık kullanılmaktadır. Enfeksiyona

karşı koruma sağlar, antiseptik, an-
tibakteriyel, antifungal özelliği bulun-

maktadır. Bronşit, soğuk algınlığı
şikayetleri ve öksürüğe iyi gelmektedir.
Tarçın içerdiği uçucu yağ nedeniyle tan-
siyonu yükseltebilir. Özellikle hipertan-
siyon hastaları kontrollü kullanmalıdır.

Mayıs papatyası (Matricaria recutita)

İltihap giderici olduğu ve bağışıklık sis-
temini kuvvetlendirdiği için soğuk algın-
lığı şikayetlerinde kullanılabilir. İyi bir
antioksidan kaynağıdır. Ağrı kesici, ra-
hatlatıcı ve uyku verici özelliği bulun-
maktadır.

SOLUNUM fizyoterapisi hak-
kında bilgi veren İstanbul Ge-
lişim Üniversitesi’nden

Fizyoterapist Öğr. Gör. Tuğçe Bilgiç,
“Solunum rehabilitasyonu ya da pulmo-
ner rehabilitasyon olarak adlandırabile-
ceğimiz tedavide standart medikal
tedaviye ek olarak özellikle Kovid-19’da
da görülen nefes darlığı gibi dirençli
semptomlara yönelik
fizyoterapistler tarafın-
dan uygulanan yön-
temler mevcuttur. Bu
noktada hastanın fizik-
sel durumunu iyileştir-
mek, semptomları
azaltmak, doğru ve et-
kili nefes alma eğitim-
leri vermek ve
dolayısıyla yaşam kali-

tesini yükseltmek temel amaçlardandır”
diye konuştu. Hastaların büyük bölümü-
nün nefes darlığı sebebiyle hareketlerinin
limitli olduğunu ifade eden Bilgiç,
“Küçük bir efor bile semptomları kötü-
leştirebilir. Solunum rehabilitasyonu bu
sebeplerle günümüzde evde ya da hasta-
nede tedavisi devam eden Kovid-19 has-
taları için multidisipliner tedavi

yöntemlerinin planlanıp uygu-
lanmasını gerektiren kapsamlı
müdahaleler bütünüdür” ifa-
delerini kullandı.

Bağımlılık yaratabilir

Kovid-19 vakalarının yaklaşık
yüzde 80'ninin, pnömoni (za-
türre/akciğer iltihaplanması)
olmaksızın hastalıklarının hafif
ve orta dereceli semptomlarla

ilerlediği bilgisini paylaşan Bilgiç, “Yapı-
lan araştırmalara göre, pnömoni hasta-
larının yaklaşık yüzde 14’ünde, hastalık
şiddetli olarak kendini gösteriyor. Vakala-
rın yüzde 5’inde ise, akut solunum sıkın-
tısı sendromu (ARDS), çoklu organ
fonksiyon bozukluğu/yetmezliği ve/veya
septik şok gelişiyor. Özellikle de bu
grupta semptomlar giderek kötüleş-
mekte ve solunum cihazlarına bağımlılık
söz konusu olabiliyor” dedi. Fizyotera-
pist Öğr. Gör. Tuğçe Bilgiç, “Akciğer kap-
asitesini artırarak egzersizlere ve efor
sarf etmeye uyumu kolaylaştırır. Solu-
num cihazlarına bağımlılığı azaltır.
Nefes darlığını azaltarak yaşam kalitesini
yükseltir. Göğüs ve kol kaslarına yönelik
egzersizler kuvvet ve fonksiyon artışı
sağlar. Hastaneye yatış ve acil başvuru-
ları azalır” diye konuştu.

Solunum icin fizyoterapi

Kışın size iyi 
gelecek çay tarifleri

Soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı için çay:
1 tatlı kaşığı papatya
1 tatlı kaşığı adaçayı
1 çay kaşığı kekik
3-4 adet karanfil

Yapılışı: Bütün bitkiler 1 fincan (150 ml) kaynamış dinlendiril-
miş, 80 derece su içerisine konulur ve 10-15 dakika demle-

dikten sonra tüketilir.
Farenjit ve hafif öksürük için çay;

1 tatlı kaşığı ebegümeci
1 tatlı kaşığı papatya

1 tatlı kaşığı okaliptus yaprağı
2 gram taze zencefil

Yapılışı: Bütün bitkiler 1 fincan (150 ml) kayna-
mış dinlendirilmiş, 80 derece su içerisine

konulur ve 10-15 dakika demle-
dikten sonra tüketilir.

Koronavirüs salgını ile birlikte solunum fizyoterapisi alanında ihtiyacın arttığını söyleyen Fizyoterapist Öğr.
Gör. Tuğçe Bilgiç, “Kovid-19 hastalarına uygulanacak solunum rehabilitasyonu ile hastaneye yatış ve acil
başvuruları azalır. Hastanede yatan vakalar için yatış süresini kısaltır ve sağ kalım oranı artar” dedi

BITKI CAYI IC
DERMAN BUL 

Mutluluğun
sırrını verdi
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İStanBul Emniyet Mü-
dürlüğü, terörle Mücadele
şube Müdürlüğü'ne (tEM)

bağlı polis ekipleri, 9 ilçede dEaş
terör örgütüne yönelik daha önceden
belirlenen 16 adrese eş zamanlı ope-
rasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yöne-
lik operasyon kapsamında girilen

adreslerde arama yapan polis ekipleri
çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözal-
tına alınanlar sorgulanmak üzere İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğüne
götürüldü. Operasyon kapsamında
Sultangazi ve Sancaktepe'de bulunan
adreslere özel harekat polislerinin
desteğiyle giren polis ekipleri içeride

arama yaptı. Operasyon düzenlenen
adreslerde yakalanan şüphelilerin de
aralarında bulunduğu çok sayıda kişi
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar
Haseki Eğitim ve araştırma Hastane-
si'nde sağlık kontrolünden geçirilerek
sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kağıthane'de sokak arasında
kontrolden çıkan araba bina ile
istinat duvarı arasında bulunan
10 metrelik boşluğa düştü.
Kazada araç sürücüsü
yaralanırken araba
kullanılamaz hale geldi

TErör örgüTünE gEcE opErasYonu

OlAy, geçtiğimiz Pazar günü saat 16.30
sıralarında Esenler Yavuz Selim Mahal-
lesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Edi-

nilen bilgiye göre, akşamüstü parkta bekleyen bir
gencin yanına kimliği belirsiz şahıslar geldi. Şahıs-
lar gençten iddiaya göre sigara istedi. Gencin si-
gara vermemesi üzerine şahıslarla arasında
tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan
kavgada genç, darp edilip karnından bıçaklandı.
Şahıslar koşarak kayıplara karışırken, çevredeki va-
tandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve
polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine
gelen sağlık ekipleri yaralı genci yaptıkları ilk mü-
dahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldıra-
rak tedavi altına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan
polis ekipleri ise çevredeki vatandaşların ifadelerine
başvurarak, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Sigara isteyip
bıçakladılarKaGıthane’de

KorKUnC Kaza
K aza, Kağıthane şirintepe ma-

hallesi atılgan sokakta mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye

göre Erdem yaşarın kontrolünde olan
34 Pa 5825 plakalı araç sokağa girdiği
esnada kontrolden çıktı. daha sonra
sokakta bulunan demir korkulukları
kırıp, bina ile istinat duvarı arasına bu-
lunan 10 metrelik boşluğa düştü düştü.
Olayı duyan vatandaşlar hemen sağlık
ve polis ekiplerine haber verdi. Olay
yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı
hastaneye kaldırdı. daha sonra olay
yerine gelen itfaiye ekipleri arabayı çı-
kartmak için çalışma başlattı. Bina
boşluğundan çıkarılan otomobil bu se-
ferde sokak ortasında bulunan elektrik
kablolarına değme tehlikesi yaşattı.
Ekipler tarafından aşağı indirilen araç
daha sonra boş bir yere bırakıldı. Kaza
sonucu yıkılan demirlerin yerine ise
Belediye ekipleri tarafından geçici
önlem alındı.

Biz deprem zannettik

Mehmet Salih Güney, ”Biz içerde otu-
ruyorduk. Büyük bir gürültüyle sarsılıp
dışarı çıktık. Sonra demirlerin olmadı-
ğını fark ettim. Baktım aşağıda araba
var. arabanın içinde de bir çocuk vardı.
Sürücünün durumu iyiydi ambulansla
hastaneye gönderdik şu anda arabayı
çıkarmak uğraşıyoruz çok büyük bir
gürültüydü acayipti biz deprem zannet-
tik" dedi. dHa

Az daha öleceklerdi
Kağıthane'de durakta yolcu indiren İETT otobüsüne hafriyat
kamyonu arkadan çarptı. Kaza sonucu 9 kişi hafif şekilde
yaralanırken, otobüsün içerisindeki cam ise tuzla buz oldu

KAzA, saat
08.00 sırala-
rında Kağıthane

Hamidiye Mahallesi Ana-
dolu Caddesi üzerinde
meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, sabah saatle-
rinde seferini yapan 34 TP
6188 plakalı İETT otobü-
sünün sürücüsü Vural
Emre, durağa geldiğinde
yavaşlayarak yolcu indir-
meye başladı. O esnada
aynı istikamette 34 BIU
310 plakalı hafriyat kam-

yonuyla seyreden Gündüz
Yıldırım, İETT otobüsüne
arkadan çarptı. Kaza so-
nucu toplamda 9 kişi hafif
şekilde yaralandı. Çevre-
deki sürücülerin ihbarı
üzerine olay yerine sağlık
ve polis ekibi sevk edildi.

Kamyon otobüse
arkadan çarptı

Kısa sürede olay yerine
gelen sağlık ekipleri yaralı-
ları yaptıkları ilk müdaha-
lenin ardından

ambulansla hastaneye kal-
dırarak tedavi altına aldı.
Çarpma nedeniyle otobü-
sün içerisindeki camların
ise tuzla buz olduğu gö-
rüldü. Polis ekiplerinin ka-
zayla ilgili inceleme
yapmasının ardından
kamyon emniyet otopar-
kına götürüldü. Belediye
ekipleri ise kaza yerinde
kumlama çalışması yaptı.
Kaza nedeniyle cadde
üzerinde uzun araç kuy-
ruğu oluştu.

Esenler'de parkta bir genç, kendisinden sigara
isteyen kimliği belirsiz şahıslar tarafından
darp edildikten sonra bıçaklandı. Yaralı genç
ambulansla hastaneye kaldırıldı

SİlİvRİ'DE sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol-
dan çıkarak tarlada taklalar attı. Ka-

zada sürücü yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu
cezaevi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, Silivri yönüne seyir halindeki 80 HE 962
plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon haki-
miyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak tarlada
taklalar attı. Yaralı sürücü kendi imkanlarıyla bu-
lunduğu yerden çıktı. Haber verilmesi üzerine
olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri
sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ar-
dından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza 
sonucu otomobil kullanılamaz
hale geldi.

Verilmiş büyük
sadakası varmış

Uyuşturucu düşmanı bir köpek
Yurtdışından
yasa dışı yollarla
temin ettiği uyuş-

turucu maddeleri satan bir
şahıs İstanbul'da jandarma
ekipleri tarafından yakalandı.
narkotik köpeği Vadi ile bir-
likte şüphelinin evinde yapılan
aramalarda, konsolun ve do-
lapların içinden çok miktarda
uyuşturucu çıktı. İstanbul İl
Jandarma Komutanlığı ekip-
leri, K.a. isimli şahsın yurtdı-
şından yasa dışı yollarla

temin ettiği extacy hap, esrar,
kokain gibi uyuşturucu mad-
deleri İstanbul'da paketleye-
rek satış yaptığı bilgisine
ulaştı. Yapılan istihbarı çalış-
malar ve fiziki takip netice-
sinde; şüpheli K.a.'nın faaliyet
gösterdiği bölgeler ve ikamet
adresi tespit edildi. Jandarma
ekipleri; söz konusu mahalle
ve çevresinde, şüphelinin bu-
lunabileceği yerlerde bekle-
meye başladı. ardından
K.a'nın ikametine operasyon

için düğmeye basıldı.

Evden çok miktarda
uyuşturucu çıktı

Söz konusu adrese jandarma
ekiplerince baskın düzenlendi.
narkotik köpeği Vadi ile yapı-
lana aramada, konsolun
içinde satışa hazır paketler
halinde esrar, ardından da
yatak odasındaki dolabın içine
saklanan extacy haplar buldu.
aramalara hız kesmeden
devam eden jandarma ekip-
leri; uyuşturucuyu paketle-
mede kullanılan makine ve
kilitli poşetlerin yanı sıra uyuş-
turucu maddeleri tartmada
kullanılan 1 adet hassas terazi
ele geçirdi. Jandarmadaki iş-
lemlerinin ardından K.a. çıka-
rıldığı adli makamlarca
tutuklanarak cezaevine gönde-
rilirken, olayla bağlantısı ol-
duğu değerlendirilen şahıslara
yönelik detaylı araştırmaya
devam ediliyor.

TEKİRDAĞ'ın Mar-
mara Ereğlisi ilçesinde
telekomünikasyon şir-

ketine ait kabloları çalan 5'i Pa-
kistan uyruklu 6 şüpheli,
jandarma tarafından yakalandı.
Marmara Ereğlisi Kamadere
Mahallesi'nde telekomünikas-

yon şirketine ait iletişim ve inter-
net erişimi sağlayan 300 metre
uzunluğunda kablo çalındı. İl
Jandarma Komutanlığı İstihba-
rat Şube Müdürlüğü Suç Araş-
tırma TİMİ (JASAT) ile İlçe
Jandarma Komutanlığı ekip-
leri, yaptıkları çalışmayla kablo

hırsızlığında kullanılan kamyo-
netin Çorlu ilçesinde hurdacılık
yapan O.S.'ye ait olduğunu be-
lirledi. Hurdacıyı gözaltına alan
jandarma ekipleri, hırsızlığa ka-
rıştıkları saptanan Pakistan uy-
ruklu 5 şüpheliyi de adreslerinde
yakaladı. Baskın yapılan adres-

lerde yapılan aramalarda demir
kesme makinesi ve yanmış hal-
deki kablolar ele geçirildi. Şüp-
helilerin eylül ve kasım aylarında
da ilçede 3 ayrı kablo hırsızlığına
karıştığı belirlendi. Jandarma-
daki sorguları tamamlanan 6
şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kablo hırsızları
yaKalandı
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S izin hiç mi vicdanınız sızlamıyor? 
Geceleri nasıl huzur içinde 

uyuyabiliyorsunuz? 
Sevdiklerinize nasıl sevgi ile 

sarılabiliyorsunuz? 
Çocuklarınıza nasıl gülümseyebiliyorsu-

nuz? 
Milyonlarca insan çaresiz, 
İşsiz, 
Yarının korkusu ile yaşıyor. 
Haberiniz var mı? 
Bir gecede yüzbinlerce insanı işsiz bıraktınız. 
Kapatın iş yerlerini dediniz. 
Ama sormadınız;

Nasıl yasayacak bu insanlar? 
Ne yiyecek? 
Ne içecek? 
Kiralarını nasıl ödeyecek? 
Elektrik, 
Doğalgaz, 
Su, 
Telefon faturalarını kim ödeyecek? 
Evlerine ekmeği nasıl götürecekler diye 

hiç düşündünüz mü? 
Yoksa milyonlar seslerini çıkarmadığı için, 
Güllük gülistanlık içerisinde yaşıyorlar mı

sanıyorsunuz? 
Milyonlar bağırmadığı için, 
Hiçbir dertleri yok diye mi düşünüyorsu-

nuz? 
Siz nasıl yöneticilersiniz? 
8 ayda sadece bin lira verdiniz, evet sadece

bin lira verdiniz ve bununla da 
övünüyorsunuz. 

Yani aylık 100 lira bile değil. 
Demediniz mi,
Bu insanlar 8 ayda bin lira ile nasıl geçinecek? 
Faizli kredi dağıttınız ve buna da yardım

dediniz.
İş yeri kapalı olan ve işsiz olan insanlar bu

krediyi nasıl geri ödeyecek? 
Hiç düşündünüz mü? 

Hayır hiç düşünmediniz. 
Ve düşünmeyeceksiniz de. 
Sizin işiniz var. 
Paranız var. 
Malınız ve mülkünüz var. 
Kendinize göre bakıyorsunuz. 
Siz açlık nedir bilir misiniz? 
Daha dün açlık sınırı 2500 lira olarak

açıklandı. 
Yoksulluk sınırı 7 bin lira olarak tespit

edildi. 
Yani asgari ücret açlık içinde bırakıyor

insanları. 
Bu hiç aklınıza gelmedi mi? 
Geliyor aklınıza ama umurunuzda değil. 
Şirketlere milyarlarca lira dağıtmasını bili-

yorsunuz. 
Ama iş yoksullara gelince sus pus oluyorsunuz. 

Yazık değil mi? 
Günah değil mi? 
Milyonlarca insan çaresizlik içerisinde 

yaşarken, 
Siz hiçbir şey olmamış gibi yaşıyorsunuz. 
Nasıl böyle mutlu olabiliyorsunuz? 
Nasıl böyle huzurlu olabiliyorsunuz? 
Sizde hiç mi vicdan kalmamış? 
Hiç mi duymuyorsunuz bu feryatları? 
Yoksa sadece etrafınızdakilerden mi 

sanıyorsunuz bu ülkeyi? 
Bir bakın diyeceğim. 
Ama artık demiyorum… 
Her şey gözlerinizin önünde yaşanıyor. 
Bu körlük değildir. 
Bu vicdan sahibi olup olmamakla 

alakalıdır. 
Allah sizi affetsin.  

Vicdanı yolda 
kaybedenler...

KüçüKçeKmece Belediyesi, 1-30
Kasım tarihleri arasında evde
kendi yemeğini pişiremeyen hasta,

engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar için be-
lediye mutfağında hijyenik koşullarda hazırla-
nan 36 bin 452 porsiyon yemek ve 1790 gıda
kolisini ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu. 8 bin
590 aileye ise eşya yardımı yapıldı. Pandemi
boyunca özverili bir şekilde çalışan Küçük-
çekmece Belediyesi İletişim Merkezi ekipleri,
Kasım ayında çağrı merkezine gelen 22 bin
466 çağrıyı cevaplayarak, vatandaşın istek,

talep ve şikayetlerine anında geri dönüşlerle
cevap verdi. Kamu sağlığını korumak için
halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda ça-
lışmalarını yoğunlaştıran Küçükçekmece Be-
lediyesi, kamuya ait 31 bina, 8 pazar yeri, ilçe
genelindeki 1097 sokak ve 73 ibadethanenin
temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını ta-
mamlayarak, camilerde 113 bin 180 adet tek
kişilik seccade dağıtımını gerçekleştirdi. 1870
özel mülkün dezenfeksiyonu da vatandaşla-
rın talebi doğrultusunda gerçekleştirildi.
YAKUP TEZCAN

www.superhaber.tv
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S ilivri Belediyesi pandemi sebebi ile
uzun bir süredir uzaktan eğitim gören
öğrencilerin eğitimlerine destek olmak

ve ilave eğitim kaynağı sunmak amacıyla
evde kurs hizmeti vermeye başladı. Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile öğren-
cilere ücretsiz olarak verilen eğitim desteğin-
den 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm
öğrenciler faydalanabiliyor. Milli Eğitim Ba-
kanlığı müfredatına uygun olarak hazırla-
nan ve toplam 1.500 saatlik ders konusunun
videolu olarak anlatıldığı evde kurs siste-
mine, internet üzerinden bir kez kayıt yaptır-
mak yeterli oluyor.

Çocuklar bizim kıymetlimiz

Öğrencilere ilave eğitim kaynağı imkânı
sunmak adına başlatılan evde kurs sistemi
ile ilgili bilgi vererek öğrencilere hitap eden
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bil-
diğiniz üzere, sizlerin ve ailenizin sağlığını
korumak için koronavirüs salgını nedeniyle
okullardaki eğitime ara verildi. Bir süredir
sınıflardan uzak bir şekilde derslere katılıyor
ve Eğitim Bilişim Ağı üzerinden eğitim gö-
rüyorsunuz. Öncelikle bu zorlu, bu meşak-
katli süreçte hepinize sabır ve kolaylıklar
diliyorum. Gözlerinizdeki pırıltı ve heyecanı,
yüreğinizdeki sevgi ve hasreti çok iyi anlıyor;
bu dönemde yaşadıklarınızı çok iyi biliyo-
rum. Silivri Belediyesi olarak her zaman siz-
lerin yanında olduk ve olmaya devam
ediyoruz. “Çocuklar bizim en kıymetlimiz,
ülkemizin teminatı olan en değerli varlıkları-
mızdır” diyerek, tüm yatırımlarımızı bu an-
layış çerçevesinde hayata geçiriyoruz. Salgın
sürecinde hizmetlerimize ara vermediğimiz
gibi “Salgın eğitime engel değildir” düşün-
cesiyle bu yöndeki çalışmalarımızı hazırla-
yıp sizlere sunuyoruz. Milli Eğitim
Bakanlığımızın EBA Erişim Noktalarının
yanı sıra sürece destek vermek amacıyla 10

Mahallemizde, mahalle evimizi EBA Nok-
tasına dönüştürerek sizlere tahsis ettik. Evle-
rinde bilgisayarı, tableti veya interneti
olmayan öğrencilerimiz bu noktalarımıza
gelerek eğitim alabiliyorlar.Uzaktan eğitim
dönemini iyi bir fırsata dönüştürmek ve de-
ğerlendirmek hepimizin elinde. Bu sebeple,
şimdi de sizler için Evde Kurs Eğitim Siste-
mini hazırladık. Bilgisayar, tablet veya tele-
fondan bağlantı kurarak bu kurslara

katılabilir, istediğiniz dersle ilgili videoları
seyredebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığımı-
zın müfredatına uygun ders konularının yer
aldığı Evde Kurs Eğitim Sistemini, ilçe-
mizde yaşayan ve 2. sınıftan 12. sınıfa kadar
olan 30 bin öğrencimize ücretsiz olarak he-
diye ediyoruz. Çocuklarımızın eğitim öğre-
tim hayatlarıyla ilgili her dönemde
kendimizi de eğitimin bir parçası olarak gö-
rüyoruz. El birliği vererek atlatacağımız bu-

günlerin ardından özlemle beklediğimiz
okullarımıza yeniden kavuşacağız. Bu süre-
cin en büyük destekçisi olan velilerimize ko-
laylıklar diliyorum. Uzaktan eğitimi
başarıyla sürdüren, büyük fedakârlıklar
yapan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.
Devletimiz, milletimiz ve kutsal gördüğü-
müz tüm değerlerimizin koruyucusu olan
siz çocuklarımızı yürekten kutluyor, başarı
dileklerimi iletiyorum.”dedi.

Esenyurt
yara sardı
Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü görevlileri doğuştan bir
kolu olmayan 2.5 yaşındaki Rabia’nın
koluna protez yaptı. Yapılan protez,
bir klinikte dirsekten aşağı takıldı

2.5 yaşındaki Rabia Pazarlıoğlu
anne karnındayken kordon bağı
koluna dolandı. Doktorların ‘ço-

cuğu aldır’ demesine rağmen doğum
yapan anne Selda Pazarlıoğlu, kızının
adeta kolu oldu. 2 yaşına gelen Rabia, ko-
lunun eksikliğini hissedip üzülüp ağla-
maya başlayınca anne Rabia, Esenyurt
Belediyesi’ne başvurdu. Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü uzman personeli tarafından mua-
yene edilen küçük Rabia’ya sol üst
ekstremik teşhisi konuldu. Sol kolunun
yüzde 56 engelli olduğu tespit edilen Ra-
bia’ya protez kol hazırlandı. Hazırlanan
protez kol, dün takıldı. Dirsekten aşağı ta-
kılan protezle ilk deneme yapıldı. Anne-
sine sarılan Rabia’nın bazı nesnelerle
yapılan ilk kontrollerde kolunu başarıyla
kullanabildiği görüldü.

Anne gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarına hakim olamayan Anne
Selda Pazarlıoğlu, “ Kolunu biraz zor kul-
lanıyordu. Ama zorlanıyordu, kalkamı-
yordu ayağa. Aklı ermeye başladı. ‘Benim
kolum yok, yapamıyorum’ diyordu. En
son başvuru yaptım Esenyurt Belediye-
si’ne. Sağ olsunlar. Oldu yani. Çok şükür.
Ben çok mutlu oldum. Bir annenin isteye-
ceği tek şey buydu. Belediye Başkanımız
Kemal Deniz Bozkurt başkanımıza çok
teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Bir
anneye verilmesi gereken en güzel hediye“
diye konuştu. Rabia’nın protez işlemlerini
başından sonuna kadar takip eden Sağlık
İşleri Personeli Gönül Yavuzer ise “Anne
Selda hanım bize başvuru yaptı. Doğuş-
tan engelli. Protez başvurusu talebi kabul
edildi ve takıldı. Şu an memnun. Kordona
bağlı olduğu için anne karnında doğumun
gerçekleşmesi istenmemiş. Ama annesi di-
renmiş ve Rabia’yı doğurmuş. Şu an pro-
tez kolu takıldı.“ diye konuştu.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Sultangazi Belediyesi, T Cadde-
si'nde yağmursuyu hattı çalışması
başlattı. Aşırı yağışlarda yaşanan

olumsuzlukların önüne geçecek olan yağmur-
suyu hattı çalışması, vatandaşa da rahat bir
nefes aldıracak. Sultangazi Belediyesi, aşırı ya-
ğışlarda bazı bölgelerde biriken suların mey-
dana getirdiği olumsuzlukları ortadan
kaldırmak için harekete geçti. Yağışlı havalar-
dan etkilenen yerlerden biri olan Cebeci Ma-
hallesi T Caddesi'nde biriken suların
tahliyesini sağlamak için yağmursuyu hattı ça-
lışması başlatıldı. Ekipler, boruların döşene-
ceği noktalardaki kazı çalışmasını tamamladı.
Ana hat üzerinde 279 metre uzunluğundaki
noktada, borular döşenmeye başlandı. Boru-
ların olası durumlarda tıkanmasını engelle-
mek için aralara 8 adet baca konuluyor.

Silivri Belediyesi pandemi döneminde öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla internet üzerinden evde kurs desteği vermeye
başladı. 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm derslerin anlatıldığı program ücretsiz olarak öğrencilerin hizmetine sunuluyor

Küçükçekmece virüse savaş açtı

SILIVRI OGRENCILERIN
IMDADINA YETISTI

Koronavirüsle mücadele çalışmalarını titizlikle sürdüren Küçükçekmece
Belediyesi, vaka sayılarının artmasının ardından pandemi kurallarını en
etkin biçimde uygulayarak, çalışmalarına devam ediyor

Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel, Kartal'da pek
çok farklı iş kolunda çalışan

esnaf ve iş yeri sahiplerini bünyesinde ba-
rından meslek odalarının başkanları ile
Kartal Belediyesinde düzenlenen toplan-
tıda bir araya geldi. Yüksel, “Her zaman
olduğu gibi pandemide de esnafımızın
yanında olacağız” dedi.Oda başkanları-
nın kendi iş kollarına ait sıkıntılarını da

paylaştığı toplantıda Başkan Gökhan
Yüksel, şu anda en önemli gündem mad-
delerinin sağlık olduğunu; ancak salgının
ivme kaybetmesi ile beraber esnafa yar-
dımcı olabilmek adına imkânlar dâhilinde
ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.
Kartal'da ekonominin nabzını tutan mes-
lek odalarının başkanları ve temsilcilerini
ağırlayan Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel, 2019 Mart ayından itibaren

gerçekleştirilen yatırım, hizmet ve proje-
leri sunum eşliğinde anlattı. Kartal'ın ka-
nayan bir yarası olan altyapı sorununu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile
birlikte çözdüklerini ve bölge esnafının
her yağmur sonrası yaşadığı mağduriyeti
giderdiklerini kaydeden Başkan Yüksel;
ancak pandemi ile birlikte artık tek bir
gündem maddesine yoğunlaştıklarını
ifade etti. Vatandaşın sağlığının her şey-
den önemli olduğunun altını çizen Baş-
kan Gökhan Yüksel, kurdukları Komşu
İletişim Merkezi ile birlikte bu sıkıntılı sü-
reçte halkın yanında olduklarını söyledi. 

Esnafın yanında olacağız

Sultangazi
nefes alacak

Gökhan
Yüksel



E sra Dalgıç. Esenyurt Meyda-
nı’nda dolaşırken, doğuştan yü-
rüme engelli ve boyu oldukça kısa

Murat Akdoğan ile tanışarak kısa sürede
onu sevdi. Arkadaşlıkları bir süre sonra
duygusal ilişkiye dönen çitten Murat Ak-
doğan, Esra Dalgıç’ın ailesinin karşı çık-
tığını göz önüne alarak bu ilişkiyi sona
erdirmek istedi. Ancak, baskıya rağmen
genç kızın kendisini sevdiğini gören
Murat Akdoğan, bir arkadaşının yardımı
ile Bağcılar’daki bir arkadaşının evine
sevdiği kız ile kaçtıktan sonra kendi de-
yimleri ile aşklarının sınır tanımadığını
göstermek için bir hafta sonra özellikle
seçtikleri 3 Aralık 2018 tarihindeki
Dünya Engelliler Günü'nde nikah masa-
sına oturarak evlendi.

20 ay sonra balayı

Avcılar Engelliler Derneği (AVENDER)
Başkanı Ahmet Halit Vardar, Murat-Esra

Akdoğan’ın Esenyur'taki küçük kiralık bir
evde kısıtlı koşullarda yaşamlarını sür-
dürdüklerini öğrenince durumları ile ya-
kından ilgilendi. Engellerini aşarak mutlu
bir yaşamları olan çiftin düğün yapama-
dan evlendikleri için buruk olduğunu öğ-
renen Vardar, Avcılar’daki tanınmış kişi
ve kuruluş temsilcileri ile bağlantılar ku-
rarak, aşkları ile inanılmazı gerçekleştiren
çiftin evlerindeki bazı ihtiyaçları hayırse-
verlerin yardımı ile karşıladı. Ayrıca Avcı-
lar'daki esnafın el birliği yapması ile
geçen Ağustos ayında Murat-Esra Ak-
doğan çifti için kır bahçesinde düğün ya-
pıldı. Düğünlerinde mutlulukları her
hallerinden belli olan çift ayrıca Şarköy
Belediyesi’nin konuğu olarak 3 gün 3
gece bir otelde gecikmiş de olsa balayı
yaptı.

Mutlu bir yaşam

Akdoğan çifti, engelli aylığı ile küçük ki-

ralık bir evde tüm olanaksızlıklara rağ-
men 2 yıldan bu yana mutlu bir yaşam
sürdürürken, umutlarını hiçbir zaman yi-
tirmediklerini, önlerine çıkan engelleri
aşkları sayesinde aştıklarını anlattı.
Murat Akdoğan, çevrelerindekilerin
arada getirdiği cep telefonlarını atölye
haline getirdiği evinin bir köşesinde tamir
ederek aile bütçesine katkıda bulunurken,
hayallerinden birisinin geçmişte olduğu
gibi küçük bir telefon tamir dükkanı aça-
bilmek olduğunu söyledi. Esra Akdoğan,
akülü aracı bulunmayan, eşini bir oda-
dan diğerine kucağına alarak taşırken,
evliliklerinde her şeyin çok güzel gittiğini
belirterek, "Ben kendimi Murat’a bakıyor
gibi hissetmiyorum. Sadece bazı konu-
larda yardımcı oluyorum. Evliliğimiz,
mutluluğumuz gayet güzel. Sıkıntılarımız
elbette var. Kiralar yüksek. Başımızı so-
kabileceğimiz iki göz bir evimiz de olsa
başka ne isterim?" diye konuştu. DHA
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Dilek BOZKURT
ÖZGÜR RUH

Esenyurt’ta doğuştan yürüme engelli Murat Akdoğan (37) ile hiçbir engeli bulunmayan eşi
Esra, gerçekten sevince tüm engellerin aşılabildiğini gösterebilmek için 2 yıl önce birlikte
kaçarak özellikle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde nikah masasına oturduklarını söyledi

Dilimin sınırları
Dünyamın sınırlarını belirler

İ nsanın en önemli özelliklerinden biri iletişim kurma-
sıdır. Anlam üreten bir varlık olduğu için insan, 
yarattığı anlamları diğer insanlarla paylaşmak ister.

İnsanın iletişim kurma özelliği sayesinde günlük yaşamın
her aşamasında ve her ortamda diğer kişileri etkiler ve 
etkilenerek toplumsal bir varlık olarak kendini 
gerçekleştirir. 

İletişim olmadan ne gündelik yaşantımızı sürdürmek ne
de toplumsal yaşantımızı sürdürmek imkânsızdır. Çünkü
iletişim rastgele bir eylem değildir, insan hayatının en
temel olgusudur.

Literatür taraması sonucu iletişimle ilgili yüzlerce
tanım olduğu gerçektir. 

Amerikalı Sosyolog Charles Cooley iletişimi;
“ İletişim, insan ilişkilerinin, içinden geçerek var ol-

duğu ve geliştiği mekanizma anlamına gelir. İnsan ilişkile-
rinin var olduğu ve geliştiği mekanizmalar özellikle
beyindeki bütün semboller ve sembolleri mekân içinde
iletme ve zaman içinde koruma yollarıdır” şeklinde
tanımlanmıştır.

İletişim sürecinin dinamik yapısının özellikleri ise;
- İletişimin kaçınılmazlığını
- İletişimin iki düzlemde gerçekleştiğini
- İletişimin geri dönüşümsüz olduğunu
- İletişimin bir çare olmadığını
- İletişimin sıklıkla etik tehditler ortaya çıkardığını
- İletişimin bir süreç olduğundan söz eder.
“İletişim kaçınılmazdır” derken ne ifade eder mesela

bu yapının özelliği;
İletişimin temel gerçeğinin iletişimsiz olunmayacağın-

dan bahseder. İletişim kuramamanın olanaksızlığı içinde
yokluğumuzda bile mesajlar gönderdiğimiz anlamına 
gelir bu.

Peki iletişim “ iki düzlemde gerçekleşir” e bakalım; 
İki ya da daha fazla kişinin iletişimde bulunduğu du-

rumlarda iki tür mesaj alış verişi gerçekleşir, ‘’ içerik me-
sajları ve ilgili mesajlar”...

İçerik mesajları tartışılmakta olan konu ile ilgili bilgi-
leri barındırırken, ilgili mesajlar ise kişilerin birbirleri hak-
kında nasıl hissettiklerini gösteren sinyalleri barındırır. 

İletişim geri dönüşümsüzdür ise;
Hepimizin de bildiği üzere zaman zaman söylediğimiz

sözler ya da sergilediğimiz tavırlar ile ilgili pişmanlık  duy-
gusu yaşadığımız ama geri alamadığımız durumları barın-
dırıyor. Sözlü ya da sözsüz hangi iletişim kanalı ile olursa
olsun pişmanlık duyacağımız şeylere kalkışmadan önce
kendimizi iyi frenleyelim ve şu özdeyişi hatırlayalım , “ in-
sanlar bağışlayabilirler fakat asla unutmazlar “... Bu se-
beple sözleri, eylemleri dikkatlice tartmakta yarar var. 

"İletişim bir çare değildir" de kısa nettir aslında. "İletişi-
min niteliği kötü ise sonuçlarının hayal kırıklığı olması ka-
çınılmaz sondur." İnsanları kişisel çıkarlarınız
doğrultusunda yanınızda mış gibi yaparak belli bir süre tu-
tabilirsiniz. Hegel’in dediği gibi "Aşina olan bilinmez" bir
gün maskeniz düşer, benden söylemesi...

“İletişim sıklıkla etik tehditler ortaya çıkarır” niye?
İşte tam da az önce bahsettiğimiz sebeplerden ötürü.

Fikirlerinizi gerçekleri yansıtacak şekilde ifade etmeli, dü-
rüst olmalısınız. Aksi takdirde yapay bütün durumlar teh-
dit içerir ve her an bozularak olumsuz sonuçlar
doğurabilir.

Ve ve ve iletişim bir süreçtir. Alınan veyahut verilen her
mesajın geçmiş ile ilgili bağlantısı olduğu gerçeğini göz
ardı etmemek gerekir. Çünkü iletişim eyleminde tek başına
bir mesaj iletme ya da alma mümkün değildir. İletişimde
bazı başarısızlıklarımızın  nedeni bir kişide değil, yaşadığı-
nız  koca geçmiş örüntüsünden gelmektedir. 

İletişimde en fazla kişi- içi iletişim kavramı dikkatimi
özellikle çekmiştir, psikolojiye olan ilgimden olsa gerek... 

İletişimin ilk başlaması gereken yer kişinin kendisidir.
Hani ezbere bir cümle değil onu da söyleyeyim. Konunun
otoritesi olmasam da birçok psikoloji hocasından eğitim
gördüm gerek dersler gerek hocaların tecrübeleri doğrul-
tusunda yazıyorum diyebilirim. Ben gönül rahatlığıyla ka-
leme alıyorum siz de gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz
diyelim. 

Ne diyorduk evet, insan başkalarıyla ilişki kurduğu gibi
kendisiyle de iletişim kurmaktadır. Doğru iletişimi kurmak
çok önemli tâbi ki! Kişi kendini muhatap alarak sorular
sormalı, cevaplar vermeli, kendi iç dünyasına, kişiliğine,
kimliğine değerlendirmeler de bulunmalı. Bunları yapar-
ken adil olmalı, kendine torpil geçmemeli. Becerebilirse
eğer kişi, kişi- içi iletişimde “adil olmayı “ diğer iletişim
türlerinde sağlam ve sağlıklı sürdürür ilişkilerini. Çünkü
iletişim aslında içsel olarak başlar. Ruhsal gürültünün
yoğun olduğu içsel iletişimde kişi kendini iyi duyamaz. Bu
da çok tehlikelidir. Ruhsal gürültü çevresel olumsuz etkile-
yeceği gibi kişinin içsel iletişimiyle birlikte psikolojik so-
runları ortaya çıkarabilir. 

Böylesi bir durumda kişilerarası çatışma doğar. 
Bağlama yönelik iletişim türlerinin başarısızlığı sonrası,
araca yönelik iletişim türlerini kullanmaya başlar kişi. 

Nedir bunlar? Sözlü, sözsüz, yazılı, görsel 
iletişim türleri...

Günümüzde de sosyal medya aracılığıyla yazılı ve gör-
sel iletişim, bağlama yönelik iletişim bozukluğu yaşamış
birçok insan tarafından sıklıkla kullanılmaktadır diyebili-
riz. Böylesi bir çağda teknoloji kanalıyla iletişim elbette ki
göz ardı edilemez!

Kişisel fikrim ben bunu pek sağlıklı bulmuyorum. Aşırı-
lık söz konusuysa tâbi. Komşusuna kızıp, sosyal medyadan
tepki vermesi kişinin biraz garip geliyor. İletişim kanalları
ile ilgili mutlaka sıkıntılar yaşadığı izlenimi veriyor. Bu
durum ben de iletişim veya yayın amaçlı birden fazla sin-
yalin birbirlerini etkilenmeleri sonucunda oluşan enterfe-
rans etkisi yaratıyor. Şöyle açıklık getireyim bir radyo
kanalını dinlerken başka frekansın araya karışması sonucu
oluşan gürültü (enterferans) gibi...

Etkili bir iletişim her zaman dilin etkin kullanımıyla
mümkündür. Bu sebeple kişiler arası iletişimde; yazar ya
da köşe yazarı değilseniz ve eğer yazı dilindeki noktalama
işaretleri, cümle yapısı gibi belli kurallara da hakim değil-
seniz yazı diliniz yapay kalacağı için etkili bir mesaj söz
konusu olmaz ve komik duruma düşebilirsiniz. 

Bu noktada Ludwig Wittgenstein ‘ı referans alıyorum
"Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarını belirler" diyor. Üze-
rinde bayağı düşünüp tartışacağımız güzel bir felsefesi var
Wittgenstein'ın sözünün...

İletişim konusu epeyce kapsamlı bir konu ve bu konuda
belli ki ben de epeyce konuşabilir ve yazabilirim. Ama şim-
dilik bu kadar diyeyim ve sessizliğin iletişimiyle noktalaya-
yım. Çünkü birçok zengin cümleler ile verildiğini
düşünülen mesajlardan daha asildir sessiz iletişim. 

Sevgilerimle....

MUTLULUK ASLA
ENGEL TANIMAZ

BiR EL DE SEN VER
Doğuştan yürüme engelli Murat Akdoğan, bütün engellilerin
‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlarken, düğün
hayallerini gerçekleştiren AVENDER’in engellilere destek
amaçlı ‘Bir el de sen ver’ projesinin desteklenmesini istedi.

Bu durum endişe verici
Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ünlü
deprem uzmanı Görür, İstanbul, İzmir ve Malatya için uyarılarda bulundu. Görür,
"İki fay birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak.
Dolayısıyla Marmara’daki durum deprem yönünden endişe vericidir" dedi

OLASI İstanbul depremi ile
ilgili olarak son araştırmalar
hakkında bilgiler veren Prof.

Dr. Naci Görür, "Son yapılan bütün
araştırmalar Marmara’da iki farklı fay
kolunun kilitlendiği yönünde. Bunlar-

dan biri Kumburgaz fay kolu, di-
ğeri de Adaların güneyindeki fay
kolu. Bu iki fay kolu kilitli. Yani
bu kol üzerinde herhangi bir
ciddi deprem olmuyor. Ufak
depremler oluyor bu da bizim

klik dediğimiz daha yavaş kay-
maların sonucu olan küçük deprem-

ler. Bunlar da kilitli fay kısmını etkiliyor.

Belirli anlamda da stres değişimine
neden oluyor. Bu da bizi endişelendiri-
yor. Şu an çoğu araştırmacılar Marma-
ra’da bu iki fay kolundan birinin
kırılması sonucunda minimum 7.2 bü-
yüklüğünde bir deprem olacağını bekli-
yor" dedi. 

İkisi aynı anda kırılırsa!

"Özellikle Kumburgaz kolunun yani Si-
livri açıkları ile Yeşilköy açıklarına uza-
nan 65 kilometrelik fayın kırılmasıyla en
az 7.2 büyüklüğünde bir deprem olaca-
ğını ama Adaların güneyinden geçen
fay hattı kırılırsa en fazla 7 büyüklü-

ğünde deprem olacağını düşünüyoruz"
diyen Görür, "Ancak her ikisinin birden
kırılma olasılığı var. Ya aynı zamanda
ya da belirli bir zaman aralığından
sonra kırılma olasılığı var. İkisi birden
kırılırsa İstanbul’da 7.6 büyüklüğünde
bir deprem olacak. Farklı zamanlarda
olursa kısa zaman içerisinde 7’nin üze-
rinde iki farklı deprem olacak demektir.
Bunun örneği 1766 yılında olmuştur.
1766 yılında 3 ay arayla 2 tane 7’nin
üzerinde deprem meydana gelmiş. Do-
layısıyla Marmara’daki durum deprem
yönünden endişe vericidir" ifadelerini
kullandı. 

BAŞAKŞEHİR’DE
İYİLİK ZAMANI
"Tedbir hayat kurtarır" sloganıyla yola
çıkan Başakşehir’de İyilik Zamanı
(BİZ) projesi ekipleri, engelli
vatandaşları ve ailelerini olası bir 
depreme karşı bilinçlendirerek 
evlerindeki eşyaları sabitliyor

BAşAkşeHir Belediyesi, deprem ha-
zırlık çalışmaları ile engelleri bir bir
kaldırıyor. Başakşehir Belediyesi’nin

hayata geçirdiği ve kısa sürede iyilik seferberli-
ğine dönüşen Başakşehir’de iyilik Zamanı (BiZ)
projesi kapsamında ‘engelsiz tim’ oluşturuldu.
ekipler, Başakşehirli engelli vatandaşları dep-
reme karşı bilinçlendirmek için harekete geçti.
Olası bir depremde can ve mal kayıplarını en
aza indirmek amacıyla yola çıkan engelsiz Tim,
ilk etapta ilçe genelindeki 104 görme engelli
vatandaşın evinde eşya sabitleme çalışması
gerçekleştirilmeye başladı.

Tedbir hayat kurtarır

engelsiz Tim ekibinde yer alan Boğaziçi Üniver-
sitesi kandilli rasathanesi Gönüllü Temel Afet
Bilinci ve Yapısal Olmayan Tehlikeleri Azaltma
eğitmeni (YOTA) Dilek ergen, "tedbir hayat kur-
tarır" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi. Aile-
lere deprem anında yapılması gerekenler
konusunda bilgi verdiklerini söyleyen ergen,
"Ziyaretlerimiz sırasında vatandaşlara deprem
öncesinde kendi önlemlerimizi alabileceğimizi
ifade ettik. Bu bağlamda yapılacak ilk iş evler-
deki hareketli eşyaların sabitlenmesi. Biz de
proje kapsamında hareketli eşyaların sabitlen-
mesini de sağladık” diye konuştu.

Güvenli ev için tavsiyeler

engelli birey veya ailelerinden gelen talepler
doğrultusunda harekete geçtiklerini belirten
ergen, “Teknik arkadaşlarımızla beraber tespit
ettiğimiz eşyalarda neler yapmamız gerektiğine
bakıyoruz. L profiller ile dolapların montajını
gerçekleştirerek dolap kapaklarına kilit takıyo-
ruz. Ailemizin güvenli yaşam alanını oluştur-
duktan sonra evden ayrılıyoruz"
değerlendirmesinde bulundu.
eşya sabitleme noktasında tavsiyelerde de bu-
lunan Dilek ergen, "Bunun için ağırlıkları ve öl-
çülerine göre uygun profiller kullanılması
gerekiyor. Daha sonrasında kütüphanelerimiz
varsa, kitaplıklarımız varsa bunların önüne eğer
kapaksızsa gergi raflar kullanılabilir. kapaklı
raflarımıza çocuk güvenlik kilitleri diye tabir et-
tiğimiz yöntemler de kullanılabilir. Ancak dolap-
ların içerisine kaydırmaz örtüleri
yerleştirebiliriz. Yer değişikliği yaparak bile
önlem alabiliriz” ifadelerini kullandı.

Sağlıkta çıta yükseldi
Esenyurt Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz olarak verdiği Evde Sağlık hizmetinde çıtayı
yükseltti. Bu hizmetten faydalanan vatandaşların sayısı önceki yıllara göre büyük artış
gösterirken, 2020 yılı içerisinde 6 bin 577 vatandaş Evde Sağlık hizmetinden yararlandı

ESENYURT Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürlüğü-
nün, ücretsiz olarak ver-

diği Evde Sağlık hizmetiyle ilçede
yaşayan hasta vatandaşlar, evle-
rinde tedavi edilmeye devam ediyor.
Yeni dönemde, 7 gün ve 24 saat bo-
yunca hizmet vermeye başlayan bi-
rimden faydalanan hasta sayısı da

önceki yıllara göre artış gösterdi.
Hizmet kalitesini artırarak çalışma-
larını sürdüren Evde Sağlık Hiz-
metleri birimi, 11 aylık süreçte 6 bin
577 vatandaşı evde tedavi etti. Pan-
demi sürecinde yatağa bağlı, yaşlı
ve hasta vatandaşları yalnız bırak-
mayan birim, Kasım ayı içerisinde
ise destek talebini ileten 969 vatan-

daşa, aynı gün içerisinde dönüş ya-
parak, sağlık teknikerleri aracılığıyla
serum, iğne ve pansuman gibi sağ-
lık hizmetlerini ücretsiz olarak
sundu. Evlere yapılan ziyaretlerde
steril kıyafetler giyen ekipler, ayrıca
hastalara ilaç kullanımı, hijyen ku-
ralları, yeme-içme alışkanlıkları gibi
çeşitli konularda bilgilerde veriliyor.

Jeolog Prof. Dr.
Naci Görür

DHA



T urkcell, insana fayda sağlayan tekno-
loji odaklı projeleriyle engelli bireyle-
rin de hayatına dokunmaya devam

ettiğini duyurdu. ‘Engel Tanımayanlar’ çatısı
altında Turkcell, engelli bireylerin sosyal bari-
yerleri aşarak sosyal hayatın her alanına eşit
ve tam katılmalarına katkıda bulunmak ve
fırsat eşitliği sağlamak amacıyla birçok farklı
çözüm sunuyor. Turkcell Genel Müdürü
Murat Erkan, engelli bireylerin sosyal hayata
eşit ve tam katılımını sağlamak amacıyla
önemli projeler hayata geçirdiklerini söyleye-
rek şöyle devam etti: “Turkcell olarak geliştir-
diğimiz teknolojilerle insanların hayatını
iyileştirmek en büyük amaçlarımızdan biri.
Aynı şekilde engelli bireylerin sosyal bariyer-
leri aşmalarına destek olmak ve fırsat eşitliği
yaratma hedefiyle farklı alanlarda çalışmalar
yürütüyoruz. Kurumsal Sosyal sorumluluk
projelerimiz ve erişilebilir uygulamalarımız ile
insanlarımızın hayatlarına dokunabiliyor ve
onlara ilham verebilmek adına hayata geçir-
diğimiz projeler ile bir kişinin bile hayatında
fark yaratıyorsak ne mutlu bize. Türkiye’nin
Turkcell’i olarak sosyal sorumluluk projeleri-
mize hız kesmeden devam edeceğiz.”

10 bin öğrenciye imkan

Turkcell’den edinilen bilgilere göre, “Turk-
cell’in projeler arasında yer alan Hayal Orta-
ğım, İçimdeki Hazine, Yüz Yüze, İşaret
Dilim gibi dijital servislerin yanı sıra Engelsiz

Eğitim Programı, Engelsiz Spor, Turkcell Di-
yalog Müzesi, Engelsiz Akademi, Engelli
Sporuna Destek gibi projeler de bulunuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2015 yı-
lından bu yana yürütülen Engelsiz Eğitim
Programı sayesinde bugüne dek 120’ye yakın
işitme, görme ve zihinsel engelli okulunda
açılan donanımlı teknoloji sınıfları ve müzik,
görsel sanatlar vb. meslek atölyeleri ile 70
bine yakın öğrenciye ulaşıldı. Engelsiz Spor
ile Türkiye genelinde okullara yapılan yatı-
rımlarla 10 bine yakın engelli öğrenciye
imkan sunuldu. Özellikle pandemi döne-
minde engelli birey ve ailelerin uzaktan eği-
timi konusunda Engelsiz Akademi aracılığı
ile eğitimlere hız kesmeden devam edildi.”

Otizmli çocuklar unutulmadı

Turkcell, “‘İçimdeki Hazine’ projesinin mobil
uygulama ve özel eğitim sınıflarında şimdiye
yaklaşık 60 bin otizmli öğrencinin gelişimine
destek sağlandı. Türkiye’nin dört bir yanın-
daki otizmli çocukların eğitimine destek olan
projenin mobil uygulamasında; çocuk psiko-
logları ve eğitmenler eşliğinde geliştirilen eği-
tim içerikleri ile çocukların zihinsel,
davranışsal ve duygusal gelişimlerine destek
olmanın yanı sıra, aileler ve özel eğitim öğret-
menleri için de anlık rapor ve bilgilendirici
içerikler sunuluyor. Proje kapsamında Milli
Eğitim Bakanlığı’na bağlı 18 ildeki okulda
Turkcell’in kurduğu 21 adet İçimdeki Hazine

özel sınıflarında 3 bine yakın otizm spektrum
bozukluğu veya öğrenme zorluğu yaşayan
çocuğun eğitimine destek olunuyor. Bu okul-
larda öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda
mimari donanım, çeşitli eğitim materyalleri
ve tabletler bulunuyor. Bu eğitim materyal-
leri, alıcı ve ifade edici dil gelişimi, öz bakım
becerileri, büyük-küçük kas gelişimi, sosyal
ve bilişsel becerilerini geliştirmek üzere özel
tasarlanmış malzemelerden oluşuyor. İçim-
deki Hazine eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı
işbirliği ile EBA üzerinden de öğrencilerin
erişimine açılmış durumda” bildirdi.

Görüntülü çağrı merkezi 

Turkcell’den yapılan açıklamalara göre,
“Görme engelliler için geliştirilen ‘Hayal Or-
tağım’ mobil uygulamasıyla 250’den fazla
film için anlık sesli betimlemeye ve 30’dan
fazla kapalı alan navigasyon desteğine, bin-
lerce sesli kitaba, eğitime ve haberlere ulaşım
imkanı sunuluyor. Yazılanı ve söyleneni anlık
olarak işaret diline çeviren İşaret Dilim mobil
uygulamasıyla ise güncel haberlere, kişisel
gelişim ve çocuk gelişimi içeriklerine işaret di-
linde erişim imkanı sağlanıyor. İçimdeki Ha-
zine uygulaması, 100’den fazla eğitim
programı ile otizmli çocukların eğitimlerine
destek olurken, her üç uygulama da tüm
operatör kullanıcılarına açık ve ücretsiz ola-
rak sunuluyor. Tüm bunlara ek olarak işitme
engelli müşterilerin iletişimlerini kolaylaştır-

mak için hayata geçirilen ‘Yüz Yüze Müşteri
Hizmetleri’ kanalında ise aylık 2 bin işitme
engelli müşteriye görüntülü çağrı merkezin-
den hizmet veriliyor.” DHA
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alTernaTif Bank,
mevduatını avantajlı
faiz oranlarıyla de-

ğerlendirmek isteyen müşteri-
leri için sunduğu VOV
Hesap’a altını da eklediğini
duyurdu. Altınını banka gü-
vencesiyle değerlendirme ve
vade beklemeden diledikleri
zaman çekebilme avantajı

sunan Altın VOV Hesap’ın,
yüzde 0,70’e varan cazip faiz
oranıyla açılabildiği aktarıldı.
Altın VOV Hesap’tan en düşük
200 gram, en yüksek 2000
gram altına denk gelecek mev-
duatı olanların, ilk 90 gün hoş
geldin faizinden yararlanabil-
diği belirtildi. Ürünle ilgili de-
taylı bilgiye bankanın web

sitesinden ulaşılabilirken,
hesap açılışının internet şubesi,
mobil uygulama ve şubelerden
gerçekleştirildiği ifade edildi.

İstediğin zaman
para yatır 

Altın VOV Hesap ile ilgili bilgi
veren Alternatif Bank Satış ve
Pazarlamadan Sorumlu Genel

Müdür Yardımcısı Yeşim Şim-
şek “Altın her dönemde önemli
bir yatırım aracı olarak değer-
lendiriliyor. Biz de banka ola-
rak müşterilerimizin
birikimlerini artırmak için
avantajlı ürünler geliştiriyoruz.
Bu kapsamda Türk lirası,
dolar ve Euro cinsinden mev-
duata cazip faiz oranları sun-

duğumuz VOV Hesap ürünü-
müzü Altın VOV Hesap ile ge-
nişletiyoruz. Birikimlerini altın
üzerinden değerlendirmek iste-
yen müşterilerimiz, mevduatla-
rından altına endeksli kazanç
sağlarken, vadesiz hesapta ol-
duğu gibi diledikleri zaman
para yatırıp çekebiliyor” dedi.
DHA

Altın için VOV Hesap en iyisi

Turkcell, Engel
Tanımayanlar çatısı

altında engelli 
bireylerin sosyal hayata

eşit ve tam katılımına
katkı sağlamayı

sürdürdüğünü açıkladı.
Teknoloji odaklı 
projeler, engelli 
bireylerin sosyal 

bariyerleri aşmasına
yardımcı olarak fırsat

eşitliği sağladığını
duyurdu

TEKNOLOJI DUNYASI
ENGEL TANIMIYOR

Örnek No: 25*

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-
tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belir-
tilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 26/11/2020

1.İhale Tarihi : 05/01/2021 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
2.İhale Tarihi : 04/02/2021 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
İhale Yeri : ÖZ ANADOLU OTOPARKI- CİHANGİR MAH. MEŞRUTİYRET CD. 

NO:66/1 AVCILAR/İSTANBUL - null null / null
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 30.000,00 1   %18 

(İİK m.114/1, 114/3) 
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

77EH301 Plakalı , 2004 Model , FIAT Marka, 
DUCATO 15 VAN 2.0 JTD Tipli ,
PSARHV10DYER4064202 Motor No'lu ,
ZFA24400007240760 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , 
Muhtelif yerlerinde çizikler vardır. Anahtar ruhsatı yoktur.

Alternatif Bank, vadesiz
mevduatın rahatlığıyla vadelinin

faiz getirisini birleştiren VOV
Hesap’ın (Vadesi 

Olmayan Vadeli) kapsamını
genişlettiğini açıkladı. Konuyla

ilgili konuşan Yeşim Şimşek,
“Altın yatırımı için en iyisi VOV

Hesap. Herkesi bekliyoruz” dedi

Turkcell’den yapılan açıklama şöyle
devam etti; “Gaziantep Nuray Tuncay
Kara Bilim ve Sanat Merkezi’nde geçtiği-
miz yıl Zeka Gücü sınıfının açılışı yapıl-
mış ve dünyada bir ilk olan Braille
alfabeli robotik ve kodlama kiti görme
engelli öğrencilere ulaştırılmıştı. Projenin
ilk yılında görme engelli öğrenciler ile
zeka gücü öğrencilerin ortak projeleri de
hayata geçmeye başladı. Görme engelli
bireyler için Arduino temelli ve ultrasonik
sensör yardımıyla geliştirilen projede,
kola takılan bir aparat yardımıyla, etra-
fındaki nesnelerin ne kadar uzakta veya
yakında olduğunun kişiye sesli uyarılar
ile iletilmesi ve böylece nesneyle aradaki
mesafenin algılanması için yardımcı
olunması hedefleniyor.”

Sorunlar
çözülüyor

Turizmin kralı Rus turistler
Turizmin başkenti Antalya’ya Kasım sonu itibariyle gelen turist sayısı 3 milyon 382
bin 485 olarak açıklandı. Turistlerin milliyetlere göre dağılımında ise her zaman
olduğu gibi, yine ilk sırada 1 milyon 474 bin 186 rakamıyla Ruslar yer aldı

Sunduğu sağlıklı ve gü-
venli turizm hizmetleriyle
öne çıkan Antalya, her yıl

olduğu gibi bu yıl da Covid-19'a rağ-
men turistlerin gözde tatil bölgesi
oldu. Her yıl milyonlarca turiste ev sa-
hipliği yapan turizm kenti Antalya,
2019 yılının ilk 11 ayında 15 milyon
37 bin 331 turisti ağırlarken, bu yılın
ilk 11 ayında ise 3 milyon 382 bin 485
turiste hizmet sundu. Geçtiğimiz yıla
oranla, bu yıl Antalya
turizminde yüzde 77
oranında kayıp ya-
şandı. Antalya'ya
2016'da 6 milyon 318
bin 191, 2017'de 9 mil-
yon 876 bin 985,
2018'de 12 milyon 882
bin 643, 2019'da 15
milyon 37 bin 707 tu-
rist gelmişti. Bu yıl
gelen turistlerin milli-
yetlere göre dağılı-
mında ise ilk sırada 1

milyon 474 bin 186 rakamıyla Ruslar
yer alırken, sıralama şu şekilde devam
etti: Ukrayna 555 bin 954, Almanya
341 bin 217, İngiltere 209 bin 673,
Polonya 87 bin 574. Antalya'ya bu
yılın Kasım ayında ise sadece 105 bin
856 turist geldi. Bu rakam 2016'da
140 bin 93, 2017'de 151 bin 897,
2018'de 281 bin 943, 2019'da ise 340
bin 834 olarak kaydedilmişti. Kasım
ayında gelen 105 bin 856 turistin mil-

liyetlere göre dağılımında da ilk sırada
71 bin 607 rakamıyla yine Ruslar yer
alırken, sıralama şu şekilde gerçek-
leşti: Almanya 5 bin 732, Ukrayna 5
bin 648, Polonya 3 bin 578, Kazakis-
tan 3 bin 21.

En hazin Kasım ayı

Rakamları değerlendiren Antalya
Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı
ve NBK Touristik Genel Müdürü

Recep Yavuz, korona
virüs ikinci dalgasının
Kasım ayı itibariyle ka-
busu yaşattığını belirte-
rek, “Her alanda olduğu
gibi turizmi de olumsuz
etkiledi. Korona virüsün
gittikçe tehlikeli boyut-
lara ulaşması ile bu yılın
Kasım ayı geçtiğimiz
Mart-Nisan günlerine
benzedi. Avrupa radikal
kararlarla hareketi kısıt-
lamaya çalıştı” dedi.

Turp hasadı başladı
Türkiye’nin turp ihtiyacının yüzde 70’inin
karşılandığı Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 
tarladan hasat yapılan turplar, çoğunluğunu
kadınların oluşturduğu işçiler tarafından Savrun
Çayı'nda yıkanarak temizlenip paketlendikten
sonra Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor

Yöre ekonomisine önemli katkı
sağlayan ve halk arasında “kırmızı
altın” olarak adlandırılan turp ha-

sadında yeni sezon başladı. 5 ay süren hasat
sezonu boyunca ilçe ekonomisine yıllık 100
milyon TL katkı sağlayan turp hasadında yak-
laşık 6 bin kişi istihdam ediliyor. İlçede bulunan
Savrun Çayı üzerine kurulu turp yıkama ve pa-
ketleme havuzlarında yıkanıp paketlenen turp-
lar başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi
büyükşehirler olmak üzere Türkiye'nin dört bir
yanına gönderiliyor. İlçe ekonomisi açısından
“bacasız fabrika” olarak da adlandırılan turp
tarladan sofraya zahmetli bir yolculukla ulaştı-
rılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlada başlanan
hasat işlemi şehrin merkezinden geçen Savrun
Çayı üzerinde kurulu havuzlarda devam 
ediyor” ifadelerini kullandı.

İhracat iyi gidiyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,” İhracatımız
Kasım ayında, pandemi ve takvim etkisiyle geçen
yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,95 oranında
azalarak 16 milyar 88 milyon dolar; ithalatımız
ise yüzde 16,07 artışla 21 milyar 158 milyon
dolar olmuştur” dedi

TicareT Bakanı Ruhsar Pekcan
Kadım ayı ihracat rakamlarını ve
dış ticaret hacmine ilişkin açıkla-

mada bulundu. Pekcan, “İhracatımız Kasım
ayında, pandemi ve takvim etkisiyle geçen yılın
aynı ayına kıyasla yüzde 0,95 oranında azala-
rak 16 milyar 88 milyon dolar; ithalatımız ise
yüzde 16,07 artışla 21 milyar 158 milyon dolar
olmuştur. Kasım'da dış ticaret hacmimiz de
yüzde 8,05 artarak 37 milyar 246 milyon dolar
olarak gerçekleşirken, ih-
racatın ithalatı karşılama
oranı yüzde 76,0; altın
hariç karşılama oranı ise
yüzde 86,3 olmuştur”
dedi. Ülke ekonomisinin ,
3'üncü çeyrekte yüzde 6,7
büyüyerek verisi açıkla-
nan en hızlı büyüyen ülke
olarak pozitif ayrıştığını
bildirdi.
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S
on kırk yılda neler değişti?
Son kırk yılda küresel, bölgesel ve ülkemiz 
ekonomik, politik, askeri ve sosyal ilişkiler de ki

değişiklik yaşamı etkiledi.
İçinde bulunduğumuz ekonomik sistem kendine 

muhalif güçler ile inşa sürecindeki ülkelerin varlığı 
nedeniyle uygulamada değişikliklere gitti.

Neyin nesidir bu sistem?
İktidar ve güç, kapitalizmin mali sermayesi ve 

tekelciler tarafından belirlenmekte.
Kapitalizm günün teknolojik ve sanayi gelişimini 

yanına yedekleyerek insana yani topluma odaklı gelişim
değil kendine odaklı hep ben diyen gözünü kar hırsı 
bürümüş zihniyettir.

Çıkarları için insan ve doğanın hiçbir önemi yok.
Gerektiğinde savaşlar çıkarıp yüzler, binler hatta

milyonlarca insan öldürülüp sakat bırakır.
Doğa ve yer altı kaynakları için ağaçlar kesilip

orman katledilirken akarsular kirletilir doğanın
içine edilir.

İnsanları işsiz bırakarak açlıkla ekonomik köle 
haline getirir.

Özellikle ülkemizde 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi
bu dönemin başlangıcı olurken, sistem içinde ise İngil-
tere de M. Teacher, ABD de R. Reagan’ın yönetime 
geçmesiyle yeni muhafazakarlar sisteme hakim olmaya
başladı; ekonomide Milton Friedman başkanlığında
monetarist bir politika ortaya konuldu.

Soğuk Savaş çılgınlığı hat safhaya vardı.
Başta kendi ülkesi olmak üzere sisteme bağlı

ülkelerde gümrük muafiyetleri yasası çıkartarak 
ihracat ve ithalatı kolaylaştırdı.

Kamu kurumlarını özelleştirmeye açtı.
Çalışanların sendikal örgütlenmesini kısıtladı.
Kamu veya özelde aynı işyerinde taşeron çalışmasına

izin verdi.
Gelişmekte olan ülkelerde askeri darbelerle 

kendilerine yakın grupları başa geçirildi.
Bu ülkelerde sendikal ve demokratik haklar 

yasaklanıp insanlık ayaklar altında çiğnendi.
Toplum “sessiz filmin sessiz seyircisi” haline alırken,

iktidar kendine özgü parti, dernek ve “dönme” aydın
yarattı.

Kapitalist emperyalizmin “eşitsiz gelişim yasası”
küremiz içinde en ücra yere kadar yayıldı.

Kalkınıyoruz, büyüyoruz tantanaları aslında birileri-
nin daha fazla zengin olurken çoğunluk daha fazla 
yoksullaşmaya doğru hızla yol almakta.

Alın teriyle çalışan değil gayri meşru yollarla kara
para zenginleri devlet eliyle sanayici ve tüccar yapıldı.

Toplum ve onun önderleri, aydınlar, demokratlar 
işsizlik, sürgün, sorgu, işkence, cezaevleri, idam, ölüm
ve baskı şiddetle terbiye edilmeye çalışıldı.

Kişisel çıkar peşinde olanlar korkaklar, pısırıklar 
ve asalaklar döndü, “dönek” ve “düşkün” oldu.

1980 lerin sonunda Soğuk Savaşın yeniği “inşa
sürecindeki ülkeler” oldu. Bu ülkelerde hızla geriye
dönüş başladı.

1990 larda yaşanan ekonomik bunalım özellikle
ABD de özelleştirmeler durdurulup devlet korumacılığı
başladı. Dış alımda sınırlamalar getirilip ülkesindeki
üreticiyi korunmaya aldı. Fakat diğer ülkelerin 
korumacılık yapmasına karşı çıktı.

Soğuk Savaş döneminde “şeytanla bile ittifak yapa-
rım” diyen zihniyet inşa sürecindeki ülkelerin iktidarla-
rının yıkılmasıyla ittifak edip destek verdikleri kendine
karşı cephe açtı. Dün besleyip silahlandırdığı destekle-
dikleri kişiler bugün namlularını kendine doğrultu.  

Dün özelleştirme ve gümrük muafiyetleri yasalarını
destekleyenler bugün yaşanan küresel krizin etkileri ne-
deniyle zarar ve iflas eden kurumları kamulaştırdı,
yerli üreticileri korumak amacıyla dış alımı sınırladı.

Ülkemizde özelleştirme hızlanırken taşeron 
çalışanlara sosyal güvenlik ve sendikal örgütlenmesini
engellemekte.

Sanayici küçük üretici dış alımlar nedeniyle üretim
yapamaz hale geldi. Dertlerini anlatan üreticilere
“ananı da al git” denildi.

12 Eylül 1980 de yapılan cezaevi ve adliyeler 
yetersiz kalıp yeni adliye ve cezaevleri yapılmakta.

Dün devletin ve iktidarın muhalifleri izlenip dinlenir-
ken, bugün vatandaşların tümü gözetlenip dinlenmekte.

Dün kitap ve dergiler basıldıktan sonra yasaklanır-
ken, günümüz de yazım aşamasındaki kitap ve yazılar
yasaklanmakta.

Askeri vesayet altında tutulan toplum, günümüzde
“tek adam”, “tek düşünce” baskısı altında 
susturulmakta. 

Dün işsiz kalan aç kalırdı, bugün devlet işsizliği teş-
vik etmekte; çünkü vatandaşlarına sadaka dağıtmakta.

Dün tarımda kendine yeten bugün dış alım yapan
olundu.

Dün 40 milyon vatandaşın 3 milyonu sendikalıyken
bugün 83 milyonun 3 milyonu sendikalı.

12 Eylül 1980 Askeri Faşist Darbenin zihniyeti mu-
halefete ve eleştiriye tahammülü yoktu, bugünde devleti
yönetenler muhalefete ve eleştiriye tahammülü yok.

İktidara, güçlüye yaranan tatlı su balıkları her
zaman olduğu gibi bugünde var, çıkarları için dönenler
ve düşkünler “yetmez ama evet” demekte.

Dün insani değerlerimizi birlikte koruduğumuz 
dost bildiklerimiz bugün kişisel çıkarları için ortak 
değerlerimizi çiğnemekte.

Dünden bugüne doğa ve toplum değerleri hızla 
erozyona uğramakta.

2019 yılı sonundan beri salgın hastalık covid-19 
küremizin her tarafına yayıldı. 

Devleti yöneten egemen sınıf çalışan çalışmayan
yurttaşından birçok adla vergi almakta. Anayasa da
devlet yurttaşını savaşta ve barışta, hastalıkta ve sağ-
lıkta koruyup kollamakla görevli. Yurttaş üstüne düşeni
yaparken devleti yönetenler sorumluluklarının 
bilincinde mi? 

Yurttaş açlık ve ekonomik sıkıntılar içindeyken 
bir de “pandemiyle” mücadele etmekte.

Devleti yöneten egemen güçler ne yapmakta, dünden
bu güne değişen bir şey var mı?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akdeniz'de Türk gemisinde yapılan hukuksuz arama üzerinden hükümeti
eleştirdi. "Şu soruya hala cevap alamadım" diyen Kılıçdaroğlu, "Gemimizde arama yapılırken 5
saat Türkiye Cumhuriyeti'nden haber yok. Neden ulaşamadılar?" ifadelerini kullandı

DEMOKRAT Parti Genel
Başkanı Gültekin Uysal'ı
ziyaret eden CHP lideri

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarda
bulundu. "Medyanın özgür olması
lazım. Yandaş medya diye bir kav-
ramın olmaması lazım" diyer Kılıç-
daroğlu, "Ahlaki olarak da
demokratik olarak da bu tür kav-
ramlardan Türkiye'nin kurtulması
lazım. Sözünü ettikleri hukuk re-
formu bu galiba. Yasaları beğenme-
dikleri medya organları üzerinde
acımasızca uygulamak, söylemek
istedikleri hukuk reformu bu galiba.
Türkiye'yi biraz daha geriye götür-
mek. Ne yaparlarsa yapsınlar Tür-
kiye'ye demokrasiyi, hukuku
getirmeye kararlıyız dostlarımızla
beraber" ifadelerini kullandı. 

TSK'ya ihanetti

Tank Palet Fabrikası tartışmalarına
da değinen Kılıçdaroğlu, "Katar or-
dusuna TSK'nın en önemli fabrika-
sının 0 bedelle verilmesini asla
kabul edemeyiz. Arkasında kim
olursa olsun, kimi arkalarına alır-
larsa alsınlar, Tank Palet fabrikası-
nın Katar ordusuna peşkeş
çekilmesi Türkiye Cumhuriyeti dev-
leti ve ordusuna ihanettir. 1 dolar
almadılar. Bunu gündeme getirme-
mizden rahatsız oluyorlar" dedi.
Akdeniz'de Türk gemisine yapılan
baskını da değerlendiren Kılıçda-
roğlu, "Sorun yok diyor. Ne sorunu
yok? Erdoğan'ın sorundan haberi

yok. Emin olun Erdoğan'ın ve arka-
daşlarının sorundan haberi yok.
Gemimizde arama yapılmadan
önce 5 saat Türkiye Cumhuriye-
ti'nden haber alınamıyor. Her şey 1
kişiye bağlanmış, ona ulaşabilirsen
karar alabiliyorsun. Şu soruya hala
cevap alamadım. Gemimizde

arama yapılırken 5 saat Türkiye
Cumhuriyeti'nden haber yok.
Neden ulaşamadılar? 4 saatte ula-
şamadılar arama yapacağız diye
Roma Büyükelçisini arıyorlar.
Neden çünkü herkes bir kişiye bağlı
ona ulaşamazsan hiçbir şey yapa-
mıyorsun" açıklamasını yaptı. 

Tam 5 saat neden
haber alınamadı?

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

Değişen ne?

C umhurbaşkanı Erdoğan, AK
Parti Genel Merkezi'nde düzen-
lenen 'Türk Kadınının Seçme ve

Seçilme Hakkını Elde Etmesinin 86’ncı
Yıl Dönümü' programında konuştu. Ka-
dına yönelik şiddetin engellenmesi konu-
sunda hassasiyet gösterdiklerini belirten
Erdoğan, "Her durumda kadınları koru-
maya alıyoruz. Bugün kadın hakları bo-
razanlığı yapanların kadını insan olarak
bile kabul etmediği kültürel geçmişten
geldiklerini unutmadık. Aynı dönemde
bizim toplumumuzda kadın devletin ku-
ruluşundan vatanın savunulmasına, üre-
timden aileye kadar tüm alanlarda en ön
saflarda yer alıyordu. Bizim milletimizin
ataerkil veya anaerkil değil, 'aile erkil' bir
millet olduğunu söylüyoruz. Her insanı-
mız gibi kadınların da onurunun, şerefi-
nin korunmasını sağlamak devletin
vazifesidir. Aileye yapılan her saldırı ve
tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış
sayıyoruz. Zulüm kime yapılırsa yapıl-
sın, şiddet kime yönelirse yönelsin, cina-
yetin faili ve maktulü kim olursa olsun,
ayrımcılık kime uygulanırsa uygulansın
karşı çıkılması ve mücadele edilmesi ge-
reken bir kötülüktür. Kimse kimsenin
mülkü olmadığı gibi kadının da kimse-
nin malı sayılması ve layüsel davranış-
lara maruz kalması kabul edilemez. İster
terörist olsun ister siyasetçi. Kadının
maddi ve manevi haklarını hedef alan
herkesin karşısına dikilmek, insan olarak
boynumuzun borcu ve Cumhurbaşkanı
olarak görevimizin gereğidir" dedi. 

Hepsinde imzamız var

Türkiye'de çevre gibi, kadın gibi, çocuk
gibi konularda konuşan, sürekli eleştiren
bir kesim olduğunu dile getiren Erdo-
ğan, "Çevre derler, Türkiye'de çevrenin
korunması adına ne yapılmışsa bizim
dönemimizde yapılmıştır. Kadın derler,
siyasetten iş dünyasına kadınları bugün

bulundukları yere getiren adımları biz
attık.  Bunların geçmişinde falan bunlar
yok. Biz attık. Çocuk derler, eğitimden
istihdama çocuklarımıza güvenli bir ge-
lecek bırakmak için gece gündüz biz ça-
lıştık. Engelli derler, eğitimden istihdama
bu kardeşlerimizi hayata katacak tüm
düzenlemelerde bizim imzamız var" diye
konuştu. 

40 takla atan bunlar değil mi?

"Tacize uğrayan her kadını nasıl koru-
yorsak inancı ve kıyafeti yüzünden ay-
rımcılığa maruz kalan kızlarımızı
korumak da bizim için görevdir" diyen
Erdoğan, "CHP'de tecavüzcülere sessiz
kalan zihniyetin kadın hakları konu-
sunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz.
CHP'de kendi mensuplarını bile isyan
ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniye-
tin kadın hakları konusunda söyleyecek
hiçbir sözü olamaz. Belediye başkanları-
nın, belediye başkan yardımcılarının
aşağılık kabahatlerini örtmek için 40
takla atan bunlar değil mi? Senin teca-
vüzcün kötü benimki iyi, senin tacizcin
kötü benimki iyi, senin ahlâksızın kötü
benimki iyi kadar iğrenç bir anlayış yok-
tur. Bay Kemal, senin milletvekilin aske-
rime hakaret edecek, senin ağzından
bununla ilgili olumsuz ifade çıkmaya-
cak. Bu millet seni affetmeyecek. Haka-
ret edilen ordu ve onun her mensubu
birer mehmetçiktir. Biz mehmetçiğimizi
size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz" ifa-
delerini kullandı. 

Pişmiş kelle gibi sırıtıyor

CHP'ye karşı eleştirilerini sürdüren Er-
doğan, "İşte daha geçenlerde gördünüz,
cenaze namazında bile bu ahlâksız, ter-
biyesiz adam yanında birisiyle konuşur-
ken pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Yahu bu
milletin değerleri, kutsalları var. Siz bu
kutsallara karşı bu denli ahlâki olmayan

yollara tevessül edemezsiniz. İnanıyo-
rum ki ilk seçimlerde bunlar çok daha
büyük bir dersi Allah'ın izniyle alacaklar.
Bunun kadar, bunlar kadar yalanı rahat
söyleyen bir siyasetçiyi ben tanımadım.
Akşam yalan, sabah yalan. Bir doğru
konuş be, bir dürüst konuş. Tank Paleti
Fabrikası'yla ilgili her şeyi vesikalarıyla
ortaya koyduğumuz halde hala bunu
konuşuyor. Buradan ekmek çıkmaz, bo-
şuna konuşma. Zira buradan tamamıyla
her yönüyle zarar eden bir Tank Palet
Fabrikası varken, şimdi buraya BMC ile
ortak faaliyette olan Katar'ın kalkıp da
burada yaptığı yatırım ve cepten her-
hangi bir şey çıkmadan, buranın hep re-
növe edilmesi, hem restore edilmezi,
makinelerin A'dan Z'ye yenilenmesiyle,
bu fabrika kendimize ait tankların bakım
onarımlarından tutun, yeni atılacak atı-
lımlarda da çok ciddi bir yatırım olarak
ortaya çıkmıştır ve böyle de yoluna
devam edecektir. Bak Bay Kemal, biz bu
akşam ta 20 yıl önce başlanmış olan bir
opera binasının açılışını yapıyoruz.
Bizim icraatimizin ulaştığı yere sizin ha-
yalleriniz bile ulaşamaz. CHP'li hanım
kardeşlerimize, Türkiye'deki tüm kadın-
lara sesleniyorum, partisindeki taciz ve
tecavüz furyasına sessiz kalan hatta her
hadisenin üzerini örtmeye çalışan,
önüne gelene hakaret eden bu zata ve
partisine ilk fırsatta unutamayacakları
bir ders verin" çağrısını yaptı. 

AİLEYE SAHİP
ÇIKACAĞIZ

Konuşmasında İstanbul Sözleşme-
sine de değinen Erdoğan, "İnancı-
mız ve kültürümüzle ilgisi olmayan
birtakım yanlış uygulamaları ve
adetleri, aile kurumunu yıkmak için
kullanmaya kalkanların sinsi oyun-
larına gelmeyeceğiz. İstanbul Söz-
leşmesi başta olmak üzere bu
çerçevede zaman zaman yaşanan
tartışmaların işin özünden ziyade
hala süren yanlış uygulamalarla il-
gili olduğunu düşünüyorum. Kimi
yanlışları düzeltirken kimi yanlış-
lara yol açacak savrulmalara mey-
dan vermeyeceğiz" dedi. 

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya gelen
CHP Genel Başkanı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz halkımız
için en doğrusu en iyisi nerede ise orada olacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı
adayımız belli!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel
Tekin, katıldığı Youtube progra-
mında CHP'nin Cumhurbaşkanı

adayının belli olduğunu söyledi. Gürsel Tekin
bu ismin herkesin kabul ettiği bir isim olduğunu
ifade etti. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel
Tekin, Youtube'da Polemik Haber'in konuğu
oldu.  CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının hazır
olduğunu ifade eden Tekin, "Millet İttifakı'nın
lokomotifi CHP'dir. CHP sorumlu davranmak
zorundadır. Yani sistemin bize dayatmış olduğu
yüzde 50.1 ne yazık ki bunu gerektiriyor. Sayın
genel başkanın buradaki çabası takdire şayan.
Hiç o konuda bir eleştirim yok. Ama CHP'nin
adayı olmaz olur mu? Elbette CHP'nin Cum-
hurbaşkanı adayı var. Ama adayınızı bugünden
ilan etmeye kalkarsanız Millet İttifakı dışında
dahil olabilecek birçok siyasi partinin de önünü
kesersiniz" dedi. 

Kimse merak etmesin

"Yoksa CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır.
Buna emin olun" diyen Tekin, "Ama bu sadece
bizim kendi partimiz içinde, partimizin mutfa-
ğında hepimizin kabul ettiği bir isim. Ama aynı
adayın Millet İttifakı için bugünden kabul
görüp görmeyeceğini bugünden karar verirsek
tam da Cumhur İttifakı'nın isteyeceği tuzağa
düşeriz. Kimse merak etmesin CHP'nin Cum-
hurbaşkanı adayı hazır" ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Başarır'ın 'ordu satıldı' üzerin-
den CHP'yi eleştirdi. Erdoğan, "Bay Kemal, senin milletvekilin
askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olum-
suz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek" dedi. CHP
içerisinde ortaya çıkan taciz iddilarına da değinen Erdoğan,
"ecavüzcülere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda
söyleyecek hiçbir sözü olamaz" eleştirisinde bulundu

BU MILLET SENI 
AFFETMEYECEK
BU MILLET SENI 
AFFETMEYECEK
BU MILLET SENI 
AFFETMEYECEK
BU MILLET SENI 
AFFETMEYECEK
BU MILLET SENI 
AFFETMEYECEK
BU MILLET SENI 
AFFETMEYECEK

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan
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Ö zel ve en çok izlenen, reyting
yapan, reklam alan televizyon ka-
nalları 10 bilemedin 60-70 kişi ile

en güzel işleri yaparken elektrik faturaları-
mızdan, vergilerimizden ve iktidarların em-
rinde olan kamu bankalarının reklamları ile
milyon dolarlık bütçelerin yetmediği ve 17-
25 bin arasında çalışanıyla başta iktidar
yanlılarının ve "hamili kart yakınımdır" de-

nenlerle kadrosu şişirilen TRT'nin 'WORLD'
kanalı yani 'Dünya' isimli kanalında Başkan
Erdoğan'ın "Ulusa Sesleniş'' konuşmasını iz-
lerken verilen haberlerin tersine baktığı-
mızda 2020'yi pandemi zararıyla kapatan
ülkenin 2021'i başta batının olmak üzere ok-
yanus ötesinden geleceği görünen dalgalarla
mücadele edeceğini görmekteyiz.

S-400 füzeleri, Suriye çıkışları, Libya gir-
işleri, Akdeniz, Ege turları, Azerbaycan Si-
haları, Arap Baharı kaçışları gibi bir çok
konuda batının veya okyanus ötesinin hoşuna

gitmeyen çıkışlarıyla eleştirilen ve Ayasofya
başta olmak üzere bir çok konuda ters düşüp
iyiden iyiye uzaklaştığı söylenen Avrupa Bir-
liğinin motor güçlerinden Fransa ve Alman-
ya'nın verdiği sinyallerle bitimine bir aydan

az bir zaman kalan 2020'nin ardından gelen
2021 yılının daha sıkıcı bir yıl olacağını ima
ediyor. TRT WORLD haber diye adeta bir si-
yasi partinin sözcülüğünü yaparken.

Çünkü Başkan Erdoğan'ın ve tayfasının
da katılıp kutladığı ve mazlumların sesi diye
ad verdiği TRT'nin tüm haberleri batıdan ve
okyanus ötesinden geleceği söylenen dalga-
lara karşı açılmaya çalışılan yelken ve şem-
siyelere benziyor.

Veya diğer adıyla şimdiden savunma mevzi
oluşturuluyor denecek türde haber veren bol

kadrolu bütçe yetmez, TRT WORLD ve diğer
kanallarının verdiği haberler.

Bir gazeteci olarak haberlerini izlerken
yaşanacağını düşündüğüm olumsuzlukların
TRT'nin verdiği haberlerle 2020 yılını bir
çok sorunla ve duraklamayla geçiren ülke-
nin 2021 de de rahat olmayacağının özeti
gibidir.

Bunu ABD'nin yeni iktidarının oluştur-
duğu ve Ocak ayında görevi devralacak yeni
yönetiminin verdiği mesajlarından da anlıyo-
ruz dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gibi..

TRT World haberleri...

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, inşaatı tamamlanan Başakşehir Kaya-
başı’ndaki Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Mer-

kezi’nin (ÖZGEM), 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü’nde gerçekleştirilen açılış törenine katıldı. Törende
İmamoğlu’na; CHP Parti Meclisi üyesi Sevgi Kılıç, Avcı-
lar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Başakşehir Bele-
diye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ay ve İBB Genel
Sekreteri Can Akın Çağlar eşlik etti. Saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan
törende, ilk konuşmayı İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Şengül Altan Arslan yaptı. Arslan, ÖZGEM ve aynı yer-
leşkede faaliyete geçen Yuvamız İstanbul Kreşi’yle ilgili
detaylı bilgiler paylaştı.

İçeriği çok kıymetli

Arslan’ın ardından konuşan İmamoğlu, kimliği yönün-
den çok değerli bir tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini be-
lirtti. “Yapı yetmiyor; yapının içeriği çok kıymetli” diyen
İmamoğlu, engelli bireyler ve ailelerine yönelik, çağdaş
dünyanın gereksinimlerine uygun alan yaratmayı amaç-
ladıklarını vurguladı. Merkezin
tüm içeriğiyle faaliyete geçmesinin
kendilerini çok mutlu edeceğini
kaydeden İmamoğlu, şunları söy-
ledi: "Özel gereksinimi olan çocuk-
larına ve vatandaşlarına o
toplumun sağladığı imkanlar, o
toplumun çağdaşlığına işarettir
diye düşünüyorum. Bu manada,
3 Aralık Dünya Engelliler Gü-
nü’nde burayı açıyoruz. İBB ola-
rak; her anımızda, her işimizde,
yaptığımız her çalışmada, bütçe-
den, sahadaki bir yol inşasına ya
da bir yapının organize edilme-
sinden toplumun faydalanacağı
bir imkanın servis edilmesine va-
rıncaya kadar, orada bu kesimleri
hiçbir zaman ıskalamamalıyız.
Engelli bireyler, dezavantajlı grup-
lar, kadınlar, çocuklar: tümüyle bu
bütçeyi yaparken, ‘Acaba biz
bunu ıskaladık mı’ diye dönüp
sorgulamamız gereken unsurlar-
dan birisi. Hatta belki de en ön-
deki grupların başında geliyor
engelli vatandaşlarımız, bireyleri-
miz ve özel gereksinimi olan ço-
cuklarımız."

Yapacak çok işimiz var

Başta otizmli gruplar olmak
üzere, özel gereksinime, gelişime
muhtaç bireylerin, çocukların, il-
gilendiğinde ne kadar gelişim gös-
terdiklerini gözlemlemiş bir kişi
olduğunu belirten İmamoğlu,
“Bizim bu bireyleri, bunca sayıya
sahip bu kitleyi, asla ve asla ihmal
etmememiz gerekir. Bir veri var ki;
özellikle otizmli bireylere, çok ilgi
gösterildiğinde -yanılmıyorsam
ABD’de- yüzde 85 oranında ha-
yata katılabilmelerini sağlayan,
sürdürülebilir bir eğitim verildiğini
görüyoruz. Ne yazık ki bu oranda
biz, çok ama çok gerideyiz. Yapa-
cak çok işimiz var” ifadelerini kul-
landı. 16 bin metrekare alan
üzerine kurulu merkezde hem ni-

telik hem nicelik açısından sıkı bir faaliyet sürecini gör-
mek istediklerinin altını çizen İmamoğlu, “Bütün imkan-
larımızı seferber edeceğiz. ‘Şusu eksik, bu verilmedi, şu
sağlanmadı’ gibi bahaneleri, asla bu tesislerde istemiyo-
ruz. Bütün yöneticilerimizin bu anlamda dikkat vermesi
ve bu şekilde buranın gelişmesini sağlamaları çok de-
ğerli. Hayata katılmak, aynı zamanda sadece bir meslek
değil, onların yeteneklerinin, onların sanatla, başka akti-
vitelerle hayata katılımlarını sağlayıcı birtakım merkezle-
rin bulunması çok özel” dedi.

Yerleşkede kreş de var

Yönetim dönemlerini özel simgelerinin birinin de “Yuva-
mız İstanbul” kreşleri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu,
“Çok önemsiyoruz. ‘150 mahallede 150 kreş’ deyince
duyduğum heyecanı, yönetici arkadaşlarıma şöyle anla-
tıyorum: Düşünsenize; ortalama 100 öğrencili kreşler
açıyoruz. 15 bin çocuğumuzu bir arada. Bu sayıya ulaş-
tığımızda, bir anda 15 bin çocuğa hizmet ediyorsunuz.
Bu çocuklarla birlikte, hep beraber bir etkinliğin hayalini
kurun bakalım. Ne kadar zor olsa da hayali bile muhte-

şem. Düşünsenize; her sene yeni bir 15
bin çocukla buluşuyorsunuz ve onları
en temel eğitim alacakları dönemde, bil-
giyle donatıp, hayata uğurluyorsunuz.
Ülkenin ve şehrin gelişimi açısından
tarif edilir bir şey değil; muazzam bir
şey. Bu yapının içerisinde, fonksiyonel
kullanım açısından kreşi düşünmeleri,
bir kreşi daha kazandırmış olmaları
bizim için değerli” ifadelerini kullandı.

Her kesimi kucaklıyoruz

"Engelli bireylerin sıkıntılarını, dertlerini
ve çözümlerini sadece bugün değil, yıl
boyu, her masada dert edinen ve
çözüm üreten bir kurum olacağız"
diyen İmamoğlu, “Bundan asla vaz-
geçmeyeceğiz. Her kurumumuzun, iş-
tiraklerimizin, müdürlüklerimizin en
sıkı danışmanlıklar aldığını biliyorum.
Metrosundan otobüsüne, kaldırımın-
dan kent mobilyalarına varıncaya
kadar her hassas noktada, engelli bi-
reylerin ihtiyaçlarını giderici danışman-
lıklar aldıklarını ve işin uzmanı
insanlarla masada oturup bu işi konuş-
tuklarını gözlemliyorum, takip ediyo-
rum. Bu da beni mutlu ediyor. Her
kesimi kucaklayan bir yönetimiz” diye
konuştu.

Eleştirilere hak verdi

Herkesi yaşanan pandemi sürecine
uygun davranmaya ve tedbiri elden bı-
rakmamaya davet eden İmamoğlu,
“Bu bulaş sürecini en hızlı şekilde aşa-
ğıya döndürme konusunda duyarlı bir
toplum olmalıyız. Sıkı tedbirler almalı-
yız. Heyecana kapılmadan, zor günleri
atlatmanın şartının bu olduğunu unut-
madan, tedbirleri hayatınıza mutlaka
yerleştirin. İstanbul’umuzun eksik
kalan, yarım kalan hiçbir işi olmaya-
cak. Hatalı işler varsa düzelteceğiz.
Doğru işler varsa bitireceğiz. Bundan
sonra da kent lehine, kent adına en
doğru işleri yapma konusunda da var
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”
dedi. Konuşmaların ardından ÖZ-
GEM’in resmi açılışı gerçekleştirildi.

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

365 GUN DERT 
EDINECEGIZ

2021 YILI KISMİ SÜRELİ SATRANÇ AKADEMİSİ VE PİLATES EĞİTİMİ HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye iliş-
kin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/654044
1-İdarenin
a)Adresi :YUKARI MAHALLE BELEDİYE CADDESİ NO:6 (SATINALMA BİRİMİ)

KARTAL/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2162805424 - 2162805503
c) Elektronik Posta Adresi :saadetkun@kartal.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Kısmi zamanlı 13 Kalemden oluşan 2021 yılını kapsayan eğitim 

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

b) Yapılacağı yer :KARTAL BELEDİYESİ ESKİ HİZMET BİNASINDA (SAHİL BİNADA) 
YAPILACAKTIR.

c) Süresi :İşe başlama tarihi 12.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Yukarı Mah.Belediye Cad.No:6 Kartal/İstanbul
b) Tarihi ve saati :29.12.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yöne-
timdeki 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.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan her türlü organizasyon, kurs ve eğitim hizmeti alımı
işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
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 Kartal Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakleri Mü-
dürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıta-
sıyla 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.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1267702)

EĞİTİM HİZMETİ ALINACAKTIR
KARTAL BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ VE İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

İBB, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, Başakşehir Kayabaşı’nda, Özel Gereksinimli 
Bireyler Eğitim Merkezi’ni (ÖZGEM) hizmete açtı. Açılış töreninde konuşan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, “Engelli bireylerin sıkıntılarını, dertlerini ve çözümlerini sadece bugün
değil, yıl boyu, her masada dert edinen ve çözüm üreten bir kurum olacağız” dedi

280 ÖĞRENCİ 
EĞİTİM ALACAK
Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim
Merkezi ÖZGEM’de, gelişimsel
yetersizlik gösteren ve risk grup-
larında yer alan bireylere, ala-
nında uzman kadrolar
tarafından dünya standartla-
rında eğitim, terapi ve destek
hizmetleri sağlanacak.Günlük
280 öğrencinin eğitim ve terapi
hizmeti alabileceği merkezde;
43 eğitimci ve terapist görev
alacak. ÖZGEM’de, özel gereksi-
nimi olan bireylere Rehabilitas-
yon Hizmetleri, Değerlendirme
ve Seans Hizmetleri Ünitesi, İlk-
öğretim ve Destek Eğitim Ünitesi
(7-14 yaş), Erken Çocukluk Üni-
tesi (4-6 yaş) Aile Eğitim ve Te-
rapi Ünitesi ve Kreş destek
hizmetleri verilecek. Konuşma
ve Dil Terapisi, Motor Beceriler
Sınıfı, Fizik Tedavi, Duyu Bütün-
leme Programı, Beslenme ve Di-
yetetik, ÖZGEM’de ücretsiz
sağlanacak desteklerden bir
kısmını oluşturuyor. Erken Mü-
dahale ve Erken Çocukluk Üni-
tesi’nde bulunan Bireysel Eğitim
Sınıfları ve Grup Eğitim Sınıfları-
nın yanı sıra; her yaş grubuna
yönelik oyun odaları ile engelli
bireylerin ortak alanlarda yaşa-
dıkları sıkıntılara çözüm üretile-
cek. İlköğretim Ünitesi, psikolog
desteği ile gündelik yaşama
hazırlanacak.

Kadınlara özel eğitim
Tuzla’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen ‘İşaret Dili’ eğitimine katılan
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, En büyük engelin sevgisizlik olduğunu ifade ederek,
“Tuzla Belediyesi olarak kadınlarımıza yönelik dijital işaret dili eğitimi devam edecek” dedi

TUZLA Belediyesi tarafın-
dan hayata geçirilen yeni
nesil eğitim portalı e-Hadi

online derslerinde ‘İşaret Dili’ eğitim-
leri de vermeye başladığını duyurdu.
İşitme engelli vatandaşlar ile daha
kolay iletişim kurulmasının amaçlan-
dığı dersler ilgi gördü. 21 öğrencinin
katıldığı ilk grup derslerin son gü-
nünde ise 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü’ne özel bir ders gerçekleştirildi.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Ya-
zıcı, online ders başladıktan kısa bir
süre sonra sürpriz yaparak derse ka-
tıldı. Mehmet Akif Ersoy Gençlik Ge-
misi’nde gerçekleştirilen derste
Başkan Yazıcı, öğrenciler ile bir süre
sohbet etti. Öğrenciler ve Başkan Ya-
zıcı hep birlikte,” En büyük engel, sev-

gisizliktir” mesajı verdiler.

Sorunlar çok büyük

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Ya-
zıcı ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’
nedeniyle ‘İşaret Dili’ ile bir mesaj
verdi. Başkan Yazıcı,” Bugün 3 Aralık
Dünya Engelliler Günü. Tuzla Beledi-
yesi olarak kadınlarımıza yönelik diji-
tal İşaret Dili eğitimi başlattık.
Buradaki amacımız işitme engelli va-
tandaşlarımızın sosyal hayatın içinde
daha kolay iletişim kurabilmelerine
olanak sağlamak” dedi. Online ders-
lere katılarak öğrendiği işaret dili ile
işitme engelli komşuları ile iletişim ku-
rabildiğini belirten Hilal Ateş, “Benim
karşı komşum, karı koca işitme engel-
liler. Hem duyamıyorlar hem de ko-

nuşamıyorlar. Onlarla hiçbir şekilde
irtibat kuramıyorduk. Sıkıntıları olu-
yordu elimizden bir şey gelmiyordu.
Şimdi iyi kötü muhabbet etmeye baş-
ladık. Bu beni çok mutlu ediyor. En-
gellilerin yaşadığı sorunlar çok zor.
Onları gerçekten anlamamız gerekti-
ğini düşünüyorum” dedi. DHA



T uzla’da ‘3 Aralık Dünya Engelliler
Günü’ nedeniyle özel bir etkinlik
düzenlendi. Animatörler ve ses sis-

temi ile donatılmış üstü açık bir otobüs, za-
bıta ekipleri ve özel araçlar eşliğinde,
Tuzla’da yaşayan engelli vatandaşların ad-
reslerine gitti. “EngelsizBüs” adı verilen
özel konvoyun sokaklarına geldiğini gören
engelli vatandaşlar büyük bir mutluluk ya-
şarken vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’da
konvoya eşlik ederek engelli vatandaşlara
içerisinde saat ve oyuncakların bulunduğu
bir hediye paketi verdi. Koronavirüs salgını
nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ger-
çekleştirilen tur organizasyonu, Tuzla’da
bulunan 17 mahalleyi gezdikten sonra
sona erdi. Konvoyun hareketi sırasında
market alışverişi yapan bir engelli vatandaşı
gören Başkan Yazıcı, otobüsten inerek ya-
nına gitti. Başkan Yazıcı ve engelli vatanda-

şın karşılaşması sıcak anlara sahne oldu.

Engelleri aşmaya çalışıyoruz

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel
Çocuklar Komisyonu tarafından organize
edilen programa katılan Tuzla Belediye
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”3 Aralık Dünya
Engelliler Günü vesilesiyle bir aradayız.
Biz şimdi, 365 gün birlikte olduğumuz
engelli kardeşlerimiz ile buluşacağız. Ben

bütün dünyadaki engelli kardeşlerimizin
gününü kutluyorum. En büyük engelin
her zaman söyleniyor, ‘İnsanların kalbin-
deki sevgi eksikliğidir.’ Rabbim hem ülke-
mizde hem dünyada bu engeli vermesin.
Yoksa bütün engeller aşılır. Biz de Tuz-
la’da bu engelleri aşmaya çalışıyoruz.
Şimdi engelli kardeşlerimizi ziyaret ederek
pandemide buna engel olmayacak şekilde
kutlayacağız” dedi.

Eren'e piyano çalma sözü

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın
ziyaret ettiği Umut Eren Şahin, "Dünya
Engelliler Gününüz kutlu olsun. Başkanı-
mız ziyaret etti. Sağolsun mutlu etti. He-
diye de almış. Başkanımız bana ‘Nasıl
geçiyor?’ dedi. Ben de ‘İyi’ dedim. Yeni şar-
kılar öğrendiğimi söyledim. O da "beraber
piyano çalalım" dedi. DHA
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
nedeniyle Gönül Elleri Çarşısı’nın

organize ettiği programda üstü 
açık otobüs ve süslenen özel araçlar,

Tuzla’da yaşayan engelli
vatandaşların sokaklarına giderek
unutulmaz bir gün yaşattı. Engelli

vatandaşlar ile buluşan 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi

Yazıcı çeşitli hediyeler vererek, 
"En büyük engel, insanların

kalbindeki sevgi eksikliğidir" dedi

EN BUYUK ENGEL 
SEVGI EKSIKLIGI

İlke DUYAN
İLKELİ KÖŞE

ilkeduyan@gmail.com

Sırat köprüsündeyiz 

Ş üphesiz yaşadıklarımız kadar yediklerimizin de
mutluluğumuz üzerinde büyük etkisi olduğu or-
taya çıktı. Yeterli ve dengeli beslenme bizi mut-

luluğa götürüyor. Hatta bazı beslenme
alışkanlıklarının kişileri mutsuz ettiği bilimsel araş-
tırmalarla da kanıtlandı. Vücutta mutluluk hormonu
salgılatan gıdalar serotonin içeren gıdalar olduğu
artık herkesçe biliniyor.

Bunların en başında ise muz, nar, yazın çilek, ahu-
dudu, böğürtlen ve özellikle kış mevsimi için Allah’ın
bir mucizesi olan kivi geliyor. 

Kivi, tam bir bağışıklık sistemi meyvesidir. 
Antioksidan ve

özellikle C vitamininden oldukça zengin bir 
meyvedir. 

Zaten en fazla C vitaminine ihtiyaç duyduğumuz
kış mevsiminin bir meyvesi olması tesadüf değildir. C
vitaminden zengin bu meyvenin uzmanlar tarafından
ispat edilen vücuda en büyük etkisi ise halk arasında
‘Stres Hormonu’ olarak bilinen Kortizol Hormonu se-
viyesini normale döndürdüğüdür. Kışın kasvetli, zor-
layıcı, hem vücut direnci hem de moral olarak yazın
muhteşem enerjisinin ardından modumuzun düşmeye
başladığı noktada stres hormonunu baskılayarak
mutluluk hormonunu uyardığı uzmanlar tarafından
kanıtlandı. 

Ayrıca hareketsiz kaldığımız bu mevsimde, meta-
bolizmamızı dengeli çalıştırarak kilo almamızı da en-
gelleme özelliğine sahip. Kış mevsiminin bir meyvesi
olması bu sebepten dolayı da tesadüf değil. Allah ta-
rafından bizlere sunulan bir mucizedir kivi. Dünya-
daki pandemi dolayasıyla kivinin bir başka etkisi
daha önem kazandı. 

Korona virüsün vücuttaki en yaygın ve bilenen za-
rarlarından biri de kanın pıhtılaşmasına ilişkin etki-
leri. Bunu önlemek adına eczanelerde son
zamanlarda kan sulandırıcıların kalmadığı, peynir
ekmek gibi satıldığı, aslında kontrollü kullanılması
gerekirken kan sulandırıcılarının bu kadar bilinçsizce
ve korkusuzca kullanılması yarardan çok zarar teşkil
ettiği uzmanlar tarafından bas bas bağrılarak anlatıl-
maya çalışılıyor. Kaş yapalım derken göz çıkarma-
mak adına doğal yollarla kanın pıhtılaşmasını
önleyen en önemli besin maddelerinin başında ise yine
kivinin geldiğini biliyor muydunuz? 

Kivinin vücuda bir başka faydası da kanın pıhtılaş-
masını önlerken kan basıncını dengeleyerek aynı za-
manda kalp sağlığımızı koruyor olması. En hayati
önem taşıyan organlarımıza faydası kanıtlanmış bir
meyvedir kivi.

Dolayısıyla tabiri caizse sırat köprüsünden geçtiği-
miz, korona illetiyle boğuştuğumuz şu günlerde hem
kanımızın doğal yolla pıhtılaşmasını önlemek hem de
yine doğal yolla günlük ihtiyacımız olan C vitaminini
almak, kışın düşen enerji ve moral motivasyonumuzu
yükseltmek adına günde bir porsiyon kiviyi ivedilikle
beslenmemize eklememiz, yiyip, yedirmemiz şart. 

İlkeli Söz; İnsanların da yan etkileri vardır. Bazı-
ları baş döndürürken bazıları da mide bulandırır.

Ülkede adalet 
aramayan yok
Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi'nin açılışında konuşan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan
Hançerli, "Engellilik meselesi aslında eşitlik ve adalet meselesi. Bu ülkede adalet aramayan yok. Ama
en çok hizmet ve olanaklara erişmek için adalete ihtiyaç duyanlar da engelliler" dedi

avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde, bir yıldır
yapımı süren Gülten Nakipoğlu Engelli
Yaşam Merkezi, bugün 3 Aralık Dünya Engel-

liler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen bir törenle
hizmete açıldı. Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal
Çebi, siyasi partilerin ilçe başkanları, engelli dernekleri
başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı.
Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen
açılışta konuşmalar, aynı anda işaret diline de çevrildi.

Takdire şayan davranış

Engelli bireylerin ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıracak
ve sosyal hayata aktif bir şekilde katılmalarına destek ola-
cak merkezin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, "Çağdaş toplumlar, engelli insanların hakla-
rını korumaları ile onları hayata, geleceğe hazırlamaları
ile ölçülebilir. Bu merkezde, engelli bireyler ve aileleri için
sosyalleşme hatta bir dayanışma ve danışma alanı oluş-
turulmuş. Bence olağanüstü bir hizmet. Çünkü top-

lumda engelli bireylerin en çok ihtiyaç duyduğu şey, ha-
yata nasıl tutunacakları, kendilerini yalnız hissettiklerinde
bilgi alacakları alanlardır. Belediye başkanımızın bu has-
sas düşünce ile bu tesisi hazırlaması ve kıymetli Naki-
poğlu ailesinin tesise katkı sunması çok takdire şayan bir
davranış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Eşitlik ve adalet meselesi

Törenin açılış konuşmasını yapan Avcılar Belediye Baş-
kanı Av. Turan Hançerli ise "Burada tüm Avcılar'a hizmet
edebilecek güzel bir tesisin açılışını yapacağız. Bu çalış-
mada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, bağışçı-
mız ve her daim yanımızda olan Hilmi Nakipoğlu'na
teşekkür ediyorum. Engellilik meselesi aslında eşitlik ve
adalet meselesi. Bu ülkede adalet aramayan yok. Ama en
çok hizmet ve olanaklara erişmek için adalete ihtiyaç du-
yanlar da engelliler. Hizmet ve olanak dediğimiz şeyler de
aslında öyle çok büyük şeyler değil. Sokağa çıkabilmek,
eğitim ve sağlık hakkından yararlanmak mesela. Bu mer-
kez bir başlangıç olsun. Bunca zorluklar yaşayan engelli
hemşehrilerime çok daha fazla hizmet ulaştıracağıma
söz veriyorum" ifadelerini kullandı. 

Engelli Yaşam Merkezi; eğitim sınıfları, sivil toplum birimleri, gündüz bakım evi, çok amaçlı sahne,
büyük bir sergi alanı, bina çevresinde yaklaşık 4 dönümlük peyzaj alanın içerisinde çocuk parkı, hobi

bahçesi, spor ve etkinlik alanlarından oluşuyor.

Biz her gün
yanınızdayız

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, ilçedeki özel
eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti. Üner,

"Engelliler Günü bir gün ama biz her gün sizin
yanınızdayız. Siz değerli öğrencilerimize ve ailelerimize

kapımızda gönlümüzde sonuna kadar açık" diye konuştu
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, 3
Aralık Dünya Engelliler Günü’nü ilçede bu-
lunan Çatalca Aile Danışma Gündüzlü

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni, Çatalca Özel
Kayra Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ve
Çatalca Özel Nil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Mer-
kezi’ni ziyaret ederek öğrencilerle birlikte geçirdi. Ziya-
retlerde öğrencilerle ve aileleri ile sohbet eden bir
ihtiyaçları olup olmadığını öğrenen Başkan Mesut
Üner öğrencilerin aldıkları dersler hakkında müdür ve
öğretmenlerden bilgi aldı. Üner yaptığı konuşmalarda
hayatı paylaşmak için hiçbir engel olmadığını ve her
engelin sevgiyle aşılabileceği mesajını verdi.

Kapımız sonuna kadar açık

"Çatalca’mızda hep birlikte hayatı paylaşmak için
engel tanımıyoruz" diyen Üner, "Önemli olan kalp-
lerde engel olmamasıdır çünkü sevgiyle her engel aşılır.
Farklılıklarımız bizi eşsiz ve özel yapar. Bizler ilçe-
mizde hepimiz büyük bir aile olarak birlik ve beraber-
lik içinde engelsiz bir yaşamı sevgiyle sürdürüyoruz.
Engelliler Günü bir gün ama biz her gün sizin yanınız-
dayız. Siz değerli öğrencilerimize ve ailelerimize kapı-
mızda gönlümüzde sonuna kadar açık. Her an ve
daima sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyo-
rum. Bizlere her zaman ulaşabilirsiniz" ifadelerini 
kullandı. 

Becel'i görüntülü aradı

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner’in, Çatalca Aile
Danışma Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
ziyareti esnasında öğrencilere bir de sürprizi oldu. Ça-
talca Kaymakamı olarak görev aldığı dönemde öğren-
cilerle yakından ilgilenen Nevşehir Valisi İnci Sezer
Becel’i görüntülü olarak arayan Üner, Vali Becel ile
öğrencilerin bu anlamlı günde karşılıklı konuşarak
özlem gidermesini ve mutluluk dolu anlar yaşanma-
sını sağladı. Öğrencilerin yaptıkları birbirinden güzel el
emeği çalışmaları da inceleyen Başkan Mesut Üner
öğrencilerle gurur duyduğunu ifade ederek başarıları-
nın devamını diledi. BAHADIR SÜGÜR

Çizgi Koleji’nden
örnek davranış
Silivri’de faaliyet gösteren özel eğitim
kurumlarından Çizgi Koleji, 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü dolayısıyla ihtiyaç sahibi 
engellilere dağıtılmak üzere Silivri Belediyesi
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne 30 adet 
tekerlekli sandalye bağışladı

Müdürlüğüne 30 adet tekerlekli san-
dalye bağışında bulundu. 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü’nde yapılan bağış nede-

niyle eğitim kurumuna teşekkür eden Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, "Böylesine anlamlı bir
günde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze 30
adet manuel tekerlekli sandalye bağışlayan Çizgi
Koleji Sahibi Ulaş Velioğlu'na örnek davranışların-
dan dolayı teşekkür ederim.
Sizlerden aldığımız güçle ilçemizde yaşayan tüm ih-
tiyaç sahiplerine ve özel bireylere destek olmaya
devam edeceğiz" dedi. Çizgi Koleji Eğitim Kurum-
ları sahibi Ulaş Velioğlu ise, Silivri Belediyesi aracı-
lığı ile engelli bireylere destek olma imkanı sağladığı
için Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşek-
kür ederek, "Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın
çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Özellikle sos-
yal belediyecilik anlamında çok güzel hizmetleri var.
Çizgi Koleji olarak bizler de engelli kardeşlerimizin
bu özel gününde onların yanında oluğumuzu his-
settirmek adına Silivri Belediyesi aracılığı ile teker-
lekli bağışında bulunuyoruz. Belediye başkanımıza
ve ekibine çok teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz.”
ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir aradayız. Biz şimdi, 365 gün birlikte 
olduğumuz engelli kardeşlerimiz ile buluşacağız. Ben bütün dünyadaki engelli kardeşlerimizin gününü kutluyorum” dedi.
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B elçika'nın başkenti Brüksel'de koronavirüs
salgınına karşı 22.00 - 06.00 saatleri ara-
sında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Brüksel'de polis, geçen Cuma akşamı, yasağa rağ-
men, kent merkezindeki Steenstraat'ta bir izinsiz
parti düzenlendiği ihbarını aldı. Polis merkezine
yakın konumdaki bir eşcinsel barın birinci katında
düzenlenen yasa dışı etkinliği sonlandırmak için
binaya giren güvenlik güçleri, eşcinsel seks partisi
düzenleyen ve büyük bölümü çıplak olan 25 ki-
şiyle karılaştı. Eşcinsel seks partisine katılanlar
arasında, son dönemde LGBT karşıtı görüşleri
nedeniyle eleştirilen Macaristan Başbakanı Viktor
Orban'ın partisine mensup Avrupa parlamenteri
Jozsef Szajer ile 2 üst düzey Avrupa Birliği (AB)
diplomatının da bulunduğu ortaya çıktı.Seks par-
tisine düzenlenen baskın üzerine pencereden atla-
yarak, yakındaki bir kanalizasyon borusundan
kaçmaya çalışan Macar politikacı, polis tarafın-
dan yakalandı.Kaçtığı sırada elinden hafif şekilde
yaralanan Szajer'in sırt çantasında, uyuşturucu
bulunduğu belirtildi. Üzerinden kimlik olmadığını
söyleyen Jozsef Szajer, polis tarafından gözaltına
alınınca, diplomatik dokunulmazlığı bulundu-
ğunu belirterek karara itiraz etti.

İtiraf etti görevi bıraktı

BBC'de yer alan habere göre, AP'de çoğunluğa
sahip olan muhafazakar Avrupa Halk Partisi
(MEP) üyesi olan Macar politikacı, Salı günü bir
açıklama yaparak, Brüksel'deki "özel partiye katıl-
dığını" kabul ederek,"Partideydim. Polis kimlik
sordu. Yanımda kimliğim olmadığı için AP üyesi
olduğumu söyledim. Polis sözlü uyarıda bulundu
ve beni evime götürdü" diye konuştu. Brüksel'deki
"özel partiye katıldığını" kabul eden Jozsef Szajer
Macar milletvekili görevinden istifa ettiğini 
açıkladı.

Özel hayatı bizi ilgilendirmez

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu (AP) Sözcü-
lüğü ise, konuya ilişkin resmi bir bilgi almadıkları-
nın altını çizerek, kurumun kişilerin özel hayatına
değil parlamentodaki faaliyetlerini takip ettiğini
açıkladık. Parlamento sözcüsü, böylesi bir du-
rumda olası cezanın veya yaptırımın üye devletler
tarafından karar verildiğini ifade etti. DHA
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Amerikalı komutandan virüs uyarısı
ABD Genelkurmay Baş-
kanı Mark Milley, Was-
hington’da Brookings

Enstitüsü’nde yaptığı açıklamada,
koronavirüsün (Covid-19) ve diğer
virüslerin biyolojik silah olarak kulla-
nılabileceğini ifade etti ve bu konuda

kaygıların olduğunu vurguladı. ABD
Genelkurmay Başkanı Mark Milley,
Washington D.C’de bulunan Broo-
kings Enstitüsü’nde soruları yanıt-
ladı. Virüslerin biyolojik silah olarak
kullanılmasının mümkün olup olma-
dığı sorusunu yanıtlayan Milley, “El-

bette ki kullanılabilir. Bu bir kaygı-
dır” ifadelerini kullandı. Mark Mil-
ley, örgütlerin biyolojik silahlar
geliştirerek bunları kullanmalarının
korkunç bir yıkıma neden olabilece-
ğini söyleyerek, “Ayrıca, elinde hiç
silah olmayan örgütlerin biyolojik si-

lahlar geliştirip bunları kullanmala-
rını ve korkunç bir yıkıma neden ol-
malarını hayal etmek hiç de zor
değil” dedi. Mark Milley, bu konuda
mücadele etmenin ve tedbirli olma-
nın gerekliliğini vurgulayarak, “Bu
konuda mücadele etmek ve tedbirli

olmamız gerekiyor. Şu anda devam
eden salgından dersler çıkarmalıyız
ve bu dersleri kendimizi savunmak
için kullanmalıyız. Olası biyolojik
saldırılara karşı da uygulayacağımız
protokol ve prosedürleri hazır hale
getirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

MUHTELİF GÜBRE ALIMI İŞİ AÇIK İHALE İLANI
SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1271317)

Muhtelif Gübre Alımı İşi Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası : 2020 / 687724
1- Üniversitenin
a. Adresi : Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 
b. Telefon : 0 216 483 99 10
c. Elektronik e-posta adresi : tarkan.kutlu@sabanciuniv.edu      
2- İhale konusu hizmetin 
a. Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Gübre Alımı İşi 

40 m3 Yanmış Hayvan Gübresi
40 m3 Yaprak Çürüntüsü
2 KG Toz Yaprak Gübresi
50 Paket ( 50 KG paketlerde ) NPK Gübre 15*15*15

3- İhalenin 
a. Yapılacağı yer : Sabancı Üniversitesi CP Binası No: G021
b. Tarih ve saati : 14.12.2020 Saat: 13:00
c. Son teklif verme tarihi : 14.12.2020 Saat: 13:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

İdari Şartname 
Teknik Şartname ve Ekleri 
Sözleşme Taslağı 
Teklif Mektubu ve Fiyatlandırma Ekleri / İç zarf olarak yer almalıdır 
Tebligat Taahhüt Formu 
Birim Fiyat Teklif Cetveli
Vergi Levhası Fotokopisi
Faaliyet Belgesi 
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 
İmza Sirküleri
SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge
Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge
Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 
Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam

yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti,
maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 
6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üni-
versitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2020 /
687724 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 100 TL ( Yüz Elli Türk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfı-
nın içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden
ödeme alınmamaktadır.
7- Teklifler, ihale için son teklif verme tarih ve saatine kadar, iş günü ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:00)
olmak kaydıyla, Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İs-
tanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Eşcinsellik karşıtı 
Macar parlamenter

Jozsef Szajer, 
eşcinsel grup

seks partisinde
yakalanınca istifa etti

l

l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l
l

Szajer, 1994'ten 2002'ye kadar
macar parlamentosunda Fidesz par-

tisinin grup lideriydi. Daha sonra
Avrupa Parlamentosu'na seçile-

rek siyasi kariyerine Brük-
sel'de devam etti

SiYASi
KARiYERi

Macar vekıl seks
partısınde basıldı

Macar vekıl seks
partısınde basıldı

Macar vekıl seks
partısınde basıldı

Macar vekıl seks
partısınde basıldı

Macar vekıl seks
partısınde basıldı

Macar vekıl seks
partısınde basıldı

Macar vekıl seks
partısınde basıldı

Macar vekıl seks
partısınde basıldı

Macar vekıl seks
partısınde basıldı

Rus seri katil
yaKalandı

Rusya'daki 
Volga Nehri

boyunca 
12 farklı şehirde
toplam 26 yaşlı

kadını öldürdüğü
iddia edilen ve 

'Volga Manyağı'
olarak bilinen seri

katil yakalandı. 
Seri katilde
sorgusunda 

26 kadını
öldürdüğünü 

itiraf etti

rusya'nın konuş-
tuğu 12 farklı şe-
hirde toplam 26

yaşlı kadını öldürdüğü iddia
edilen ve 'Volga manyağı' ola-
rak bilinen seri katille ilgili
yeni gelişme yaşandı. rusya
içişleri Bakanlığı tarafından
yapılan açıklamada, 38 yaşın-
daki radik Tagirov'un rus-

ya'ya bağlı Tataristan'ın baş-
kenti Kazan'da yakalandığını
açıkladı. Sorguya alınan seri
katilin tüm suçlamaları kabul
ettiği ifade edildi. Seri katilin
cinayetlerin büyük çoğunlu-
ğunu 2011 ve 2012 yılları ara-
sında işlediğini açıklayan
Bakanlık, öldürülen 26 kadının
yaşlarının 75 ile 90 aralığında

olduğunu açıkladı. rus bası-
nında yer alan haberlerde,
seri katilin cinayetleri genelde
para için işlediği iddia edilir-
ken, işlenen neredeyse tüm
cinayetlerde maktulleri boğa-
rak öldürüldüğü yazıldı. Sor-
gusu devam eden seri katilin
tutuklanma talebiyle mahke-
meye sevk edileceği bildirildi.

Hong Kong’ta hapis cezası
Hong Kong'da demokrasi yanlısı aktivistleri Joshua Wong, Agnes Chow ve Ivan
Lam, kitlesel protestolara katıldıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı

Çin'in Hong
Kong Özel İdari
Bölgesi'nde de-

mokrasi yanlısı göstericile-
rin düzenlediği protestolara
katıldıkları gerekçesiyle üç
aktivist Joshua Wong,
Agnes Chow ve Ivan Lam,
yasadışı protesto gösterilere
katıldıkları nedeniyle hapis
cezasına çaptırıldı.Üçlünün,
Çin tarafından mecliste
kabul edilen “Güvenlik Ya-
sası’nın” yürürlüğe girme-
sinden önce suç işledikleri
için olası bir ömür boyu
hapis cezası almadıklarına
dikkat çekildi. Aktivistlerden
Wong, 13,5 ay, Chow 'un
10,Ivan Lam'ın da yedi ay
hapis cezasına çarptırıldığı
açıklandı. Çin'in Hong
Kong Özel İdare Bölge-
si'nde demokrasi yanlısı 13
aktivist, geçen yıl suçluların
Çin'e iadesine ilişkin yasa
tasarısına karşı yapılan kit-
lesel protestolardan bazıla-
rını örgütledikleri ve
bunlara katıldıkları gerekçe-
siyle gözaltına alınmıştı.

İnsanlık doğa ile savaşıyor
Birleşmiş milletler (Bm)
Genel Sekreteri Antonio Guter-
res, insanlığın doğaya savaş

açtığını ifade ederek, geleceğin tehlike al-
tına olduğu konusunda uyarıda bulundu.
Guterres, “insanlık doğayla savaşıyor. Bu
intihardır. Doğa her zaman karşılık verir ve
bunu şimdiden artan bir güç ve öfkeyle ya-
pıyor” ifadelerini kullandı. Bm Genel Se-
kreteri Antonio Guterres, insanlık için
geleceğin tehlike altında olduğunu belirte-
rek, insanlığın doğaya verdiği zararları
açıkladı. Guterres, “insanlık doğayla sava-
şıyor. Bu intihardır. Doğa her zaman karşı-

lık verir ve bunu şimdiden artan bir güç ve
öfkeyle yapıyor. Biyoçeşitlilik çöküyor. Bir
milyon türün neslinin tükenme riski var.
ekosistemler gözümüzün önünde yok olu-
yor. Kaosa doğru inişimizin temelinde
insan faaliyetleri var” dedi. Guterres, çölle-
rin yayılmasının, sulak alanların kaybolma-
sının, ormanlaşmanın azalmasının ve
okyanusların plastikle boğulmuş olmasının
insanlığın faaliyetlerinin bir sonucu oldu-
ğunu ifade etti. Guterres, “Hava kirliliği
yılda 9 milyon insanı öldürüyor, bu da mev-
cut pandemiden daha fazla” ifadelerini 
kullandı.
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Soldan Sağa:
1. Güldürü niteliğinde kısa oyun. - Gizli bir şeyi 
açığa çıkarma, yayma. 2. Savaş ve ticaret gemile-
rinin direklerine ve dalyanlarda dikine gömülmüş 
gönderler üzerine gözcülerin nöbet tutmaları için 
yapılmış yer. 3. Çok anlayışlı ve sezgili (kimse). - 
Çok çevik bir köpek türü. 4. Karnından konuşan. 6. 
Başı aşağı gelecek biçimde, tepetaklak. 7. Büyükle-
re mahsus çadır. - Maksat, tasavvur. 8. Viyolonsel. 
9. Anahtar. - Ziya, nur, şavk.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Rus, Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Slo-
ven, Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki 
yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad. - El sıkışma. 
2. Vuraç. 3. Bir şeyin içindeki öz, lüp. - Kasaplık 
hayvanların kesilmiş ayağı. 4. Bisiklet. 6. Yangılı. 7. 
Aktif. - Alt tarafı çan biçiminde genişleyen (etek). 
8. Zor kullanarak, cebren, zecren, metazori. 9. Aşık 
kemiği. - Hazır.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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Sanat dolu
bir akşam

Bir şarkıdan
daha fazlası

Piyanist/klavsenci İklim
Tamkan ile mezzosoprano
Senem Demircioğlu, Jacques
Duphly, Johann Mattheson,
Jules Massenet ve Gabriel
Faure ve Georges Bizet’nin
eserlerinin yer aldığı, baroktan
romantik dönem eserlerine
uzanan bir programla İş
Sanat’a konuk olacak
Seyircisiz olarak kaydedilen konser, bu
akşam 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın
sosyal medya hesapları ve internet si-
tesinden yayımlanacak. İş Sanat’ın
aralık ayındaki diğer etkinlikleri dijital
platformlar üzerinden izleyicilerle bu-
luşmaya devam edecek. İş Sanat
Okuma Tiyatrosu’nda bazı bölümle-
rin seslendirileceği “Othello”, “Ayı”,
“Kuru Gürültü” ve “Bir Yaz Gecesi
Rüyası” 2, 9, 23 ve 30 Aralık’ta; İş
Sanat Masal Tiyatrosu’nun sahnele-
yeceği “Alaaddin”, “Pamuk Prenses ve
Yedi Cüceler”, “Çizmeli Kedi” ve
“Mutlu Prens” 6, 13, 20 ve 27 Ara-
lık’ta; “Bir Tren Kalkar Haydarpaşa
Garı’ndan” başlıklı Nâzım Hikmet şiir
dinletisi 14 Aralık’ta, Yazarının Sesin-
den serisinde Ebru Cündübeyoğlu
“Ferda”, Yavuz Ekinci “Bana İsmail
Deyin” ve Sinan Tuzcu “Böcek” kita-
bıyla 7, 21 ve 28 Aralık’ta; Melihat
Gülses 12 Aralık’ta, Semplice Quartet:
“İyi ki Doğdun Beethoven” 17 Ara-
lık’ta, Iraz Yıldız 22 Aralık’ta, Murat
Karahan ile Yeni Yıl Konseri 31 Ara-
lık’ta sanatseverlerle buluşacak. Tüm
konser ve dinletiler 20.30’da, çocuk et-
kinlikleri ise 15.00’te yayında olacak.
MÜGE YÜCETÜRK

Farklı düetlerle adını duyuran Cem
Şahan, kariyerine tekli şarkılarla
devam etmek için Melodi Müzik eti-
ketiyle solo yayınlayacağı projesinin
ilk ürünü ‘Yak Yüreği’ni tüm dijital
platformlarda dinleyicinin beğenisine
sundu. Sözü ve müziği Sevcan Dalkı-
ran ile Decrat’a (Oğuzhan Salihoğlu)
düzenlemesi Berk Kirtiş ait ‘Yak Yü-
reği’nin mix, mastering’i kısımlarını
Emre Kıral’la Utku Ünsal hazırladı.
Son zamanlarda dünyayı etkisi altına
alan güncel müzik akımları ve etnik
öğeler taşıyan şarkı, Cem Şahan’ın
vokal performansının gücünü, yoru-
munu sergilemesini sağladı.

Video klip ve şarkı dost işi

En sevdiğim şehir dediği İzmir ve
Alaçatı Delikli Koy’la, ünlü Türki-
ye’ye yayılan Efendiler Kulübünde çe-
kilen ‘Yak Yüreği’nin yönetmen
koltuğunda Cem Şahan’ın çocukluk
arkadaşı Okan Boyar oturdu. Dina-
mik ve akıcı görüntülerden oluşan
video klipte, genç şarkıcının oyuncu-
luk konusunda da ne kadar başarılı
olduğu ortaya çıktı. Dostlukta da
aşk’ta da iyi niyetlerimin üst üste kul-
lanılmasıyla geçtiğim bir dönemde
kalemime döküldü mısralar diyen
Sevcan Dalkıran’da, aynı zamanda
şarkının yarısını yazan Decrat gibi
genç şarkıcının eski dostları. Hepsinin
sonunda kötü olmayı isteyip becere-
mediğim, ilahi adalete havale etmek-
ten başka bir şeyin de elimden
gelmediğini anlatılan Yak Yüreği,
Cem Şahan’ın gelecek vaad eden
erkek şarkıcılar arasında yer alacağı-
nın sinyallerini veriyor.

4 Aralık 1995 tarihinde inşaatına baş-
lanan yeni CSO binası tamam-
landı. 62 bin 500 metre kare kapalı

alana sahip 2 bin 23 kişilik konser salonu,
500 kişilik mavi salondan oluşan yeni bina,
yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıla-
cağı törenle hizmete girecek. Dünyanın en
büyük konser salonlarından birisi olacak
yeni CSO binasında, kültür ve sanat tut-
kunlarının yeni adresi olacak. 83 milyon av-
roya mal olan yeni müzik kampüsünün
içinde CSO’nun tarihi binası da bulunuyor.
Başkent'in merkezinde Ankara Kalesi ve
Anıtkabir'in görüş ekseninde yer alan kam-
püs, dünyanın dört bir yanından en saygın
orkestraları ve solistleri ağırlayacak.

Yüzde 40'ı 21 ayda bitti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Bakan Yardımcısı Özgül Özkan
Yavuz ve CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman
ile birlikte, açılış öncesi yeni binayı medya-
nın Ankara temsilcileriyle birlikte gezdi.
Bakan Ersoy, 1826 yılında kurulan
CSO'nun tarihçesi ile ilgili bilgi verdi.
CSO'nun yeni binasının inşaatının 4 Aralık
1995 tarihinde başladığını belirten Bakan
Ersoy, "23 yıl inşaat yavaş gidiyor, yüzde
60'lık kısmı tamamlanıyor. Kalan yüzde
40’lık kısmını da biz son 21 ayda tamamla-
dık ve 4 Aralık'ta temeli atılmıştı, 3 Aralık'ta
da yine anlamlı bir günde hizmete alacağız.
Ama son 21 ayda çok özverili, planlı bir ça-
lışmayla ki bunun 8 ayı pandemi dönemine
geliyor, bazı kısıtlamalar, limitlemeler var,
ona rağmen biz binayı toparladık ve hiz-
mete inşallah hep beraber alıyoruz" dedi.

Tarihi bina restore edilecek

Bakan Ersoy, CSO binasını bir kültür adası
haline getirmeye karar verdiklerini ifade
ederek, "Burası 154 bin 500 metrekarelik bir
alanın içinde. Hemen yanında tarihi CSO
binamız var. Şimdi hızlı bir şekilde tarihi
CSO binamızı da restorasyona alacağız,
onu da aslına uygun şekilde, çok güzel bir
şekilde restore edeceğiz ve bunu da müzik

hayatının içinde tutacağız. Biraz ilerimizde
CerModern var, orası da bir kültür merkezi,
çok amaçlı salonu var, galerileri var, yeme-
içme aktiviteleri var. Hemen karşıda da
opera bela var, biraz gerisinde resim heykel
müzesi var, burayı aslında kültür vadisi ha-
line getirmeye çalışıyoruz. Yani bir konsept
halinde kültürün Ankara’daki merkezi ha-
line getirmeye çalışıyoruz. Şimdi bir kültür
adası yaratıyorsunuz; ama önemli olan
bunları işletmek" dedi.

Türkiye bizim gururumuz

Bakan Ersoy, CSO'da açılışın hemen ardın-
dan konserlerin başlayacağını söyledi.
Ersoy, "Pandemiyle önlemler alınarak yarın

performans gerçekleştireceğiz. Ama pande-
miden sonra hafta içi, hafta sonu çok dü-
zenli konserlere, dünyada ses getiren
konserlere imza atacağız inşallah. Yurt dı-
şından da birçok grubun buraya gelmesini
sağlayacağız. O yüzden, işletim modelini
buraların değiştirdik, bir kamu işletmesi
gibi düşünmeyin, bir özel işletme gibi düşü-
nün ve rekabetçi bir özel işletme gibi. Bu
bizim yurt dışındaki de sesimiz olacak, yani
Türkiye’deki gurumuz, yurt dışındaki de se-
simiz olacak inşallah" diye konuştu. 

Özel yapılanma kurduk

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül
Özkan Yavuz da hem İstanbul'da Atatürk
Kültür Merkezi hem Ankara'da CSO binası-
nın daha verimli kullanılması için çalışma
yaptıklarını kaydederek, "Dünyadaki bütün
örnekleri inceledik, örneğin burası için Paris
Filarmoni’yi inceledik, Atatürk Kültür Mer-
kezi için Lincoln Center gibi merkezleri ince-
ledik ve buranın ayrı bir yönetim şeması
olması gerektiğine karar verdik. Maliye ile de
yaptığımız görüşmeler sonucunda, aslında
biraz işletme mantığı veririmlilik mantığıyla
bizim döner sermaye işletme merkez müdür-
lüğümüzün altında buraya özel bir yapı-
lanma kurduk. AKM için de aynı şekilde. İki
yapı için ayrı ayrı kadro tahsisleri aldık. Bu-
rada 80 kişilik yeni bir ekip kuruyoruz, içinde
eğitim sorumlusundan iletişim sorumlu-
suna, uluslararası pazarlama sorumlusuna
varana kadar kendi ekibinin olduğu bir
mekan kuruyoruz" dedi. Yavuz, CSO'yu
diğer özel sanat kurumlarına da açmak iste-
diklerini kaydederek, "CSO, çocuklar için

yeni bir program başlattı. Amacımız, aile-
lerle birlikte çocukları da buraya çekmek.
Gençler için program başlattı, böyle yeni
programlar yaratıyoruz. İçeride bir sergi me-
kanı yarattık. 6 sanat kurumumuzun etkin-
liklerinin yanı sıra uluslararası alanda da
ilişkiler kurarak kendi festivallerini yaratacak;
örneğin Ankara'da yaz konserleri yapabil-
mek için dışarıda 10 bin kişilik bir müzik
yolu yarattık. Burada yaz festivalleri, yeni
müzik festivalleri yapıyor olacağız. Kentle
bütünleşen, aslında kentlinin, her yaştan in-
sanın gelip burada bir şeyler yapabileceği bir
mekanı yaratmış olduk. Kendi kendini yöne-
tecek, gelir getirici faaliyetler yapabilecek, sa-
lonlarını özel sektöre açacak, böylece 24 saat
sadece akşamdan akşama konsere gelinen
bir yer değil, gün boyu yaşayan ve tüm sanat
kurumlarıyla işbirliği kuran, konservatuvar-
larla, üniversitelerle iş birliği kuracak bir ekip
oluşturmuş olduk. Bu da aslında Türkiye’de
bir kültür sanat mekanının yönetimi anla-
mında getirdiğimiz bir ilk. İlk defa bir sanat
yapısının, sanat adasının yönetimi için pro-
fesyonel bir ekip kurduk" dedi. 

Pandemi sonrası turneler 

Yavuz, CSO'ya büyük bir talep olduğuna
işaret ederek "Bütün iller CSO’yu ağırlamak
istiyor. Hatta biz Güneydoğu Anadolu tur-
nesi planlamıştık, pandemi geldi ve erteledik.
Ama her şehrimizden çok büyük talep var,
dinlemek istiyorlar. Biz pandemi sonrasında
gücümüz yettiğince CSO Türkiye turnelerini
düzenleyeceğiz, inşallah daha sonra yurt dı-
şına da götürmek istiyoruz" ifadelerini kul-
landı. DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açılışı yapılacak yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binasını, medyanın
Ankara temsilcilerine tanıttı. Bakan Ersoy, CSO binasının yanında CerModern, Devlet Opera ve Balesi
ile Resim Heykel Müzesi'nin bulunduğu bölgeyi kültür vadisi haline getirmek istediklerini söyledi

KULTUR VADISI 
ICIN HAZIR OLUN

Öğrencilere indirimli
Cemi'i Can Deliorman, CSO bilet fiyatlarıyla
ilgili de periyodik konserler için belirledikleri
standart bir bilet politikası olduğunu söyledi.
Deliorman, 50, 70, 100 TL bandında biletlerin
satılacağını, öğrenciler ise için yüzde 50

indirim olacağını, geçen sezonlarda olduğu
gibi yine 25 liraya konserleri izleyebilecekle-
rini bildirdi. Toplantının ardından Bakan
Ersoy, medya temsilcileriyle birlikte son hazır-

lıkları yapılan binayı gezdirerek tanıttı.

ÜSKÜDAR Belediyesi tarafından 3 Aralık dünya
engelliler gününe özel Üsküdar Engelsiz Yaşam
Merkezi'nde çok özel bir etkinlik düzenledi. Türki-
ye’de ilk kez eğitim seti dağıtılan etkinlikte sadece
eğitim seti ile kalınmadı. Bu özel çalışmada televiz-
yon, tablet, yapboz gibi birbirinden güzel ve an-
lamlı hediyeleri özel olarak hazırlanan paketler
içinde bin 250 engelli çocuğun ve ailesinin evlerine
Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından tek tek gö-
türülerek teslim edildi. Özel olarak hazırlanan ve
Türkiye’de ilk kez dağıtımı yapılan eğitim seti ile
koronavirüs pandemi döneminde özel öğrenim
okullarının kapalı olması ile birlikte evlerinden dı-
şarı çıkmayan engelli çocukların hem öğrenimleri-
nin yarım kalmaması hem gelişimlerinin devam
etmesi sağlanacak hem de boş zamanlarında eğle-
nip sosyalleşebilecekleri bir ortam hazırlanmış ola-
cak.

Kapı kapı dolaşıyoruz

Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Ömer

Yiğit, “Üsküdar Belediyesi Engelsiz Yaşam Mer-
kezi olarak 3 Aralık Dünya Engelliler haftası kap-
samında özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımıza
özel bir eğitim seti hazırladık. Setimizin içinde dik-
kat geliştirme seti, dikkatli yapboz ve dikkatli çizgi-
ler isminde çocuklarımızın yaşlarına, engel
durumu, engel oranına göre değişen öğretici bir
settir. Hazırladığımız bu set ile birlikte çocukları-
mız evlerinden devam eden online eğitimlerini çok
rahat bir şekilde pekiştirmiş olacaklardır. Üsküdar
Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Türkmen’in biz-
zat kendisinin talimatı ile hazırladığımız eğitim set-
lerimizin ihtiyaç sahibi bin 250 ailemizin evlerine
kapı kapı dolaşarak ailelerimize hediyelerimizi veri-
yoruz. Böylelikle hem 3 Aralık Dünya Engelliler
gününü kutlamış oluyoruz hem de çocuklarımızın
eğitimlerinin aksamaması için elimizden gelen gay-
reti gösteriyoruz. Eğitim seti dağıtımına 1 hafta
önce başladık yaklaşık 1 hafta daha devam edecek
ihtiyaç sahibi bin 250 ailemize eğitim setlerimizi
ulaştıracağız” dedi. SAVAŞ ATAK

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Üsküdar Belediyesi tarafından özel bir çalışma ile bin 250 en-
gelli çocuk ve ailesine eğitim setinden tablet, televizyondan, yapboza kadar birçok farklı türden
hediye verilerek hem engelliler günü kutlandı hem de engelli çocuklar unutulmamış oldu

En güzel hediye
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süper Lig’in 11’inci haftasında Yu-
katel Denizlispor ile 6 Aralık Pazar
günü mücadele edecek Fenerbahçe,
hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu
Tesisleri’nde Erol Bulut yönetiminde
gerçekleştirilen idman ısınma hare-

ketleri ile başladı. Antrenmanın ba-
sına açık bölümünde koordinasyon
ve şiddetli prese dayalı pas çalışma-
ları gerçekleştirdi. 
Sarı lacivertli ekip idmanın basına
kapalı bölümünde ise taktik çalışma-

lar gerçekleştirdi. Fenerbahçe’de 
karantina süreçleri sona eren Enner
Valencia ile Sinan Gümüş antren-
mana takımla çıkarken, kondisyon
eksiği sebebiyle takımdan ayrı düz
koşu yaptı. 

yeni teknik direktörü Fuat Çapa yöneti-
minde çıktığı ilk maçında Gençlerbirliği'ni
2-0 mağlup eden Kasımpaşa, Süper Lig'in
11'inci haftasında yarın deplasmanda Be-
şiktaş'ın konuğu olacak. Gençlerbirliği kar-
şısında attığı iki golle takımının
galibiyetinde önemli rol oynayan Bosna
Hersekli Armin Hodzic de, Beşiktaş karşı-
sında takımının
en önemli si-
lahı olacak. Ül-
kesinin milli
takımında da
forma giyen
Hodzic'in
Süper Lig'de
gol attığı 2
maçta da
Kasımpaşa
mağlup ol-
madı.Son
Gençlerbirliği
maçında takı-
mının attığı iki
golde imzası olan Hodzic, Demirören
Haber Ajansı'na (DHA) özel yaptığı açıkla-
mada, "Bununla ilgili çok mutluyum. İnşal-
lah ben gol atmaya, takım da kazanmaya
devam eder" diye konuştu. Beşiktaş'ın maç-
larını takip ettiğini ifade eden Hodzic, "Be-
şiktaş'ın Başakşehir ve Fenerbahçe
maçlarını seyrettim. O iki maçta da oldukça
iyi ve formda bir görüntü verdiler. Ben yarın
iki taraf için de zor ve güzel bir maç olaca-
ğını düşünüyorum. Biz maç maç ilerliyo-
ruz. Oynadığımız her maçı kazanmak
istiyoruz. Bu maç özelinde de elimizden ge-
leni yapacağız" ifadelerini kullandı.

SP  R
Beşiktaş maçi

zor geçer

Fenerbahçe düz koşu yaptı

Başakşehir'in Leipzig'e 4-3 mağlup 
olduğu karşılaşmada 3 gol atan 
İrfan Can Kahveci, kupa 1'de Metin
Oktay, Tuncay Şanlı, Semih Şentürk ve Burak
Yılmaz'dan sonra Türk takımlarıyla hat-trick
yapmayı başaran 5'inci Türk futbolcu oldu

tarih 
yazdi 
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IrfanCan

Ö te yandan Şampiyonlar Li-
gi'nde Arda Turan da, İspan-
ya'da Barcelona formasıyla

Borussia Mönchengladbach'ı ağlarına
3 gol birden göndermeyi başarmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Başakşe-
hir sahasında Leipzig'e 4-3 mağlup ol-
masına karşın İrfan Can Kahveci
gösterdiği performansla göz kamaş-
tırdı. Takımın attığı 3 gole de imza
koyan 25 yaşındaki futbolcu, Şampi-
yonlar Ligi'nde Türk takımlarıyla bunu
başaran 5'inci Türk futbolcu oldu.
Devler Ligi tarihinde hat-trick yapan ilk
Türk futbolcu Galatasaray'ın unutul-
maz ismi Metin Oktay olmuştu. O dö-
nemdeki adı Şampiyon Kulüpler
Kupası olan turnuvada Galatasaray'ın
Polonia Bytom takımını 4-1 mağlup et-
tiği karşılaşmada rakip fileleri 3 kez ha-
valandıran Metin Oktay, bu alanda
ismini tarihe yazdırmıştı.

45 dakikada 3 gol 

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerden Tun-
cay Şanlı da, Şampiyonlar Ligi'nde
hat-trick yapan Türk oyuncular ara-
sında yer alıyor. Tuncay Şanlı, sarı-laci-
vertlilerin 2004-05 sezonunda
Şampiyonlar Ligi D Grubu son ma-
çında Manchester United'ı 3-0 mağlup
ettiği karşılaşmada hat-trick yapmıştı.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada,
Tuncay Şanlı 2'nci yarıda İngiliz ekibi-
nin ağlarına 3 gol birden göndermeyi
başardı. Tuncay Şanlı'nın attığı röve-
şata golü de uzun yıllar jeneriklerde 
yer aldı.

Semih'te 4 gol atmıştı

Fenerbahçe'de yıllarca forma giyen ve
genç Semih lakabıyla tanınan Semih
Şentürk de Şampiyonlar Ligi'nde rakip
fileleri bir maçta en çok havalandıran
isimlerden birisi. 2008-2009 sezo-
nunda 2'nci Ön Eleme Turu'nda Ma-
caristan'ın MTK Budapeşte takımıyla
karşılaşan Fenerbahçe maçtan 5-0
galip ayrılırken, Semih Şentürk attığı 4
golle galibiyetin mimarlarından ol-
muştu. Galatasaray'ın 2012-13 sezo-
nunda Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda

deplasmanda Romanya ekibi Cluj'u 3-
1 yendiği karşılaşmaya Burak Yılmaz
damga vurmuştu. Takımının bulduğu
3 gole de imza atan Burak Yılmaz,
Şampiyonlar Ligi'nde hem kafa, hem
sağ ayak, hem de sol ayakla gol atıp
hat-trick yapan ilk Türk futbolcu ola-
rak tarihe geçti. DHA

Kasımpaşa'nın Bosna Hersekli golcü
oyuncusu Armin Hodzic, Süper Lig'de bu
akşam oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili,
"Beşiktaş'ın Başakşehir ve Fenerbahçe
maçlarını seyrettim. O iki maçta oldukça
iyi ve formda bir görüntü verdiler. Ben
yarın iki taraf için de zor ve güzel bir
maç olacağını düşünüyorum" dedi

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü
Samet Aybaba, takımın son durumuyla il-
gili yaptığı açıklamada, "Artık bir an önce
kazanmak istiyoruz. Bulunduğumuz yer
bize hiç yakışmıyor" dedi. Süper Lig'in
11'inci haftasında Göztepe ile karşılaşacak
olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazır-
lıklarını kulüp tesislerinde devam etti. Sarı-
kırmızılı futbolcular teknik direktör Samet
Aybaba yönetiminde kondisyon çalışması
ve çift kale maç yaptı. Antrenmanda konu-
şan Hes Kablo Kayserispor Teknk Direk-
törü Samet Aybaba, "Fatih Karagümrük
maçında, sahada çalıştıklarımız ve konuştu-
ğumuz eksiklerimizden kurtulmuş gibi gö-
ründük. Takımın temposu ve düşüncesi iyi.
Hatlar arasında fazla kopukluk olmayan bir
takım görüntüsü verdik. Bütün bunların fi-
nali sonlandırmadır. Orada bir takım eksik-
liklerimiz oldu. Keşke onu da yapabilseydik.
Her şeyi tam yapmaya yakın olurduk. Özel-
likle hücum oyuncularımıza farklı çalışma-
lar uygulayacağız. Daha önce yaşadıkları
şeylerle ilgili onlara bazı sunumlar yapaca-
ğız. Onları coşkulu hale getireceğiz" diye
konuştu.

Artık kazanmak istiyoruz

Deplasmanda karşılaşacakları Göztepe
maçına değinen Aybaba, "Önümüzde bir
Göztepe karşılaşması var. İyi bir takımla
oynayacağız. Bizim takımımızda yükselişe
geçti. Artık bir an önce kazanmak istiyoruz.
Bulunduğumuz yer bize hiç yakışmıyor.
Oyuncularımıza da sürekli onu söylüyo-
rum. Bir an önce bulunduğumuz yerden 
çıkalım” ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan son

futbolcu ise Başakşehir'in yıldız ismi 

İrfan Can Kahveci oldu. Gösterdiği 

performansla Avrupa ekiplerinin 

radarında olan 25 yaşındaki orta saha

oyuncusu, dünkü performansıyla da göz

doldurdu. 45+3, 72 ve 85'inci dakika-

larda Leipzig ağlarını havalandıran 

İrfan Can Kahveci, bu gollerin tamamını

ceza sahası dışından kaydederek, 

gerçekleştirilmesi zor bir durumu başardı.

Ceza sahası
dışından vurdu

Spor yapana engel yok
Türkiye Para Tekvando Milli Takımı Kaptanı Fatih Çelik, hazırlandıkları 2021 Tokyo Olimpiyatları’nda
ülkeyi bu kategoride temsil edecek ilk takım olacaklarını belirtti. Adana’da antrenmanlarını 
sürdüren Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne dikkat çekerek, “Engel uzuvda değil, beyindedir.
Engelli her kardeşim bir spor dalına yönelip büyük başarılar sağlayabilirler” dedi
Türkiye Para Tekvando Milli Ta-
kımı Kaptanı Fatih Çelik, yaklaşık
11 yıl önce tanıştığı para-tekvan-
doda kısa sürede profesyonel ba-
şarılara imza attı. Beden eğitimi
öğretmeni olan ve para-tekvan-
donun yanı sıra Adana Ampute
Futbol Takımı’nda kalecilik de
yapan Çelik, günün büyük bir kıs-
mını kentteki 5 Ocak Fatih Terim
Stadyumu’nda antrenman yapa-
rak geçiriyor. Para-tekvando da 6
kez üst üste Türkiye birincisi olan
Çelik’in kariyerinde dünya ikinci-
liği ve uluslararası yarışmalarda
birçok derecesi bulunuyor. Koro-
navirüs salgını nedeniyle 2021 yı-
lına ertelenen Tokyo
Olimpiyatları’nda Türkiye'yi

para-tekvando branşında ilk ola-
rak temsil edecek 3'ü kadın 6 kişi-
lik tekvando ekibinin kaptanı olan
Fatih Çelik, tek hedeflerinin ülke
adına altın madalyayı kazanarak
tarihe geçmek olduğunu 
vurguladı.

Jackie Chan beni etkiledi 

Çocukken Jackie Chan ve Bruce
Lee filmlerini televizyondan seve-
rek izlediğini kaydeden Fatih
Çelik, onların filmlerde yaptığı fi-
gürlerden etkilenerek kendisinin
de aynı şeyleri yapabileceğini dü-
şündüğünü ve para-tekvandoya
başladığını söyledi. Spor yap-
maya başladıktan sonra aslında
engelinin sadece uzvunda oldu-

ğunu ve başarılı olmasına engel
olmadığını anladığını vurgulayan
Çelik, “Heves olarak başladığım
sporda hedeflerim zamanla bü-
yüdü. Bir gün olimpiyatlarda ül-
kemi temsil edeceğim çocukken
aklıma gelmezdi. Ben korkmadan
ilerledim. ‘Yapamam’ düşünce-
sini aklımdan attım. Şimdi ise
olimpiyatlarda altın madalyayı
alıp bayrağımızı orada dalgalan-
dırmak için sabırsızlanıyorum”
dedi.

Spor özgürlük veriyor

Doğuştan engelli olarak dünyaya
gelmenin dezavantajları oldu-
ğunu ama bunun aşılmayacak bir
durum olmadığını söyleyen Çelik,

yıllar önce koluna protez taktığını
ama rahat edemeyip tekrardan çı-
kardığını belirtti. Önemli olanın
insanın beynine söz geçirmesi ve
başaramama korkusunu aklından
atması olduğunu dile getiren
Çelik, “Çevremde birçok engelli
arkadaşım var. Bazıları benim
gibi hayata sporlar, sanatla tutu-
nup hedeflerini gerçekleştiriyorlar.
Bazıları ise bunu aşamayıp kabu-
ğuna çekiliyor. Tüm engelli kar-
deşlerim bir spor dalına yönelip
başarı sağlayabilirler. Spor, seni
verimli ve özgür kılıyor. Spor, in-
sanı bir uç noktadan diğerine ta-
şıyor. Bundan dolayı kendilerine
belli hedefler koyarak adım adım
ilerleyebilirler” diye konuştu.DHA

Buralar Bize
yakişmiyor

Çatalca 2 golle

KAZANDI
Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Osma-
niyespor FK, 12'nci hafta karşılaşmasında sahasında konuk
ettiği Çatalcaspor'a 2-1 mağlup oldu. 7 Ocak Stadı'nda saat
13.00'da başlayan maçı, Feridun Daldaş, İbrahim Ethem Potuk ve
Denizcan Şahin hakem üçlüsü yönetti. Yeni tip koronavirüse karşı
alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşma-
nın 45'inci  dakikasında Halil İbrahim Cenik'in attı golle
Osmaniyespor FK rakibi karşısında 1-0 üstünlük
sağladı. İkinci yarının 68'inci dakikasında oyuncu
değişikliği ile Mustafa Coşkun'un yerine giren
sarı kırmızılı Muhammet Yılmaz, 85'inci daki-
kada topu filelere göndererek beraberlik golünü
kaydetti. Karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında ise
Çatalcasporlu Ali Zorlu, attı golle skoru 2-1 ya-
parak rakibi karşısında üstünlük sağladı. Karşı-
laşmayı Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl
jandarma Komutanı Zafer Tombul, takım yönetici
ve idarecileri ile taraftar dernekleri temsilcileri izledi.

tarih 
yazdi 
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FIRTINA YUKARI 
CIKMAK ISTIYOR
Trabzonspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, takımın adının büyüklüğünün bilincinde olduklarını belirte-
rek, “Dolayısıyla şu an hak etmediğimiz alt sıralardan ayrılıp bir an önce yukarıdaki makası daraltmak istiyoruz” dedi

M
ehmet Ali Yılmaz Tesisle-
ri'nde Demir Grup Sivass-
por ile oynayacağı maçın

hazırlıklarını sürdüren Trabzons-
por’da antrenman öncesinde sa-
vunma oyuncusu Vitor Hugo basın
mensuplarının sorularını yanıtladı.
Brezilyalı oyuncu, özellikle takım
savunması konusunda çalıştıkla-
rını belirterek, “Buna odaklandık,
adapte olduk. İlk maçlar istediği-
miz gibi gitmedi. Özellikle son 3
maçtır iyi kapanmaya başladık. İyi
savunma yapmaya başladık. Takım
biraz daha sorumluluk almaya ve
kompakt oynamaya başladı. Son
maçlarda savunma üzerine yaptı-
ğımız çalışmalarla daha iyi sonuç-
lar almaya başladık. Buna
ihtiyacımız vardı. Bu serinin olabil-
diğince devam etmesini istiyorum”
diye konuştu.

Türkiye'den çok istediler

Türkiye'den önceki yıllarda teklif-
ler aldığını ifade eden Vitor Hugo,
şöyle devam etti: “O zamanki gö-
rüşmelerde İtalya'ya gitme kararı
almıştık. Bu kararımı orada oyna-
yarak, tecrübele kazanarak iyi bir
karar aldığımı düşünüyorum. Daha
önce de söylediğim gibi bir çok
kulüpten teklif aldığım için Türkiye
hakkında analizlerim ve araştır-
malarım vardı. Nelerle karşılaşa-
cağımı, hangi takımda
oynayacağımı gelmeden önce bili-
yordum. Trabzonspor gibi kulüpten
teklif almak onur verici. Tarihini
bir kenara bırakırsak, geçen sene
bu takım son anda ligi ikincilikle
bitirdi. Ligi kazanabilirdi, kupayı
kazandı. Hala Süper Kupa'yı ka-
zanma şansı devam ediyor. Doğ-
rusu ne kadar büyük takıma
geldiğimi, ne kadar önemli yerde
olduğumun farkındayım. Kulübün
beni buraya getirirken yaptığı fe-
dakarlıkların bilincindeyim. Ben de
saha içinde gösterdiğim perfor-
mansla kulübün bana yaptığı fe-
dakarlığın karşılığını vermek
istiyorum. Buraya geldiğim ilk
andan itibaren taraftarların bizden
beklediklerinin farkındayım. Aldı-
ğım mesajlar üzerinden bunun bi-
lincinde olduğumuzu onlara
göstermeye çalışıyoruz. Bizden is-
tediklerini biliyoruz. Biz de neler
yapabileceğimizi biliyoruz. Umuyo-
rum bu birliktelik, başarı göstere-
cektir." Vitor Hugo, geldiği ilk
andan itibaren takıma yüzde yü-
zünü vermeye çalıştığını vurgula-
yarak, “Kulübün beni buraya
getirirkenki fedakarlıkların farkın-
dayım. Ben de bu fedakarlıklara
cevap vermek istiyorum. Alışmak
ve adapte olmak benim adıma da
kolay olmadı. Ben de bu zamanı iyi
kullandığımı düşünüyorum. Şu an
kendimi adapte hissediyorum. Şu

an yüzde yüzümüz verebileceğimi
düşünüyorum. Şu anda çok mutlu-
yum. Her maç kendimi daha iyi
hissediyorum. Özgüven kazanarak
devam ediyoruz” ifadelerini kul-
landı.

Hocamızın katkısı çok büyük 

Vitor Hugo, "Öncelikle savunma
üzerine çalışıyoruz. Sonrasında bu
takımın öne gitmesi gerekiyor.
Nasıl öne gideceğimizi, nasıl
hücum yapmamız gerektiğini ken-
disi bize anlatıyor. Bunlara yavaş
yavaş başladık. Ama dediğim gibi
ilk dokunuşu hocamız savunma
üzerine yaptı ve sonrasında yavaş
yavaş hücuma doğru geçmeye de
başladı. İtalya'da taktik anlayış
çok öne çıkıyor. İtalyan futbolunda
savunma oyuncularından takımın
olabildiğince geri gitmeme ve
önde kalmasına yönelik beklenti
var. Adamdan ziyade alanların
doğru paylaşımı ve bu alanların
doğru savunmasıyla alakalı. Türk
futbolunda da bunu görüyoruz.
Şanslıyız ki hocamız Türkiye'de
bunun nasıl yapılacağının far-
kında. Bunu bize çok net anlatıyor.
Geldiği andan itibaren topun
önünde baskı yoksa geri kaçma-
mız gerektiğini, alanları nasıl dol-
durabileceğimizi, kimlerin hangi
pozisyona gelmesi gerektiğini de-
taylı ve net şekilde bizlere ifade
ediyor. Bu açıdan takımın savun-
masının düzelmesinde çok büyük
faydası olduğunu düşünüyorum"
dedi.

Savunma aynı dili konuşuyor

Hugo, takımdaki savunma oyuncu-
larının birbiriyle uyumu konusuna
ilişkin de şunları söyledi:“Edgar,
harika bir oyuncu. Edgar ile bera-
ber oynamak benim için büyük
şans. Kendisi diğer bütün stoper-
lerimiz gibi çok iyi bir oyuncu.
Saha içinde kendimize yardımımız
dokunuyor. Bizim için en büyük
yardım, şu an savunmada oynayan
4 arkadaşımızın aynı dili konuşa-
bilmesi. Ben bunun saha içinde
avantaj getirdiğini düşünüyorum.
Daha rahat iletişim kuruyoruz. Ta-
kımın savunmadaki başarısının sa-
dece savunma oyuncularının
başarısı olduğunu düşünmüyorum.
Nwakaeme ve Ekuban’ın hocamı-
zın istediği gibi bir çok pozisyonda
gelip yardım ettiğini, hiç olmadık
pozisyonlarda savunmaya yardım
ederek yiyeceğimiz potansiyel golü
engellediklerini görüyorum. Sa-
vunma başarısı varsa, bu sadece
savunma oyuncularının değil
bütün takımın başarısıdır.”

Başarılı olacağız
İlk hedeflerinin kazanmaya devam
edebilmek olduğunu kaydeden

Hugo, şunları dedi: “Bir tek buna
odaklanmış durumdayız, sadece
bunu düşünüyoruz. Puan duru-
munu açık incelediğimizde ligin
başları olduğunu görebiliyorsunuz.
Alınabilecek galibiyetin sizi çok
fazla yukarı çektiğini, aynı şekilde
kaybettiğiniz maçın sizi aşağılara
itebildiğini görüyorsunuz. Şu an
yanılmıyorsam Alanyaspor maç
eksiği ile lider konumda. Alanyas-
por maç kaybederek biz de aynı
şekilde maç kazanarak onlara
yaklaşabiliriz. Şu an biz maç ka-
zanmaya ve bu şekilde ilerlemeye
konsantre olmuş durumdayız.
Trabzonspor’un hedefi her zaman
en üstte en tepede olmak. Takımın
adının büyüklüğünün bilincindeyiz.
Dolayısıyla şu an hak etmediğimiz
alt sıralardan ayrılıp bir an önce
yukarıdaki makası daraltmak."
DHA

Hugo, Türkiye'de önemli, iyi forvet
oyuncuları bulunduğunu kaydede-
rek, "Burada oynadığımız hazırlık
maçında ve beğendiğim, iyi forvet
olduğunu düşündüğüm oyuncular
var. Erzurumspor'da oynayan Ri-
cardo. Hem oynadığımız maçta
hem de hazırlık maçında iyi per-
formans gösterdi. Sorduğunuzda
ilk aklıma gelen isim o. Tabii ki
çok yetenekli rakibimiz var. Ben de
29 yaşında olduğumu düşününce
yavaş yavaş tecrübe kazandım. Bu
ligde ve kendi takımımızda çok ye-
tenekli stoperler olduğunu düşü-
nüyorum. Ligde çok beğendiğim
forvet oyuncuları da var.  Lider ola-
rak değerlendirdiğim isimler var.
Thiago Silva, Mirando, Sergio
Ramos. Bunlar idol olarak baktı-
ğım ve çok beğendiğim stoper
oyuncuları” ifadelerini kullandı. 

Kaliteli
bir lig
var

Kadın futbolu için lig lazım
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, “Şu anda rakiplerimiz Rusya ve Hollanda’nın ligleri devam
ediyor. Bir tek bizim ligimiz yok, Bizse ligi olmayan bir takım olarak yine de iyi mücadele etmeye çalışıyoruz” dedi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Arslan Zeki
Demirci Emirhan Spor Kompleksi’nde, Porte-
kiz Futbol Federasyonu’ndan Sandra Braz
Bastos, Olga Almeida ve Sandrine Gonçalves
Santos hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma
ay yıldızlı sporcuların vuruşuyla başladı. İlk
yarısında oldukça tutuk oynayan Türkiye A
Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları
29'uncu dakikada Anna Belomyttseva ve
45'inci dakikada Marina Fedorova'nın golle-
rine engel olamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı
Rusya’nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın
ikinci yarısında 2 oyuncu değişikliğiyle sahaya
çıkan A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları
55’inci dakikada Derya Arhan’ın golüyle
skoru 2-1’e getirdi. Golün ardından beraber-
liği sağlamak için rakip kaleye sürekli atak
yapan kadın milliler, kazandıkları pozisyonları
gole çeviremeyince sahadan 2-1'lik mağlubi-
yetle ayrıldı. Bu sonuçla ay yıldızlı ekip, oyna-
dığı 10 maçta topladığı 5 puanla A Grubu'nu
5'inci sırada tamamladı. Maçın ardından
açıklama yapan A Milli Kadın Futbol Takımı

Teknik Direktörü Necla Güngör, karşılaşma-
nın çok yüksek tempoda oynandığını belirte-
rek, “Grup 2'ncisiyle oynadığımız ve gerçekten
kızlarımızın çok iyi mücadele ettiğini düşün-
düğüm bir maç oldu. Yenildiğimiz için mutsu-
zuz tabii. Çok daha iyi bir oyun
sergileyebilirdik” dedi.

Hedef dünya kupası

Hedeflerinin Dünya Kupası'na katılmak oldu-
ğunu söyleyen Türkiye A Milli Kadın Futbol
Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, sözle-
rini şöyle sürdürdü: "Dünya Kupası'nın ön
elemeleri oynanacak. Bundan sonraki en
büyük hedefimiz, o elemelerde elimizden gele-
nin en iyisini yapmak. Bu maçlar zaten bizim
için aslında bir prova niteliğindeydi. Bizim he-
defimiz çok iyi kurulmuş bir kadroyla Dünya
Kupası'nda ses getirmek. İlk hedefimiz eleme
grubundan çıkmak. Kızların son derece iyi bir
mücadelesi var. Bu mücadelenin üstüne biraz
daha kondisyon ve ligin başlamasıyla birlikte
artan bir süreç olmasını temenni ediyoruz."

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe
Beko, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'a
93-91 yenildi ve sezonun ilk mağlubiyetini aldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu hafta
karşılaşmasında Büyükçekmece Basketbol
kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk
etti. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan
müsabakaya hücumda etkili bir başlangıç
yapan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 29-28, ilk
yarıyı ise 49-47 önde kapattı. 3'üncü çeyrekte
oyunun kontrolünü ele alan Büyükçekmece
Basketbol, 23-18'lik çeyrek skoruyla maçın final
periyoduna 3 sayı farkla önde girdi: 70-67. Son
periyotta Fenerbahçe Beko'nun savunmadaki
sertliği sonuç getirirken, maçın normal süresi
82-82'lik skorla sona erdi ve uzatmalara geçildi.
Uzatma bölümünde rakibine karşı 11-9'luk üs-
tünlük kuran Büyükçekmece Basketbol, kendi
sahasında Fenerbahçe Beko'yu 93-91 mağlup
ederek rakibine ligdeki ilk mağlubiyetini tattırdı.
Büyükçekmece Basketbol ise 3'üncü galibiyetini
aldı. Müsabakanın en skorer ismi 25 sayıyla ev
sahibi ekipten Karvel Markeese Anderson oldu.
Fenerbahçe Beko'da ise Lorenzo Brown 21 sayı
üretse de bu performans takımını galibiyete ta-
şımaya yeterli olmadı.

Büyükçekmece
zoru başardı

TFF 1'inci Lig'in lideri Altınordu, geride kalan
11 haftada 17 kez rakip fileleri sarsarken, 9
farklı futbolcu skora direkt katkı sağlamayı
başardı. Kırmızı-lacivertli takımda deneyimli
sağ kanat Ahmet İlhan Özek attığı 4 golle ta-
kımın en skorer ismi olarak dikkat çekerken,
bu futbolcuyu 3'er golle santrfor Ahmet De-
reli ve sol kanat Metehan takip etti. İzmir
temsilcisinde orta saha oyuncusu Burak İnce
2, ön libero Furkan Çil ve Oğulcan, sol kanat
Oğuzhan, stoper Yusuf Can ve santrfor Enis
ise 1'er gol kaydetti. Ligde pazar güne evinde
takipçisi Ankara Keçiörengücü ile karşılaşa-
cak Altınordu'da geçen hafta
Eskişehirspor  deplasmanında hafif sakatlık
yaşan sağ kanat Alper ile sol bek Ufuk'un du-
rumlarının ciddi olmadığı öğrenildi. İzmir
temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Ahmet
İlhan, tedavileri süren Yiğit Emre, Emre
Nefiz, Enis, Yiğithan ve Hüseyin Altuğ forma
giyemeyecek. Sarı kart cezası sona Muzaffer
ile idman eksiğini kapatan Muhammed, Me-
tehan ve Ahmet Dereli ise kadroda yer alacak.

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta müca-
dele eden Silivrispor, yarın evinde oynayacağı
Muğlaspor maçı öncesinde 17 futbolcu, 1 yö-
netici, 2 teknik heyet, 1 malzemeci ve takım
otobüs şoförü olmak üzere 22 kişinin Covid-
19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpten
yapılan açıklamada, "Covid-19 testinde 17
futbolcu, 1 yönetici, 2 teknik heyet, 1 malze-
meci ve takım otobüs şoförü olmak üzere 22
kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Gerekli
tedavi süreciyle ilgili tüm protokoller başlatıl-
mıştır'' ifadeleri kullanıldı. 

Bu takımda
herkes golcü

Silivrispor’u
virüs vurdu



GazioSmanpaşaBelediyesi Arama Kurtarma
Ekibi’nden (GOP-AR) 4 personel, Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafın-
dan Ankara’da düzenlenen “Afet Farkındalık
Eğitmen Eğitimi”ne katıldı. Seminerin ardından
sertifikalarını alan GOP-AR personelleri, “eğit-
men” ünvanıyla mahallerde kurulacak olan 
gönüllü afet ekiplerine yönelik eğitimler düzen-
leyecek. Ayrıca personeller, ilçedeki kurumlarda
da afet farkındalığı oluşturmak amacıyla eğitim
ve seminerler verecek. Çalışma kapsamında 
gönüllü mahalle afet ekiplerine yönelik Temel
Afet Bilinci’nden başlayarak kademeli
olarak eğitimler düzenlenecek.

AFAD ile koordineli biçimde gerçekleştirilecek
eğitimlerin ardından mahalle gönüllülerinin
deprem başta olmak üzere afetlere karşı tam
donanımlı ve profesyonel seviyeye gelmesi 
sağlanacak. Gönüllü mahalle ekipleri, meydana
gelebilecek deprem ve diğer olası afetlerde,
arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına des-
tek olurken, mahalle sakinlerinin bilinçli biçimde
hareket etmesine katkı sağlayacak.  

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Albayrak, Büyükşehir Belediyesi'nce il genelinde
yapım çalışmaları devam eden ve tamamlanan hizmet ile
yatırımları yerinde inceleyerek gelinen son durum hakkında teknik personelden bilgi aldı

HülYa avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilin-
giroğlu, önceki gün Tarabya Sahili'nde yürüyüş yaparken
görüntülendi. Daha önce "İnsanlara yaklaşmıyorum" di-
yerek, maske takmayan Çilingiroğlu'nun bu kez tedbirli
davrandığı görüldü. Maskesini takan Zehra Çilingiroğlu,
açıklamalarının yanlış anlaşıldığını şu sözlerle dile ge-
tirdi: “Önceki açıklamam yanlış anlaşıldı. Kurallara uyu-
yorum fakat sahil kalabalık olmadığı için maske
takmıyordum. Yoksa herkes gibi ben de maskemi takıyo-
rum.” 22 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz hafta-

larda arnavutköy'de objektiflere takılmıştı. Sahilde
yürüyüş yapan Çilingiroğlu'nun pan-

demi kuralları gereği maske
takmaması dikkat

çekmişti.

k adıköy Belediyesi’nin özellikle
görme engeli olan bireylerin 
kimseye ihtiyaç duymadan kitap

dinleyebilmeleri için 2010 yılından bu
yana, Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi
bünyesinde faaliyetini sürdüren Sesli Kü-
tüphanesi, bugüne kadar gönüllü kitap
okuyucuların ses kayıtları ile binlerce

sesli kitabı arşivinde topladı. Gönüllüle-
rin kütüphaneye giderek, okuma kabinle-
rinde seslendirdikleri kitaplar, ses dosyası
olarak kütüphanenin arşivinde, engelli
bireylerin erişimine sunulmakta. Kadıköy
Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü kapsamında, pandemi döneminde
hem görme engellilerin daha fazla sesli
kitaba erişimini hem de yurttaşların 
sürece katkı sunmalarını sağlamak 

amacıyla “Evde Kal Kitaplara Ses Ver”
sloganıyla kampanya başlattı.
Pandemide evde izole olan yurttaşları
evde kitap okumaya davet eden kam-
panya ile, Sesli Kütüphane arşivinde 
bulunan sesli kitapların sayısının ve 
çeşitliliğinin arttırılarak görme engelli 

bireylerin
daha

fazla kitaba erişimleri hedefleniyor.

Nasıl gönüllü olabilirsiniz?

Kütüphanenin web sayfasında yer alan
gönüllü okuyucu formu aracılığıyla baş-
vuru yaptıktan sonra, sesinizin diksiyon,
artikülasyon ya da akıcı okuma gibi
temel kriterler açısından
uygun olup olma-
dığının belir-

lenmesi için kütüphaneye 5 dakikalık 
deneme ses dosyasının iletilmesi gereki-
yor. Daha sonra sesli kütüphaneye katkı
sunmak isteyen gönüllüler evlerindeki
bilgisayardan ya da telefonlarından mik-
rofonlu kulaklık sistemi ile ses kayıt prog-
ramı yardımıyla kitap okuyup,
kaydettikleri ses dosyasını kütüphaneye

ileterek sesli kitap üretimine katkı 
sunabilecek.

Zehra Çilingiroğlu
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Pandemide evde kalmaktan sıkıldınız mı? Diksiyonunuza, artikülasyonunuza, akıcılığınıza güveniyor musunuz? Evde kaldığınız sürede kulakları
dolduran güzel bir romanın sesi olmak ister misiniz? Cevabınız evet ise siz de evdeki imkanlarınızla Sesli Kütüphane için kitap okuyabilirsiniz

Seslendirilecek kitabı belirlemek için kütüphane yetkilileri
öncelikli olarak seslendirilmesi talep edilmiş kitapları öneri-
yor. Bunun dışında daha önce seslendirilmemiş olması kay-

dıyla kitap seçimi gönüllü okuyucu tarafından da
belirlenebiliyor. ayrıca kütüphanede Braille kabartma
baskı tekniği kullanılarak kitap çıkışı alınabiliyor, kitap

okuma makinesi ile kitaplar elektronik ses forma-
tında dinlenebiliyor ve TSS cihazı ile az gören-

ler için mürekkep baskılı kitaplar
okunabilir hale getirilebiliyor.

İstediğim kitabı 
okuyabilir miyim?
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kiTApLARA SES vER

TAYLAN DAŞDÖĞEN

İstediğim kitabı 
okuyabilir miyim?

Seslendirilecek kitabı belirlemek için
kütüphane yetkilileri, öncelikli olarak

seslendirilmesi talep edilmiş 
kitapları öneriyor.

Sabahın erken saatlerinde
mesaisine başlayan Başkan
Kadir Albayrak, ilk olarak
Saray ilçesinde bulunan Saray
Atatürk Kültür Merkezi inşaatı
ve Büyükyoncalı Mahallesi’nde
devam eden altyapı çalışmala-
rını inceledi. Her iki çalışmada
da önemli mesafeler kat edildi-
ğini ifade eden Başkan Kadir
Albayrak, yatırımların aralıksız
bir şekilde sürdürüleceğini be-
lirtti. Saray ilçesinde çarşamba
günleri kurulan semt pazarını
da ziyaret eden Başkan Albay-
rak, tezgâhlarını açan pazarcı
esnafı ile bir araya geldi. Es-
nafla sohbet ederek görüş alış-
verişinde bulunan Başkan
Albayrak, talep ve önerilerini
dinledi. Daha sonra Kapaklı il-
çesine geçen Başkan Albayrak,

burada TESKİ ekiplerince sür-
dürülen altyapı çalışmalarını
inceledi. Çalışmaların gidişatı
hakkında ekiplerden bilgi alan
Başkan Albayrak, görevli per-
sonele iyi çalışmalar dilekle-
rinde bulundu. İnceleme
programı kapsamında Çorlu il-
çesini de ziyaret eden Başkan
Albayrak, Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı tarafından kısa süre
önce yapımı tamamlanarak va-
tandaşların hizmetine sunulan
Orion Kavşağı’ndaki şerit ila-
vesi düzenleme çalışmalarını
yerinde inceledi. Yapım çalış-
maları devam eden Ali Osman
Çelebi Bulvarı’nı da ziyaret
eden Başkan Albayrak, bulvar-
daki son durum hakkında bilgi-
ler aldı. Yapım faaliyetlerinin
sorunsuz ilerlediğini ifade eden

Başkan Albayrak, yapım çalış-
maları tamamlandıktan sonra
Ali Osman Çelebi Bulvarı’nın
Trakya Bölgesi’nin en gözde
bulvarı olacağını ifade etti.

Hizmetler titizlikle
sürüyor

Yürütülen çalışmalar hakkında
bir açıklama yapan Başkan
Kadir Albayrak, “İl genelinde
hizmet ve yatırımlarımızı titiz-
likle sürdürüyoruz. Birinci hiz-
met dönemimizden bu yana
çalışmalarımızda önemli mesa-
feler kat ettik. Salgın sürecinde
de çalışmalarımızı hız kesme-
den sürdürüyoruz. Gerçekleş-
tirmiş olduğumuz yatırımların
Tekirdağ halkına hayırlı olma-
sını diliyorum” dedi. 
İRFAN DEMİR

Belediye Başkanı Kadir Albayrak,
Tekirdağ halkına hizmet etmek için gece

gündüz çalıştıklarını söyledi. 
Albayrak, “Bizim önceliğimiz halkımızın 

mutluluğu” dedi.

Koronavirüs nedeniyle 45 günlük hastane tedavisinin ardından
sağlığına kavuşan ve istirahatine evinde devam eden Ergene
Belediye Başkanı Rasim Yüksel kendisine geçmiş olsun çiçeği

gönderen dostlarına ve sevenlerine çiçek yerine tablet bilgisayar
göndererek bir öğrencinin eğitimine katkıda bulunmalarını istedi
Korona virüse yakalanan ve bir bölümü
yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 45 gün
boyunca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hasta-
nesi’nde tedavi görerek sağlığına kavuşan
Ergene Belediye Başkanı rasim Yüksel ken-
disine geçmiş olsun dileklerinde bulunmak
için çiçek gönderen duyarlı dostlarına ve se-
venlerine çiçek yerine ihtiyaç sahibi öğrenci-
lere teslim edilme üzere tablet
göndermelerini bir çocuğun daha yüzünün
gülmesine vesile olmalarını istedi.  Başkan
rasim Yüksel daha önce de pandemi döne-
minin ilk başladığı günlerde Ergene Beledi-
yesi olarak ilçede doğum günü olan kişilere
gönderdikleri tebrik çi-
çeklerini erzak koli-
sine dönüştürmüş
doğum günü olan kişi-
ler adına ihtiyaç sahibi
ailelerin evlerine 
ulaştırmıştı. 

Öğrencilere
destek olalım

Benzer bir organizas-
yon için bu kez geç-
miş olsun çiçeği
gönderenlere ve gön-

derecek olanlara çağrıda bulunan Başkan
Yüksel istirahatine devam ettiği evinden ha-
yırseverlere seslendi. Ergene Belediye Baş-
kanı rasim Yüksel, “Yaşadığım bu zorlu
sürecin ardından allah’ın izniyle yeniden
sağlığıma kavuşmam nedeniyle çiçek gönde-
ren geçmiş olsun dileklerini ileten herkese
teşekkür ederim. Şimdi Sevgi Kenti Ergene-
mizde birlikte yaşadığımız  hayırseverlerden
çiçek yerine ihtiyaç sahibi bir öğrencinin
daha yüzünü güldürebilmek uzaktan erişim
olan derslere ulaşarak eğitimine katkı sun-
mak için çiçek yerine öğrencilere ulaştırıl-
mak üzere tablet göndermelerini rica

ediyorum. 
Gönderilecek tablet
bilgisayarlar hayırse-
verlerimizin adıyla ih-
tiyaç sahibi ailelerin
çocuklarına ulaştırıla-
cak. Geleceğimizin te-
minatı çocuklarımızın
eğitimine katkı sağla-
mak adına yapılan bu
çağrıya duyarlılık gös-
terileceğini umuyo-
rum” dedi.
İrFan DEMİr
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Albayrak 
sahaya indi

Gönüllü afet ekibi kuruluyor
Afet hazırlıkları kapsamında
vatandaşları bilinçlendirmeye
yönelik çalışmalarını sürdüren
Gaziosmanpaşa Belediyesi, 
16 mahallede gönüllü afet
ekipleri oluşturuyor

TACETTİN CEM SANCAR
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