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İçişleri Bakan Yardımcısı Muh-
terem İnce ile İstanbul Valisi Ali

Yerlikaya Sultanahmet'te koronavirüs
denetimlerine katıldı. “1 yılı tamamla-
dığımız salgınla mücadelede denetim-
lerde de yeni bir anlayış, yeni bir ruhla
sahaya çıkıyoruz” diyen Yerlikaya,
“Zor günlerden bu noktalara geldik.
Tekrardan o zor günlere dönmek 
istemiyoruz. Hep beraber başardığı-
mız sabırla, anlayışla geldiğimiz bu
noktayı korumak, daha ileriye taşımak
istemiyoruz” ifadesini kullandı.
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Zor günlerden bu 
noktalara geldik

CHP Lideri Kılıçdaroğlu,
Kadıköy Belediyesi ziyaretinin

ardından bölgedeki esnafı ziyaret
ederek, sıkıntılarını dinledi. Burada
konuşan Kılıçdaroğlu, “Defalarca
esnafın sorunlarını dile getirdim. 
Sonuçta mağdur olan sizsiniz ama
ben size şunu söyleyebilirim asla
umutsuzluğa kapılmayın bir süre
sonra Türkiye’nin bütün koşulları

değişecektir” açıklamasını yaptı. 
Kılıçdaroğlu, Kadıköy'ün ardından
olası İstanbul depreminden en
fazla etkilenecek ilçeler arasında
gösterilen Avcılar’a gelerek kent-
sel dönüşüm çalışmaları hak-
kında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu,
Reşitpaşa Caddesi’nde dönü-
şüme giren bina inşaatlarını 
yerinde inceledi. 
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KISA SüREDE TüRiYE’nin KOşULLARI DEĞişECEK

Kemal Kılıçdaroğlu daha
sonra Barış Manço Kültür

Merkezi’nde kendisine verilen
kentsel dönüşüm ile ilgili su-
numu izledi. Basına kapalı su-
numda ilçede yapılan dönüşüm
hakkında bilgi veren Belediye
Başkanı Turan Hançerli, “Ara-
dan 20 yıl geçmesine rağmen
Avcılar'da çok ciddi şeyler yapıl-

madı. Bugün itibariyle  bin 310 bina
kentsel dönüşüm sürecinden yarar-
landı. Büyük bir başarı elde ettik”
dedi. Kılıçdaroğlu'na seslenen Han-
çerli, “Sizlere söz veriyorum 2021 yılı
içerinde 10 bin bağımsız bölümü
kentsel dönüşüme sokacağız. Bu da
yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kur-
tarmak demek” açıklamasında bu-
lundu. I SAYFA 9
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BUGün iTiBARiYLE  Bin 310 BinA DönüşTüRüLDü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
CHP'li 11 büyükşehir beledi-

yesi ile sıklıkla bir araya geldiklerini
belirterek, “11 büyükşehir belediye
başkanımızla yaptığımız bu çalışma-
lara artık il belediye başkanlarımızı da
katacağız. Onlarla da bu su toplantı-
sında bir arada olacağız. Ve oradan
gerçekten kuvvetli bir mesajı Türki-

ye'ye vereceğiz.
Türkiye'nin her
konusuna yerel
yönetimler 
muhataptır.
Çünkü yerel yö-
netimler birçok
konuyu kendi
kentinde çöz-
mekle mesuldür”
dedi. I SAYFA 9
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YEREL YÖNETİM AÇIKLAMASI

Türkiye’ye kuvvetli
bir mesaj vereceğiz

Ekrem İmamoğlu

Ümit Özdağ, TBMM'de dü-
zenlediği basın toplantısında

Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi
ve partisinden istifa etti. Özdağ,
“Meral Akşener'in beni ihraç etmeye
cesareti yok ama ben İYİ Parti'den
istifa ediyorum” dedi. Akşener ise
istifa hakkında, “Bu an itibariyle yol-
lar ayrılmış olduğu için prensibimdir
benim, ayrı bir yol tutan hiçbir siya-
siyi peşinen suçlamak, ona hakaret

etmek gibi bir
tavrım bugüne
kadar olmadı.
Temel hakem
millettir. Hep
birlikte görece-
ğiz. Hayatta 
başarılar 
diliyorum” 
yorumunu yaptı.
I SAYFA 7
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ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

İYİ Parti’den 
istifa ediyorum

Ümit Özdağ

Maltepe Kaymakamı Meftun
Dallı ve Maltepe İlçe Emniyet

Müdürü Selçuk Aldemir iş yerlerini
gezdi, esnafa kontrollü normalleşme
ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
Dallı, “Bugünkü denetimimizin
amacı, son çıkan genelgemizdeki 
hususları vatandaşlarımıza, özellikle

esnafımıza
yüzde elli çalışa-
cakları belirtilen
genelgede
bunun nasıl 
uygulanacağını
arkadaşlarımıza
anlatmak.
Bugün ceza 
gibi şeylere gir-
miyoruz” dedi. 
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KAYMAKAM NASİHAT ETTİ

Bugün ceza yok 
sadece anlatıyoruz

Meftun Dallı 

KAZA KIRIMA UĞRADIĞI TESPiT EDiLDi
Bingöl’den Tatvan’a git-
mek üzere bugün saat

13.55'te kalkış yapan Kara Kuv-
vetleri Komutanlığı’na ait Cou-
gar tipi bir helikopter ile saat
14.25'te irtibat kesildi. Arama ça-
lışmaları sonucunda helikopterin
kaza kırıma uğradığı tespit
edildi. Helikopterde bulunan as-
kerlerden 9'u şehit oldu 4’ü ise
yaralandı. Bakanlık'tan yapılan

açıklamada, “Arama çalışmaları
sonucunda helikopterin kaza kı-
rıma uğradığı tespit edilmiştir”
denildi. Kara Kuvvetleri’nde
1996’dan bu yana görev yapan
Fransız-Alman ortak tasarımı
AS532 Cougar helikopterlerinin
ülkemizde daha önce karıştığı 3
kazada 28 asker şehit olmuştu,
Bugünkü kazayla birlikte bu sayı
37’e yükseldi.
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CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Kadıköy'de esnafı
ziyaret etti, Avcılar'da kentsel
dönüşüm çalışmaları hakkında
bilgi aldı. Kendisine verilen
kentsel dönüşüm ile ilgili
sunumu izleyen Kılıçdaroğlu'na
seslenen Avcılar Belediye
Başkanı Hançerli, “Sizlere söz
veriyorum 2021 yılı içerisinde
10 bin bağımsız bölümü kentsel
dönüşüme sokacağız. Bu da
yaklaşık 40 bin kişinin hayatını
kurtarmak demek” dedi

TURKiYE YASTA!TURKiYE YASTA!TURKiYE YASTA!TURKiYE YASTA!TURKiYE YASTA!TURKiYE YASTA!TURKiYE YASTA!TURKiYE YASTA!

Bitlis Tatvan kırsalındaki
helikopter kazasında 

9 asker şehit oldu, 4 asker
de yaralandı. Şehit olan

askerler arasında 
8. Kolordu Komutanı 

Korgeneral Osman Erbaş'ın
da olduğu öğrenildi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt’un geliştirdiği “Üreticiden Tüketiciye

Aracısız Gıda” projesi, diğer belediyelere de
örnek oldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden 
birçok belediye, projeye ilişkin bilgi ve destek
almak için Esenyurt Belediyesi ile temasa geçti.
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, geliş-
tirdikleri projenin örnek alınıyor olmasının ken-
dilerini mutlu ettiğini söyledi. Bozkurt, “Bizden

sonra Türkiye’nin değişik bölgelerinde de bu
alandaki faaliyetler artırıldı. Daha önce söylemiş-

tik, ‘Türkiye’ye örnek olacağız’ diye, hakikaten örnek
olduk diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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MODEL OLDU

SüPEr Lig'in 28'inci haftasındaki heyecan dolu maçta
Trabzonspor Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Çilingiri

Bakasetas ile 3 puanı alan bordo mavililer lider 
Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirve 

yolunda farkı eritti. Karadeniz ekibi hızlı başlayan
maçta 24’üncü dakikada Djaniny ile öne 

geçti. Brecka’dan topu kapan Djaniny, 
şık bir çalımla ceza sahasına sokulup kaleci
Ertuğrul’un bacakları arasından topu filelere
gönderdi. 38’de Kasımpaşa penaltıdan 
beraberliği yakaladı. Bordo mavililer’de 
kilidi açan isim yine Yunan yıldızı 
Anastasios Bakasetas oldu. 
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Kemal
Deniz 
Bozkurt

Eskiden çöp dökülen Odayeri
Mahallesi’nin yapılan kırsal 

çalışmalarla artık doğa köy olma yo-
lunda ilerlediğini söyleyen Eyüpsultan
Belediye Başkanı Deniz Köken,
“Odayeri eskiden çöp dökülen bir
alandı şimdi seralarla ve permakül-
türle anılan bir yer haline geldi. Biraz
ilerde de permakültür tesisi kuruyo-
ruz. Burası bir eğitim alanı olacak.
Geri dönüşümün toprakla buluşma-
sında nelerin ortaya çıkabileceğini bi-
limsel olarak göreceğiz” dedi. I SAYFA 8
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ODAYERİ’NDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Eskiden çöplüktü 
şimdi seralar var

İBB, WRI Türkiye Sürdürüle-
bilir Şehirler ve Sağlıklı 

Şehirler Ortaklığı ile birlikte Şişli’de
hayata geçirmeye hazırlandığı şehrin
ilk yaya durağı projesine İstanbullu-
ları da dahil ediyor. Yaya durağı,
yaşlılardan engellilere kadar farklı
kesimlerin ihtiyaçlarının tespit edil-
diği odak grup görüşmeleri doğrul-
tusunda tasarlanacak. I SAYFA 5
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İBB’DEN İLK YAYA DURAĞI

İstanbullular
karar verecek

HABERİN 
DEVAMI 

SAYFA 3’TE

40 BIN KISI
KURTULACAK

YAKUP
TEZCAN

HABER

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Avcılar Modeli" ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğimiz kentsel
dönüşüm çalışmalarımızı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile yerinde inceledik" açıklamasını yaptı. 

DönüşüMDE AVCILAR MODELi
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İstanbul'da muhtemel 7,5 ve üzeri
büyüklüğe sahip bir depremde 

13 bin 492'si çok ağır olmak üzere 53 bine
yakın binanın ağır hasar alması bekleni-
yor. Muhtemel 7,5 büyüklüğündeki bir
depremde çok ağır hasar alması beklenen
binaların en yoğun ilçeler arasında başı 
2 bin 83 ile Fatih çekiyor. I SAYFA 4
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BAĞIMLILIK

BÜYÜK
SORUN

HABERİN
DEVAMI 
SAYFA 
5’TE

TURKiYE YASTA!
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Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Karşımızda

40 yamalı bohça misali
oluşturulan ittifak, şimdi-
den tel tel dökülmeye
başladı” dedi. Erdoğan,
“CHP'nin gerçek yüzünü
göstermek için kendilerini
muhatap alıp cevap ver-
mek durumunda kalabili-
yoruz. Yapısı ve üslubuyla
CHP diye bir partiye yer

olmadığını görebiliyoruz.
CHP yıllarca bu ülkenin
vatandaşlarının bir 
bölümü Atatürkçülük,
çağdaşlık gibi değerleri
kullanarak istismar et-
mişti. Yaşadığımız bazı
hadiseler buı partinin
bağnazlıkta sınır tanıma-
dığını yeniden ortaya 
çıkarıyor” ifadelerini 
kullandı.  I SAYFA 7
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40 YAMALI 
BOHÇA GiBi

Recep
Tayyip
Erdoğan

Kasımpaşa 
evinde

Fırtına’ya 
tutuldu
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Covid- 19 pandemisi sürecinde pek çok insan
virüsten korunmak isterken aslında hareketsiz
bir hayat tarzına geçtiğini belirtiyor. Ancak

sağlıklı yaşamın en önemli koşullarından birinin spor ve
düzenli egzersizler olduğunun unutulmaması gerekiyor.
Haftanın belirli günlerinde kişinin kendisine en uygun
egzersizleri yapması, ruh- beden dengesini de olumlu et-
kileyerek bu sürecin daha konforlu atlatılmasına yar-
dımcı oluyor. Memorial Hizmet Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Hakan Sofu, koro-
navirüs sürecinde egzersiz planlaması ile ilgili dikkat
edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.  

İşte faydaları 
- Düzenli egzersizin beden ve ruh sağlığı üzerinde pek

çok farklı yararı vardır.  Aktif ve düzenli spor alışkanlığı-
nın faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür: 

- Kan dolaşımı rahatlatır
- Akciğer ve kalp fonksiyonlarının ideal seviyeye 

gelmesini sağlar.
- HDL adı verilen iyi kolesterol seviyesi yükselirken

LDL adı verilen kötü kolesterol seviyesini azaltır.
- Kan basıncı (tansiyon) ve kan şekerini seviyesini

düzenler.
- Kas gücü ve dengenin gelişimi ile aktivite 

kapasitesi yükseltir.
- Kronik yorgunluk ve tükenmişlik sendromu riskini

en aza indirir.
- Bağışıklık sistemi düzenli egzersiz sayesinde 

güçlenerek hastalıklara karşı vücut direncini artırır.
- Zararlı toksinlerin atılması ve stresin azalması ile

hayat enerjisini yükseltir. Spor alışkanlığı depresyon riskini
azalttığı gibi depresyonun tedavisine de yardımcı olur.

- Kadınlarda kemik erimesi riskine karşı koruyucu
olan düzenli egzersiz, kemik erimesi olan hastaların te-
davisine de yardımcı olur. 

- Spor yapan kişilerde dejeneratif eklem hastalıkları
(kireçlenme) ve kıkırdak bozuklukları görülme oranı en
aza inerken refleksler kuvvetlenir, kronik boyun, sırt ve
bel ağrılarını azaltır.

TÜRK sinemasının efsane sanatçısı Kemal
Sunal’ın kızı Ezo Sunal ile Ömer Öztüyen
çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Doğum, Acı-

badem Maslak Hastanesi’nde 3 Mart 2021, Çarşamba
günü, saat 10.02’de, Kadın Hastalıkları ve Doğum / Pe-
rinatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Bildirici tarafından
gerçekleştirildi. İlk bebeklerini kucağına alan çift, kızla-
rına Nova adını verdiler. Acıbadem Maslak Hastanesi
Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı açıklamada şu
bilgileri verdi: “Ezo Sunal ile Ömer Öztüyen çiftinin 
bebekleri 51 santim, 3.880 gram olarak dünyaya geldi.
Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. 
Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.

YAŞAM

G ünümüzde ince ve fit görünmek
hemen herkesin isteği. Bu uğurda
pek çok kez büyük heveslerle di-

yete başlıyor ancak bir noktaya gelip de
o ‘inatçı’ son kiloları veremeyince hayal
kırıklığına uğrayabiliyoruz. Özellikle de
son bir yıldır günlük yaşantımızı derin-
den etkileyen pandemi sürecinde bazıla-
rımız değil kilo vermek, hareketsizlik ve
sağlıksız beslenme nedeniyle kilo alı-
mıyla karşı karşıya kalınca hepten ümit-
sizliğe kapılmış durumda. Ancak
ümitsizliğe gerek yok! Zira inatçı kiloları
pandemiye rağmen vermenin mümkün
olduğunu belirten Acıbadem Dr. Şinasi
Can (Kadıköy) Hastanesi Beslenme ve
Diyet Uzmanı Evrim Demirel “Pande-
miye rağmen sağlıklı kilo vermek, hatta
‘inatçı kilolar’ olarak da adlandırabilece-
ğimiz son 2-4 kiloyu verebilmek müm-
kün. Ama bunun için ne olursa olsun
pes etmeden kararlı bir şekilde devam
edip süreçteki bazı noktalara dikkat
etmek gerekiyor.” diyor. Beslenme ve
Diyet Uzmanı Evrim Demirel inatçı ki-
lolara karşı 7 etkili öneride bulundu. 

Çok düşük kalorili 
diyetten kaçının 

Ne yazık ki kilo vermek için bu süreçte
yaşam biçimimize uymayan, sürdürüle-
bilirliği olmayan çok düşük kalorili, aç
kalarak yapılan zayıflama programları
metabolizmamızı fazlası ile yavaşlatıyor.
Örneğin; tek gıda alımına bağlı diyetler,
sadece detoks suları ve smoothiler ile ya-
pılan diyetler, tek öğünle beslenmeler vb.
Vücut; çalışma temposunu azaltarak
kendini bu yeni gelen düşük kaloriye
uygun bir şekilde düzenlediği için son
noktadaki kiloları verememeye başlarız.
Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy)
Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı
Evrim Demirel “Eğer böyle bir sürece
girmiş isek biraz vücudu dinlendirmek,
bu zamana kadar alınan kaloriyi 200-
300 kalori yukarı çekerek beslenme sti-
linde değişiklikler yapıp vücudu ve
metabolizmayı şaşırtmak gerekir. Ama
kaloriyi artırırken tekrar kilo artışına
sebep olmamak açısından günlük hare-
ketlerimizi de artırmakta fayda var. Vü-
cudumuzu yoksun bırakmak yerine
beslenmeye odaklanın ve kilo kaybının
doğal bir yan etki olarak ortaya çıkma-
sına izin verin.” diyor. 

Düzenli tempolu yürüyüş yapın

Eğer diyetinizin başından bu yana bir
egzersize başlamadınız ise muhakkak
kardiyo türü kalp atış hızını artıran eg-
zersiz yapmaya çalışın; bunlar özellikle
çok tempolu yürüme, koşma ve yüzme-
dir. Bu egzersizlerin vücutta kas kaybı
yerine yağ kaybını, özellikle sağlığımızı
riske atan göbek çevresi yağlanmasını

azaltan spor türleri olduğunu belirten
Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim De-
mirel şöyle konuşuyor: “Diyetimizin ba-
şından bu yana spor yapmaya
başlamışızdır fakat ya düzenli yapama-
mış ya da süre olarak yeterli seviyelere
ulaşamamışızdır. Özellikle yağ kaybını
sağlamak için sporu haftada en az 3-4
kez aksatmadan ve süre olarak 1 -1,5
saat yapmamız gerekir. Bu sürelerin al-
tında yapılan egzersizler sadece sağlıklı
yaşam ve kilo korumada etkili olacaktır
ama kilo vermenizi sağlamayacaktır.
Tabi bu egzersizleri yapmayı planlama-
dan önce kardiyak bir riskinizin ve iskelet
kas sisteminizde bir sağlık probleminizin
olmaması da önemli.”

Mutlaka muayene olun

Kilo almanızı tetikleyen ve hatta kilo ver-
menizi çok zor hale getiren sağlık sorun-
larınız olabilir. Bu sağlık sorunlarının
başlıcaları hipotroidizm, polikistik over
sendromu ve uyku apnesidir. O nedenle
kilo veremediğiniz bu süreç içinde bir
hekim kontrolünden geçip bu tür hasta-
lıklarınızın olup olmadığını tespit et-
mekte fayda vardır. Tespit edilen bu
hastalıklardan birisi varsa diyet süre
cinde de tedaviye hızla başlanmalı; zira
tedavi edilmez ise akıntıya kürek çekmek
gibidir ve diyette yol alamazsınız.

Beklentilerinizi gerçekçi koyun

Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim De-
mirel “Kilo kaybı yavaş ve uzun emek
gerektiren bir süreçtir. Kilolarımız diyete
başladığımızda fazla olduğu için bes-
lenme alışkanlıklarımızın değişmesine ve
kalorinin az alınmasına bağlı olarak
vücut hızlı tepki verir ve ilk başlarda kilo
kaybı hızlı olur. Ama zamanla yavaşlar,
hedefe yaklaştıkça tempo düşer, son ki-
lolar inatçı hale gelmeye başlar. Bu
arada kişi uzun süre diyet yapmaya
bağlı olarak kaçamaklara başlar, diyetin
başındaki istikrarlı diyet alışkanlıklarını
sağlamakta zorlanır ve psikolojik kısır
döngüye girer. Bir kere başarılı olabilmek
için belirlediğimiz kilo kaybı hedeflerimi-
zin makul ve sağlığımızı riske atan ra-
kamlarda olmaması gerekir. Herkes kilo
verdikten sonra ideal ölçülerde kaslı
manken görünümlü olmak zorunda
değil; makul hedef belirlerken bunu göz
önünde bulundurmak önemli. İstikrarlı
diyet ve egzersizi yaptığınızda o son 2-4
kg gitmiyor ise orada vücudu rahat bıra-
kıp tekrar kilo almayacak şekilde beslen-
mek ve vücudu dinlendirmeye bırakmak
gerekir.” diyor.

Gün içerisinde yediklerinizi not alın

Birçok insan kilo vermeye çalışırken

ana öğünlerde çok yetersiz besin alır ve
kendini çok uzun süre aç bırakır. Buna
bağlı da hiç farkına varmadan uzun aç-
lıklardan dolayı ayaküstü sürekli bir
şeyler atıştırır. Bu atıştırmalıkları nor-
mal gördüğü öğünlerde az yediği için
kilo vermeyi hedeflediğinde tartıda kilo
vermediğini görünce çok şaşırır. “Di-
yette daha doğrusu sağlıklı beslenmede
neyi, ne zaman ve ne kadar yediğiniz
çok önemli” diyen Beslenme ve Diyet
Uzmanı Evrim Demirel, bu takibi yapa-
bilmek için bir günde yediklerinizi yazıp
günlük tutmanızı önererek, böylece ne-
rede kaçamak yaptığınızı, fazladan ve
gereksiz aldığınız kalorileri daha iyi tes-
pit edebileceğinizi söylüyor.

Diyet ürünlerini fazla tüketmeyin

Ne yazık ki diyet hassas bir konu ve pi-
yasada da buna yönelik birçok diyet
ürünü var. Şekersiz içecekler, glutensiz,
az yağlı, yağsız ve düşük kalorili diyet
ürünleri derken yelpaze hayli geniş.
Ama bu tarz ürünler diyet içerisinde za-
rarsız gibi görünüp ayaküstü sürekli tü-
ketilmemelidir. Sonuçta bu ürünlerin
kalorileri sıfır değil ve gereğinden fazla
yenildiğinde belli bir kalori yüküne
neden olacaktır ve kilo verme sürecini
zorlaştıracaktır.

HAYAT kaynağı olan kanın
azalmasıyla ortaya çıkan kan-
sızlık ve ona bağlı demir eksik-

liği yaşam kalitesini azaltıyor. Demir
eksikliğinin özellikle çocukların zihinsel
gelişimi üzerinde önemli bir rolü oldu-
ğunu ifade eden uzmanlar, besinlerden
alınan demirin emilimini arttırmak için
meyve suyu tüketilmesi gerektiğini belirti-
yor. “Kansızlık, kandaki hemoglobin mik-
tarının azalması olarak tanımlanır. Bu da
demir eksikliğine neden olur” diyen Nuh
Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, demir
yetersizliğinin genellikle büyümenin çok
hızlı olduğu çocukluk ve ergenlik çağı ile
hamilelik döneminde ortaya çıktığına dik-
kat çekti. “Dünyada her 5 erkekten biri,
her 3 kadından biri, her 2 gebeden biri,
her 5 çocuktan biri kansızlık problemi
yaşar. Ancak pek çoğu bu durumlarını ne
yazık ki bilmemektedir” diye konuşan
İnanç, şunları söyledi: “Gelişmiş ülkelerde
0 - 5 yaş arası çocuklarda kansızlığa rast-
lanma sıklığı yüzde 4 ile 20 arasında iken

az gelişmiş ülkelerde aynı yaş grubunda
bu oran yüzde 80’lere kadar çıkıyor. Ülke-
mizde bu oran yüzde 50 gibi oldukça yük-
sek bir değerdedir.”

C vitamini demir emilimini artırıyor

Demirin hem hayvansal hem de bitkisel
besinlerde bulunduğunu kaydeden Prof.
İnanç, “Ancak besinlerdeki demirin ta-
mamı vücutta emilemez. Aldığımız demi-
rin yararlı olabilmesi için C vitamini
içeren besinlerle birlikte tüketmeliyiz. 
Örneğin yemekle alınan 500 miligram 
C vitamini demirin emilimini 6 kat artırır.
Bu nedenle vitamin alımını artırmak için
meyve suları iyi bir kaynaktır. Özellikle 
C vitamini içeren portakal suyu, ananas
suyu ve greyfurt suyu gibi meyve sularının
yüksek miktarda protein ve demir içeren
bir öğünle birlikte tüketilmesi demir emili-
mini artırır. Kansızlıktan korunmak ve
kansızlık oluştuktan sonra daha etkin ve
hızlı bir şekilde tedavi olabilmek için her
yaş grubunda vitamin kaynağı olan meyve
suyu tüketimine özen gösterilmelidir” 
ifadelerini kullandı. SEMANUR POLAT

ZEYNEP VURAL

Kansızlığa çare meyve suyu
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INATCI KILOLARA
KARSI 7 ONERI

Uzmanlar, kansızlık ve kansızlığa bağlı olarak demir eksikliğinin özellikle çocukların zihinsel gelişimi
üzerinde geri dönülmez etkilere neden olduğunu söylüyor. Besinlerden alınan demirin emilimi için C
vitamininin şart olduğunu söyleyen uzmanlar, meyve suyu tüketmenin çok önemli olduğunu belirtiyor

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel inatçı kilolara karşı 7 etkili öneride bulundu

Mutlaka su
için yoksa!

Beslenme ve Diyet Uz-
manı Evrim Demirel “Su
içmek kilo vermeye yar-
dımcı bir etmendir. Eğer
diyette yeterli su tüketmi-

yorsanız kilo veriminiz
yavaşlayabilir. Özellikle

öğünlerden önce 1-2 su
bardağı su içmek kalori
alımını azaltacaktır. Di-

yette su içmeyi ihmal et-
meyin. Ortalama günlük

içilmesi gereken su ki-
şiye göre değişir ve kg

başına 20-30 ml olarak
olması gerekir.” diyor. EZO SUNAL ANNE OLDU!



O lay Adil Mahallesi'nde meydana
geldi. İddiaya göre; Rabia Tanrı-
vermiş (23) annesi ile babasının

sürekli kavga etmeleri nedeniyle psikolojik
sorunlar yaşıyordu. Dün akşam saatle-
rinde Tanrıvermiş çifti yine tartışmaya
başladı. Hatta iddiaya göre babası, anne-
sini kemerle dövdü. Bunun üzerine sinir
krizi geçiren Rabia Tanrıvermiş kendisini
bir anda beşinci kattaki evlerinin balko-
nundan aşağı bıraktı. Kaldırıma düşen
genç kız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay
yerine sağlık ve polis ekipleri edildi. Sağlık
ekipleri kaldırımda kanlar içinde yatan
genç kızı, yaptıkları ilk müdahalenin ar-
dından Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne
kaldırdı. Ancak burada doktorların yaptığı
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamaya-
rak hayatını kaybetti.

Kızlarının başında kavga ettiler

Aynı apartmanda oturan ve gürültü üze-
rine dışarı çıkan Metin Kızıltaş, "Ailevi

mesele olduğunu biliyorum ama detaylı
bilgim yok. Kız yerde yatarken hala birbir-
leri ile kavga ediyorlardı" dedi. Mahalle
sakini Ramazan İçlek de, "Biz sese indik
aşağı, çığlık vardı. Burada zaten bir erkek,
ablası vardı. Kızı bağırdı, 'Uyuşturucu
kullanıyor, kemerle dövdü, annemi dokuz
yerinden bıçakladı' diye. Bunları söyledi
diye gitti kıza vurmaya çalıştı, bir de
ondan kıyamet koptu. Sonra polisi aradık.
Ambulans yetişti kadını götürdüler. Adam
kızına bağırıyordu 'Polisi aramak yok'
diye. Çığlık atan kızı, 'Kadın cinayeti, ka-
dına şiddet var' dedi. O kıza da gitti sal-
dırdı. Ben de müdahale etmeye
çalıştım"diye konuştu. Polis olayın mey-
dana geldiği binanın önünde ve sokakta
geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri ince-
leme ekipleri genç kızın düştüğü yerde ve
beşinci kattaki evde detaylı inceleme yaptı.
Anne ve baba ifadeleri alınmak üzere
polis merkezine götürülürken olayla ilgili
soruşturma devam ediyor. DHA
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Olay dün saat 21.00 sıra-
larında Ataşehir Yeni Sahra
Mahallesi'nde bulunan bir

otelde meydana geldi. İddiaya göre
Suat Ç., otel sahibinin kirayı, binanın
diğer hissedarlarıyla paylaştırılmasını
istemedi. Taraflar arasında tartışma
çıktı. Kiranın bir tek kendisine veril-
mesini isteyen Suat Ç., dün akşam
saatlerinde otomobiliyle otelin önüne

gelerek tehdit ve küfürler savurdu.
Elindeki silahla otele girmek isteyen
Suat Ç. daha sonra otelin güvenlik
kamerasını fark edince silahını oto-
mobiline bırakarak satırı eline aldı.
İçeri giren Suat Ç., satırla etrafa zarar
vermeye başladı. Lobideki masaya,
merdiven korkuluklarına ve aynaya
satırla vuran Suat Ç., daha sonra
otelden ayrıldı. İhbar üzerine olay ye-

rine polis ekipleri sevk edildi. O anlar
güvenlik kameralarına yansırken göz-
altına alınan Suat Ç. alınan ifadesi-
nin ardından serbest bırakıldı. Suat
Ç. 'nin 1 ay önce de otelin deposuna
girerek duvarları kırdığı iddia edildi.
Öte yandan güvenlik kamerasına
yansıyan görüntülerde, şüphelinin
elindeki satırla lobide bulunan ma-
saya satırla vurduğu görülüyor.

Kaldığı barakada
ölüsü bulundu

şİşlİ'de , Küçük Çiftlik Parkı köşesinde
barakada kalan bir kişi ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Küçük Çiftlik Parkı

köşesindeki barakada yaşayan kişinin bir süredir gö-
rünmemesinden şüphelenen park görevlileri, bara-
kayı kontrol etti. Adının Durmuş olduğu öğrenilen
kişinin hareketsiz şekilde yatakta yattığını gören gö-
revliler durumu polise ve sağlık ekibine haber verdi.
Sağlık ekibi yaptığı kontrolde barakada kalan kişinin
hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine güvenlik
şeridi çekildi. Adli tabibin kontrolü için hastaneye gö-
türülen kişinin cesedi, daha sonra otopsi için Adli
Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Sultanbeyli'de anne ve babasının kavga etmesi üzerine evlerinin
balkonundan atladığı öne sürülen genç kız hayatını kaybetti

Ataşehir'deki otelde satırlı saldırı
Ataşehir'de bir kişi, otel sahibine kiraya verdiği binasına girerek etrafa satırla saldırdı. O
anlar güvenlik kameralarına yansırken saldırgan ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Kasa hırsızları
yakayı ele verdi

başakşehİr'de kapısını levyeyle açtıkları
işyerinden çelik kasayı çalan şüpheliler ya-
kalandı. Şüphelilerin, çelik kasayı sürükle-

yerek çaldıkları anlar kameralara yansıdı.Olay, 17
Şubat tarihinde İkitelli OSB'de bulunan bir yapı
markette meydana geldi. Akşam saatlerinde dükkana
gelen Nedim K.(40), Hıdır A.(31), Serhat K.(38) ve
Ersan G.(32) isimli şüpheliler ilk olarak dükkanda
çalışan güvenlik görevlisi A.B.'nin ellerini ve kollarını
bağladı. Sonrasında yanlarında getirdikleri levye ile
dükkanın kapısını açan şüpheliler, içinde 70 bin lira
bulunan çelik kasayı yine levyeyle açmaya çalıştı. Ba-
şarılı olamayan şüpheliler çelik kasayı sürükleyerek,
götürdü. Dört şüpheli, daha sonra olay yerinden hız-
lıca uzaklaştı. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekip-
leri, konu ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik
kameralarından yola çıkan ekipler, şüphelilerin izini
buldu. 25 Şubat tarihinde  7 farklı adrese yapılan eş
zamanlı operasyon ile dört şüpheli kaldıkları evde
kıskıvrak yakalandı. Konu ile alakalı olduğu tespit
edilen Cemal K.(27) ve Dursun A.(36) da gözaltına
alındı. 

Kaçak tütün 
operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda
kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçi-
rildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçak-

çılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
Güngören ve Arnavutköy'de 4 adrese operasyon dü-
zenledi. Operasyonda 259 bin 800 adet satışa hazır
içi doldurulmuş makaron, 1 milyon 332 bin 200 adet
boş makaron, 84 bin adet sigara sarma kağıdı, 60
adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 234 kilogram
kaçak tütün, 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında
adli işlem yapıldı. 

Anne bAbA kAvgA ettİ
kız bAlkondAn AtlAdı!

Sahte polisler

yakalandı
İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları
kişilere "Adınız suç örgütünün listesinde, bankanızdaki paraları bize
verin. İsminizi silelim." diyerek para talep eden şüpheliler yakalandı

Olay, 27 Ocak tarihinde Sarı-
yer'de 00.20 sıralarında mey-
dana geldi. Şüpheli Özgür

A.(20), telefonla Suriye uyruklu Celal H.'yi
aradı. Kendisini polis olarak tanıtan şüp-
heli, isminin terör örgütünde olduğu ve sil-
mesi için para vermesi gerektiğini belirtti.
Bunun üzerine Celal H., ertesi gün Özgür
D.'ye 240 bin lirayı elden teslim etti. Celal
H., saatler sonra dolandırıldığını anlayınca
polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.
Aynı gün yaşanan bir başka olayda ise
Kerem Ç.(21) ve Mehmet Z.S.(52), Şiş-

li'de yaşayan A.İ.(78)'i arayarak aynı yön-
tem ile ne kadar parası varsa kendilerine
teslim etmesini söyledi. Durumdan şüphe-
lenen A.İ., parayı teslim edeceğini söyleye-
rek polis ekiplerini aradı. Asayiş Şube
Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık
Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma
ile üç şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şüp-
helilerden Özgür A.'nın Celal H. ile telefon
görüşmesi yaptığı anlar kameralara yan-
sıdı DHA

İki iş yerine
birden kurşun

Sağlık ekipleri kaldırımda kanlar içinde yatan genç kızı, yaptıkları ilk müda-
halenin ardından Sultanbeyli Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada doktorla-
rın yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kağıthane'de iş merkezinde iki işyeri kurşunlandı. Kurşun yağmuruna 
tutulan kafe ve kıraathanenin camları delik deşik oldu. Kıraathane sahibinin
bir yakını "Son 1 ayda çeşitli dükkanlara defalarca saldırı yapıldı. Şikayette
bulunduk ama bir netice alınamadı. Burası bir dağ başı mıdır ?" dedi

Olay bu sabaha karşı Çağ-
layan Vatan Caddesi’nde
yaşandı. Cadde üzerinde

bulunan Oral Çarşısının 1’inci katında
bulunan bir kıraathane ve internet ka-
feye sabaha karşı kişi ya da kişilerce si-
lahla ateş açıldı. İşyerlerinin camları
delik deşik olurken polis ekipleri dışa-
rıda 10 adet boş kovan buldu. Olay
yeri incelemesi yapan polis ekipleri
elde edilen delilleri incelemek üzere
alarak götürdü. Kıraathane sahibinin
bir yakını "Bu Çağlayan'da her gün ta-
ramalar oluyor. İçinde insanların ol-

duğu pansiyon, restoran ve kahveha-
neleri tarıyorlar ama hiç kimse bakmı-
yor buralara. Sahip çıkılmayınca
herkes gelip bu işleri yapar. Son bir
ayda en az 6 işyerine silahlı saldırı
oldu. Bu kişiler elbet buralarda ama
bir yakalama yok, bu böyle nasıl ola-
cak, tüm esnafların kapılarına hakaret
içeren yazılar bırakılmış, karakola şika-
yette bulunduk ama bir netice çık-
madı. Kamera görüntüleri de var ama
hiç kimse yakalanmadı. Her gün bir
yere silahlı saldırı yapılıyor. Burası bir
dağ başı mıdır? " diye konuştu. 



CUMA 5 MART 2021

İSTANBUL4

"Annen öldüğünde hiçbir şey istemeye hak-
kın yok hep başkalarının dediğini yapmak zo-
runda hissedersin."  Doğan Cüceloğlu

S evgili Doğan hocanın bu sözü üzerine
sadece “Attan düşenin halini attan
düşen anlar” diyebilirim. 

Aslında yaşanan bu ayrılık ilk ayrılık değil-
dir, doğduğu gün göbek kordonu kesildiğinde
de insan annesinden ayrılmıştır zaten. 

Biz insanlar aslında tüm duygularımızı tek
başına yaşayan zavallı korunaksız varlıklar

değil miyiz? Öyleyse neden bu hezeyan? 
Kolu kanadı kırılmış hisseden biri nasıl

ayağa kalkar nasıl savaşır acıyla kederle, kı-
rılgan küskün ruhunu nasıl iyileştirir? Demle-
nerek; acıya demlenerek, özleme demlenerek,
yalnızlığa demlenerek. Öyle birini düşünün ki
hassas, kırılgan, naif, hiç savaşmamış güç
göstermesi gerekmemiş. Onun yerine her
zaman arkasında duran karşılıksız ve çıkarsız
seven koruyan, kömür karası yürekli insanlar-
dan! kollayan, senin yerine hayatının on sene

sonrasının bile planını yapan en-
gelleri yolundan bir bir temizlemeye çalışan
biri var.  Sonra bir gün hiç hazır olmadığın
belki de hiç bir zaman hazır olamayacağın
yoklukla yüzleşirsin. Tepetaklak olursun için
kavrulur burnunun direği sızlar. Başbaşasın-
dır acınla, yalnızlığınla, kömür karası yürekli
insanlarla. "Öyle prens prenses halleriyle ol-
muyor çek acını beter ol" der kara yürekli in-
sanlar! İnsanların sadece aynı yerden canları

yandığında sizi anladığını görürsün. Yavaş
yavaş demlenen kişi, çıkış arar acıdan yalnız-
lıktan. Önce kabullenir "Annen yok kimsen
yok" yalnızdır, tek güç sensin der. Bir iç ses
yaratır, anne iç sesi bu ses "yalnız değilsin
dinle beni" der. Bazen güç cesaret verir bazen
yapma sakin ol bekle der. Sonra ne mi olur?
Tıpkı Anka kuşu gibi küllerinden yeniden
doğar. Kırılmış, incinmiş, örselenmiş ama
demlenmiş ruhuyla ayağa kalkar. Tek güç
kendisidir. Acıyı, özlemi, yalnızlığı yaşamış
kendini yerin on kat dibinden çıkarmıştır.
Bazen sorar kendine hayatın anlamına ermek
acıyla demlenmek midir?  

Çok şaşırır bazen insanların dert tasa yap-
tıklarına, bardak kırılmıştır üzülür en sevdi-
ğim takımdı der, yemeği yakar karalar bağlar

ne yiyeceğiz şimdi der, topuğu kırılır lanet
olsun hep mi beni bulur der. Mutsuz olmak
için hep bir sebebi vardır çerçevenin bütününe
bakmaz hiç, orda takılır kalır. Küçük mutsuz-
luklardan koca bir mutsuzluk çemberi örer
kendine. 

Oysa ki şu korktuğumuz hep uzak gördüğü-
müz ölüm aslında ne çok yakındır bize sevdik-
lerimize. Şuan bir pıhtı kalp damarlarımızı
tıkıyor olabilir, bir kanser hücresi harekete
geçmiş olabilir, sarhoş bir sürücü direksiyonu
üzerimize kırmış olabilir...

Hayatın özünde hiçbir anlamı olmadığı
gerçeğini ne zaman idrak eder insan acıyla
kavrulduğunda mı? 

"Sevgili Doğan Cüceloğlu hocamızın devri
daim olsun huzurla uyusun."

Söz yaşamın;
“Annen yok kimsen yok” Melike FAKI

İstanbul'da muhtemel 7,5 ve üzeri büyüklüğe sahip bir depremde 13 bin 492'si çok ağır
olmak üzere 53 bine yakın binanın ağır hasar alması bekleniyor. Muhtemel 7,5

büyüklüğündeki bir depremde çok ağır hasar alması beklenen binaların en yoğun ilçeler
arasında başı 2 bin 83 ile Fatih çekiyor. Söz konusu deprem senaryosunda ağır hasar

alması beklenen bina sayısının en çok bulunduğu ilçe ise 6 bin 622 adetle Büyükçekmece

TEMİZLİK VE BASİT SARF MALZEME ALIMI
DEVLET HASTANESİ -SİLİVRİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1324559)

TEMİZLİK VE BASİT SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/115022
1-İdarenin
a) Adresi : YENI MAHALLE NEDİM BEYAZGÜL SOKAK 

NO:4 34570 SİLİVRİ SİLİVRİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2127272100 - 2127275949
c) Elektronik Posta Adresi : sdh_satinalma@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 23 KALEM TEMİZLİK VE BASİT SARF MALZEME ALIMI 

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

b) Teslim yeri : SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ AYNİYAT BİRİMİ 
DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren en fazla 9(dokuz) kez sipariş 
çekilecek olup, İdarenin yazılı siparişi üzerine 5 (beş) iş günü 
içerisinde Silivri Devlet Hastanesi Ayniyat Birimi depolarına peyder 
pey teslim edilecektir. 5(Beş) iş günü içerisinde teslim edilmemesi 
üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yeni Mah. Nedim Beyazgül Sk. No:4 Silivri/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 16.03.2021 - 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 imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1.NUMUNE:İhaleye katılan istekliler; teklif verdikleri ürünlerin her bir kalemi için numunelerini
(marka, model v.b. belirterek ) son teklif verme saatine kadar ilgili idare görevlisine orijinal 
ambalajında tutanakla teslim edeceklerdir. Son teklif verme saatine kadar numune teslim 
etmeyen isteklilerin teslim etmediği kalemlere ait teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
Numune değerlendirilmesinde Teknik Şartname kriterleri esas alınacaktır. Numuneler 
denenerek de değerlendirme yapılabilecektir. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeni Mah. Nedim Beyazgül Sk. No:4 Silivri/İstanbul /SİLİVRİ 
DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi-
nat 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.

K entsel Dönüşüm ve Şehircilik
Vakfı'nın (KENTSEV) 1-7
Mart Deprem Haftası dolayı-

sıyla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli
Rasathanesi ve Deprem Araştırma
Enstitüsü'nün verilerinden derlediği
rapora göre, İstanbul'da 1 milyon 164
bin bina, 4,5 milyon daire bulunuyor
ve her dairede ortalama 3,3 kişi yaşı-
yor. Muhtemel 7,5 ve üzeri şiddetli bir
depremde 13 bin 492 binanın çok ağır,
39 bin 325 binanın ağır, 136 bin 746
binanın orta, 300 bin 963 binanın ise
hafif hasar alması bekleniyor. Çok
ağır ve ağır hasar alması beklenen bi-
nalarda 174 bin 296 kişinin yaşadığı
tahmin ediliyor. Hasar alması bekle-
nen tüm binalarda ise yaşayan sayısı-
nın 1 milyona yaklaştığı öngörülüyor.

Hangi ilçelerde risk büyük?

Muhtemel 7,5 büyüklüğündeki bir
depremde çok ağır hasar alması bek-
lenen binaların en yoğun ilçeler ara-
sında başı 2 bin 83 ile Fatih çekiyor.
Fatih'i bin 240 binayla Küçükçekmece,
796'şar binayla Bağcılar ve Bahçeliev-
ler, 782 binayla Bakırköy, 614 binayla
Bayrampaşa, 563 binayla Esenyurt ve
510 binayla Zeytinburnu takip ediyor.
Tuzla'da 446, Silivri'de 444, Büyük-
çekmece'de 439, Adalar'da 413, Be-
yoğlu'nda 410, Esenler'de 391,
Güngören'de 342, Beylikdüzü'nde
321, Eyüp'te 300, Pendik'te 274, Mal-
tepe'de 237, Avcılar'da 233, Kadı-
köy'de 209 binanın çok ağır hasar
alması bekleniyor. Bu alanda en az
bina sayısı ise 16'şar adetle Şile ve
Çekmeköy'de bulunuyor. Bu iki ilçeyi
41 adetle Arnavutköy, 62 adetle Sul-
tangazi, 63 adetle Çatalca, 64 adetle
Beşiktaş takip ediyor. Şişli'de 69, San-

caktepe'de 84, Kağıthane 94 binanın
çok ağır hasar alması öngörülüyor.

Büyükçekmece birinci sırada

Söz konusu deprem senaryosunda
ağır hasar alması beklenen bina sayı-
sının en çok bulunduğu ilçe ise 6 bin
622 adetle Büyükçekmece. Toplam
rakamın yüzde 16,8'i bu ilçede bulu-
nuyor. Büyükçekmece'yi 3 bin 496 bi-
nayla Fatih, 2 bin 616 binayla
Küçükçekmece, bin 825 binayla Bağ-
cılar, bin 768 binayla Esenyurt, bin
707 binayla Silivri takip ediyor. Bah-
çelievler'de bin 490, Tuzla'da bin 370,
Bakırköy'de bin 306, Avcılar'da bin
261, Bayrampaşa'da bin 182, Pen-
dik'te bin 041, Zeytinburnu'nda bin
025, Beylikdüzü'nde 950, Beyoğlu'nda
841, Eyüp'te 841, Esenler'de 813,
Adalar'da 743, Maltepe'de 690, Sul-
tanbeyli'de 648, Güngören'de 611,
Kartal'da 593, Başakşehir'de 575,
Ümraniye'de 534, Kadıköy'de ise 505
adet binanın muhtemel 7,5 büyüklü-
ğündeki depremde ağır hasar alması
bekleniyor. Bu alanda en az bina sa-
yısı ise 107 adetle Şile'de bulunurken,
onu 113 adetle Çekmeköy, 187 adetle
Beşiktaş, 208 adetle Şişli, 243 adetle
Arnavutköy, 245 adetle Sultangazi
takip ediyor.

Dönüşüm için kollar sıvanmalı

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı
(KENTSEV) Başkanı Haluk Sur, ko-
nuya ilişkin yaptığı değerlendirmede,
her binada ortalama 4 daire olduğunu
belirterek, İstanbul'da muhtemel 7,5
ve üzeri şiddetli bir deprem senaryo-
sunda çok ağır ve ağır hasar alması
beklenen daire sayısının 211 bin ade-
din üzerinde olduğunu söyledi. Bu ra-

kamın kentsel dönüşümün önemini
bir kez daha ortaya koyduğunu dile
getiren Sur, ev sahiplerinin daireleriyle
ilgili iyi araştırma yapmaları, uzman
bir kuruluşa mutlaka yapı denetimi
yaptırmaları gerektiğini söyledi. Sur,
bu binaların depreme dayanıksız
olanlarının hemen tahliye edilmesi ge-
rektiğine vurgu yaparak, şu açıklama-
larda bulundu: "Son dönemde kentsel
dönüşümü hızlandırmak için önemli
kararlar hayata geçmeye başladı. Dün
de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum kentsel dönüşümle ilgili
önemli kararlar açıkladı. Çok değerli
bu teşvik ve desteklerin kentsel dönü-
şümü hızlandırmasını bekliyoruz. Bi-
nası çok ağır ve ağır hasar alması
beklenen vatandaşlar bir an önce
kentsel dönüşüm için kolları sıvamalı.
Geç kalmamalıyız."

Deprem Güçlendirme Derneği (DE-
GÜDER) Başkanı Sinan Türkkan ise
İstanbul'da 4,5 milyon konutun 1,4
milyon adedinin 16 yaş ve üstünde
olduğunu belirterek, bu evlerde 4,6
milyon kişinin yaşadığını söyledi.
Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, An-
talya ve Kocaeli'de 33 milyon 46 bin
kişinin yaşadığını dile getiren Türk-
kan, şu bilgileri verdi: "Bu 6 ildeki
konut stoku toplamın yüzde 41'ine
denk geliyor. Deprem haftasında,
özellikle yaşlı konutların güçlendiril-
mesi için de bir seferberlik başlatıl-
ması gerekiyor. Bu 6 il üretim ve
turizm faaliyetlerinin en yoğun görül-
düğü kentler. Bu şehirler arasında 16
ve üstü yaşa sahip konutların en
yoğun bulunduğu kent yüzde 34,15
ile İzmir. Bu kentimizi yüzde 30,79 ile
Ankara, yüzde 30,67 ile İstanbul,
yüzde 21,86 ile Bursa ve yüzde 13,17
ile Antalya takip ediyor. Yaşlı konutla-
rın güçlendirilmesi için bir an önce
harekete geçmek gerekiyor."

KORKUTAN
RAPOR! SEFERBERLiK

ÇAĞRISI

Beşiktaş Belediyesi, 
1-7 Mart Deprem
Haftası nedeniyle 

Etiler'deki Kentsel Afet
Tatbikat alanında
"Deprem, Yangın,

Arama-Kurtarma ve
Tahliye Tatbikatları"

gerçekleştirdi. İki gün
boyunca 60 kişilik

ekiple süren tatbikat-
larda 16 istasyon

kuruldu

1-7 Mart Deprem Haftası'nda,
dünyanın en etkin deprem kuşakla-
rından birinin üzerinde bulunan ül-

kemizde vatandaşların depreme karşı
hazırlıklı olmasının sağlanması, depremden
korunma yollarının anlatılması ve toplumda
afete hazırlık bilincinin yaygınlaştırılması
amaçlanıyor. Beşiktaş Belediyesi de bu kap-
samda hafta sonu iki gün boyunca Etiler'deki
Kentsel Afet Tatbikat alanında deprem, yan-
gın, arama-kurtarma ve tahliye tatbikatları
gerçekleştirdi.  60 kişilik bir ekiple 16 istasyon
kurularak; deprem sonrası yıkılan binaya inti-

kal, arama-kurtarma, yangın sırasında yapıl-
ması gerekenler, deprem sonrası için de gü-
venli alanda depremzedeler için çadır kentler
kurma tatbikatları gerçekleştirildi. 

Beşiktaş’ta tatbikat

Çocuklar için
çevrimiçi atölye

Fatih Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı
Vakfı işbirliğiyle geliştirilen Bilim Fatih projesi
kapsamında Teknoloji, Doğa Bilimleri, Tasa-

rım, Matematik, Astronomi Havacılık ve Uzay atölyele-
rinde Fatihli çocuklar ister helikopter tasarlıyor isterlerse
robotların dünyasıyla tanışıyor. Bilim Fatih’teki çevrimiçi
atölye eğitimleri mart ayında yeni konseptlerle devam edi-
yor. Çevrimiçi olarak gerçekleşen eğitim programında ço-
cuklarla bir araya gelen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün
Turan, Fatih’te çocukların ve gençlerin faydalanacağı çalış-
malar ve projelere öncelik verdiklerini belirterek, “Eşsiz Fa-
tih’e değer katacak önemli projelerimizden biri de Bilim

Fatih projesidir.
Bizler, Fatihli ço-
cuklarımızın bilim-
sel, akılcı ve
deneyimsel düşün-
melerini sağlayacak
bir ortam sunmak
istiyoruz. Salgın
nedeniyle, çevrimiçi
olarak devam edi-
yoruz” dedi.



S osyal Demokrasi Vakfı (SODEV)
tarafından hazırlanan “Yoksul
Semtlerde Madde Kullanımının

Yaygınlaşması Raporu” 3 Mart 2021 günü
zoom üzerinden organize edilen bir top-
lantıyla basına ve kamuoyuna duyuruldu.
Her geçen gün giderek artan uyuşturucu ve
madde bağımlılığı, toplumun en önemli
sorunlarından birisi haline gelmekte.
SODEV tarafından hazırlanan “Yoksul
Semtlerde Madde Kullanımının Yaygınlaş-
ması Raporu” uyuşturucu ve madde kulla-
nımıyla ilgili çarpıcı bilgileri ortaya koydu.
SODEV tarafından focus grup ve CATI
yöntemliyle gerçekleştirilen araştırma, İs-
tanbul’un Bağcılar ve Sultanbeyli ilçele-
rinde orta öğrenim çağında çocuğu olan
ebeveynler arasında yapıldı. Araştırma
kapsamında 4 focus görüşme ve CATI
yöntemiyle yüzde 95 güven aralığında
yüzde 3 hata payı ile 1067 görüşme 
gerçekleştirildi. 

Ciddi bir panik mevcut

Bağcılar ve Sultanbeyli ilçelerinde yaşayan
anne, baba, genç erkek ve genç kadınlarla
yapılan focus grup görüşmelerinde genç-
lerden ve ailelerden son derece çarpıcı bilgi-
ler alındı. Bu kentlerde yaşayan gençlerin
ve ailelerinin madde kullanımına dair bir-
çok bilgiye hakim olduğu görüldü. Madde-
lerin alt ve üst fiyat limitlerinden tutun
nerelerden temin edilebileceğine, satışların
nerelerde ve hangi yöntemler ile yapıldığına
kadar birçok alanda bilgiye sahip oldukları
irdelendi. Bu durum madde kullanımının
ve satışının bu kentlerde ne kadar yaygın
olduğuna gösterdi. Madde kullanımının ne
kadar yaygınlaştığına dair bir örnek ise
okullarda madde kullanan ve kullanmayan
gençlerin gruplaşması hatta zaman zaman
bu iki grup arasındaki gerginlikler. Gençle-
rin bazıları kullanan grupların daha havalı

kaldığını kullanmayanların ise daha sıra-
dan kaldığını anlattığı görüldü. Birçok gen-
cin madde kullanımını finanse etmek için
telefonunu sattığı, ailelerinden kitap alaca-
ğım diye para istediği, bazılarının ise kendi
kullanımını karşılamak için satıcıya dönüş-
tüğü gençler tarafından paylaşılmıştır. Aile-
ler tarafında ise konu hakkında ciddi bir
panik mevcut.

Güvenlik sorunu var

Bazı aileler kentlerdeki madde kullanımının
yaygınlığından dolayı çocuğu sadece si-
gara içiyorsa buna sevinir hale geldiklerini
paylaşmakta. Önlem olarak talepleri ise ce-

zaların artırılması, denetimlerin sıklaştırıl-
ması, gençlere daha fazla spor imkanının
yaratılması ve özellikle sorunlu okullarda
güvenlik görevlendirilmesinin yapılması.
Bazı orta ve orta üstü gelir grubundaki ai-
leler yaşamlarındaki diğer alanlardan feda-
karlık ederek sadece kapıda özel güvenlik
var diye çocuklarını özel okullara gönder-
diklerini belirtiyor. Sosyal Demokrasi Vakfı
tarafından, İstanbul’un Bağcılar ve Sultan-
beyli semtlerinde ortaokul veya liseye giden
çocukları bulunan ailelerle yapılan görüş-
melerde, araştırmaya katılan ailelerin
yüzde 51,8’i yaşadıkları ilçelerde uyuştu-
rucu bağımlılığı problemi olduğunu söylü-
yor. Katılımcıların yaklaşık yüzde 25’i
etraflarında uyuşturucu bağımlılığı eğilimi
gösteren gençlerin olduğunu belirtiyor. 

Sevgi eksikliği var

Araştırmaya katılan aileler, gençleri uyuş-
turucuya iten başlıca sebep olarak aile içi
iletişim sorunları ve sevgi eksikliği oldu-
ğunu dile getiriyor. Ayrıca, arkadaş çevresi
ve bulunulan ortamda uyuşturucuya iten
sebeplerden bir tanesi olarak öne çıkıyor.
Aileler, gençleri uyuşturucuya iten en
önemli sebep olarak yüzde 44,3 ile aile içi
iletişimsizlik ve sevgi eksikliği derken; arka-
daş çevresinin en etkili neden olduğunu be-
lirtenlerin oranı yüzde 35,4 olarak dikkat
çekiyor. Araştırmaya katılan ailelerin yüzde
58,8’i okul ve çevresindeki güvenliğin bon-
zai vb. uyuşturucu madde satışlarını engel-
lemede yetersiz olduğunu söylüyor.
Aileler’in yüzde 72,4’ü parkalara yerleştiri-
lecek kameraların madde bağımlılığına
karşı mücadelede etkili olabileceği görü-
şünü paylaşıyor. Uyuşturucu ve madde ba-
ğımlılığı konusunda polis ve emniyetten
başlıca beklenti olarak yüzde 65,6’lık
oranla denetim ve devriyelerin arttırılması
öne çıkıyor. Araştırmaya katılan ailelerin
yaklaşık yüzde 10’u cezaların arttırılması
gerektiğini belirtiyor. 
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E skilerin "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek
yaktırır” dedikleri; çetin geçen kışların ilkba-
hara yüzünü döndüğü bir ayın, son anda hiç

bitmeyecekmiş gibi geri gelen kışın kıyametini anlat-
mak için söylenmiş bir deyim olsa gerek. Odunu kö-
mürü bitmiş, kilerinde, ambarında yiyecek stoklarının
dibinin göründüğü, yoksulluk ve çaresizliğin artık
katlanılmaz olduğu zamanlarda hayatta kalmak için
elde avuçta ne varsa tüketilmek zorunda kalınışını
ifade eder. Ebette yoksullar için.

Ancak iklimler doğal olmayan bir şekilde değişti.
Küresel ısınma, kentsel büyümeler o kadar devasa
boyutlara ulaştı ki, kimi coğrafyalar ve kırsal hariç,
kazması, küreği yerine binlerce ailenin doğalgaz fatu-
ralarını ödeyemeyip soğukta battaniye altında kapı-
dan olmasa da pencereden baktığı bir gerçek.

11 Mart 2020 de Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın ilk
Korana Virüs olayının meydana gelişini resmi ağız-
dan açıklandığından bu güne, hayatı pencerelerden ve
“Evde Kal” esprisiyle “evde gözetim” haline dönüş-
tüğü bir süreçle karşı karşıya kalındıysa da “ eli kı-
lıçlı hutbeler, lebaleb kongreler” hariç
uygulamalarını yaşadık.

İstanbul’a Şubat’ın sonlarına doğru gelen kar,
mega kenti beyaza gömdüyse de ömrü kısa oldu.
Uzun aralıklardan sonra gelen kar, evlere hapsolmuş
çocuklara geçici psikolojik bir terapi etkisi yaratsa
da, barajlar kısmen doldu diye sevinsek de, pande-
miyi kazanca çevirenlerle, ölüm kalım mücadelesi ve-
renler arasındaki insani, ahlaki, vicdani, siyasi,
ekonomik ve ideolojik çelişkilerin giderek keskinleşe-
rek derinleştiğine tanıklık ediyoruz.

Bu durumun sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını
küresel ölçekte dünya ekonomisini elinde bulunduran
ülkelerin, “ dünyanın efendileri, sahipleri, hatta
mafya vari” tavır ve uygulamaları yeryüzündeki eşit-
sizliğin yine keskinleşerek derinleştiğine de tanıklık
ediyoruz.

Tarihte daha önceki salgınların bölgesel ve kıtasal
ölçekteki sınırlı kırımı, bu kez insanlığı top yekûn teh-
dit eder hale gelmesinden doğrudan kapitalizmin so-
rumlu olduğu açıkken, kapitalist haydutluk aşı
gereksinimini ticari bir meta olarak pazarlarken, “
kurtarıcı” rolüne soyunmaları ve dünyada üretilen
aşıları daha üretim aşamasına gelmeden, dünya piya-
salarında toplamış olmaları ahlaksızlığın dibi değilse
nedir ki?

Kapitalizmin kendi krizini dünya halklarının soyul-
masında ve bağımlılık ilişkilerinin yeniden düzenlen-
mesi için bilinçli olarak üretilmiş olduğu komplo
teorilerini dikkate almadan edemiyor insan. Birleşmiş
Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "10
ülke dünyadaki korona virüs aşılarının yüzde 75'ini
alırken 130 ülkeye bir doz aşı bile gitmedi" demesi,
yakın ve orta gelecekte kapitalist, emperyalistlerin
dünyanın yeniden paylaşımında aşıyı bir silah gibi
kullanılacağı bir dönemin eşiğinde olduğumuzu dü-
şündürmektedir.

Hem ekonomisi, hem demokrasisi gelişmemiş, bir
ulus devletten çok, yeryüzü alan paylaşımında sınır-
lara hapsedilmiş halk kitlelerinin tepesinde boza pişi-
ren, emperyalist kapitalist dünyanın pazar CEO’su
(Şirket üst yöneticisi) yönetimlerin, aşı üzerindeki et-
kileri ve bağımlılık ilişkileri elin eline bakacak kadar
sınırlıyken, kendi ülkelerinde adil ve adaletli bir pan-
demi ve aşı mücadeleleri olsa olsa sansür ve üstünü
örtme çabasından öte gidemezdi. Dünyadaki adalet-
sizlikten farklı düşünülemez. Önce zengine, sonrası
lütuf ve propaganda. 

Mart güneşi penceremden içeri gülümserken,
parktaki At Kestane’sinin dallarına yuva yapma tela-
şındaki bir çift Saksağan’ı buruk bir hayranlıkla izli-
yorum. Durmadan küçük dal parçaları taşıyorlar. Bir
haftada çatıyı sağlama aldılar bile. Sert kuzey rüz-
gârı sonu gelmeyen bir zelzele gibi dalları bir oyana
bir yana sallasa da ve getirdikleri dalların bir kısmını
uçursa da, azimle nesillerini devam ettirecek, 
yavrularını büyütecekleri yuvayı inşa etmeye devam
ediyorlar.

Nasıl kurtulacağız bu cendereden diye “enseyi ka-
rartmaya” gerek yok, doğaya çevir yüzünü, orada her
şeyin cevabı var. Yeter ki aklına zincir vurulmasına
boyun eğme.

Pandemi ve küresel ahlak

Baki ÇİFTÇİ
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Araştırmaya katılan ailelerin yüzde
84,4’ü uyuşturucu ve madde bağımlı-
lığı ile ilgili cezaların yetersiz olduğunu
söylüyor. Ailelerin yüzde 76,3’ü ma-
halle bekçilerinin uyuşturucuyla müca-
delede resmi olarak görevlendirilmesi
fikrine katıldığını dile getiriyor. Araştır-
maya katılan aileler sporun uyuşturu-
cuyla mücadelede etkili bir yöntem
olduğu konusunda fikir birliğinde. Katı-
lımcıların yüzde 80,4’ü gençleri spora
yönlendirmenin uyuşturucu bağımlılı-
ğını önleme konusunda etkili bir yön-
tem olduğu görüşünü savunuyor.
Ayrıca ailelerin yüzde 46,9’u okullar-
daki psikolojik danışmanlık ve rehber-
lik hizmetinin gençleri uyuşturucudan
uzak tutmak konusunda etkili olduğunu
belirtirken yüzde 31,8’i etkili olmadı-
ğını görüşünü paylaşıyor. 

CEZALAR
YETERSİZ

BAGIMLILIK
BUYUK SORUN

Sosyal Demokrasi Vakfı 
(SODEV) tarafından hazırlanan ‘Yoksul

Semtlerde Madde Kullanımının Yaygınlaşması
Raporu’nda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırmaya katılan ailelerin yüzde 51,8’i
yaşadıkları bölgede uyuşturucu bağımlılığı

sorunu olduğunu belirtirken, madde bağımlılığı
sorunun başlıca nedeni olarak 

yüzde 44,3 ile aile içi iletişimsizlik 
ve sevgisizlik öne çıkıyor

SONUÇ
ÇOK
VAHİM!

iStanbUl Büyükşehir Belediye-
si’nin (İBB), WRI Türkiye ve Sağ-
lıklı Şehirler Ortaklığı iş birliğiyle

gerçekleştireceği yaya durağı (parklet) proje-
sinde ikinci aşamaya geçildi. Teknik analiz
çalışmalarının sonucunda, İstanbul'un ilk
yaya durağının Şişli’de yapılmasına karar ve-
rildi. Yol üstü araç park şeridinden bir veya
iki araçlık alanın yayalara ayrılması ile oluş-
turulan yaya durağı, bisikletliler ve yayalar
için mola verebilecekleri bir alan. Şişli’deki
yaya durağının nasıl tasarlanacağını ise İs-
tanbullular belirleyecek. 

Oyun parkları oluşturulabilir

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, kent
içi ulaşımda yol güvenliğini artıran, bisiklet
ve yürüme gibi alternatif yöntemlere yönlen-
diren yaya duraklarının tasarım sürecini an-
lattı. Aralık 2020’de İBB’nin konuyla ilgili
departmanları ve ilgili ilçe belediye temsilci-
lerinin çevrimiçi bir atölye çalışması düzenle-
diğini aktaran Utku Cihan, "Yaya durakları
bulundukları bölgenin ihtiyaçlarına göre
farklı şekillerde tasarlanabiliyor. Banklar,
masalar eklenebilir, yeşil alanlar yaratılabilir,

çocuklar için oyun parkları oluşturulabilir.
Şişli’deki yaya durağının tasarımına da kent
sakinleri, STK’lar ve yerel yönetimlerle bir-
likte karar vereceğiz, detayları İstanbulluların
ihtiyaçlarına göre belirleyeceğiz" bilgisini
verdi. 

60 kişiyle görüşülecek

Projeye teknik destek veren WRI Türkiye Di-
rektörü Dr. Güneş Cansız ise, kentsel tasa-
rım çalışmalarına halkın katılımının son
derece önemli olduğunu belirterek, "Daha
yaşanabilir kentler oluşturmak için çalışan
bir kurum olan WRI Türkiye olarak her faa-
liyetimizde katılımcılığı gözetiyoruz. Yaya
durağının da bölge halkının ihtiyaç ve talep-
lerine yanıt vermesini istiyoruz. Bu nedenle
Mart 2021’de engellileri, yaşlıları, çocuklu
aileleri ve bisikletlileri kapsayan odak gruplar
oluşturarak, yaklaşık 60 kişiyle görüşmeler
yapacağız" diye konuştu.

Tüm İstanbul’a yayılacak

Şişli’deki yaya durağının tasarımıyla ilgili sü-
rece bölge sakinleri olmak üzere tüm İstan-
bulluların katkısı bekleniyor. Bu konuda istek

ve görüşler İBB Yaya Şefliği’ne iletilmek
üzere, 15 Nisan 2021 tarihine kadar ALO
153 Beyaz Masa üzerinden ulaştırabilir. Şiş-
li’deki yaya durağı, ilerleyen zamanlarda tüm

İstanbul’a yayılacak projenin ilk ayağı. Bu
proje ile birlikte yaya duraklarının tasarlan-
masıyla ilgili tüm bilgilerin yer aldığı bir
mikro web sitesi de faaliyete geçecek. 

İBB, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ve Sağlıklı Şehirler
Ortaklığı ile birlikte Şişli’de hayata geçirmeye hazırlandığı

şehrin ilk yaya durağı projesine İstanbulluları da dahil ediyor.
Yaya durağı, yaşlılardan engellilere, çocuklu ailelerden 
bisikletlilere kadar farklı kesimlerin ihtiyaçlarının tespit

edildiği odak grup görüşmeleri doğrultusunda tasarlanacak

istanbullular
karar verecek

Toplu taşıma
dolup taşıyor
Kontrollü normalleşme sürecinin
başlamasıyla İstanbul’da mesai
saatlerinde yeni düzenleme yapıldı,
toplu taşıma araçlarında sabah 
saatlerinde yoğunluk yaşandı

il UmUmi Hıfzıssıhha
Meclisi’nin son toplantı-
sında alınan karar uya-

rınca İstanbul’da kamu kurum ve
kuruluşlarında mesai saatleri 2
Mart tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere değiştirildi. Genel ola-
rak bütün kamu kurum ve kuruluş-
larında daha önce saat 10.00’da
başlayan mesaiye 09.00’dan itiba-
ren başlanması kararlaştırıldı. Bu
karar ile birlikte özel sektörde çalı-
şanların da hemen hemen aynı sa-
atlerde işe başlaması toplu taşıma
araçlarında ve İstanbul trafiğinde
yoğunluğa neden oldu. D-100 Ka-
rayolunda Beylikdüzü-Avcılar-Kü-
çükçekmece hattında gün
ağarmadan büyük araç yoğunluğu
görülürken, metrobüs ve metro-
larda da sırt sırta yolculuk yapıl-
maya başlandı. Ara istasyondan
hareket sayısının azaltılması ile
Beylikdüzü’nden Avcılar’a gelen
metrobüslerde yoğunluk saat
09.00’a kadar sürdü. Bağcılar’daki
Kirazlı-Yenikapı ve Yenikapı-Ata-
türk Havalimanı metro hatlarında
yolcular özellikle metrobüs aktarma
noktalarına kadar sırt sırta yolculuk
yapmak zorunda kalırken ‘Sosyal
mesafe’ kuralı da uygulanamadı.

3 bin 500 lira ceza kesti

İstanbul Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri,
Maltepe D-100 karayolu Kadıköy
istikametinde toplu taşıma araçla-
rına yönelik denetim yaptı. Dene-
timde toplu taşıma araçlarında
koronavirüs tedbirlerine uyup uy-
madığını ve araçlarda fazla yolcu
olup olmadığına bakıldı. Durduru-
lan bir minibüste izin verilenden 2
fazla yolcu olduğunu tespit eden
polisler minibüs sürücüsüne 3 bin
500 lira ceza kesti. Trafik ekiplerin
denetimleri gün içerisinde devam
ettiği öğrenildi.  DHA

Silivri Belediyesi ve
AFAD'ın iş birliği ile gerçek-
leştirilen uygulamalı dep-

rem eğitimlerinde, AFAD Simülasyon
TIR'ı ile büyük bir deprem anında ne
yapılması gerektiği ve nasıl korunula-
cağı anlatıldı. Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz'ın da katıldığı uygula-
malı deprem simülasyon TIR'ında
deprem anında yapmamız gereken-
lerle ilgili AFAD ekipleri tarafından
bilgi verildi. Silivri Belediyesi Afet Ko-
ordinasyon Merkezi tarafından oluş-
turulan Afet Bilinci ve Farkındalık
Parkuru'nda ise ekipler tarafından va-
tandaşlara eğitimler verildi.

Çalışmalara devam ediyoruz

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, "Afet Koordinasyon Merke-
zi'mizde İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu'nun, bu yılı 'Afet Eğitim Yılı' ilan
etmesiyle birlikte bizler her türlü afete
dirençli bir kent için eğitim çalışmala-
rına devam ediyoruz. AFAD ile bera-
ber, deprem simülasyon TIR'ında
deprem anında neler yapılabileceğinin
eğitimi veriliyor. Bizim Afet Koordi-
nasyon Merkezi'miz, Hem Türkiye'de
hem de dünyanın her yerinde oluşabi-
lecek doğal afetlerde oraya yardım eli
olarak ulaşacak bir Afet Koordinasyon
merkezi planlamış bulunmaktayız"
dedi. DHA

TIR'da deprem
eğitimi yapıldı



2 019'da 1,2 milyar avro kar
açıklayan grubun net zararı
geçen yıl 6,7 milyar avro

oldu. Grubun, 2019'da 2,03 milyar
avro olan ana kazanç göstergesi faiz
ve vergi öncesi düzeltilmiş karı da
geçen yıl 5,45 milyar avro zarara
döndü. Şirketin 2020 sonunda 10,6
milyar avroluk likiditeye sahip ol-
duğu belirtiliyor. Lufthansa'nın top-
lam yolcu sayısı, 2020'de bir önceki
yıla göre yüzde 75 azaldı. Bu yıl için
daha düşük bir faaliyet zararı hedef-
leyen Lufthansa Grubu, aşıların

yaygınlaşması ve kısıtlamaların ha-
fifletilmesiyle bazı rotalarda talebin
toparlanacağı öngörüsü taşıyor.

2020 en zorlu yıl oldu

Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO)
Carsten Spohr, konuya ilişkin de-
ğerlendirmesinde, 2020'nin müşteri-
leri, çalışanları ve hissedarları için
şirketin tarihindeki en zorlu yıl oldu-
ğunu belirterek, "Seyahat kısıtlama-
ları ve karantina uygulamaları, hava
yolculuğu talebinde benzersiz bir
düşüşe yol açtı. Uluslararası olarak

tanınan dijital aşılama ve test serti-
fikaları, seyahat yasakları ve karan-
tina yerine geçmeli." ifadelerini
kullandı. Lufthansa, Kovid-19 sal-
gını nedeniyle neredeyse iflas etme
noktasına gelmişti. Alman hükü-
meti, Haziran 2020'de 9 milyar av-
roluk kurtarma paketi sağlayarak
şirketi iflastan kurtarmıştı. Şirket,
Kovid-19 salgınının hava ulaşımı
sektöründe oluşturduğu talep da-
ralması nedeniyle yeniden yapılan-
maya giderek 22 bin çalışanını
işten çıkaracağını duyurmuştu.
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İlaç ve Ampul Flakon Paketleme Makinası Temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/102036
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı 34080 
Cerrahpaşa FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124143000 - 2124143010
c) Elektronik Posta Adresi : ctfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İlaç ve Ampul Flakon Paketleme Makinası Temini

1-İLAÇ PAKETLEME CİHAZI (1 Adet)
2-HASTA BAZLI TAM OTOMATİK AMPÜL VE 
FLAKON İLAÇLARI PAKETLEMECİHAZI (1 Adet)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü/
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşınır Mal 
Süreç Yöneticiliği Demirbaş Deposu

c) Teslim tarihi : Yüklenici firma tarafından sözleşme imzalanmasını 
müteakiben 120 takvim günü içerisinde iş tamamlanarak 
hastane İdaresine teslim edilecektir. Cihazların teslimi 
İdarenin siparişine istinaden belirtilen yere siparişte 
belirtilen süre içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörlüğü / 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi Prefabrik Bina C 
Blok 2.Kat Prof. Dr. Necmettin Polvan Dershanesi 
Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 01.04.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zo-
runlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı-
ğına dair belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
2)Tıbbi Cihaz durumu, tedarikçi / Bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları teklifiyle birlikte sunmalıdır.
Tıbbi Cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için firmaların kapsamdışı yazılı beyanını ihale
dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
-Yükleniciler sözleşme sırasında, yukarıda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış bulu-
nan ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, barkot no'sunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımla-
yıcı no'su, bayi ise bayi kodunun yer aldığı http://212.175.169.97/IBY/Publish.htm'den hazırlamış
olduğu dosyayı dijital ortamda (cd, disc, usb, vb.) idareye sunmalıdır.
-Ürün, tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ürün Takip
Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglık.gov.tr/ adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değil ise TİTUBB
sisteminden yapılacaktır.
İstekliler; UBB Kaydı olmayan cihazlar için CE veya TSE belgelerini teklifleri ile birlikte teklif dosya-
sında ihale komisyonuna sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yö-
netimdeki 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 alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli firmalar; teklif ettiği biyomedikal cihaz/ürün/sistemin teknik özelliklerini, blok devre şemala-
rını, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel (isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görü-
nümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren tanıtım broşürünü veya
kitap/kitapçığını teklifleri ile birlikte teklif dosyasında ihale komisyonuna sunacaktır. Başka bir dilde
sunular dokümanlar onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli yasılacaktır.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
1- İstekli firmalar; sistemin kurulacağı ortamda yapılması gerekli inşaat, raf düzenlemelerini firmalar
montajdan önce tespit ederek Taşınır Mal Süreç Yöneticiliğinden yer görme belgesi alacak bu bel-
geyi teklifleri ile birlikte teklif dosyasında ihale komisyonuna sunacaktır. 
2- İstekli firmalar; teklif ettikleri sistemin yurt içindeki referanslarını teklifleri ile birlikte teklif dosya-
sında ihale komisyonuna sunacaktır. 
3- İstekli firmalar; cihazlara ait sarf birim/rulo birim fiyatlarını teklifleri ile birlikte teklif dosyasında
ihale komisyonuna sunacaktır. İstekliler 1 yıl içerisinde sattığı cihaza bağlı tüm sarf malzemelerinin
örnek faturalarını teklifleri ile birlikte teklif dosyasında ihale komisyonuna sunacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
7 (yüzde yedi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Yerleşkesi Prefabrik Bina C Blok 2.Kat Prof. Dr. Necmettin Polvan Dershanesi Cerrahpaşa-
Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif
verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) 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.

İLAÇ VE AMPUL FLAKON PAKETLEME MAKİNASI TEMİNİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ / CERRAHPAŞA TIP 
FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1324143)
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Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grubun 2019'da 36,42 milyar
avro olan gelirleri, geçen yıl yüzde 63 azalarak 13,6 milyar avroya geriledi

Otomatik vites
talebi çok yoğun
Türkiye'de otomatik vites otomobil satışları bu yılın ocak-şubat 
dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında yüzde 42,1 arttı

OtOmOtİv Distribütör-
leri Derneği (ODD) veri-
lerinden derlenen

bilgilere göre, Türkiye otomobil ve
hafif ticari araç toplam pazarı, 2021
Ocak-Şubat döneminde bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4
büyüyerek 102 bin 232 adet olarak
belirlendi. Yalnızca otomobil satış-
ları, 2021 yılı iki aylık döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 34,1 artarak 80 bin 107 adet
olurken, hafif ticari araç pazarı da
yüzde 51 artarak 22 bin 125 adede
ulaştı. Bu dönemde otomatik vites
araç satışlarındaki yükseliş de dikkati
çekti. Türkiye otomobil pazarında,
şubat sonunda otomatik şanzımanlı
otomobiller 60 bin 437 adetle yüzde
75,4 pay alırken, manuel şanzımanlı
otomobillerin payı 19 bin 670 adet
satışla yüzde 24,6 olarak belirlendi.
Yılın iki aylık döneminde de satılan
her 10 otomobilden 7'si otomatik
vites olarak kayıtlara geçti. Geçen
yılın ocak-şubat döneminde otoma-
tik şanzımanlı otomobillerin toplam

pazardaki payı yüzde 71,2, satışı da
42 bin 541 adet olarak belirlenmişti.
Böylece söz konusu dönemde oto-
matik şanzımanlı otomobil satış
adetleri yüzde 42,1 artış gösterdi.

D, E ve F segmentin 
tamamı otomatik

Segment bazında ele alındığında, en
yüksek otomatik şanzıman payına

yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F),
lüks segmenti (E) ve üst-orta seg-
ment (D) sahip oldu. Bu segment-
leri, yüzde 96,5'le en küçük şehir
otomobilleri olarak bilinen A seg-
ment, yüzde 73,52le küçük araç sınıfı
olarak bilinen B segment ve yüzde
70,7 ile de kompakt sınıf ya da alt
orta sınıf olarak adlandırılan C seg-
ment takip etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) verilerinden derlediği
bilgilere göre, Şubat 2020'de

147 milyon 560 bin dolar olan gemi ve
yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı döne-
minde yüzde 90,2 azalarak 14 milyon
478 bin dolara geriledi. Gemi ve yat sek-
törü ihracatının Türkiye'nin toplam ihra-
catı içerisindeki payı yüzde 0,1 olarak
gerçekleşti. Geçen ay
Türkiye'nin 19 kentin-
den ürünün ihraç edil-
diği gemi ve yat
sektöründe toplam ihra-
catın 9 milyon 276 bin
dolarını İstanbul ger-
çekleştirdi. Bu rakam,
sektörün toplam ihraca-
tının yüzde 64'üne denk
geldi. İstanbul'un ardın-
dan en fazla gemi ve
yat ihracatı gerçekleşti-

ren diğer kentler, 3 milyon 725 bin dolarla
İzmir ve 453 bin dolarla Balıkesir oldu.

En fazla ihracat 
artışı Avusturya'da

Gemi ve yat sektörünün geçen ay en fazla
ihracat gerçekleştirdiği ülke Norveç ola-
rak kayıtlara geçti. Norveç'e şubatta 4
milyon 875 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Norveç'i, 1 milyon 904 bin dolarla ABD, 1
milyon 814 bin dolarla Avusturya, 1 mil-
yon 67 bin dolarla Katar ve 1 milyon 25
bin dolarla Hollanda takip etti. Ülkelere
göre sektörün dış satım hacmindeki deği-
şime bakıldığında, miktar bazında en
fazla ihracat artışı 750 bin dolarla Avus-
turya'da kaydedildi. Gemi ve yat sektörü-
nün alt kalemlerine bakıldığında, şubat

ayında sektörün ihra-
catına en büyük katkıyı
5,3 milyon dolarla
gemi yan sanayi ya-
parken, bunu 5,2 mil-
yon dolarla gemi takip
etti. Şubatta 3,3 mil-
yon dolarlık yat, tekne
ve bot, 681 bin dolarlık
da bu sınıflandırma-
lara dahil olmayan
diğer deniz araçları ih-
racatı yapıldı.

GEMiCiLER ÜZGÜN

Kuru incir rekora koşuyor
EgE İhracatçı Birliklerinden
yapılan açıklamaya göre, kuru in-
cirde 30 Eylül 2020 tarihinde baş-

layan ihracat sezonunda 27 Şubat 2021'e
kadar 158 milyon dolar karşılığı 43 bin 415
ton ürün satıldı. Geçen sezonun aynı döne-
mine göre ihracatta değer bazında yüzde 2
artış gerçekleşirken, Almanya, Fransa ve
ABD kuru incir dış satımında ilk üç pazar
oldu. Açıklamada
görüşlerine yer veri-
len Ege Kuru Meyve
ve Mamulleri İhra-
catçıları Birliği Baş-
kanı Birol Celep,
kuru incirde 90 bin
ton olan rekolte bek-
lentilerinin gerçekleş-
memesine rağmen

ihracat rakamlarında gerileme yaşamadıkla-
rını belirtti. İhraç fiyatlarında dolar bazında
ortalama yüzde 5 artış sağlandığına dikkati
çeken Celep, şunları kaydetti: "Tarım ve
Orman Bakanlığı, ihracatçılar ve üreticiler
olarak kuru incirin daha katma değerli ihraç
edilmesi için güç birliği yapıyoruz. Dünya ge-
nelinde emtia fiyatlarında artış var. Dünya
Sağlık Örgütü, kuru inciri sağlıklı gıdalar lis-

tesine almış durumda.
Kuru incir, insan vücu-
dunda bağışıklık siste-
mini güçlendiren gıda
maddeleri arasında yer
alıyor. Mevcut şartlar
kuru incirimize talebi ar-
tırıyor ve kuru incir ihraç
fiyatlarındaki artışın da
sürmesini bekliyoruz."Lufthansa
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C umhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Baş-
kanları Toplantısı'nda konuştu. "Milletin rızasını

esas almayı sürdüreceğiz. Kendisini şehrin ve milletin
üstünde gören varsa yanlış yerde olduğunu bilmelidir"
diyen Erdoğan, "Kadim davamız dışında hiç kimse vaz-
geçilmez değildir. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamında
ulaşmadık tek bir insanımızı dahi bırakmayacağız. Kar-
şımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şim-
diden tel tel dökülmeye başladı. CHP'nin gerçek yüzünü
göstermek için kendilerini muhatap alıp cevap vermek
durumunda kalabiliyoruz. Yapısı ve üslubuyla CHP
diye bir partiye yer olmadığını görebiliyoruz. CHP yıl-
larca bu ülkenin vatandaşlarının bir bölümü Atatürkçü-
lük, çağdaşlık gibi değerleri kullanarak istismar etmişti.
Yaşadığımız bazı hadiseler buı partinin bağnazlıkta sınır
tanımadığını yeniden ortaya çıkarıyor" ifadelerini kul-
landı. 

Yapıcı katkı bekliyoruz

Yeni anayasa hakkında bilgi veren Erdoğan, "Bir süredir
reform programları ile kamuoyunun huzuruna çıkıyo-
ruz. İktidarda olmamıza rağmen reform gündemine en
sıkı biz sarılıyoruz. Sessiz devrimler olarak nitelendirdi-
ğimiz nice reformlarla ülkemizin çehresini değiştiren
parti biziz. Milletimizin beklentisi olan nice düzenlemeyi
hayata geçiren de biziz. Yargı Reformu Strateji Belgesi
son dönemdeki en önemli hukuk düzenlemelerimin çatı
belgesiydi. Salı günü İnsan Hakları Eylem Planımızı
açıkladık. En önemli reform müjdesi yeni ve sivil
anayasa hazırlama müjdesi olmuştur. Siyasi
partilerden STK'lara, medyadan iş dün-
yasına kadar tüm kesimleri bu sürece
yapıcı katkı vermeye davet ediyo-
ruz. AK Parti ve Cumhur İtti-
fakı olarak biz kendi
hazırlıklarımızı yapaca-
ğız. Böyle bir sürecin
84 milyonun ta-
mamını kuşata-
cak şekilde
yürümesi
için eli-
mizden
gelen
gay-
reti

göstereceğiz" dedi. 

Çöp devri hortladı

Konuşmasını, "Biz ülkemizin gelecek asrını düşünürken
şehirlerimizi yeniden 30 yıl öncesine geri döndürmeye
başladığını görmekten özellikle üzüntülüyüz" şeklinde
sürdüren Erdoğan, "İstanbul ve İzmir başta olmak üzere
CHP'nin yönetimindeki belediyeler yeniden çöp, çukur,
çamur devrini hortlatmışlardır. Bir de utanmadan çalışı-
yoruz demezler mi? Seçimlerde 'yıkmaya geliyoruz' der-
ken siyasi değişimi kastettiklerini sanmıştık. Meğer
şehirlerimizi altyapısıyla yıkmaya geliyorlarmış. Çöp
dağlarının yeniden ortaya çıkması yıkım değil de nedir?
AK Parti'nin yönetimindeki herhangi bir belediyede or-
taya çıksa yeri göğü yıkmak için hazır bekleyenlerin
CHP'nin belediyelerinde kör kesilmesi" açıklamasında
bulundu. 

Asla taviz vermeyeceğiz

CHP'ye eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "Bunların derdi
ülkenin hukukunu savunmak değil. Marjinal ya da çar-
pık ideolojilerini toplumun tamamına dayatmaktır. Ken-
dileri gibi düşünmeyen herkese küçümseyenlere meydanı
bırakmadık, bırakmayacağız. Bunlarla mücadele ederken
ülkemizi kalkındırma kararlılığından taviz vermeyeceğiz.
Büyüme rakamımız yüzde 1.8 olarak açıklandı. Muhale-
fete sorsanız 'Battık' derler ama Türkiye zor şartlarda ba-
şarı hikayeleri yazmaya devam ediyor" diye konuştu. 

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

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

Büyükçekmece İstanbul
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Ç atalca belediye başkanı Sayın Mesut Üner, se-
çildiği günden bu yana hiç durmadan hizmet
üretmekte. Çatalca'nın her noktasında hizmet

çalışması olan sayın Üner'in, bu hummalı koşuştur-
ması halk tarafından memnuniyetle karşılandığını
gözlenmekteyiz. Ancak benim merak ettiğim ise Ça-
talca'nın her noktasını şantiyeye çeviren Başkanın bu
çalışmaları neden medyada geniş yer bulamadığıdır.
39 ilçe içerisinde belki de en çok hizmet üreten ilçeler
arasında yer bulacağından eminim. Belki bu yazımın-
dan dolayı birçok kişi kızacaktır. Ancak güneş bal-
çıkla sıvanmaz. sözünü burada hatırlatmak isterim.
Yaşadığım kente hizmet vermek isteyen her kim
olursa olsun, hangi düşünce de olursa olsun, ben onu
takdir ederim. Yeter ki doğru ve kente katkısı olan
hizmetler olsun.

Kaymakamdan anlamlı bağış!

Çatalca ilçe kaymakamı sayın Erdoğan Turan
Ermiş, iki aylık maaşını Çatalca sosyal yardımlaşma
vakfına bağışladığını duyurmuştu. Son zamanlar da
ülkemizin içinde bulunduğu pandemi sürecinden do-
layı bir nebze katkı olması adına, iki aylık maaşını
bağışlayan sayın kaymakam Ermiş'in nu duyarlılığın-
dan dolayı yürekten kutluyorum. Umarım bu anlamlı
katkıdan birçoğumuz da kendimize bir ders çıkartmı-
şızdır. Zor anlar yaşayan vatandaşlarımıza yardım ol-
ması adına Sosyal yardımlaşma vakfına herkesin
katkı vermesi gerektiği inancındayım.

İlkeler yok olmuş?

Günümüz Türkiye'sinde ilkeler üzerinde siyasi anla-
yışın yok olduğunu, her geçen gün konjektöre dayalı
bir siyasi anlayışın egemen olduğunu üzüntü ile yaşa-
maktayız. Hal böyle olunca siyaset anlamını yetirsiz-
leştiriyor. Birçok siyasi partide ilkeler üzerinde
siyaset yapmadıklarını çok net ifade edebilirim. Daha
çok adamcılığa dayalı bir anlayışın egemen olduğunu
söylersem yanlış olmaz sanırım. Oysa ki, Baki olan
kurumsal kimliktir. kişilere ve adamcılığa dayalı si-
yasi anlayışın sakıncaları çoktur. Kişiler gelip geçici
olduğunu ve kurumsal kimliğin kalıcı olduğunu hiçbir
zaman unutmamak lazım...

Üner; Çatalca'yı
şantiyeye çevirdi

MURAT
İNŞAAT&ELEKTRİK

HER TÜRLÜ ELEKTRİK MALZEMELERİ 
TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞI

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

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

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

BOHÇA
GİBİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak,
şimdiden tel tel dökülmeye başladı" dedi. Erdoğan, "CHP'nin gerçek yüzünü 

göstermek için kendilerini muhatap alıp cevap vermek durumunda kalabiliyoruz.
Yapısı ve üslubuyla CHP diye bir partiye yer olmadığını görebiliyoruz" diye konuştu

İTTİFAK TEL TEL
DÖKÜLÜYOR!

İYİ Parti’den 
istifa ediyorum
Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın
toplantısında Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi ve
partisinden istifa etti. Özdağ, "Meral Akşener'in beni
ihraç etmeye cesareti yok ama ben İYİ Parti'den istifa
ediyorum" dedi. Akşener ise istifa hakkında, "Temel
hakem millettir. Hep birlikte göreceğiz. Hayatta
başarılar diliyorum" yorumunu yaptı

İYİ Partİ İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ,
TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Özdağ, İYİ Parti Olağan Kongresi'nden

sonra yaşanan süreci anlattı. Partinin İstanbul İl Baş-
kanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ terör örgütü ile ilti-
saklı olduğunu ileri süren Özdağ, Genel Başkan Meral
Akşener'in de bunu bildiğini söyledi. Özdağ, "İYİ Parti,
kuruluş amacından uzaklaşmıştır. Tasfiye edilen Türk
milliyetçilerinin yerine gelen 30 Ağustos'u 'bütün Türki-
yelilerin bayramı' diye kabul eden FETÖ'cü zihniyettir.
İfadenin kanıtı, televizyonlarda, internette seyredebile-
ceğiniz görüntülerdir. Hiç kimse inkar edemez. İYİ Par-
ti'deki FETÖ'cü sızma, bugün de yapmış olduğumuz
bütün uyarılara rağmen devam etmektedir. Bazı kesim-
ler İYİ Parti'deki krizin 19 Ekim 2020'de benim İstanbul
İl Başkanı ile ilgili açıklama ve sonrasında bana karşı
kurulan komplo, yani ihraç komplosu süreciyle başladı-
ğını düşünüyor. Oysa Atatürk çizgisindeki Türk milli-
yetçilerinin tasfiyesi partinin kuruluş sürecinden hemen
sonra başlamıştır" dedi.

Partinin onurunu sattınız

Özdağ, Genel Başkan Meral Akşener'in, kendisinin
parti içindeki FETÖ ile mücadelesinden rahatsız oldu-
ğunu ileri sürerek, "Bana yönelik Meral Akşener'in kız-
gınlığının temelinde bu vardır. Vatanseverlere vermiş
olduğum bir söz vardı; FETÖ, PKK ve diğer bölücü
unsurlar, küreselleşmeye teslim olmuş gruplar sızamaz.
Ben bu sızma ile mücadele ettim. Akşener'i bu rahatsız
etmiş. İYİ Parti'nin iktidar olabilmesi için mart seçimle-
rinden 5 ay önce Akşener'e 7 sayfalık bir raporla İYİ
Parti'nin seçimlere tek başına girmesi gerektiğini anlat-
tım. Akşener, bu teklifimi reddetti" diye aktardı. CHP'li-
lerin, İYİ Parti'yi aşağıladığını öne süren Ümit Özdağ,
"Bana kızacağınıza CHP İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanına, İYİ Parti'yi aşağılayan CHP Çanakkale Be-
lediye Başkanına kızın. Çantalar, makamlar karşılığında
İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Bunların hepsinin kanıtı
var" dedi.

Milliyetçiler hesap soracak

31 Mart yerel seçimlerinde, İYİ Parti’nin adayını geri
çekmemesi yüzünden, Kars’ta belediye başkanlığını
HDP’nin kazandığını ifade eden Özdağ, Akşener'in
kendisinden neden rahatsız olduğu gerekçelerini de
şöyle sıraladı: "Akşener, HDP'nin Kars'ı kazanması kar-
şısında sessiz kalmıştır, bu sürecin önünü açmıştır.
Benim hakkımda il başkanlarına mektup yollandı. Bu-
nunla ilgili suç duyurusunda bulundum. Akşener'e de
uyarıda bulundum, üzerine gideceğimi söyledim. Türk
milliyetçileri bu zihniyetten vakti geldiğinde en ağır şe-
kilde hesap soracaktır. Akşener, FETÖ iltisaklılarla yol
yürümekte çok rahat davranıyor. Daha ne kadar rahat
yürüyeceğini göreceğiz" dedi. 
Özdağ, dün olduğu gibi bugün de iddialarının arka-
sında olduğunu belirterek, "HDP ile aynı masaya otu-
rup anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmeyi kabul
edenlerle aynı yolda yürümem mümkün değildir. Yeni-
den ihraç çalışmalarına başlandığını duyuyorum. Akşe-
ner'in beni İYİ Parti'den ihraç edecek kadar cesur
olmadığını biliyorum. Siyasi omurgasızlarla, HDP ile
masaya oturanlarla, HDP'nin kapatılmasına karşı çı-
kanlarla, Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide bu-
lunmam mümkün değildir. Kurucusu olduğum İYİ
Parti'den istifa ediyorum" diye konuştu. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’den istifa eden 
Denizli Milletvekili Teoman Sancar’ın kendisiyle görüştüğü iddialarına 

“İstifa tek taraflıdır, kararını verdi ve istifa etti. Onun dışında tehdit oldu, şu
oldu, bu oldu lafügüzaftır. Olay tamamen kendi iradesiyle gerçekleşti” dedi

CHP’den istifa eden
denizli Milletvekili
Teoman Sancar’ın

istifa gerekçesinin hakkındaki bir video
olduğu ileri sürüldü. Sancar kendisine bu

video ile şantaj yapıldığını belirtti.  San-
car’ın video ile ilgili CHP Genel Başkan Yar-

dımcısı Seyit Torun ile görüştüğü de iddia
edildi.  Konuyla ilgili açıklama yapan Torun,

“İstifa tek taraflıdır, kararını verdi ve istifa etti.
Onun dışında tehdit oldu, şu oldu, bu oldu lafü-

güzaftır. Olay tamamen kendi iradesiyle gerçek-
leşti. Bu konu hakkında fazla yoruma gerek yok”
dedi.

Vali komplo kurmaz

Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
ekrem İmamoğlu hakkında eski Ordu Valisi Sed-
dar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı
davada 2 yıla kadar hapis cezası istenmesi için
de şu açıklamayı yaptı: "Geçmiş Ordu Valisi, vali-
liğe yakışmayan bir adamdı. Saraya yaranmaya

çalışan bir kişiydi. Yaptığı hareketle saraya ya-
randığı gözüküyor ki Kocaeli Valiliği’ne atandı.
Kumpasçı ve tuzakçı bir adam. devleti yöneten
adam komplo, tuzak kurmaz. Kendisiyle görüşül-
düğü halde havaalanında bir komplo kurdu, kom-
plo ters tepince yalana sarıldı. devletin polisini
kullanıp iftira attırarak, bir sonuç elde etmeye ça-
lıştı. Görüntüler ortada, buradan bir şey çıkmaz.
Kocaeli’de de bir olay çıkarıp, bir üst makama
yaranmak istiyor, ama bunun mutlaka yargı kar-
şısında da mutlaka hesabı sorulacaktır."

Tahdit falan lafügüzaftır!

Seyit Torun

Ümit Özdağ

Recep Tayyip
Erdoğan
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ESAS NO : 2018/1160 Esas

Davacı KIZILCA PLASTİK SANAYİ VE İNŞAAT
TARIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

tarafından mahkememizde açılan Konkordato (Adi
Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) 

davası nedeniyle;
Açılan bu davanın yargılaması 26/03/2021 günü

saat 14:30'a bırakılmıştır.
İ.İ.K.'nun 288 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz

etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin 
ilandan itibaren 3 gün içinde mahkememize 
müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur.

G
eçtiğimiz yıl Kırsal Stratejik Plan
Çalıştayı düzenleyen Eyüpsultan
Belediyesi, ilçe sınırlarında bulu-

nan köylerin kalkınması için projeler
üretmeye devam ettiğini duyurdu. Oda-
yeri mahallesinde sera, Ağaçlı mahalle-
sinde lavanta bahçesi bulunan ilçenin
Belediye Başkanı Deniz Köken, asıl
amaçlarının insanları toprakla buluştur-
mak olduğunu söyledi. Köken, “Mevsi-
minde domates ve salatalık ettik. Şimdi
de turp, marul ve ıspanak var. 3 serada
bir mevsimde 3-4 çeşit ürünü mevsimsel
olarak vatandaşlarımızla buluşturuyo-
ruz. Buradaki ürünleri de sosyal mar-
kette tezgaha koyuyoruz” ifadelerini
kullandı.

Teşvik etmek istiyoruz

“İstanbul’un betonlaşan yapısından
hemen dışarı çıktığımızda nelerin olabi-
leceğini, emek verilince nasıl güzelliklerin
ortaya çıkacağını göstermek istedik”
diyen Köken, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu 3 seradan çıkan ürünün kaç kişiye
yeteceğini biliyorsunuz. Biz bunları sos-
yal markette değerlendiriyoruz. Asıl
amacımız kadınların burada çalışmasını
sağlamak, çocukların da eve geldiğinde
karşısına çıkan domatesin manavda
değil burada bittiğini ve emekle oldu-
ğunu göstermek. Toprakla buluşturmayı
teşvik etmek istiyoruz. Betonlaşan dün-
yamızda yeşilin ve doğanın, yediğimiz
nimetlerin tamamının bu topraktan gel-
diğini insanlara anlatmaya çalışıyoruz."

Yaşanır halde tutuyoruz

İlerleyen zamanda seraların gezilecek bir
alan olacağına da vurgu yapan Köken,
“Gelip, görecekler, neler olabileceğine
bakacaklar. Bizden sonra daha da büyü-
türler, şehirlere, balkonlara taşırlar. Bal-
konda bile maydanoz yetiştirilebiliyor.
Bunun için toprakla buluşmakta fayda

var” ifadelerini kullandı. İstanbul’da köy-
ler olduğuna dikkat çeken Köken, “İstan-
bul'da güzel köylerimiz var. Bu köyleri,
köy statüsünde yaşanır halde tutmak için
elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Sera-
larda mevsiminde sebze ve meyve yetiş-
tirdiklerini belirten Köken, “Mevsiminde
domates ve salatalık ettik. Şimdi de turp,
marul ve ıspanak var. 3 serada bir mev-

simde 3-4 çeşit ürünü mevsimsel olarak
vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bura-
daki ürünleri de sosyal markette tezgaha
koyuyoruz” diye konuştu.

Doğa köye dönüşüyor

Odayeri’nin eskiden çöp dökülen bir alan
olduğunu hatırlatan Köken, sözlerini
şöyle tamamladı: "Odayeri eskiden çöp

dökülen bir alandı şimdi seralarla ve per-
makültürle anılan bir yer haline geldi.
Biraz ilerde de permakültür tesisi kuru-
yoruz. Burası bir eğitim alanı olacak.
Geri dönüşümün toprakla buluşmasında
nelerin ortaya çıkabileceğini bilimsel ola-
rak göreceğiz. Burası çöp köyden doğa
köyüne dönüşüyor gibi gözüküyor."
DHA

COP KOYDEN
DOGA KOYE!

Eskiden çöp dökülen Odayeri
Mahallesi’nin yapılan kırsal
çalışmalarla artık doğa köy

olma yolunda ilerlediğini
söyleyen Eyüpsultan Bele-
diye Başkanı Deniz Köken,

"Burası eskiden çöp dökülen
bir alandı şimdi seralarla

anılan bir yer haline geldi.
Asıl amacımız insanları 

toprakla buluşturmak" dedi

Pandemi döneminde de sokak
hayvanlarına yönelik çalışmalar
yapan Sultangazi Belediyesi,

kediler için anlamlı bir çalışma yaptı. Ke-
dilere özel evler üreterek bir “Kedi Köyü”
kurdu. Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü Veteriner İşleri Şefliği bahçesinde
hayata geçirilen Kedi Köyü’nün yanı sıra
mahallelerdeki çeşitli noktalara ve park-
lara da kedi evleri bırakılacak. Sultangazi
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dur-
sun ve çocuklar hem köyü gezdi hem de
kedileri sevdi.

Triplex evleri oldu

Kedi evlerini birçok noktaya bırakacakla-
rını söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı
Av. Abdurrahman Dursun, “Bugün kedi-
lerimiz için küçük bir köy kurduk ve siz-
lerle beraberiz. Kedilerimizi evlere
çıkarıyoruz o yüzden kedi evleri yaptık ve
artık triplex evleri oldu. Beş tane kedinin

bir arada yaşayabileceği farklı farklı bö-
lümlerinin olduğu küçük bir kedi köyü-
müz var. Bütün canlılar bizim için önemli
onların daha iyi barınabilecekleri ve besin
bulabilecekleri alanlar oluşturmamız
lazım. Şehir içerisinde onları koruyup kol-
lamamız gerekiyor. Bu çerçevede biz de
kedi evlerimize bu süreci başlatmış olduk.
Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim

parklarda kedi ve köpek evlerimiz var
ama konsept dahilinde bir kedi köyünü
burada olduğu haline getiriyoruz. Bunları
Sultangazi’nin bir çok parkına farklı dağı-
tacağız. Oralar kediler içinde korunaklı bir
hale gelmiş olacak ve üretimine devam
edeceğiz. Bizler bu hizmeti yürüteceğiz
ama artık kedi evleri Sultangazilere ema-
net şehri esasında hep beraber korumalı-

yız." Sokak hayvanlarının bakımları ile il-
gilenen Şermin Mutlu, “Biz de bulduğu-
muz hayvanları buraya getirerek
hayvanların tedavilerini yapmaya çalışı-
yoruz. Bu hayvanı da sokaktan bulduk
yağmurlu bir gece de üşütmüştü. Bunu
da şimdi koruma altına aldık. Belediyede
tedavilerini yaptırıyoruz, kısırlaştırmasını
belediye ile yaptıracağız” dedi. DHA

Sultangazi Belediyesi, sokak hayvanları ile 
ilgili bir proje hayata geçirdi. Kedilere özel
evler üretilerek kurulan “Kedi Köyü”ndeki

evlerden, mahalle ve parklara da bırakılacak

KEDİ KÖYÜ KURULDU

SarıYer, Kilyos'ta kontrollü
normalleşme döneminde di-
namik denetim modeli kapsa-

mında jandarma tarafından denetim
yapıldı. Denetimlere İstanbul İl Jan-
darma Komutanı Tuğgeneral Nuh Kö-
roğlu da katıldı. İçişleri Bakanlığı
tarafından 81 il valiliğine koronavirüs
tedbirleri kapsamında 14 maddelik yeni
bir genelge gönderildi. Yeni kontrolleşme
döneminde dinamik denetim modelinde
her gün denetim yapılacak. İstanbul İl
Jandarma ekipleri tarafından toplamda
4 bin 528 personelle bugün ilk denetim
yapıldı. Sarıyer, Kilyos'taki denetime İs-
tanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgene-
ral Nuh Köroğlu da katıldı. Esnafı
ziyaret eden Köroğlu restoran ve kafe-
lerde masa düzeni ve hijyen kurallarına

uyulup uyulmadığını kontrol etti. İstan-
bul'un risk haritasındaki renginin turun-
cudan İstanbul Boğazı'nın mavisine
dönmesi için tedbirlere uyulması gerekti-
ğini ifade eden Köroğlu, hem vatandaş-
lara hem de esnafa maske, mesafe ve
temizlik uyarısında bulundu. Denetim
sırasında çay bahçesini ziyaret eden Kö-
roğlu'nun girişte ateşi ölçüldü ve HES
kodu kontrol edildi.

Tek tek anlatıyoruz

Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer de
başka bir noktada yine İstanbul İl Jan-
darma Komutanlığına bağlı ekiplerin
yaptığı denetimlere katıldı. Denetimde
işletme sahiplerine yüzde 50 kapasite ve
koronavirüs tedbirleri kapsamında alına-
cak önlemleri anlatan Özer, "Tüm Tür-

kiye'de olduğu gibi İstanbul'da da Sarı-
yer ilçesinde iş yerlerine denetimlere baş-
ladık. Denetimler kapsamında tekrar
açılan iş yerlerimizin belirtilen kurallara
uyup uymadığı konusunda öncelikle
rehberlik yapmak. Hangi kurallara uya-
cakları, hangi çerçevede hareket edecek-

lerini anlatıyoruz. İstanbul yüksek risk
derecesinde, turuncu renkte bir il. İstan-
bul'u eşsiz kılan güzelliklerden bir tanesi
boğaz ve boğazın rengi de mavi. İstan-
bul'un turuncu renkten maviye dönüş-
mesi amacıyla denetimler yapıyoruz"
ifadelerini kullandı. DHA

Komutandan sıkı inceleme

İlerleyen zamanda seraların gezilecek bir alan olacağına da vurgu yapan Köken, “Gelip, görecekler, neler olabilece-
ğine bakacaklar. Bizden sonra daha da büyütürler, şehirlere, balkonlara taşırlar. Bu bizi mutlu eder” şeklinde konuştu.

Sultanahmet
denetimde
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sultanahmet'te
koronavirüs denetimlerine katıldı

YaPılan denetimlerde esnaf ve müşterilere
sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı ye-
niden hatırlatıldı. Yerlikaya, denetimler son-

rası yaptığı açıklamada, “1 yılı tamamladığımız
salgınla mücadelede denetimlerde de yeni bir anlayış,
yeni bir ruhla sahaya çıkıyoruz." diyen İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya da , “1 Mart kabine toplantısının ardın-
dan, Cumhurbaşkanımız salgınla mücadelede yeni bir
dönemi başlattı. Kademeli normalleşme. Sağlık Ba-
kanlığımız ve bilim kurulumuzun öneri ile tavsiyele-
riyle alınan bu kararla, şehirler dört risk grubuna
ayrıldı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ay-
rıldı. Durumlar renkle ayrıldı. Mavi, sarı, turuncu ve
kırmızı olarak ayrıldı. Bu dört gruba göre, Kasım so-
nundan itibaren uygulanan yarı zamanlı kısıtlama ve
bunlarla ilgili kurallar da artık edinmiş olduğumuz
salgınla mücadeledeki kazanımlarımıza göre yeniden
şekillendirildi” dedi.

Yeni bir ruhla çıkıyoruz

Vali Yerlikaya yeni tedbirlerle birlikte yeni bir ruh ile sa-
haya çıkacaklarını belirterek, "Zor günlerden bu nok-
talara geldik. Tekrardan o zor günlere dönmek
istemiyoruz. Hep beraber başardığımız sabırla, anla-
yışla geldiğimiz bu noktayı korumak, daha ileriye taşı-
mak istemiyoruz. Hep beraber önce sarıya, daha
sonra mavi kategoriye ulaşmak istiyoruz. Dün İçişleri
Bakanlığımız genelge yayınladı, bu genelgeyle birlikte
bugüne kadar bir yılı tamamladığımız salgınla müca-
delede denetimlerde de yeni bir anlayış, yeni bir ruhla
sahaya çıkıyoruz. Dinamik denetim dediğimiz bu de-
netlemede gördüğümüzün altına inmemek için Vali,
İstanbul büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye
başkanlarımız, bölge müdürlerimiz, il müdürlerimiz,
ilçelerde kaymakamlarımız, derneklerimiz, meslek
odalarımız, hep birlikte hemşerilerimize söz söylemek
değil onlarla beraber sevinci yaşamak istiyoruz. Müş-
teri biraz önce ‘Burada oturarak yemek yemeyi özle-
mişiz’ diyor. Aynı zamanda işletme sahibi de çok
özledi” ifadesini kullandı. 

Pandemi sürecinde, kontrollü normalleşme
kararlarının açıklanmasıyla birlikte ‘çok yük-
sek riskli’ iller dışında ülke genelinde resto-

ran ve kafeler yüzde 50 kapasiteyle faaliyetlerine
başlıyor. Bir şeyler yemek, içmek için gidilen restoran
ve kafelerin, evlerimizden sonra en çok maskesiz
zaman geçireceğimiz mekanlar olduğunu söyleyen
Froumann Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yaku-
poğlu, “Ortam havasının EPA kriterlerinde tutulması,
virüslerden korunmada kilit rol oynuyor” dedi. Pan-
demi sürecinde, kontrollü normalleşme kararlarının
açıklanmasıyla birlikte ‘çok yüksek riskli’ iller dışında
ülke genelinde restoran ve kafeler yüzde 50 kapasiteyle
faaliyetlerine başlıyor. Söz konusu gelişme restoran ve
kafe gibi mekanlardaki hava kalitesinin önemini bir
kez daha gündemin ilk sıralarına taşıdığını söyleyen
Froumann Profesyonel Hava Temizleme Sistemleri
Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, “Kafe ve
restoranların belirlenen kriterler çerçevesinde faaliyet-
lerine yeniden başlıyor olması sevindirici bir gelişme.
Yeme, içme mekanlarındaki havalandırma bu süreçte
çok daha büyük önem taşıyor” mekanlardaki hava ka-
litesine dikkat edilmesi gerektiğini dikkat çekti.

Güvenli alan yaşatır
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ZAYİ
Beylikdüzü vergi dairesi 0370052575 vergi nolu mukellefiyiz.

JHWE20019077 sicil nolu ingenico yenil okc cihazımın ruhsatı 
kaybolmuştur. hükümsüzdür.

ESAS MAGDUR 
OLAN ESNAF!

Asıl mesleği mimarlık
olan Reşit Sermet Elçi
edebiyat dünyasında da

adından söz ettirmeye başladı. Elçi,
üçüncü baskısı yapılan 1967-1994
yılları arasında öğrencisi olduğu
Deniz Lisesi yılları, Mimarlar Odası
ve TKP içinde yaşadıklarının yanı
sıra 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerini
ve sonrasını anlatan “Bulutlarda Ya-
şanmammış" adında ilk kitabını çı-
karmıştı. Sermet Elçi, ilk kitabının
verdiği olumlu gelişmeler sonrası

alkol bağımlısı olduğu dönemleri
konu alan "Geç Değilmiş" isimli
ikinci kitabını kaleme aldı. Alkolle il-
gili yaşadıklarının öncesi ve sonra-
sını anlatan anı kitabı da oldukça ilgi
gördü. 

Geliri eğitime bağışlanacak

Anı kitaplarının ilgi görmesi sonucu
yazdığı şiirlerini de okurlarıyla pay-
laşmak isteyen R. Sermet Elçi, “Sev-
ginin Peşinde” isimli ilk şiir kitabını
çıkardı. Yayımladığı tüm kitapların

gelirlerini Prof. Dr. Mimar Ahmet
Eyüce Eğitim Fonuna aktaran Elçi,
geçtiğimiz gün okurlarıyla buluştur-
duğu ikinci şiir kitabı 'Sen'den elde
edilecek geliri de aynı vakfa bağışla-
yacak. Şiir severlerin beğenisine su-
nulan 'Sen'e ulaşmak isteyenler
www.veritakitap.com adresinden
temin edebilirler. Bu güne kadar ikisi
anı ikisi şiir olmak üzere dört kitaba
imza atan Reşit Sermet Elçi, halen
Yöntem Gazetesi’nde günlük yazıla-
rını da okurlarıyla buluşturuyor.

C HP Lideri Kılıçdaroğlu, Kadı-
köy Belediyesi ziyaretinin ar-
dından bölgedeki esnafı ziyaret

ederek, sıkıntılarını dinledi.  Kılıçda-
roğlu, Kadıköy Tarihi Çarşı’da,
henüz kepengini açamamış bir dük-
kanın önünde esnafla bir araya geldi.
Bir kadın esnaf, “Hep birlikte dertle-
rimiz anlatmak istiyoruz. Kepenkleri-
miz iki gün önce açıldı ama ne yazık
ki bu dönemde büyük bir hareket ol-
madı. Devredenler, batanlar ne yazık
ki bu süreçte bize bir şey çıkamadı.
Haziranda da açıldığında normal-
leşme söylendi ama haziranda da
eski iş performansı kavuşamadık. Bar
ruhsatı olan mekânlar bir yıldır ka-
palı hiç açılmadılar ve artık gerçekten
kimsenin direnecek gücü kalmadı
nefes alamıyoruz artık" dedi.

Ödeme gücümüz yok

Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdi kiraların
yüksek olduğunu söylediler evet
doğru bu bölgede kiraların yüksek ol-
ması da doğal. Ama bu yüksek kira-
lara bu süreç içerisinde kirayı
almıyorum ve bir süre için kirayı iptal
ediyorum diyen oldu mu? Mülk sa-
hipleri bir öneride bulundu mu?"
diye sordu. Kadıköy Esnaf Derneği
üyesi kadın esnaf, “Maalesef olmadı.
Yarı yarıya kirayı düşüren yerler oldu
ama mal sahiplerini de mağduriyetini
anlayabiliyoruz. Ama ne yazık ki
kimsenin ödeyecek gücü yok şu
anda. Bu anlamda devletin bir yaptı-
rımda bulunması gerekli. Mal sahip-
lerini de mağdur etmeyecek esnafı da
mağdur etmeyecek. Üç aylık süreç
için sadece tahliye olmayacak de-
nildi. Mesela benim duruşmam var
nisan ayında ilk duruşmam gerçek-
leşti ikinci duruşmaya ertelendi tah-
liye duruşması. Ve benim gibi onlarca
mekan var Kadıköy’de kiralar çok

yüksek esnafın kendini doğrultacak
eve ekmek götürecek gücü kalmadı.
O yüzden sizlerden bu anlamada
destek bekliyoruz" diye konuştu.

Daha ne kadar dayanırız!

Bir başka esnaf da Kadıköy esnafı
olarak geniş katılımlı bir eylem yapa-
rak seslerini duyurmaya çalıştıklarını
ifade etti. Esnaf, "Sorunlarımızı an-
lattık, duydular ama çözüm üretemi-
yorlar bunu anlayamıyoruz biz.
Daha ne kadar dayanırız onu da bil-
miyoruz. Ama şu anda işletmelerin
açılmasının hiçbir anlamı yok çünkü.
Bizim işimiz akşam 7’den sonra baş-
lıyor. Biz kongrelerde Covid’in daha
fazla artığını düşünüyoruz. Sanki biz
dükkanlarımızı açtık diye Covid 
vakaları yükseldi" dedi. 

GENEL KURUL İLANI

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
KÜÇÜKÇEKMECE ŞUBESİ

ÇYDD Küçükçekmece Şubesi 2021 yılı Olağan Genel Kurul
toplantısının 19 Mart 2021 Cuma Günü Saat 12:00 'de Cennet 

Mahallesi 2.Yavuz Selim Caddesi Umut Apartmanı 7/B 
Küçükçekmece İstanbul adresindeki şube merkezinde, toplantı

yeter sayısı sağlanamadığı takdirde  27 Mart 2021 cumartesi günü
saat 12:00 de Kemalpaşa Mahallesi Sultanmurat Caddesi 2.Kartal

Sokak No:13/1 Küçükçekmece/İstanbul adresindeki 
Küçükçekmece Belediyesi Kemalpaşa Semt Konağı Konferans 

Salonunda yapılmasına, gündemin aşağıdaki gibi olmasına, 
üyelere gazete ilanı ve SMS yolu ile duyurulmasına 

oy birliği ile karar verilmiştir.

01.01.2019 - 31.12.2020 Dönemi Genel Kurul Gündemi
1-Açılış, Genel Kurul Toplantı karar yeter sayısının açıklanması.
2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
3-Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması.
4-Yönetim Kurulunun 2019 ve 2020 takvim yıllarına ait 
Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması.
5-Yönetim Kurulunun 2019 ve 2020 yıllarına ait Bilanço ve Gelir
Tablosunun okunması görüşülmesi ve oylanması,
6-Denetleme Kurulunun 2019 ve 2020 yıllarına ait Raporunun
okunması, görüşülmesi ve oylanması.
7-Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin aklanması.
8-ÇYDD Küçükçekmece Şubesinin 2021 ve 2022 takvim yılı
tahmini bütçesinin ve Bütçe Yönetmeliğinin görüşülmesi ve 
oylanması. Fasıllar arası aktarma yetkisinin Genel Kurulca, 
Yönetim Kuruluna verilmesinin görüşülmesi ve oylanması.
9-Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu ile ÇYDD
Genel Merkez Delegelerinin seçimi.
10-Dilek ve öneriler.
11-Kapanış

ESENYURT ROL MODEL OLDU
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un geliştirdiği “Üreticiden Tüketiciye Aracısız Gıda” projesi, diğer belediyelere de örnek
oldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden birçok belediye, projeye ilişkin bilgi ve destek almak için Esenyurt Belediyesi ile temasa geçti

esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt’un seçim vaat-

leri arasında yer alan "Üreticiden
Tüketiciye Aracısız Gıda” projesi,
hem ilçede hem ilçe dışında beğe-
niyle karşılanıyor. Eskişehir’den süt
alımı ile başlayan, Niğde’den pata-
tes, Amasya’dan da soğan alımı ile
devam eden proje, birçok belediye
tarafından da örnek alınmaya baş-
landı. Konuya ilişkin görüşlerini

paylaşan Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, geliştirdikleri proje-
nin örnek alınıyor olmasının kendi-
lerini mutlu ettiğini söyledi. 

Bizden örnek alanlar var

"Bizden sonra Türkiye’nin değişik
bölgelerinde de bu alandaki faali-
yetler artırıldı" diyen Bozkurt, "Ge-
çenlerde birkaç belediye başkan
yardımcısıyla tesadüfen asansörde
karşılaştım. ‘Tarımla ilgili işleri nasıl

yapıyorsunuz, destek ve örnek
almak için geldik’ dediler. Bunun
dışında Akdeniz bölgesinde bazı
belediyelerin ilgili Başkan Yardımcı-
mız Veysel Bal ile görüşmek için
randevu istediğini, bu konuları gör-
üştüğünü biliyorum. İç Anado-
lu’dan, başka bölgelerden bu işin
yapımıyla ilgili bizi örnek alan, İs-
tanbul’dan yine aynı şekilde ‘Nasıl
yapıyorsunuz?’ diye bizden örnek
alıp yapmaya çalışan belediyeler

var. Yaptığımız işin örnek alınması
sevindirici bir şey. Daha önce söyle-
miştik, ‘Türkiye’ye örnek olacağız’
diye, hakikaten örnek olduk diye
düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy'de esnafı ziyaret etti. Dükkanları tek tek dolaşan Kılıçdaroğlu, esnafla sohbet
etti ve sıkıntılarını dinledi. Kadıköy esnafı, "Eve ekmek götürecek gücümüz kalmadı" diye dert yandı.  Kılıçdaroğlu ise defalarca
esnafın sorunlarını dile getirdiklerini belirterek, "Aslında bir kısmı oldu bir kısmı olmadı fakat sonuçta mağdur olan sizsiniz
ama ben size şunu söyleyebilirim asla umutsuzluğa kapılmayın bir süre sonra Türkiye’nin bütün koşulları değişecektir" dedi

YAKUP TEZCAN

DEFALARCA DİLE GETİRDİKDEFALARCA DİLE GETİRDİKDEFALARCA DİLE GETİRDİKDEFALARCA DİLE GETİRDİKDEFALARCA DİLE GETİRDİKDEFALARCA DİLE GETİRDİKDEFALARCA DİLE GETİRDİK
CHP Lideri Kılıçdaroğlu da defalarca es-
nafın sorunlarını dile getirdiğini belirterek,
"Defalarca esnafın sorunlarını dile getir-
dim ben. Parti sözcümüz getirdi.
TBMM'de grup başkanvekillerimiz dile
getirdi. Diğer partiler de dile getirdi. Kim-
senin hakkını yemek istemem. Muhalefet
partileri devamlı esnafın sorunlarını dile
getirdi. Ama en ağırlıklı olarak biz getir-
dik. Bazı toplantıları sadece esnaf için
yaptık. Sadece sorunları dile getirmedik,
çözümü de önerdik. Örneğin sizin vergile-
riniz var. Sosyal güvenlik primleriniz var.
Sizlere en azından kredide verildi. Bazıları
aldı bazıları hiç alamadı. En azından o
kredi faizlerinin tamamen silinmesi gerek-
tiğini söyledik. Sosyal güvenlik primlerinin
taksitlendirilmesi belli bir zaman dilimine

yayılması, faiz alınmaması gibi pek çok
şeyi söyledik. Aslında bir kısmı oldu bir
kısmı olmadı fakat sonuçta mağdur olan
sizsiniz ama ben size şunu söyleyebilirim
asla umutsuzluğa kapılmayın bir süre
sonra Türkiye’nin bütün koşulları değişe-
cektir" açıklamasını yaptı.  Kılıçdaroğlu'na
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftan-
cıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı eşlik etti. Klıçdaroğlu Ka-
dıköy'ün ardından Avcılar'a geçti. 

İkinci şiir kitabıyla
okurlarının karşısında

Türkiye’ye kuvvetli
bir mesaj vereceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ve Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi İşbirliği toplantısına katıl-
mak üzere Tekirdağ'a geldi. Büyükşehir Belediye

Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret eden İmamoğlu, şehirlerle
çok güzel bir iş birliği masaları oluşturulduğunu belirterek,
"Bu hususta bütün ekibimiz buna hazır. Bu kapsamda şe-
hirlerle çok güzel bir iş birliği masaları oluşturuldu. Kocae-
li'yle, Bursa'yla, Balıkesir'le, Yalova'yla ve tabi ki artık
Trakya'da da bunu Kadir Başkanımızla başlatıp, diğer illeri-
mizle de devam ettirmek istiyoruz. Zira 20 milyonluk bir İs-

tanbul’un yakın çevresi
ile iletişim içinde olma-
dığı takdirde yöneteme-
yeceği çok şey var. Ama
eğer iletişim içinde
olursa yönetebilme hem
de yakın çevredeki illerle
de çok saygın ve çok fay-
dalı işler kurabilme bece-
risine sahip. Bu konuda
hem heyetimiz hem de
çok değerli parti meclis
üyesi Tufan Bey’in katkı-
larıyla beraber bir ça-

lışma süreci yönetiyoruz. Çok da faydalanıyoruz, çok da
fayda veriyoruz. Bugün ilk adımını atacağız kıymetli Başka-
nımla. Beraber neler yapabiliriz, hangi işleri üretebiliriz,
hangi projeleri ortak geliştirebiliriz diye kabiliyetlerimizi bir-
leştireceğiz. Çok yakın coğrafyanın suyu müşterek, havası
müşterek, ulaşımı müşterek, şehirleşmesi, birçok alanda bir
aradayız. Belediye başkanlarımız burada. Sanayiye yönelik
ilçelerimiz var, biliyorum. Bunların bir kısmının bir ayağı İs-
tanbul'da, bir ayağı burada. Çokça ilişki aslında harmanlan-
dığında fayda verici bir modele dönüşebilir. Bundan kim
faydalanır, ülke faydalanır. Trakya'nın, Marmara'nın iyi bir
tasarımı, iyi bir planlaması olması halinde Türkiye'nin soluk
alacağını hepimiz biliyoruz. Şu an resmi nüfusuyla konuş-
tuğumuz şey, yaklaşık 26- 27 milyonluk bölgeden bahsedi-
yoruz. Türkiye'nin neredeyse 3'te 1'i. Ekonomik olarak çok
daha fazlası, çok daha büyük. Bu anlamda biz süreci yöne-
tiyoruz. Buraya gelişimizdeki temel amaç da bu" dedi. 

Tekirdağ bizim komşumuz

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak'ın, 'Önü-
müzdeki seçimde çok daha başarılı olmayı' dile getirdiğini
belirten İmamoğlu, “Hepimizin sorumluluğu bu. Ve Türki-
ye'nin de bu ittifakın gücüne ihtiyacı olduğunu biliyorum,
hissediyorum. Yerel yönetimde çok başarılı işler yapıyoruz.
11 büyükşehir belediyesi olarak sıklıkla bir araya geliyoruz,
konuşuyoruz.  Türkiye'nin faydalanacağı modelleri geliştir-
mek hem yeni nesil belediyecilik hem de yanına yeni nesil
demokrasi anlayışını koyarak ülkenin geleceğine gerçekten
pırıl pırıl bir alan hazırlama çabasındayız. Bu çabayla
bugün burada olmaktan keyif duyuyorum. Tekirdağ'ımız ki
bizim yanı başımız. Bu güzel insanlarla bir arada olmaktan
onur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Bağcılar’da dinamik
denetimler başladı

İçİşlerİ Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği
Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Dene-
tim Süreci" genelgesi kapsamında Bağcılar’da

kafe ve restoranlar denetlendi. İlçedeki kamu kurumları-
nın ortaklaşa gerçekleştirdiği denetlemelerde yetkililer, risk
haritasında turuncu olan İstanbul’un maviye dönüşmesi

için uyması gereken kurallar konusunda uyarıldı. Dene-
timlerin sıkı bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Kayma-
kam Eldivan, “Hayatımızın her alanının normalleşmesi
için tüm kurallara uymamız gerekmektedir. Bu konuda
vatandaşlarımızı bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz” dedi. 
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BİR DOKUNUŞTAN FAZLASI

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

Adres : Akpınar 
Sanayi Bölgesi - Yassıören 
Mahallesi Hadımköy Cad.

No:162 Arnavutköy / İSTANBUL 

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

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

@monoelectrictr

@monoelectrictr

@monoelectricofficial

@monoelectricofficial

www.monoelectric.com.tr www.monoaydinlatma.com.tr

Mono Elektrik
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1323441)

BASILI EVRAK SATIN ALINACAKTIR
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL SAĞLIK BAKANLIĞI

BAKAN YARDIMCILIKLARI

196 Kalem Basılı Evrak Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/104143
1-İdarenin
a) Adresi :SEMSI DENIZER CAD. E-5 ÜZERI CEVIZLI MEVKII 

KARTAL/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2164413900 - 2163521578
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@sbkeah.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :196 Kalem Basılı Evrak Malzeme

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

b)Teslim yeri :T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi - 
Ayniyat Birimi

c) Teslim tarihi :Malzemeler sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş 
tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde teslim edilecektir. 
Malzemelerin tamamı sözleşme süresi sonuna kadar peyder pey 
teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi - İhale 

Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati :26.03.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 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 ve Özel Sektöre yapılmış her türlü Basılı Evrak İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi - Satın
Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 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.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, uluslararası konuların
diplomasi yoluyla çözülmesi için yaptırımların kalkması
gerektiğini belirterek, "Yaptırımları kaldırsınlar, diplomasi
devreye girsin ve müzakerelere başlayalım." dedi

YAPTIRIMLARI YAPTIRIMLARI YAPTIRIMLARI YAPTIRIMLARI YAPTIRIMLARI YAPTIRIMLARI 
KALDIRIN

Ü lkenin farklı bölgelerindeki
projelerin açılış törenine
video konferans yoluyla katı-

lan Ruhani, burada yaptığı konuş-
mada nükleer anlaşma ile ilgili
açıklamalarda bulundu. Nükleer
anlaşmaya yeni konuların eklene-
meyeceğini ve bunun tamamlan-
mış bir metin olduğunu yineleyen
Ruhani, "Uluslararası konuların
diplomasi yoluyla hallolmasını isti-
yorlarsa bunun yolu yaptırımların
kalkmasıdır. Yaptırımları kaldırsın-
lar, diplomasi devreye girsin ve
müzakerelere başlayalım. Yaptı-
rımlar diplomasiye engeldir. ABD
yaptırımları kaldırırsa daha sıcak

ilişkiler kurulur." ifadelerini kullandı.
Ruhani, yaptırımların kalkması ve
diplomasinin devreye girmesi için
acele edilmesi çağrısında buluna-
rak, "Bugünün işini yarına bırakma-
nın kimseye yararı yok.
Gecikmeden ABD sorumludur.
İran, yaptırımlar kalktığında taah-
hütlerine uyacağını ilan etti. Za-
manı telef etmeyelim." ifadelerini
kullandı.

Denetimler sürsün

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
(UAEA) ile iş birliği yapmak iste-
diklerini ve raporların da bunu doğ-
ruladığını savunan Ruhani, Fransa,

Almanya ve İngiltere'nin ABD des-
teğiyle UAEA Yönetim Kurulundan
İran karşıtı karar çıkarma girişimle-
riyle ilgili olarak da şunları söyledi:
"Bizimle dostluk iddiasında bulu-
nan bazı Avrupa ülkeleri, bugün ya
da yarın Ajanstan İran karşıtı bir
karar çıkarma peşindeler. Onlara
böyle bir şey yapmamaları yönünde
tavsiyede bulunuyorum. Ajansa da
çok iyi olan iş birliğimizin bozulma-
sına izin vermemelerini tavsiye edi-
yorum. Ajans, siyasi meselelerin
yeri değildir. Nükleer faaliyetlerimiz
yüzde yüz barışçıldır. Ajansın dene-
timlerini rahat bir şekilde yürütme-
sini istiyoruz."  DHA

BaKü'de bazı binalarda
Azerbaycan'ın tarihi ve
kültürel özelliklerini, bazı-

larında da ressamların hayal dünya-
larını yansıtan resimler mahallelere
renk katıyor. Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev'in kızı Leyla Aliyeva'nın baş-
kanı bulunduğu İDEA Vakfınca ger-
çekleştirilen kampanya kapsamında
son 2 yılda Bakü'nün farklı bölgele-
rindeki çok sayıda binaya rengarenk
resimler yapıldı. Yapılan çalışmalarla
bir zamanlar sıradan konutlar olan
binalar, artık oradan geçen insanla-
rın ilgiyle izlediği sanat eserlerine
dönüştü. Bazı binalarda Azerbay-
can'ın tarihi ve kültürel özelliklerini,
bazılarında da ressamların hayal
dünyalarını yansıtan resimler mahal-
lelere renk katmış durumda. Mahalle
halkı da yaşadıkları konutların sanat
eserine dönüşmesinden oldukça
memnun.

Süslemeler çok güzel oldu

Mahalle sakinlerinden Mehseti Hü-
seyinova, yaptığı açıklamada, binala-
rın bu şekilde süslenmesinin oldukça
zevkli olduğunu, her gün bu resim-
lere bakarak yürümenin, işe gitmenin
insana büyük motivasyon sağladı-
ğını söyledi. Daha önce gri ve sade

görüntülü binalarının rengarenk gö-
rüntülere bürünmesinin herkesin
gönlünü okşadığını belirten Hüseyi-
nova, "Başka mahallelerden de bizim
mahalleyi görmeye gelenler oluyor.
Burada fotoğraf çektiriyorlar. Bu
projeyi gerçekleştirenlere teşekkür
ediyorum. Seyahati çok seviyorum.
Yurt dışında benzer manzaralarla
çok karşılaşıyordum. Artık aynı
manzaralar bizim mahallede de var."

açıklamalarında bulundu.

İçimiz açıldı

Elşad Abdullayev de "Çok güzel bir
iş olmuş. Mahallemiz daha da gü-
zelleşti. Buradan geçen herkes
durup fotoğraf çektiriyor. İnsanda
hoş izlenimler bırakıyor. Eski ile ye-
ninin sentezi olan resimler yapılmış
binada. Geleneklerimiz, tarihimiz de
yansıtıldı." diye konuştu.

Müzakereler
başlasın
UAEA'nın siyaset yeri
olmadığını kaydeden
Ruhani, "UAEA, teknik
işlerin yeridir ve bırakın
teknik işlerimizi devam
ettirelim. UAEA ile çok
iyi bir anlaşmaya var-
dık. Bırakın bu anlaşma
devam etsin. ABD'nin
yeni yönetimi için yolu
açtık. Bazı dostlar
ABD'nin önce 200 mil-
yar dolar zararı telafi
etmesi ve sonra müza-
kereden bahsetmesi
gerektiğini söyledi biz
de bu sonraya kalsın
öncelikle yaptırımları
kaldırsın dedik. Şimdi-
lik ABD'den zararı almı-
yoruz, önce nükleer
anlaşmaya dönsün ge-
risi sonra." değerlen-
dirmesinde bulundu.

Bakü rengarenk

GüneY Kore Merkez
Bankası, ülke ekonomi-
sinin 2020'de 22 yıl

sonra ilk kez küçüldüğünü açık-
ladı. Bankadan yapılan açıkla-
mada, ülkenin 2020 yılı Gayrisafi
Yurt içi Hasıla'sının 2019'a göre
yüzde 1 daraldığı duyuruldu.
Açıklamada, ekonomideki küçül-

menin, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınının hizmet
sektörünü olumsuz etkilemesi ve
tüketici harcamalarını düşürmesi
nedeniyle gerçekleştiği kayde-
dildi. Merkez Bankası, Güney
Kore ekonomisinde bu yıl ihra-
cat kaynaklı toparlanma gerçek-
leşeceğini tahmin ediyor. Banka,

Mart 2020'den bu yana, salgının
ekonomiye olumsuz etkilerini en
aza indirmek için politika faizini
tüm zamanların en düşük sevi-
yesi olan yüzde 0,5'te tutuyor.
Ülkede, şimdiye kadar 91 bin
240 kişide Kovid-19'a rastlanır-
ken, salgın nedeniyle 1619 kişi
hayatını kaybetti.

Yunanistan Ulusal Sağlık Kurumundan ya-
pılan açıklamada, başta başkent Atina'nın bu-
lunduğu Attiki başta olmak üzere ülkenin

birçok bölgesinde hızla artan Kovid-19 vakaları nede-
niyle kısıtlamaların sertleştirilmesinin kararlaştırıldığı be-
lirtildi. Sivil Savunma ve Kriz Yönetim
Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, dü-
zenlediği basın toplantısında, tüm ülkede
21.00- 05.00 arasında uygulanan gece so-
kağa çıkma yasağının yarından itibaren
başkent Atina'nın yer aldığı Attika bölgesi
dahil olmak üzere "yüksek riskli" olarak
tanımlanan 18 ilde saat 18.00'den itibaren
başlayacağını bildirdi. Atina ve Selanik'in

büyükşehir olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması-
nın bu kentlerde hafta içi 21.00-05.00 arasında uygula-
nacağını ifade eden Hardalias, gündüzleri belirli
nedenlerle izinli olarak sokağa çıkanlar için denetimlerin
yoğunlaştırılacağını söyledi. Ulusal Sağlık Kurumunun

verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 702 ki-
şide Kovid-19 tespit edilen ülkede toplam
vaka sayısı 197 bin 279'a yükseldi. Yuna-
nistan'da Kovid-19'dan son 24 saatte 40
kişinin yaşamını yitirmesiyle hayatını kay-
bedenlerin sayısı ise 6 bin 597 çıktı.
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1376
hastanın tedavi olarak hastanelerdeki acil
bakım ünitelerinden çıktığı bildirildi.
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BOYLAMA VE MESAHASI HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BAHÇEKÖY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü, Bentler Kurtkemeri ve Sarıyer Orman İşletme Şefliklerinde;
Boylama Ve Mesahası İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye iliş-
kin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/117393
1-İdarenin
a) Adı :ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BAHÇEKÖY DİĞER ÖZEL 

BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Kemer Mahallesi Valide Sultan Caddesi Bahçeköy/Sarıyer/

İSTANBUL 34473 Bahçeköy SARIYER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2122262336 - 2122261333
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak 
indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü, Bentler Kurtkemeri ve Sarıyer

Orman İşletme Şefliklerinde; Boylama Ve Mesahası İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :Muhtelif bölmelerde dikili damgaları yapılmış 22500 adet ve 

16720 m3 D.K.G.H. sahip ağaçların üretiminden çıkacağı tahmin 
edilen 6600 m3 emvalin boylama ve mesahası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Bentler , Kurtkemeri ve Sarıyer Orman İşletme Şeflikleri muhtelif 
bölmeler. Avrupa Yakası/İSTANBUL

ç) Süresi/teslim tarihi :İşe başlama tarihi 03.05.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
d) İşe başlama tarihi :03.05.2021
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :17.03.2021 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası 

Kemer Mah.Valide Sultan Cad.Sarıyer İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak
düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu iş “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühen-
disliği Hakkındaki 5531 sayılı Kanun”un 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen mesleki konularda
yapılacak hizmet alımı ihalelerine katılacak serbest ormancılık/ orman ürünleri / büro veya şirketler-
den ihale katılım öncesinde, mesleki faaliyetlerini sürdürdüklerine dair ihale konusu işler için Orman
Mühendisleri Odasından alınacak “Meslek Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi”,
İhaleyi kazanan yüklenici ise sözleşme aşamasında ihale konusu işler için Orman Mühendisleri 
Odasından alınmış “Meslek Mensubu oda Kayıt Belgesini” idareye sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri)
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da
serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
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 belgelere ilişkin bilgiler:
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 .
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü Ormancılık Faaliyetleri (mesaha, boylama, ağaçlandırma, proje, projelendirme, rehabilitasyon, işa-
retleme, vb) benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale ya-
pılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,
Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
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4 Mart Dünya Cinsel İstismarla Mücadele Günü'nde; enseste ve bu tarz
vakalara ilişkin önemli bilgileri paylaşmak gerek. Öncelikle ensest, konu-
şulmasa da dillendirilmese de çok yaygın görülen bir vaka. Ensest, çok
yakıcı ama bir o kadar da üzerinde konuşulmayan bir konu.  Sadece 
Türkiye’de değil, tüm dünyada da üzeri örtülen, konuşulmayan bir olgu...

T oplumun kanayan yarası, evin dışına
çıkıp bağırsa kim duyar ?

Ensest, çok yakıcı ama bir o kadar da üze-
rinde konuşulmayan bir konudur. 

Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada da
üzeri örtülen, konuşulmayan bir olgudur.

Tanımı bir kültürden diğerine 

değişmekle birlikte, her sosyo-ekonomik gruptan kız ve
erkek çocuğunun karşılaşabildiği, çocuğun babası, an-
nesi, ağabeyi, dedesi, amcası, dayısı gibi  birinci derece-
den yakın akrabaları tarafından yapılan  ve  kapsamı
genişletilerek, evlilik yoluyla aileye dahil olanlar ; yenge,
enişte, üvey anne, üvey baba, üvey kardeşin de cinsel istis-
marı ensest olarak kabul edilmektedir.

Anneleri tarafından tacize uğrayan erkek çocuklar da
var. Ama yaygın olan babanın ve abinin tacizine tecavü-
züne uğrayan kız çocuk vakasıdır.

Öncelikle, ensestin eğitimsizlikle ya da dindarlıkla açık-
lanamayacağını, her kesimde yaşanabileceği gerçeğini bil-
memiz lazım. 

İstanbul Barosu’nda yaptığımız çalışmalarda çok çar-
pıcı istatistik sonuçlarla karşılaşıyorduk. Bunlardan en
önemlisi; sosyo-ekonomik seviyesi ve eğitim seviyesi yük-
sek kesimlerde ensestin daha çok göründüğü gerçeğidir.

Zengin bir iş adamının, oldukça elit bir muhitte yaşa-
yan bir profesörün, takım elbiseli CEO seviyesine gelmiş
bir adamında kızını istismar ettiğini, dolayısıyla ensest
konusunun eğitimle de alâkası olmadığını görmekteyiz.

Ensestin bir insan hakları ihlalidir ve tüm uluslararası
sözleşmelerde de yer alan bir gerçektir!

Bireyin beden bütünlüğünü, mahremiyetini, üreme
haklarını elinden alan bu durum, genellikle çocuk yaşta
başlayarak uzun süre “aile bütünlüğü” nü bozmamak
adına gizli kalarak devam etmekte ve kişinin gelecekteki
yaşamı için de gerek psikolojik, gerek sosyal, gerekse de
cinsel anlamda tehdit oluşturmaktadır.

Ensest konuşulmayan bir gerçektir! 

Ensest evin dışına çıkıp neden bağırmaz? Bunun bir-
çok nedeni var: 

1- Başlıca nedeni, ensest mağduru çocukların annele-
rinin konuşamadıkları gerçeğidir.  Ekonomik özgürlükleri
yok, kocaya muhtaçlar. Öğrenilmiş çaresizlik içindeler.
Öyle yaşıyorlar, çünkü onlar da annelerinden öyle gör-
müşler ve en önemlisi ölümle tehdit ediliyorlar. 

2- Ensest saldırganlarının ailede sahip oldukları oto-
rite, ki genellikle baba faktörü ön planda olmakla birlikte
bu da ensestin uzun süre ortaya çıkmamasının nedenle-
rinden ikinci sırada gelmektedir.

3- Çocuğa birey olarak bakılmadığı, ailenin malı ola-
rak kabul edildiği, çocukların büyüklerine koşulsuz saygı
ve itaat kabulüyle yetiştirildiği yaklaşımların hâkim ol-
duğu ortamlarda çocuğun istismarı ifade etmesi zorlaş-
maktadır. 

4- Mağdurlar, saldırganın yakınlarını özellikle de an-
nelerini ve kardeşlerini zarar vermekle tehdit etmesi de bir
diğer nedendir.

Büşra Sanay’ın “Kardeşini Doğurmak” adlı kitabında
ki şu ifadeler yukarda maddeleştirmeye çalıştığım ensest
nedenlerini ve olayın vehametini   bize doğrulamaktadır..

– “Hâkim Bey, bahçenize diktiğiniz ağacın ilk meyve-
sini başkasına verir misiniz?”

– “Ben olmasam başkasıyla yaşayacaktı bunu zaten.
İlk benimle yaşadı. Ben yabancı mıyım?”

– “Bak, sana bu yaptıklarımı annene söylersen onu ke-
serim, öldürürüm.”

5- Genellikle erken yaşta başlayan tacizde  çocuk,  ya-
şadığı şeyden rahatsız da olsa yaşadıklarının yanlışlığını
bilemeyecek.  Çocuk babayla, ağabeyle, normalde yaşa-
nan ilişkinin böyle 

olduğunu zannedecek. Buda çocukta yanlış bir  algı
oluşturmasına neden olacak ve malesef ensest evin dışına
çıkıp bağıramayacak.

6- Mağdur çocuk tarafından ifade edilememesinin
önemli bir nedeni de çocuğun kendisini suçlaması, bu
durumun sadece kendisinin başına geldiğini sanmasıdır.
Yaşı küçük ise de bunu oyun zannetmesidir.

Bir polis, aldığı ifadede mağdurun durumunu  şöyle
özetliyordu ;

Çok küçük yaşında başlayıp, uzun bir süre devam
eden bir ilişki vardı . Baba ve kardeş, abi yani, ikisi birlikte
yapıyorlardı bu işi ve çocuk 

Hiç bir şeyin farkında değildi.  11 yaşında olmasına
rağmen hala bunun bir oyun olduğunu zannediyordu ve 

“Biz oyun oynuyoruz babamla” diyordu. Yani gerçek-
ten bunun bir cinsel ilişki olduğunu ve gerçek bir tecavüze
uğradığını bilmiyordu.

7- Ensestin ortaya çıkmasını güçleştiren diğer durum
ise ailedeki diğer fertlerin mağdura destek  vermemesi ya
da bu destekte gecikmesidir. 

8- Toplumdaki “ namus anlayışı” nın kız ve erkek ço-
cuklar  ile aileler üzerinde yarattığı baskıda en önemli ne-
denlerden biridir.

9- Cinsel istismar kardeşler arasında olduğu durum-
larda  hem mağdur,

hem saldırganda kendi çocukları olması nedeniyle, en-
sest evin dışına çıkıp bağıramaz .

Peki ,
Ensest evin dışına çıkıp bağırsa kim duyar ?
Engellenebilmesi için neler yapılabilir ;
1-  Aile bireylerinin, özellikle de annenin desteğinin en-

sestin açığa çıkarılması, engellenmesi ve devam eden sü-
reçte çocuğa yardımcı olunması açısından büyük önem

taşımaktadır . Bu nedenle, ebeveynlerin donanımlarını
arttırmak gerekmektedir. Bu amaçla üniversiteler beledi-
yelerle partner olarak bu alanda Avrupa Birliği projeleri
hazırlayıp bununla ilgili saha çalışmaları yapmalıdırlar.
Özellikle kadın dernekleri ve  STK’lar yetişkin eğitimleri
planlamalıdır. 

2- Çocuğun kendisini ifade edebileceği ortama ve far-
kındalığa ihtiyacı vardır. Dolayısıyla tüm eğitim ve öğre-
tim kurumları çocukların ensesti ifade etme becerisini
geliştirmek için kullanılabilir. Ancak istismar, yaygın ola-
rak erken yaşlarda başladığı ve kendini ifade edebilme,
kendini tanıma ve koruma farkındalığı erken yaşlarda
daha kolay kazanılacağı için okul öncesi eğitim kurumları
ve ilköğretim kurumları bu konuda çalışmak için daha
uygun kurumlardır. Rehber  öğretmenlerin bu konuda
eğitimi çok önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bu nok-
tada çok iş düşmektedir.

3- Sağlık kuruluşlarında çocuk sağlığı uzmanı, çocuk
ruh sağlığı uzmanı, adli tıp 

uzmanı ve sosyal hizmet uzmanının birlikte çalıştığı
çok disiplinli merkezler oluşturulmalıdır ve  ruhsal değer-
lendirmeler de alanında uzman kişiler tarafından yapıl-
malıdır. 

4-  Ensestin yargılanma süreci oldukça zorludur. Bu
yüzden ifade ve yargı süreci sağlıklı ilerlemelidir. Hukuk
çalışanlarının farkındalığı arttırılmalıdır. Tanıklık süreci de
çok önemlidir. 

Sözlerimi mağdur bir kızın yazdığı bir şiir ile şimdilik
noktalamak istiyorum. 

Tüm inancım, aile içi cinsel istismarı tamamen orta-
dan kalkması mümkün olmasa da istismar karşısında iyi
işleyen bir sistemin geliştirilmesi, vakaların çok disiplinli
bir yaklaşımla ele 

alınması,  sosyal destek sistemlerinin geliştirilmesi ve
ensestin, evlerin  dışına çıkıp bağırması ve bunu bütün
dünyanın duymasıdır.

“Tanıklık yapar mı şimdi o yatak
Ne bileyim perde işte, halı, yastık, karyola
Sır verir mi evlerin karanlık köşeleri
Konuşur mu duvarlar, ahır içleri
Bir tanık istiyorsan iyi bak gözlerime….

“Sus” diyordu “sus”
Üstümde ağır gövde çırpınan iki bacak
Öyle cılız, öyle güçsüz, öyle zavallı
Tükenmiş nefes nefes “sus” diyordu “sus”
“Yol olanın yolcuları çok olur.”

Ne bayramlar sevincimin sabahı
Ne bir hayal yarınlara hevesli
Ne ilk aşk hatırası kalbimin bir yerinde
Ne çocuk oldum ne genç kız
Hiçbir şeydim hiçbir şeyin içinde
Bir babanın altında bir cesettim Bay Hâkim
Bir tanık istiyorsan iyi bak gözlerime…”

Peki ,
Ensest evin dışına çıkıp bağırsa kim duyar ?
Engellenebilmesi için neler yapılabilir ;
1-  Aile bireylerinin, özellikle de annenin desteğinin en-

sestin açığa çıkarılması, engellenmesi ve devam eden sü-
reçte çocuğa yardımcı olunması açısından büyük önem
taşımaktadır . Bu nedenle, ebeveynlerin donanımlarını
arttırmak gerekmektedir. Bu amaçla üniversiteler beledi-
yelerle partner olarak bu alanda Avrupa Birliği projeleri
hazırlayıp bununla ilgili saha çalışmaları yapmalıdırlar.
Özellikle kadın dernekleri ve  STK’lar yetişkin eğitimleri
planlamalıdır. 

2- Çocuğun kendisini ifade edebileceği ortama ve far-
kındalığa ihtiyacı vardır. Dolayısıyla tüm eğitim ve öğre-
tim kurumları çocukların ensesti ifade etme becerisini
geliştirmek için kullanılabilir. Ancak istismar, yaygın ola-
rak erken yaşlarda başladığı ve kendini ifade edebilme,
kendini tanıma ve koruma farkındalığı erken yaşlarda
daha kolay kazanılacağı için okul öncesi eğitim kurumları
ve ilköğretim kurumları bu konuda çalışmak için daha
uygun kurumlardır. Rehber  öğretmenlerin bu konuda
eğitimi çok önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bu nok-
tada çok iş düşmektedir.

3- Sağlık kuruluşlarında çocuk sağlığı uzmanı, çocuk
ruh sağlığı uzmanı, adli tıp 

uzmanı ve sosyal hizmet uzmanının birlikte çalıştığı
çok disiplinli merkezler oluşturulmalıdır ve  ruhsal değer-
lendirmeler de alanında uzman kişiler tarafından yapıl-
malıdır. 

4-  Ensestin yargılanma süreci oldukça zorludur. Bu
yüzden ifade ve yargı süreci sağlıklı ilerlemelidir. Hukuk
çalışanlarının farkındalığı arttırılmalıdır. Tanıklık süreci de
çok önemlidir. 

ELİF KAYA
KIRCAOĞLU

ARAŞTIRMA
YAZISI
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SP  R
Spor ödülleri 
için buluşma

Çatalcaspor
berabere: 3-3

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde, bu yıl
halk oylamasına sunulacak adayların belirlenmesi için
Türkiye'nin en önemli spor adamları, medyanın spor
müdürleri ve spor yazarları dün bir araya geldi.
P&G'nin lider erkek bakım markası Gillette iş birliği ile
bu yıl 67.'si düzenlenecek dünyanın en uzun soluklu
spor ödülleri projesi olan Gillette Milliyet Yılın Spor-
cusu Ödülleri için dev jüri ESA Arena'da toplandı.
Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır ve P&G Tür-
kiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı
Tankut Turnaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen
Büyük Jüri Toplantısı'na, TC. Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Demirören Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Spor
Toto Teşkilat Başkanı Başkanı Bünyamin Bozgeyik,
TFF Başkanı Nihat Özdemir, TBF Başkanı Hidayet
Türkoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TTF
Başkanı Cengiz Durmuş, spor medyasının temsilcileri
katılırken, belirlenen aday adayları arasından toplam 7
kategori için seçim yapıldı. Ödüllere aday olan isimler
ve takımlar önümüzdeki günlerde halka duyurularak
oylamaya açılacak. Oylama, Mayıs ayının sonuna
kadar Milliyet Gazetesi ve www.yilinsporcusu.milli-
yet.com.tr adresi üzerinden gerçekleşecek. 

Herkes için hayırlı olsun

Büyük Jüri Toplantısı'nda ilk olarak konuşan Türkiye
Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir,
bu sene 'yılın sporcusu' adayları listesinde futbolcu bu-
lunmadığını, ancak önümüzdeki yıl birçok Türk fut-
bolcusunu buradaki listelerde göreceklerine inandığını
söyledi. Özdemir'in açıklamaları şöyle; "Değerli jüri
üyesi arkadaşlarım. Bugün başarılı sporcularımızı tes-
pit ettik ve halkın oylamasına sunacağız. Gillette'i de
Türk sporuna verdikleri destekten dolayı tebrik ediyo-
rum. Sadece burada değil, bir çok yerde de kendilerini
görüyorum. Bu yüzden teşekkürlerimi bir borç biliyo-
rum. Milliyet Gazetesi'nin 67 yıl gibi uzun bir sürede
bu geleneksel yarışmayı düzenlemesinden dolayı da
canı gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca geçen yıl 5.9
milyon kişi oy kullanmış. Tahmin ediyorum ki bu Tür-
kiye'de bir rekordur. Belki de dünyada sayılı rekorlar-
dan biri olabilir. Tabi listeye bakınca, adaylar
arasındaki yılın sporcusunda bu sene futbolcu göre-
medik. Basketbolcu var ama futbolcu yok. 2020 yı-
lında sönük bir yıl olarak geçirdik. Bunda pandeminin
bir tesiri var. Bir de Avrupa Ligi'nde oynadığımız maç-
larda maalesef başarılı olamadık. İnşallah büyük bir
katılımla yılın sporcuları, takımı, antrenörü hepsine
seçmiş olacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun." 

MİSLİ.coM 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 8 maçta 7
mağlubiyetle şampiyonluk hedefinin uzağında kalıp
kulüpte yaşanan sıkıntılı günleri aşmaya çalışan Kar-
şıyaka , evinde Play-Off yarışındaki en yakın rakiple-
rinden Çatalcaspor'la son dakikada bulduğu golle
berabere kaldı: 3-3. İzmir Atatürk Stadı'ndaki müca-
delede yeşil-kırmızılıların gollerini 1 ve 20'nci daki-
kada penaltıdan Hakan Kuş ile 90'ıncı dakikada Cenk
attı. Konuk takımın golleri 5'inci dakikada Kadir
Mert, 12'nci dakikada Burhanettin ve 38'inci dakikada
Yusuf'tan geldi. Son 10 maçta 1 galibiyet elde eden,
bu skorla Play-Off yolunda tekrar yara alan Kaf-Kaf
33, Çatalca 34 puan ulaştı. Daha önce disiplinsiz ta-
vırları nedeniyle kadro dışı bırakılan Onur'un yanı sıra
profesyonel futbolculara yasak olmasına rağmen adı
bahis oynadığı iddialarına karışan Battal'ın sözleşme-
lerini fesheden Karşıyaka'da 2 haftadır takımdan ayrı
kalan Doğukan ile Harun maça yedek kulübesinde
başlarken, ameliyat olacak Anıl kadroda yer almadı.
Teknik Direktör İbrahim Cezayir, maçta son 2 hafta-
dır sahaya çıkan ilk 11'i bozmadı. Yeşil-kırmızılı fut-
bolcular Hakan Kuş'un ilk golünün ardından gol
sevincinde armalarını gösterdi.

ESENLER, DEPLASMANDA KAYBOLDU
Misli.com 3’üncü Lig 3’üncü Grup 24’üncü hafta karşı-
laşmasında Osmaniyespor FK, sahasında ağırladığı İs-
tanbul temsilcisi Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup etti. 7
Ocak Stadı’nda saat 13.00’da başlayan maçı, Reşat
Onur Coşkunses, Tolga Özcan ve Kaan Kaya hakem üç-
lüsü yönetti. Yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler

kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmanın ilk yarısı
golsüz berabere tamamlandı. İkinci yarıda Osmaniyes-
porlu oyuncu Yavuz Koç, 53’üncü dakikada penaltıdan
topu filelere göndererek durumu 1-0 yaptı. 87’nci daki-
kada ise Emre Baysal’ın kaydettiği golle durum 2-0 oldu.
Karşılaşma Osmaniyespor’un üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe'nin Arjantinli orta saha
oyuncusu Jose Sosa, takımın genel
durumu ve bireysel performansıyla
ilgili açıklamalarda bulundu. Sosa,
“Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve

bizim hiçbir zaman kaybetmeye
tahammülümüz yok” dedi

Fenerbahçe çok
büyük bir kulüp

FB TV'ye konuşan Sosa, "Sezon başından iti-
baren sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Çalışmalar
devam ediyor. Motivasyonumuzu en yüksekte
tutmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe her zaman
kazanma geleneği olan bir kulüp. Bunu
devam ettirmek istiyoruz. Şampiyonluk için
ligde gerçekten büyük bir mücadele var. Göz-
tepe maçından sonra aslında bu bizi biraz sa-
kinleştirdi. Çünkü üzerimizde çok fazla sinir
vardı, o yenilgiden sonra biraz daha sakinle-
şip, hedefimize doğru daha sakin bir şekilde
ilerlemeyi düşündük. En önemlisi de özellikle
son maçtan galip ayrıldık. Bu galibiyet daha
güvenli ilerlemeye yarayacaktır. Fenerbahçe,
hem takım içinde hem de dışarıda taraftarıyla
şampiyonluğu çok fazla isteyen bir kulüp.
Kötü bir sonuç çıktığında herkes belki de biz-
den daha fazla konuşuyorlar, kritiğini yapı-
yorlar. Tabii ki bu bizim sorumluluğumuz,
sonuçta bizim işimiz. Biz kendimizi analiz
ederken, özellikle pozitif ve yapıcı şekilde
bunları yapmalıyız ki takım olarak ileriye gi-
delim. Geçen hafta da başkanımız, yönetimi-
miz buraya geldi. Bize büyük destek verdiler.
Bu destekte bizi biraz daha ileriye doğru attı.
Onlar buraya gelirken sonuç odaklı destek
vermediler. 'Sonuç ne olursa olsun arkanızda-
yız' dediler. Bu da birlikteliğin bir diğer yar-
dımcı payı ve güzel bir sonuç çıktı" diye
konuştu.

Takıma katkı vermek önemli

Ligin 27'nci haftasında eski takımı Trabzons-
por'a karşı oynamasıyla ilgili de konuşan
Sosa, "Bu tarz maçlar, özel maçlardır. Bir

oyuncu için özel duygular içerir. Çünkü sizin
orada güzel bir geçmişiniz oluyor ve bu geç-
miş bir anda karşınıza geliyor. Aynı şey İtal-
ya'da Napoli-Milan maçında da başıma
geldi. Bir oyuncu için yaşanabilecek güzel
duygular. Maçtan sonra yaptığım röportajda
da bunu dile getirdim. Güzel zamanlarım
geçti ama şu anda yeni ailem Fenerbahçe.
Bunun sorumluluğunun farkındayım. Bu so-
rumlulukla beraber daha ileri gideceğini dü-
şünüyorum. En sonuna kadar mücadelemi
vereceğim, takıma katkı sağlayacağım" ifade-
lerini kullandı.

Gerçekten zor maçlar oluyor

Şampiyonluk yarışına dair de Arjantinli
oyuncu, "Tek bir maçtan sonra fikirler değişi-
yor. Her şey değişti gibi yorumlar yapılıyor.
Bu tür sonuçlara genel bakıyorum. Çünkü
buraya ilk geldiğimde değişik sorunlarla kar-
şılaştım. Maalesef sezon öncesi kampını geçi-
remedim. Ardından tam başladım, sakatlığım
oldu. O sakatlığın üstüne tam kendimi vere-
medim. Tam hazır olduğumda da takım çok
iyi sonuçlar almıyordu. Şu anda her şeyin git-
tikçe yoluna girdiğini görüyorum. Türki-
ye'deki 6'ncı senemi yaşıyorum. Gerçekten
zorlu bir lig. Bu lige bakıldığında hep şunu
öğrendim. Ligin sonuna kadar, şampiyonluğu
elde edebilmeniz için kendinizi geliştirmeniz
gerekiyor. Bunu yapmadığınız zaman istedi-
ğiniz sonuçlar çıkmıyor. Bu yüzden bunun
farkındalığı ile beraber, son ana kadar müca-
delemizi devam ettirip, kendimizi her defa-
sında iyileştirmemiz gerekiyor"dedi. DHA

CIMBOM DAGILDI!
Galatasaray'da, Yukatel Denizlispor maçıyla başlayan galibiyet serisi, MKE Ankaragücü 
deplasmanında son buldu. Sarı-kırmızılar bu sezon geriye düştüğü bir maçı daha çeviremedi

S arı-kırmızılılar, Spor Toto Süper
Lig'in 28'inci haftasında Ankara-
gücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup

oldu. İbrahim Akdağ'ın penaltıdan attığı
golle geriye düşen sarı-kırmızılılar, ikinci
yarıda Saba'nın golüne de engel ola-
mazken, Kerem'in ayağından gelen gol
sadece skoru belirledi. Galatasaray, Be-
şiktaş derbisinin ardından başlattığı ga-
libiyet serisinde Denizlispor, Yeni
Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol
Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa,
Aytemiz Alanyaspor, BB Erzurumspor'u
mağlup etmişti. Ankaragücü deplasma-
nında serisi sona eren Galatasaray'da
hakem Halil Umut Meler'in kararlarına
tepki gelirken, takımın ortaya koyduğu

performans da tartışılıyor.

Geri dönüş olmadı

Galatasaray, bu sezon geriye düştüğü 5
maçı da kaybetti. Kasımpaşa deplas-
manında Yusuf Erdoğan'ın golüyle
mağlup duruma düşen Sarı-kırmızılılar,
karşılaşmadan puan çıkaramamıştı.
Karagümrük maçında da ilk golü yiyen
taraf olan Galatasaray, mücadelede
eşitliği yakalasa da mağlubiyet golüne
engel olamamış ve maçı çevirememişti.
Konya'da geriye düştüğü maçı 4-3 
kaybeden sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a
derbide de 2-0 mağlup olmuştu. Gala-
tasaray, Ankaragücü deplasmanında da
geri dönüşü sağlayamadı.

Taylan aranıyor

Galatasaray'da Fenerbahçe maçından
bu yana ilk 11'de şans bulamayan Tay-
lan Antalyalı'nın eksikliği hissediliyor.
Sarı-kırmızılılarda özellikle geriden hü-
cuma çıkarken çok kilit bir rolü bulunan
Taylan'ın pas trafiğindeki etkisi Galata-
saray'a büyük avantaj sağlarken, sarı-
kırmızılıların oyun hızına da olumlu
yönde katkı veriyordu. Taylan'ın yerinde
görev yapan Etebo mücadelesiyle takdir
toplasa da, gözler 25 yaşındaki futbol-
cuyu arıyor.Onyekuru sessizGalatasa-
ray'ın ara transfer döneminde yeniden
kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Ga-
ziantep deplasmanında ve Başakşehir

maçında attığı gollerle harika bir dönüş
yapsa da son haftalardaki performan-
sıyla şaşırtıyor. Nijeryalı futbolcu 2 Şu-
bat'tan bu yana skora katkı
sağlayamadı.

Sırada Sivasspor maçı var

8 maçlık galibiyet serisinin ardından 
mağlubiyetle tanışan Galatasaray'da
teknik direktör Fatih Terim, oyuncula-
rına moral bozmamalarını söylerken,
yüzünü Demir Grup Sivasspor karşılaş-
masına çevirdi. Kurmaylarıyla birlikte
yeni bir oyun planı yapacak tecrübeli
teknik adam, Ankaragücü mağlubiyetini
çok çabuk unutarak yola devam etme
hedefinde. DHA

Fenerbahçe’de
forma giymekten
mutluluk duyduğunu
anlatan Sosa,
“Burayı evim
gibi çok seviyorum.
Fenerbahçe’de çok
huzurluyum”
diye konuştu.



FEnErbaHçE'nin altyapı
oyuncusu Aziz Eren Bala-
ban, İspanya ekibi Valen-
cia ile İngiliz Fulham
Kulübü'nün radarına
girdi. Dikilitaş Spor Ku-
lübü'nde başlayan fut-
bolculuk kariyerini
Beşiktaş ardından ise
Fenerbahçe altyapı-
sında sürdüren 14 ya-
şındaki futbolcu,
başarılarıyla tüm dik-
katleri üzerine çekti.
Fenerbahçe U14 takı-
mında gösterdiği per-
formansı ile İspanya
ekibi Valencia'nın dik-
katini çeken Aziz Eren
Balaban için ailesi ve
menajeri ile yapılan ilk
görüşme ise olumlu so-
nuçlandı. Valencia'nın ha-
ricinde İngiliz ekibi
Fulham yetkililerince de iz-
lenen Balaban için her iki ku-
lüpten olumlu raporlar
hazırlandı. Gelecek sene oyun-
cuyu renklerine bağlamak isteyen
iki kulüp, ailesi ve menajerinden
dönüş bekliyor. Öte yandan Dikilitaş
Spor Kulübü'nün ardından formasını
giydiği Beşiktaş'ın transferi için girişimde
olduğunu ve genç futbolcuyu renklerine ye-
niden bağlamak istediği öğrenildi.

M illi takımda iyi bir çalışma ortamının olduğunu
belirten Taha erdem Cevahiroğlu, "Burada çok
iyi bir çalışma ortamındayız. Hocalarımızla ve

takım arkadaşlarımızla çok iyi bir aile ortamımız var.
Çok verimli geçiyor. Bu kampın amacı önümüzdeki ay
yapılacak şampiyonaydı ama iptal edildi" diye konuştu.
Hedefinin önce ümit Milli Takımı sonrasında ise a Milli
Takım olduğunu dile getiren genç sağ bek, "Basamak
basamak bakacak olursak önce ümit Milli Takımı sonra
da a Milli Takım'ı hedefliyorum. Hayalim her zaman en
iyisini yapmak ve en iyi yerde bulunmak. Bunun için de
çok çalışıyorum. kampta herkes birbirinin eksiğini ka-
patmaya çalışıyor ve herkes birbirine yardımcı oluyor;
bu çok önemli" şeklinde konuştu.

Hayal kurduğum yerdeyim

Trabzonspor formasıyla sahaya çıkma hayali içinde ol-
duğunu dile getiren 18 yaşındaki oyuncu, "Trabzonspor
her Trabzonlu çocuğun hayalini kurduğu yer. Benim de
hayalim bu. kısa zamanda Trabzonspor'da kalıcı olmak
ve büyük başarılar yakalamak istiyorum. Bunun için de

çok çalışıyorum. Trabzonspor gibi büyük bir camiada
oynamak herkesin hayali ama herkes o konuma gelip o
mevkide bulunamıyor. Çok çalışıyorum ve kendime gü-
veniyorum. Daha çok çalışarak güzel yerlere gelmek is-
tiyorum" ifadelerini kullandı.

Avcı gençlere önem veriyor

Bordo-mavili takımın teknik direktörü abdullah avcı'nın
takımdaki genç oyunculara samimiyetle yaklaştığına
vurgu yapan Cevahiroğlu, "abdullah avcı hocam sem-
pati duyarak takip ettiğim bir hocaydı. Milli takıma gel-
meden önce kendisiyle de tanışma fırsatım oldu. orada
da gördüm ki samimi, içten ve gençlere çok değer
veren bir hocam. egemen korkmaz hocamız ve orhan
ak da öyle. Gençlere şans veren bir ortamımız ve hoca-
larımız var. Gençlere şans veren bir kulüpteyim. Trab-
zonspor'da bulunmak büyük bir şans. 
Daha çok çalışıp daha çok mücadele ederek Trabzons-
por gibi bir camianın öz evladı olarak her zaman sa-
haya çıkıp savaşarak forma mücadelesi vermeye
hazırım" dedi. DHa
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Türkiye U19 Futbol Milli Takımı'nın ve Trabzonspor'un sağ beki Taha Erdem
Cevahiroğlu, milli takım kampında Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) 
sorularını yanıtladı. Cevahiroğlu, "Trabzonspor gibi bir camianın öz evladı
olarak her zaman sahaya çıkıp savaşarak forma mücadelesi vermeye hazırım" dedi
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İdolÜM THoMAS

MeUnIeR
Borussia Dortmund'da
forma giyen Belçikalı
Thomas Meunier'in
idolü olduğunu 
kaydeden Taha Erdem
Cevahiroğlu, şunları
söyledi: "İdolüm için şu
an kariyerini devam
ettiren Thomas Meu-
nier diyebilirim. Hem
oyun yapısı hem de
fizik olarak benzediği-
mizi düşünüyorum."

Galatasaray için
doğru zamandı

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'un
formasını giyen Erencan Yardımcı, Türkiye U19 Futbol

Milli Takımı'nın kampında açıklamalarda bulundu.
2017'de Galatasaray tarafından keşfedilen 19 yaşındaki

forvet, "Galatasaray'a ne çok erken ne de çok geç geldim.
İdeal bir yaşta geldim. Benim için hızlı bir yükseliş oldu" dedi

Türkİye u19 Milli Takımı'nda iyi bir
kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen
genç futbolcu, "Çok iyi bir kamp geçiriyo-
ruz, hocalarım ve burada çalışanlar biz-
lere karşı çok iyiler. antrenmanlarımız çok
keyifli geçiyor. ümit Milli Takımı'na ve ileri-
sine hazırlanıyoruz. u19 Şampiyonası iptal
oldu ama kampı iptal etmedik ve bizim için
iyi oldu" şeklinde konuştu. Milli takım for-
ması altında avrupa'da oynadıkları maçla-
rın dikkatle takip edildiğini dile getiren
erencan yardımcı, "Milli takımla avru-
pa'ya gittiğimizde scout'lar ve menajerler
maçlarımızı çok fazla izliyor. avrupa'da
alt yaş maçları çok önemseniyor. avru-

pa'da oynadığımız maçlar bizim için
podyum oluyor. Takımımızda yer

bulmak için çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz" diye konuştu.

İdeal bir yaşta geldim

amatörde mücadele eden
kocaeli ekibi 41 Futbol

kulübü'nden 2017 yı-
lında Galatasaray'a

gelen erencan
yardımcı,

"Gala-
ta-

saray'a ne çok erken ne de çok geç geldim.
İdeal bir yaşta geldim. sonrasında da milli
takıma gittim. Benim için hızlı bir yükseliş
oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Hedefim Manchester City

Hem Galatasaray'a gelişi hem de milli takı-
mın alt yaş kategorilerinde forma giymesi
için ise yardımcı, "Buraya kadar kariye-
rimde hızlı yükseldim ama şimdi yavaş
yavaş ilerlemek istiyorum. a Milli Takım'da
ve avrupa'da forma giymek istiyorum.
Özellikle premier Lig ekibi Manchester
City'de oynama hedefim var" ifadelerini
kullandı.

Eyüpspor doğru yer

Devre arasında Galatasaray'dan eyüps-
por'a transferini de yorumlayan erencan
yardımcı, şunları kaydetti: "Transferim hızlı
gelişti. eyüpspor benim için iyi bir tercih
oldu ve onu iyi kullanacağımı
düşünüyorum. Başkan,
hocalarım ve takım-
daki ağabeylerimin
bana karşı yaklaşımı
çok iyi. İnşallah bunu
iyi kullanırım ve he-
deflerime daha hızlı bir
şekilde giderim." DHa

Bu çocukta
iş var

Bursaspor, en fazla golünü maçla-
rının son anlarına doğru bulurken; kri-
tik goller, yeşil beyazlılara birçok
mücadelede 3 puanı getirdi. spor Toto
1. Lig’de bu sezon play-off hedefiyle
mücadele veren Bursaspor, son ola-
rak oynadığı akhisarspor karşısında
3-2’lik galibiyete uzanarak moral
buldu. Bursa temsilcisi, devreyi 2-1
geride kapadığı mücadeleyi son bö-
lümlerde bulduğu iki gol ile çevirerek,
3 puanı hanesine yazdırdı. sezon ge-
nelinde de son anlarda hücum etkinli-
ğini artıran Bursa ekibi, gollerinin en
büyük kısmını da son 10 dakikalık di-
limde buldu. 38 kez şu ana dek ligde
gol sevinci yaşayan Bursaspor, bu
gollerinin yüzde 24’lük bölümünü son
10 dakikalık dilimde ve uzatma anla-
rında kaydetti. Bu kapsamda 9 kez
rakip fileleri havalandıran Bursa tem-
silcisi, akhisarspor maçının yanı sıra;
adana Demirspor deplasmanı, içeri-
deki adanaspor, Boluspor ve Balıke-

sirspor karşılaşmalarında, son bölüm-
lerde bulduğu gol ile maçı kazanan
taraf oldu.

Etkili bir görüntüsü var

Bursaspor, maçın sonlarını iyi oyna-
dığı gibi mücadelenin başlarında da
etkili bir görüntü çiziyor. Bursa temsil-
cisi, gollerinin toplamda yüzde 31’lik
kısmını da ilk 20 dakika içerisinde
buldu. İlk 10 dakikada 5 gol gelirken,
sonraki 10 dakikada ise Bursa ekibi 7
kez rakip ağları havalandırdı. Bursa
ekibi, 41-50 ve 61-70’inci dakikalar
arasında ise yalnızca birer gol buldu.
Bursa ekibinin, kalesinde gördüğü gol-
lere bakıldığında da son anlar dikkat
çekiyor. Bursa temsilcisinin, sezon bo-
yunca ligde 38 kez ağları havalandırı-
lırken; bu gollerin yüzde 44’lük kısmı
son yarım saatlik dilimde geldi. Bur-
saspor’un kalesinde en fazla gol gör-
düğü zaman aralığı ise 61-70’inci
dakikalar oldu.

Son AndA gol geldi
HES Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü
Mustafa Tokgöz, 2-1 kazandıkları Çaykur Ri-
zespor maçının ardından yaptığı açıklamada,
" İnanmış ve vazgeçmeyen bir Kayserispor
gördük" dedi. Hes Kablo Kayserispor Basın
Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 2-1 kazandıkları
Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi. Tok-
göz, "Öncelikle Uğur Kulaksız hocama son-
suz teşekkür ediyorum. Pandemi nedeniyle
aylardır taraftar özlemi yaşıyoruz. Bütün ta-
raftarımız geçen sezondan itibaren düşme
travması yaşıyoruz. Her zaman bir gerginlik
ve üzüntü var. Bu galibiyet tüm taraftarımıza
hediyemiz olsun. Kayserispor Yönetim Ku-
rulu olarak gecemizi gündüzümüze katarak
tüm kadroyu hazırlayarak bu maçlara çıkıyo-
ruz. Bu üç puan inancın göstergesiydi. İnan-
mış ve vazgeçmeyen bir Kayserispor gördük.
Kontrollü ve sağ duyulu bir oyun oynadık.
Bundan sonra tüm maçlara 3 puan için çıka-
cağız" diye konuştu.

Asla vazgeçmiyoruzAsla vazgeçmiyoruzAsla vazgeçmiyoruzAsla vazgeçmiyoruzAsla vazgeçmiyoruzAsla vazgeçmiyoruzAsla vazgeçmiyoruzAsla vazgeçmiyoruzAsla vazgeçmiyoruz
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MÜGE YÜCETÜRK

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü
çalışmalara aralıksız devam ediyor.

İBB, 2020 4 Mart Dünya Obezite Gü-
nü’nde ‘Obeziteyi Değiştiren Şehir İstan-
bul’ projesi kapsamında iyi niyet
mektubunu imzaladı. Danimarka Konso-
losluğu ve Novo Nordisk Türkiye ile birlikte
hayata geçirilen projede gelinen aşama,
2021 vizyonunun konuşulduğu genel ku-
rulda değerlendirildi. Genel Kurul; İBB
Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan
Aslan, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı
Yavuz Saltık, İBB Sağlık Daire Başkanı
Önder Yüksel Eryiğit, İBB Kadın Aile Hiz-
metleri Müdürü Şenay Gül, Danimarka İs-
tanbul Başkonsolosu Anette Galksjot,
Novo Nordisk Genel Müdür Yardımcısı Dr.
Rabia Demet Özcan, Novo Nordisk Ku-
rumsal İletişim Müdürü Elif İrte Alptekin,
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof.
Dr. Sibel Sakarya ve Prof. Dr. Şükrü
Hatun, Türkiye Obezite Araştırmaları Der-
neği Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk,
Marmara Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr.
Abdullah Bereket’in katılımıyla gerçekleşti-
rildi.

İstanbul bu hastalığı yeniyor

20 Şubat 2021’de düzenlenen proje yöne-
tim kurulu toplantısında, İstanbulluların
obezite algısına odaklanan IPSOS Araş-
tırma Şirketi çıktıları üzerinden, ‘İstan-
bul’da obeziteye neden olan etkenler
konuşuldu ve 2021 aksiyon planı değerlen-
dirildi. 2021’in İstanbul için Obezite’nin ye-
nildiği hızlı ve aksiyonların yankılarıyla
dolu bir yıl olması hedefleniyor. Dünya ge-
nelinde, insan sağlığını tehlikeye sokan

önemli unsurlardan biri olan Obezite,
Covid-19 pandemisi ile her yaştan insanı
tehdit etmeyi sürdürüyor. Dünya genelinde
Diyabeti Değiştiren Şehirler - Cities Chan-
ging Diabetes (CCD) olarak uygulanan
programda, ilk defa İstanbul ile obeziteye
odaklanıldı. Projenin İstanbul'da yürütül-
mesi, DSÖ verilerine göre şehrin Avru-
pa'nın obezite başkenti olması nedeniyle,
büyük önem taşıyor.

Bilinçlendirme etkinlikleri var

İBB işbirliği kapsamında, okul öncesi için
planlanan etkinlik programları, Yuvamız
İstanbul Kreşlerinin online oyun grupla-
rında Ocak 2021’de başladı.  Öğretmenler
ve ailelerde ‘obezite farkındalığı’ yaratmak
için ilk adım olan ve Kimlikli Bebekler Eği-
tim Girişimi Derneği’nin katkılarıyla farklı
öğretim stratejileri kullanıldı. Beslenme eği-
timi ile ilgili etkinlikleri içine alan ‘Çocukluk
Çağı Obezitesi ve Obezite Önleme’ temalı
iki haftalık etkinlik programı düzenlendi.
Çocuklar sağlıklı beslenme ve büyüme ile
gelişmeyi, fiziksel aktivitenin önemini oyun-
lar oynayarak ve deneyler yaparak öğrendi.
İkinci faz çalışmaları, Mart ayının ikinci ya-
rısı örgün eğitime adapte edilerek müfredat
etkinlik programı ile devam edecek.

Gelecek vizyonu çizildi

2021 ikinci çeyrek planlarında, İBB İSA-
DEM Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkez-
lerinde görev yapan yaklaşık 60 diyetisyen,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı için,
doğru beslenme ve obezite konularında far-
kındalık yaratmak amaçlı bir eğitim de yer
alıyor.  2021 Dünya Ekonomik Forumu, 27
Ocak tarihinde, Novo Nordisk ve EAT
(https://eatforum.org/ ) iş birliğiyle ‘Diya-
bet ve Obezitenin Önlenmesi’ başlığı al-

tında, yeni yaklaşımların tartışıldığı; halk
sağlığı, gıda, şehir yaşamı, davranış bilim-
leri ve diğer alanlardan liderlerin bir araya
geldiği bir panele ev sahipliği yaptı. Pa-
nelde, ‘Obeziteyi Değiştiren Şehir: İstanbul
Projesi’ iyi niyet anlaşmasına birlikte imza
atan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül
Altan Arslan da konuşmacı olarak yer aldı.

Her 3 kişiden biri obeziteli

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dün-
yada 650 milyon, Türkiye’de ise 20 milyon-
dan fazla obeziteli birey var. Türkiye’de her
3 kişiden biri obeziteli. Obezite sadece yeme
bozukluğundan kaynaklanan bir hastalık
değil. Çevresel, genetik, psikolojik faktörler
ile yaşam tarzı da obeziteye neden olabili-
yor. Beraberinde birçok sağlık problemine
sebep olan obezite, aslında önlenebilen ve
tedavi edilebilen kronik bir hastalık. Çocuk-
larda ve gençlerde de tehlikeli seviyelere ula-
şan obeziteye, Zaman kaybetmeden
müdahale edilmesi gerekiyor. Obezite; başta
diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, ani
ölüm, inme ve tansiyon olmak üzere, birçok
hastalığın temelinde yatan sebep olarak gös-
teriliyor. Hekim kontrolünde, diyetisyen, psi-
kolog ve egzersiz uzmanlarının eşliğinde
kontrollü kilo vermek mümkün. Kilo vermek
de hem yaşam kalitesini yükseltiyor hem de
birçok hastalık riskinde azalma sağlıyor.

Tanısı oldukça kolay

Kilo fazlalığı veya obezite tanısı için en basit
yöntem, vücut ağırlığını (kg) boyun karesine
(m2) bölerek, Vücut Kütle İndeksi’ni (VKİ)
bulmaktır. VKİ 30 ve üzerinde ise hekime
başvurmak gerekiyor. Ancak obeziteli birey-
lerin maruz kaldığı önyargılar bu hastalığın
tedavisindeki en önemli engellerden biri
olarak biliniyor.

İki konserden oluşan programın ilki olan,
“Mozart’ın Kadınları” 7 Mart Pazar akşamı
saat 20.00’de ilk gösterimini yapacak. Müzik
tarihinde farklı kadın karakterlerini en ince ve
derin şekilde betimleyen Mozart’ın operala-
rındaki kadınların psikolojik durumları, kişi-
likleri ve ilişkilerini yaşayış biçimleri yalnız
müzikte değil, genelde sanat tarihinde bam-
başka bir yere sahip.  Üç başarılı soprano,
Ayten Telek,Dilruba Bilgi ve Nazlı Deniz
Süren, üç operadan ikişer kadına sesleriyle
hayat verecek. Figaro’nın Düğünü, Don Juan
ve Sihirli Flüt’ün, saf, bilge, köylü, soylu ve
hırçın karakterleri ve bazı uvertürler, konseri
unutulmaz bir Mozart şölenine dönüştürü-
yor. CRR Sanat Yönetmeni Cem Mansur,
konser öncesi metin yazarlarıyla tarihte eşi
görülmeyen bir işbirliği ile büyük bestecinin
bu kadınları müziğiyle nasıl ete kemiğe bü-
ründürdüğünü anlatacak. Oyalı Yazma
Grubu ise 8 Mart Pazartesi günü saat:
20.00’de CRR YouTube kanalından yayınla-
nacak  “Anadolu’nun Kadınları” konseri ile
Anadolu’nun dört bir yanından kadınların
acı-tatlı tüm duygularını ifade ettikleri eserleri
bir araya getirdiği özel bir repertuvar ile mü-

zikseverlerle buluşuyor. Oyalı Yazma Grubu,
akademik eğitimini aynı okulda almış olan
Mercan Erzincan, Devrim Kaya ve Buse Ka-
tılmış’ın, uzun süredir üzerinde hassasiyetle
çalışmakta oldukları nitelikli yöresel halk mü-
ziği eserlerini birlikte seslendirebilmek adına
2013 yılında bir araya gelmeleriyle oluşmuş,
projenin müzik ve sanat yönetmenliğini ise
Ufuk Şimşek üstlenmiştir. 

KADINLARA ÖZEL 2 KONSER
Cemal Reşit Rey(CRR) Konser Salonu bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nü yine farklı bir yaklaşımla kutluyor. “Mozart’ın Kadınları” ve “Anado-
lu’nun Kadınları” konserleri CRR Youtube kanalından müzikseverle buluşacak

ıBB oBezıteye 
savas actı

Geçen yıl 4 Mart Dünya Obezite Günü’nde, Danimarka Konsolosluğu ve Novo Nordisk
Türkiye ile birlikte “Obeziteyi Değiştiren Şehir İstanbul” projesini hayata geçirmek üzere
imza atan İBB, bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürüyor. Son bir yılda gelinen aşamanın
ve yapılan işlerin konuşulduğu ilk genel kurul 20 Şubat’ta çevrimiçi gerçekleştirildi

İstanbul artık
dijital arenada
Red Bull M.E.O. İstanbul'u dijital arenaya taşıyor. 28 ülkenin
en başarılı mobil oyuncuları, İstanbul’un simülasyon hale geti-
rilmiş tarihi noktalarında oyun heyecanını bire bir yaşayacak

Red Bull M.E.O. gerçekleşecek dünya fi-
naliyle İstanbul’un dünyaya tanıtılma-
sında rol oynayacak. İstanbul’un sanal
bir simülasyonunda gerçekleşecek Red
Bull M.E.O. Dünya Finali’nde hem dün-
yanın en iyi oyuncuları yarışacak hem de
katılımcılar evlerinin konforunda İstan-
bul’u gezmenin tadını çıkartacak. PUBG
MOBILE, Hearthstone ve Teamfight
Tactics Mobil turnuvalarında her bir
oyunun finali, İstanbul ile özdeşleşen
ikonik noktalarda düzenlenecek. PUBG
MOBILE Finali Haydarpaşa Garı’nın,
Teamfigjht Tactics Finali Ortaköy’ün,
Hearthstone Finali ise Kapalı Çarşı’nın
bire bir simülasyonunda gerçekleştirile-
cek. 13 günlük bir gaming festivaline dö-
nüşecek organizasyon, içinde yer alacak
bu finallerin dışında Galata Kulesi, Sul-
tanahmet Meydanı gibi tarihi noktaların
olduğu dijital tur ile de Türkiye’nin kültü-
rel mirasının tanıtılmasına ve yaşatılma-
sına da katkı sağlayacak. Aynı zamanda
heyecan verici canlı yayınların da yer al-
dığı simülasyon sayesinde katılımcılar,
İstanbul’un daha önce ev sahipliği yap-
tığı büyük organizasyonlarla bu kez diji-
tal arenada yeniden buluşacak.

Türkiye'yi iki takım temsil edecek

Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde Şam-
piyonluk heyecanı 20 Mart tarihinde Ka-
palıçarşı’daki Hearthstone Dünya Finali
ile başlayacak. 27 Mart’ta Ortaköy’de
gerçekleşecek Teamfight Tactics ile süre-
cek yolculuk dünyanın en eski tren istas-
yonlarından olan Haydarpaşa Garı’nda
22 ve 29 Mart’taki PUBG MOBILE fi-
nali ile tamamlanacak. Red Bull
M.E.O.’nun PUBG MOBILE finalinde
dünya ikiye bölünecek. 22 Mart’ta Doğu
ve 29 Mart’ta Batı olmak üzere iki şam-
piyonun belli olacağı Red Bull M.E.O.
Dünya Finalleri’nde Türkiye’yi temsil
eden Futbolist ve Blaze Esports, Batı
Şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Şehir oyun alanı olacak

Red Bull M.E.O. Mobil oyun severler,
PUBG MOBILE ile özdeşleşmiş drop
kutularını Instagram üzerinden aktif olan
AR filtresi ile en yaratıcı ve eğlenceli şe-
kilde şehrin dilediği noktasına indirmeye
çalışıyor. Her hafta en yaratıcı videoyu
çeken ve belirtilen adımlarla Instagram
hesabında paylaşan 3 oyunsever, sürpriz
ödüllerin sahibi oluyor. DHA

Esenyurt denetimde
8 Mart öncesi
anlamlı hareket

ESENYURTBelediyesi zabıta ekipleri, Mart
ayı itibarıyla başlayan ‘Kontrollü Normal-
leşme’ sürecinde, ilçedeki kafe ve restoran
gibi işletmeleri Koronavirüs önlemleri kap-
samında denetledi. İçişleri Bakanlığı, Koro-
navirüs ile mücadelede kontrollü
normalleşme süreci kapsamında, kafe ve
restoran gibi yeme içme mekânlarının
07.00-19.00 saatleri arasında yüzde elli
kapasiteyle faaliyet gösterebileceğine ilişkin
genelge yayımladı. Esenyurt Belediyesi Za-
bıta Müdürlüğü ekipleri, kontrollü normal-
leşme süreci ile birlikte yeniden
faaliyetlerine başlayan işletmeleri Korona-
virüs önlemleri konusunda denetledi. İş-
letme kapasitesi, sosyal mesafeyi koruma,
hijyen, maske ve el dezenfektanı kullanımı
gibi konularda işletmeleri denetleyen ekip-
ler, ‘14 Kural’ afişleri gibi gerekli önlemlerin

alınıp alınmadığını da kontrol etti. Esen-
yurt’ta işletmelerin, genel olarak gerekli ön-
lemlere uydukları görüldü. Koronavirüs
kapsamında gerekli tedbirleri alan işletme-
lere teşekkür eden ekipler, kurallara uyma-
yan ve eksiklikleri bulunan işletmelere ise
uyarılarda bulundu.

Denetimler sıklıkla yapılıyor

İlçe genelinde denetimlere aralıksız devam
ettiklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Za-
bıta Müdürlüğü Personeli Canan Çaylı,
“Birim olarak, işletmelerimizin denetimle-
rini gerçekleştiriyoruz. Öncelikle, işletme-
lerde dikkat ettiğimiz noktalardan bir
tanesi; açılış ve kapanış saatleri. Sabah
07.00 ile akşam 19.00 arasında müşteri
kabul edebilecekler ve kapasitelerinin yüzde
ellisini kullanabilecekler. Bunun dışında iş-

letmelerde, maske ve hijyen, ateş ölçümü
gibi kurallara uyulup uyulmadığına bakıyo-
ruz. Kurallara uymadıkları takdirde de 
tutanak tutup, ilçe kaymakamlığımıza ileti-
yoruz. Önce sağlık diyerek, denetimlerimizi
sıklıkla yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da
aynı özeni göstermesini bekliyoruz” 
dedi. TAYLAN DAŞDÖĞEN

Ticimax E-ticaret Sistemleri, her yıl olduğu gibi
bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öze-
linde kadınlara yönelik ücretsiz e-ticaret eğitimi
verecek. Başarılı olan kadınlara e-ticaret paketi
hediye edilecek. E-ticaret teknolojileri firması Ti-
cimax, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde
kadın girişimcilere yönelik ücretsiz e-ticaret eği-
timi verecek. Eğitim sonunda başarılı olan ka-
dınlara destek olmak adına e-ticaret paketi
hediye edilecek ve girişimlerine destek olunacak.
8 Mart günü online olarak gerçekleştirilecek eği-
tim, internetten ürün satmak isteyen ve işini in-
ternete taşımak isteyen her kadına açık.
E-ticarete Başlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler,
E-ticaret Paneline Genel Bakış, E-ticaret Kuru-
lum ve Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gereken-
ler, E-ticaret Pazarlama Yöntemleri ve E-ticaret
Girişim Başarı Hikayesi gibi konu başlıklarının
masaya yatırılacağı eğitimin sonunda, e-ticarete
başlamak için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ve
e-ticarette başarılı bir süreç sürdürmek için ihti-
yaç duyulan tüm bilgiler öğrenilebilecek.

3 boyutlu 
ders vakti
Eğitimi baştan sona şekillendiren koronavirü-
sün etkileri, kalıcı hale geliyor. Hem yüz yüze
hem de uzaktan eğitimin bir arada yürütül-
düğü hibrit modeller, birçok ülkede yeni eği-
tim öğretim dönemleri için uygulanmaya
hazırlanılıyor. Bu noktada eğitimde kişiselleş-
tirilmiş, sürükleyici, yenilikçi ve 3 boyutlu öğ-
renme ortamları sunan sanal ve artırılmış
gerçeklik teknolojilerine olan ilgi de artıyor.
Sanal ve artırılmış gerçeklik unsurlarını bir
bilgisayarda bir araya getiren teknoloji fir-
ması zSpace ise sunduğu uygulamalarla
dersleri ilginç, pratik ve etkileşimli hale getiri-
yor. Eğtimin geleceği hakkında bilgi veren
zSpace Türkiye Müfredat ve Eğitim Tasarım
Uzmanı Elif Çilek Ataman, “Teknoloji, eğiti-
min amacını geleneksel öğretimden daha çok
öğrencilerin nasıl öğrendiklerini keşfetmeleri
için güçlendirmeye yönelik dönüştürmüş du-
rumda. Aynı zamanda kişiselleştirme çabası
sayesinde, bireysel öğrenme stilleri eğitimin
geleceğinin merkezinde yer alıyor”dedi.”


