
KoRKULUKLAR SÖKÜLÜRKEN YIKILDI!
Merkez Mahallesi
Demir Sokak'ta kent-

sel dönüşüm sürecine giren
ancak henüz yıkım için ruh-
sat verilmeyen 5 katlı site-
nin balkonları geçen 15
Aralık'ta korkuluklar sökü-
lürken yıkıldı. Balkonların
yapımında kullanılan de-

mirlerin büyük korozyona
uğradığı ve standartların
çok altında kalınlıkta ol-
duğu belirtildi. Bu sokakta
kurulan semt pazarına bir-
kaç hafta izin verilmedi. 
Dün binanın önünde yeni-
den pazar açılması tepkilere
neden oldu. I SAYFA 8
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CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu sosyal medya hesabı

Twitter üzerinden, ABD'de Trump
destekçilerinin kongre binasını işgal
ettiği olayları değerlendirdi. Sosyal
medya hesabından açıklama yapan
Kılıçdaroğlu, “ABD'de seçim sonuçla-
rını reddeden, demokrasiyi hedef
alan, endişeyle takip ettiğimiz sivil
ayaklanma girişi-
minin ardından,
sorunun çözül-
mesi memnuni-
yet vericidir.
Umarım süreç,
sandığın belirle-
diği şekilde ve
huzur içinde ta-
mamlanır” ifa-
delerini kullandı. 

ç

Endişe içinde 
takip ediyoruz

ÇOK SERT KONUŞTU

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

HABERİN 
DEVAMI 
SAYFA 
15’TE

Lanet olsun 
siyasetinize!

İçişleri Bakan Süleyman
Soylu, Diyarbakır'da HDP il

binası önündeki çadırda evlat nöbeti
tutan anneleri ziyaret etti. “Sizi duy-
mayanlara, vicdanlarını size kapatan-
lara, Ankara'da Meclis'te afilli afilli
cümleler edip de buradaki anneleri
hissetmeyenlere buradan tekrar sesle-
niyorum” diyen Soylu, “Her şeyi bir
kenara bırakın, Allah için ana yüreği-
nize, Allah için baba yüreğinize 
danışın da buradaki insanların karşı
karşıya kaldığı zulmü bir kez hissedin.
Lanet olsun sizin siyasetinize. Bağlılı-
ğınız anneler, evlatları olsun, bu 
millete olsun” ifadelerini kullandı. 
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Tütün mamüleri ve alkollü içeceklerden
alınan verginin çok yüksek olması vergi

kaçakçılarının her zaman iştahını kabarttı. Bu
nedenle vergi kaçağının en fazla yaşandığı bu
sektörde bandrol uygulamasına geçildi ve 
bandrolsüz ürün satışları yasaklandı. Kaçağın
önlenmesi amacıyla 2007 yılından itibaren 
bandrol kullanımı zorunlu hale getirildi. Gelir
İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hayata 
geçirilen bandrol uygulaması kayıt dışı satışın
önüne geçmede başarılı da oldu. 
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BANDRoL KULLANIMI 
YASAL ZoRUNLULUK

Vergi kaçakçılığının önüne geçmek için
Darphane Matbaası'nda basılan bandroller

hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Restoran-
dan aldığı alkollü içeceğin bandrolünü inceleyen
bir vatandaş yaptığı araştırma sonucunda
bandrollerin orijinalinin birebir kopyasının 
yapılabildiğini tespit etti. Böylelikle vergi
kaçakçılığını önlemek maksadıyla hayata 
geçirilen bandrol sisteminin suistimal 
edilebildiği ortaya çıktı. Aynı durumun sigara
bandrolleri için de geçerli olduğu görüldü
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BiREBiR KoPYASI 
YAPILABiLiYoR

Darphane Matbaası'nda üretilen bandrol-
lerin çok kolay bir şekilde çoğaltılması

büyük bir skandal olarak değerlendirildi. Vergi 
kaçakçılığını önlemek için uygulamaya sokulan

bandrolün birebir aynısının yapılması, güveni-
lirlik anlayışının da sorgulanmasına neden
oldu. Bir adet kopya bandrollü ürün satışından
elde edilen kazancın 4 orijinal bandrollü ürü-
nün kazancından daha fazla olduğu öğrenildi.
Bu konuda ilgili birimlere yapılan şikayetler de
bugüne kadar dikkate alınmadı. I SAYFA 9
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KAR BiRE DÖRT 
oRANINDA ARTIYoR

Kemal Kılıçdaroğlu

BASKINI DEĞERLENDİRDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
corona virüsü salgını nede-

niyle yaşanan yeni can kaybını, vaka
ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya
göre son 24 saatte 194 kişi corona
virüsünden hayatını kaybetti, toplam
can kaybı 22 bin 264’e yükseldi. Top-
lam 183 bin 3 test yapıldı. Semptom
gösteren bin 370 kişiyle birlikte
toplam 12 bin 171 yeni vaka tespit
edildi. Türki-
ye’de toplam
vaka sayısı 2
milyon 296 bin
102 oldu. İyile-
şen 8 bin 211 
kişiyle birlikte
toplam iyileşen
hasta sayısı 2
milyon 172 bin
251’e yükseldi.
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194 kişi daha 
yaşamını yitirdi

Fahrettin Koca

YENİ VERİLERİ AÇIKLADI

Bağcılar Belediyesi Başak A.Ş.
ile Hizmet-İş Sendikası ara-

sında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Önemli oranlarda iyileştirmelerin 
yapıldığı sözleşmeye göre; çalışanlara
yüzde 6 ile 63 arasında  değişen
oranda zam yapıldı. Maaşlarda 
ortalama yüzde 16.22 oranda artış

yaşanırken asgari ücret ise 3 bin
870 TL oldu. I SAYFA 4
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Asgari ücret
3 bin 870 TL 

YÜZDE 63 ZAM YAPILDI
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HANGi AKLA
HiZMET!

DARPHANE GIBI
PARA BASIYORLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Saadet Partisi (SP) Yüksek

İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü
evinde ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık bir saat
sürdü. Ziyaretten sonra Asiltürk, Cumhur-
başkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar

uğurladı. Erdoğan, uğurlama sırasında 
balkondan kendisini alkışlayan vatandaşlara
ve ziyareti görüntüleyen basın mensuplarına 
el salladı. Erdoğan, iki gün önce de MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde 
ziyaret etmişti.
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Vergi kaçakçılığını önlemek 
için tütün mamüleri ve alkollü

içeceklerde zorunlu hale 
getirilen bandrol uygulamasında

büyük bir skandal ortaya çıktı.
Darphane Matbaası tarafından

basılan ve yüksek güvenli olduğu
iddia edilen bandrolün, taklit

edilebildiği görüldü. Sahte 
bandrolle piyasaya sürülen

ürünler üzerinden de 
milyonlarca lira vergi 
kaçırıldığı iddia edildi

BiR SÜRPRiZ ZiYARET DAHA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara
Beypazarı İlçesinde esnaf ziyaretleri sonrasında

basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akşener, eski 
Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkındaki suç 
duyurusu kampanyasını değerlendirdi. Başbuğ'un FETÖ
kumpası ile tutuklanmasını hatırlatan Akşener, “İkinci bir
hırpalanmanın Ak Parti’ye ve onun genel başkanına hiç
faydası olmayacağını düşünüyorum, bir dost olarak 
söyleyeyim bunu” dedi. Akşener, türban tartışması ile ilgili
bir soru üzerine de “Giyim kuşam üzerinden yapılan 
tariflerin hiçbirini doğru bulmuyorum” cevabını verdi. 
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BU KAMPANYANIN 
FAYDASI OLMAZ!

Meral Akşener, Başbuğ’a sahip çıktı AMERiKA 
SALLANDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın
düzenlediği mitingin ardından

Trump destekçilerinin Washington DC'de
bulunan kongre binasını basması sonra-
sında ülke karıştı. İlk belirlemelere göre 4
kişi yaşamını yitirirken onlarca gösterici
gözaltına alındı. ABD tarihinde ilk kez
böyle bir olay yaşanırken arka arkaya isti-
falar geldi. Amerikan polisi Cumhuriyet-
çilerin ve Demokratların ulusal komite
merkezlerinde bomba ve patlayıcı bulun-
duğunu duyurdu. I SAYFA 11
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KARTAL
UÇUYoR
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Türkiye'de alkol 
üretimi konusunda bir

netlik yok. Ünlü 
bir marka yetkilisi 
geçmişte verdiği 

beyanatta piyasaya 
ürün yetiştiremediklerini
açıklamıştı. Fakat resmi
rakamlara göre üretim
kapasitesinin sadece 
üçte biri çalıştırılıyor.

İddiaya göre üretimde
artış var. Fakat üretim ile

piyasaya arz edilen 
ürün arasında ciddi bir
fark bulunuyor. Bu fark

da sahte bandrolle 
piyasaya sürülüyor. 

ÜRETİMLE ARZ 
ARASINDA fARK vAR
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Alİ 
TArAKCI

özEl hABEr

SAHTE 

BANDROLLE

MİLYONLUK

VURGUN

YALANLAMA GELDİ

Tamamen yalan 
ve hayal ürünü!

İletişim Başkanlığı, CHP'li bir
grup başkanvekilinin 'CHP

grup toplantılarının televizyonlarda
yayınlanmaması için kanalların
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan-
lığınca arandığı' iddiasını yalanladı.
“Bu iddia tamamen yalan ve hayal
ürünüdür” denilen açıklamada, “Bu,
söz konusu şahsın kurumumuza ve

Cumhurbaşkan-
lığı İletişim Baş-
kanı Fahrettin
Altun’a yönelik
ilk iftirası değil-
dir. Siyaset üret-
meyenler bir kez
daha iftira sila-
hına sarılmakta-
dır” ifadelerine
yer verildi. 
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Fahrettin Altun

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İddianame
kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca, 6-8 Ekim 2014’te gerçek-

leştirilen ve Kobani olayları olarak
bilinen eylemlerle ilgili yürütülen so-
ruşturma kapsamında eski HDP Eş

Genel Başkanları
Demirtaş ve
Figen Yüksek-
dağ’ın da ara-
sında bulunduğu
27’si tutuklu 108
kişi hakkında 
hazırlanan iddia-
name kabul
edildi. I SAYFA 7
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Selahattin Demirtaş 

YIKILDI

YIKILACAK

İBB ve Büyükçekmece
Belediyesi işbirliğiyle yenileme

çalışması başlatılan Büyükçekmece
Kordonboyu’nda ilk etapta yapılması
planlanan kollektör yenileme çalış-
malarında sona gelindi. Belediye
Başkanı Hasan Akgün, “İddia ediyo-
rum İstanbul halkının özenle gezeceği
sahil olacak. Yeni proje, yeni ufuklar
ve 16 milyon için yeni bir akciğer 
olacak” dedi. I SAYFA 5
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Esenyurt Akevler Mahallesi
Muhtarı Süheyla Karademir,

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla gazetemizi ziyaret etti. Ga-
zete Damga Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Mert ile görüşen Karademir,

mahallesinde yaptığı çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Uzaktan eğitim
gören 28 ihtiyaçlı çocuğa tablet he-
diye ettiklerini ifade eden Karademir,
“Yardımseverlerimizden alıp, ihtiyaçlı
çocuklarımıza dağıtıyoruz” dedi. 
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Zenginden alıp
fAKiRE vERiYoR

Avcılar'da geçen ay yıkım süreci
tamamlanmadan balkon demirleri
sökülmek istenirken iki balkonu 
birden çöken, 2 işçinin yaralandığı
binanın önüne yeniden pazar
kurulması için izin verildi

Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Saadet
Partisi (SP) Yüksek

İstişare Kurulu
Başkanı Oğuzhan
Asiltürk'ü evinde

ziyaret etti. 

iSTANBUL iÇiN YENi AKCiĞER 28
TABLET
DAĞITTI
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C ovid-19, akciğerlerde ağır hasar ve
solunum güçlüğü ile tanınsa da
hastalığın yol açtığı kalp problem-

leri giderek daha sık karşılaşılan sorunlar
arasında dikkat çekiyor. Her geçen gün bir
yenisi yayınlanan çalışmalar da, Covid-
19’un kalpte yol açtığı kısa ve uzun vadeli
etkilere dair endişeleri derinleştiriyor. Acıba-

dem International Hasta-
nesi Kardiyoloji Uzmanı
Prof. Dr. Murat Sezer,
Covid-19’un kalpte yol aç-
tığı sorunları “kalp krizi,
ritim bozuklukları, kalp kası
iltihabı, kalp zarı iltihabı ve
kalp yetersizliği” olarak beş
ana başlık altında toplarken

hastalık geçirenlerde kalp muayenesini öne-
riyor. Prof. Dr. Murat Sezer, kalp hastaları-
nın Covid-19’u daha ağır geçirebildiğine
dikkat çekerek iyileşmenin ardından kalpte
manyetik rezonans (MR) görüntülemesiyle
yapılacak kontrolün önemini vurguluyor.

Covid-19 kalp hastalarında 
ağır seyrediyor

Salgının Çin’de ortaya çıktığı günden bu
yana geçen zamanda koronavirüs kaynaklı
çeşitli kalp problemleri gözlemleniyor. Dün-
yanın farklı yerlerindeki doktorların dene-
yim paylaşımları ile Covid-19’un neden
olduğu kalp sorunlarının gerçek boyutunun
da ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Murat
Sezer, “Araştırmalara göre Covid-19 geçiren
her 5 ya da 10 hastadan birinde değişik de-
recelerde kalp problemleri ortaya çıkıyor ve
bu hastalarda Covid-19 daha şiddetli sey-
retme eğiliminde oluyor.” diyor. Öncesinde
bir kalp rahatsızlığı olup olmadığı bilinme-
yen kişilerin koronavirüsü atlattıktan sonra
kalpleri manyetik rezonans (MR) ile görün-
tülendiğinde bu kişilerin yüzde 70 - 80’inin
kalbinin değişik bölgelerinde devam eden il-
tihabi reaksiyonlar görülebiliyor. Bu hasta-
ların önemli bir kısmının Covid-19’u hiçbir
belirti vermeden geçirdiğine dikkat çeken
Prof. Dr. Murat Sezer, “Peki, Covid-19 kalbi
nasıl etkiliyor?” sorusuna ayrıntılı bir şekilde
cevap veriyor.

1. Kalp krizini tetikliyor

Araştırmalar, Covid-19’un kalbe yönelik et-
kilerinin başında kalp krizi olduğunu göste-
riyor. Bu hastalarda kalp krizi riskini artıran
mekanizmalardan özellikle ikisinin öne çık-
tığını anlatan Prof. Dr. Murat Sezer, “Zaten
kalp damar hastalığı olanlarda Covid-19’un
iltihabi etkisi sebebiyle damarda daralmaya
yol açan kolesterol plağı yırtılıyor ve ortaya
çıkan pıhtı, kalbi besleyen damarları tıkaya-
rak kalp krizine neden olabiliyor. Ayrıca
hastaların akciğerlerindeki hasar dolayısıyla
kanda azalan oksijen miktarı da kalp krizini
tetikleyebiliyor. Kalp krizine yol açan başka

bir durum ise, kalp kasını besleyen mikro
dolaşımda pıhtılaşma ile tıkanmaların or-
taya çıkmasıdır.” diyor.

2. Ritim bozukluğu tek belirti oluyor

Kalpte görülen sorunların ikinci sırasında
ritim bozuklukları geliyor. Koronavirüs has-
talarında iyi veya kötü huylu ritim bozuk-
lukları ile sık karşılaşılıyor. Her 5 Covid-19
hastasından 4’ünde ritim bozuklukları gö-
rülebiliyor. Bu bozuklukların kalpte elektrik
iletimini sağlayan yolların iltihabına bağlı
olarak ortaya çıkabildiğini belirten Prof. Dr.
Murat Sezer, “Hatta başka hiçbir belirtiye
sahip olmayan bazı hastalarda çarpıntı
hissi, ilk ve tek şikayet olabiliyor.” diye bilgi
veriyor.

3. Kalp kası iltihaplanıyor

Covid-19’a yakalanan hastalarda kalp kası
iltihabı görülmesi de sık rastlanan bir
durum olabiliyor. Hastaların bir kısmında
bu iltihap zamanla çözülürken bazılarında
iyileşmenin uzun sürebildiğini kaydeden
Prof. Dr. Murat Sezer, “İyileşme sonrasında
bile kalpte standart görüntüleme yöntemleri
ile görülemeyen yara izleri kalabiliyor.” diye
konuşuyor. 

4. Kalp zarı iltihaplanıyor

Hastaların bir kısmında kalbi çevreleyen
zarlarda iltihap ve sıvı birikimi izlenebiliyor.
Bazen hiç belirti yaşanmadığı gibi bazen de
iltihabın ve toplanan sıvının ciddiyetine
bağlı olarak keskin göğüs ağrısı gibi şikayet-
ler veya nefes darlığında artış da yaşanabili-
yor. Covid-19 tutulumuna bağlı olarak kalp
zarı yaprakçıkları arasında biriken sıvı, stan-
dart görüntüleme yöntemlerinden ekokardi-
yografi ile kolaylıkla tanınabiliyor ve
çoğunlukla kendini sınırlandırıp zamanla
emilerek kaybolabiliyor. 

5. Kalp yetersizliği yaşanıyor

Covid-19 gibi insan vücudunu tamamen et-
kileyen hastalıklar kalbin üzerindeki yükü
artırıyor. Bu artan yük hastaların bir kıs-
mında büyük sorunlara yol açmazken hali-
hazırda kalp hastalığı olan hastalarda ve /
veya Covid-19 sebepli kalp kası iltihabı geli-
şen hastalarda ise kalp, işini zorlukla yapa-
bilir hale gelebiliyor. Kalp yetersizliği olarak
tanımlanan bu durumda kalbin pompa gü-
cünün azaldığını dile getiren Prof. Dr.
Murat Sezer, yaşanan durumu “Kalp akci-
ğerlerdeki kanı uzaklaştıramıyor, akciğer-
lerde biriken sıvı nefes almayı daha da
zorlaştırıyor.” diye anlatıyor.

Hastalık sonrası kalp 
muayenenizi yaptırın

Covid-19 geçiren kalp hastalarında virüsün
yol açtığı hasarın tespit edilebilmesi tedavi
planlaması açısından büyük önem taşıyor.
Kalbin manyetik rezonans (MR) görüntü-
leme yöntemiyle tetkik edilmesinin korona-

virüs se-
bepli ödem
ve iltihap gibi
durumları
görmek, etkile-
nen kalp fonksi-
yonlarını ve hasarlı
bölgeleri tespit etmek için
önemli olduğunu kaydeden Prof.
Dr. Murat Sezer, “Böylece ileri dönem için
risk belirlemesi yapabilmek veya uygun te-
davi ve önerileri hastalara sunmak müm-
kün hale gelebilir. Özellikle önceden kalp
hastalığı olanlarda koronavirüs sonrası kalp
MR’ının hastalığın yol açtığı sorunların tes-
pitinde altın standart olacağı öngörülüyor.”
diyor.

Egzersizden önce 2-4 hafta dinlenme

Özellikle hastalığın bitişinden sonra yoğun
egzersiz programlarına dönmeden önce 2-4
hafta kadar istirahat ve kardiyolog muaye-
nesi öneriliyor. Muayenede kalpte iltihap ya
da fonksiyon bozukluğu saptanması duru-
munda ise istirahat süresinin 4-6 aya kadar
uzayabildiğini belirten Prof. Dr. Murat
Sezer, sözlerini “Gebelik, kanser veya roma-
tizmal hastalık gibi özel durumlarda ise
hastanın takipli olduğu hekime danışması
ve kendisine önerilenlere harfiyen uyması
Covid-19’un uzun dönemdeki etkilerini en
aza indirmek adına doğru bir adım olacak-
tır.” diye noktalıyor.

Prof. Dr. Murat Sezer, 
kalp hastalarının Covid-19’u 

daha ağır geçirebildiğine dikkat
çekerek iyileşmenin ardından

kalpte manyetik rezonans (MR)
görüntülemesiyle yapılacak 

kontrolün önemini 
vurguluyor

COVID-19 KALBI
VURMASIN

Kaliteli beslenmek
için neler yapmalı?
Dengeli beslenmenin yanı sıra egzersiz ve kaliteli uyku sağlıklı
bir yaşamın yapı taşlarını oluşturmakta” diyor. Beslenme ve
Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, pandemi sürecinde
bağışıklığımızı güçlendirmek için beslenmenin kurallarını
anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Hızla yaygınlaşan Covid-19
enfeksiyonuna kış aylarının
vazgeçilmez hastalığı grip de

eklenince bağışıklık sistemimizin her za-
mankinden çok daha güçlü olması şart.
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem
Baydı Ozman “Şunu unutmamalıyız ki
bağışıklık sistemimiz bizi koruyan ve
diğer birçok sistemle entegre halde çalı-
şan bir sistem. Hele de bugünlerde bu
kompleks sistemi ayakta tutabilmenin en
önemli yollarından biri sağlıklı bir
yaşam tarzı benimsemek. Dengeli bes-
lenmenin yanı sıra egzersiz ve kaliteli
uyku sağlıklı bir yaşamın yapı taşlarını
oluşturmakta” diyor. Beslenme ve Diyet
Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, pan-
demi sürecinde bağışıklığımızı güçlen-
dirmek için beslenmenin 9 kuralını
anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bu-
lundu.

Çeşitli beslenin

Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde vi-
tamin ve mineraller büyük önem taşıyor.
Ancak tek bir vitamin ve mineralle bu
faydayı sağlamak mümkün değil. O ne-
denle vitamin ve minerallerin hepsinden
faydalanabilmek için mutlaka çeşitli bes-
lenmeye özen gösterin. Örneğin bağışık-
lık sistemi üzerinde olumlu etkileri
bulunan çinko; buğday, badem, et, yu-
murta, süt gibi ürünlerde bulunurken; C
vitamini daha çok taze meyve ve sebze-
lerde bulunuyor. Yine bağışıklık sistemi-
nin güçlenmesi üzerine etkisi bulunan E
vitamini ise ceviz, fındık, badem ve balık
türlerinde bulunuyor. 

Yeterli protein tüketin

Diyette protein eksikliğinin bağışıklığı

baskıladığı ve enfeksiyonlara maruziyeti
arttırdığı bilimsel çalışmalarda gösteril-
miştir. Özellikle vegan veya vejetaryen ki-
şilerde temel olarak eksikliği görülen
makro besin grubu proteinlerdir. Yine et
grubu besinlerden haz etmeyen ve sık et
tüketemeyen kişilerin tahıl ve bakliyatları
kombinleyerek tüketmesi yaklaşık et kali-
tesinde protein ortaya çıkaracaktır.
Nohut ve bulgur pilavı, peynir ve tahıllı
ekmek gibi kombinasyonlar kaliteli pro-
tein kombinasyonlarıdır. Bu besinlerden
birinde var olup diğerinde var olmayan
protein yapı taşları birleştiğinde nere-
deyse tüm protein yapı taşlarını bünye-
sinde barındıran et kalitesine yaklaşmış
olur.

Hekiminiz öneriyorsa takviye alın

Özellikle diyet sürecinde kalori kısıtla-
ması yaparken ne yazık ki alınması gere-
ken bazı besin ögelerinin de eksik alımı
söz konusu oluyor. Bu durumda kişi
günlük tüketmesi gerekenin oldukça al-
tında vitamin-mineral alıyor olabilir. Bu
anlamda bu eksiklikleri telafi etmek için
hekiminize veya diyetisyeninize danışa-
rak multivitamin takviyeleri alabilirsiniz.

B grubu vitaminlerini 
ihmal etmeyin

B grubu vitaminleri doğru immün yanıt
oluşumunda oldukça önemlidir. Ayrıca
B grubu vitaminleri suda eriyen vitamin-
lerdir, vücutta depolanmadıklarından
günlük olarak düzenli şekilde alınmaları
gerekir. B kompleks grubuna dahil olan
B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 vitaminle-
rinden her biri tahıl, et, süt, yeşil sebzeler
gibi çok farklı kaynaklarda çeşitli miktar-
larda bulunduğundan bu vitaminleri ye-
teri kadar almak lazım.

Özgül'ün en güzel projesi
türk pop müziğin başarılı
ismi Özgün, eşi Nida Uğur-
lu'ya 2012 senesinde evlilik

teklifi için özel olarak
yazdığı En Güzeli
isimli şarkısını dinleyi-
cilerle paylaşmanın
heyecanını yaşıyor.
Evlilik teklifi için yazıp
bestelediği şarkının
düzenlemesi, mix ve
mastering'i için Onur
Koç ile çalışan sa-
natçı, En Güzeli'ni se-
venlerine armağan
ediyor. Özgün ve eşi
Nida Uğurlu'nun
Aytül Keskin ve Selim
Delil tarafından çeki-

len düğün görüntüleri, Burak Sesli yö-
netmenliğinde tekrar kliplendirilerek
duygusal ve bir o kadar anlamlı bir ça-

lışmaya imza atıldı.
Çiftlerin yeni şarkısı ol-
maya aday En Güzeli,
birçok insanın haya-
tına dokunacak ve
önemli bir yere sahip
olacak bir proje olarak
karşımıza çıkıyor. Öz-
gün'ün yeni şarkısı En
Güzeli, kendi yapım
firması EDZ Müzik
etiketiyle ve Avrupa
Müzik markası dağıtı-
mıyla 8 Ocak itibarıyla
tüm dijital platform-
larda!

Star değil müzisyen!
Geçtiğimiz gün-
lerde ikinci teklisi
“Aşktan Kovul-

dum"u müzikseverlerle buluştu-
ran genç sanatçı “Cihan
Ölçek”, dijital müzik platform-
larında ve radyolardaki iddialı
yükselişini sürdürüyor. Şarkı-
sıyla kalplere dokunan, klibiyle
de şarkının ruhunu izleyicisine
tam anlamıyla yansıtan başarılı
müzisyen “Cihan Ölçek”, müzi-
kal kariyeri ile ilgili duygularını
ise şu sözlerle ifade etti; “Benim
için iyi bir müzisyen olmak,
gelip geçici bir star olmaktan

daha kıymetli. Amacım; şarkıla-
rımla insanların anılarına eşlik
edebilmek, hayatlarının fon mü-
ziği olabilmek ve bu dünyada
olmadığımda şarkılarımla anı-
labilmek.” Sözleri Cihan
Ölçek’e ait olan şarkının müzi-
ğinde genç sanatçıya, N.M.
Zarkan eşlik etti. “Aşktan Ko-
vuldum”un düzenlemesi ise
yine N.M Zarkan imzası taşı-
yor. Müzikal kariyerinin yanı
sıra dizi ve film müziği danış-
manlığı da yapan “Cihan
Ölçek”, yeni projesinin hazırlık-
larına şimdiden başladı. 
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sultanGaZİ'de ceviz kırarken
çıkan gürültü nedeniyle iki aile
arasında başlayan kavgada, taraf-

lardan biri komşusu Velit Bakır'ı (41) silahla
kalbinden vurdu. Ambulansla hastaneye kal-
dırılan Bakır, hayatını kaybettiOlay, dün
akşam saat 21.00 sıralarında 50. Yıl Mahal-
lesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Velit
Bakır evinde ceviz kırarken çıkan sesten ra-
hatsız olan alt komşusu Mustafa Turan, yu-
karı çıkarak komşusunu uyardı. Mustafa
Turan ile Velit Bakır arasında gürültü nede-
niyle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra
kavgaya dönüştü. Kavgaya diğer iki aile üye-
leri de dahil oldu.  Kavga sırasında Mustafa
Turan yanında bulunan silahla Velit Bakır'a
iki el ateş etti. Kurşunlardan biri Bakır'ın kal-
bine isabet etti. Bakır, kanlar içerisinde yere
yığıldı. Bakır'ın ailesi sinir krizi geçirirken,
haber verilmesi üzerine olay yerine çok sa-
yıda polis ekibi sevk edildi. Turan, Bakır'ın
yakınları tarafından feci şekilde darp edildi,
linç edilmek istendi. Kısa sürede olay yerine
gelen polis, linç edilmek istenen Turan'ı kala-
balığın arasından alarak silahla birlikte göz-
altına aldı. Olay yerine gelen sağlık
ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından am-
bulansla hastaneye kaldırılan Velit Bakır, bu-
rada yapılan müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. DHA

Gaybubet evinde yakalanan
Erhan Acar ve eşinin polis ope-
rasyonu sırasında panik halde

elektronik cihazları imha etmeye çalıştığı,
telefonların kendilerine ait olmadığını
söyledikleri  öğrenildi. Baskında örgütsel
dokümanların yanı sıra 3 akılı telefon, bir
tablet bilgisayar, bir flash bellek ve yüklü
miktarda döviz de ele geçirildi. Örgütün
güncel finans faaliyetlerinde önemli bir

görevi olduğu belirlenen Erhan Acar’a ait
Bylock içerikleri ve evde ele geçirilen ör-
gütsel dokümanlar emniyet tarafından in-
celemeye alındı. Soruşturmada örgüt
sorumlusu Erhan Acar’ın iflas etmek
üzere olan bir etüt merkezini, hakkında
arama kararı olmayan bir arkadaşı aracı-
lığıyla satın aldığı da  ortaya çıktı. Gaybu-
bet evinde ele geçirilen örgütsel
dokümanlarda Türkiye’de faaliyet göste-

ren ve halen firari olan ve gaybubet evle-
rinde gizlenen FETÖ’cülerin kod isimle-
riyle listesi de ele geçirildi. Bu listelerde
FETÖ’cülere yapılan ödemelerin de yer
aldığı öğrenildi. Güvenlik uzmanları, terör
örgütünün MİT ve Emniyetin ortaklaşa
yürüttüğü operasyonlar nedeniyle büyük
tedirginlik yaşadığını, yurtdışındaki firari
FETÖ’cülerin bile gaybubet evlerinde giz-
lendiğini bildirdiler. DHA

Ceviz kırma
cinayeti!

sultanbeylİ'de bir kişi tartıştığı
karısının ve oğlunun üzerine ka-
pıyı kilitleyerek rehin aldı.  Olay

saat 04.30 sıralarında Mimar Sinan Mahal-
lesi Ersin Sokak'ta bulunan üç katlı bir evin
en üst katında meydana geldi. İddiaya
Adnan ve Hatice Soysal çifti henüz bilinme-
yen bir nedenle tartıştı. Tartışma bir anda
büyüyünce Adnan Soysal karısı Hatice Soy-
sal ve 16 yaşındaki oğlunu odaya kilitleyerek
tehdit etmeye başladı. Çiftin oğlu yaşanan
arbedede fırsatını bularak dışarı kaçmayı ba-
şardı. Dışarı çıkan çocuk hemen polisi aradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sa-
yıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adnan
Soysal kapıyı arkadan kilitlediği için polisler
eve giremedi. Bunun üzerine itfaiyeye haber
verildi. Olay yerine gelen itfaiye merdiveni ile
üçüncü katın balkonuna çıkan polis, balkon-
dan eve girdi.

Korkunç bir manzara

Ancak içeri giren polis korkunç manzara ile
karşılaştı. Polis, Adnan Soysal'ı karısı Hatice
Soysal'ı bıçakladıktan sonra kendi bileklerini
de kesmiş halde buldu. Sağlık ekipleri yap-
tıkları incelemede Hatice Soysal'ın olay ye-
rinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı
koca olay yerinde yapılan ilk müdahalenin
ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan
Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırıldı. Hayatını kaybeden Hatice Soy-
sal'ın cenazesi olay yerinde yapılan incele-
melerin ardından otopsi yapılmak üzere 
Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zeytİnburnu'nda iş yerinden
çaldıkları giyim eşyalarını Esen-
yurt'ta otoparkta başka kişilere sat-

mak isteyen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Büro Amirliği ekipleri, Zeytinburnu'ndan hır-
sızlık yapan şüphelilerin Esenyurt'a geldiğini
ve çalıntı eşyaları burada başka birilerine sat-
maya çalıştığını belirledi. Otoparka düzenle-
nen baskında 3 şüpheli suçüstü yakalanırken
çalıntı eşyalara el konuldu. Şüphelilerin daha
önce de farklı ilçelerde 5 ayrı hırsızlık kaydı
bulunduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen
3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu bir dehşet!

M erkez Mahallesi Sıracevizler
Caddesi'nde bulunan, otopar-
kında kolonların patlaması ne-

deniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
kalan ve 2 yıl önce boşaltılan 8 katlı 3
bina, mahalle sakinlerinin kabusu oldu.
Güçlendirme çalışmaları yapılacağının
söylenmesine rağmen herhangi bir ça-
lışma yapılmayan binalar, hırsız ve evsiz-
lerin adresi oldu. Tehlike nedeniyle,
binaların Sıracevizler Caddesi'ni gören
tarafı yaya ve araç trafiğine kapatılırken,
hırsız ve evsizlerin 56 dairelik binayı mes-
ken tutması önlenemedi. Apar topar terk
edildiği için daire sahipleri tarafından ge-
ride bırakılan eşyalar, daire kapı ve pence-
releri, hırsızlar tarafından talan edildi.
Hırsızlar yüzünden uzun süredir sorun
yaşayan mahalle sakinleri, binalarda
kalan evsizlerin çıkardığı yangınların da
huzurlarını kaçırdığını söyledi. Son za-
manlarda sık sık yangın çıktığı ifade edi-
len binalardaki birkaç dairede akşam
saatlerinde yangın çıktı. Evsizler tarafın-
dan çıkarıldığı iddia edilen yangın, itfaiye
ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede
söndürüldü.

Mahalleli çözüm istiyor

Mahallede can ve mal güvenliklerinin kal-
madığının altını çizen Gürkay Tulpar,
"Açıkçası bu bina yaklaşık iki sene önce
kapatıldı. İçerideki insanlar evlerini terk
etmek zorunda kaldı. Gelen bilgilere göre,
kolon kesildiği söylenildi bize. Otoparkta
daha fazla yer açılması için yapıldığı söy-
lendi. 56 dairelik 3 bina bu. İki yıl önce bu
zamanlarda boşaltıldı. İki senedir boş bir
şekilde duruyor. Son iki aydır evsizler içe-
ride lastik yakma olsun, kapı pencere
söküp aşağıya atmak olsun, mahalleye
rahatsızlık veriyorlar. Bununla ilgili po-
lise, belediyeye defalarca şikayette bulun-
duk. Polis belediyeye yöneltti bizi.
Belediye de 'bizim yapacak bir şeyimiz
yok polisi arayabilirsiniz' dedi. Yaklaşık
iki aydır bir çözüm yok. Mahalleli olarak
bir çözüm istiyoruz. Huzursuzuz. Sürekli
5 ve 6'ncı kattan aşağıya kapı, pencere,
yatak atılmasından rahatsızız. Uyku uyu-
yamıyoruz. Hatta hırsızlar çatılardan

bizim dairelere de geçmeye başladılar.
Artık demirle, kilit koymak zorunda kal-
dık, kapattık. Her gün aramamıza rağ-
men Şişli Belediyesi bununla ilgili bir
çözüm sunmadı bize. Şimdi yangından
sonra tuğla örüleceği söylendi. Bir olay
mı olması gerekiyor kapatılması için. Ma-
halleli olarak çözüm bekliyoruz" dedi.

Bina balık kılçığı gibi kaldı

Binaların karşında oturan Zehra Tamcı
ise "Bu apartmanda benim kardeşim otu-
ruyordu. Bir pazar veya cumartesi gü-
nüydü. Belediyeden zabıtalar geldi ve
apartman sakinlerine 3 gün süre vererek
boşaltmalarını istediler. Yıkılma tehlikesi
varmış. Aslında öyle bir şey yok. 3 senedir
duruyor. İnsanları apar topar çıkardılar.
Kimisi yatalak; ambulansla, sedyeyle
çıktı. Ev bulamadılar. Eşyalarını götüre-

mediler. Hatta ev kiralayamayanlar, eşya-
larını bırakıp gitti. Ondan sonra olanlar
oldu. Bir ara güçlendirme yapılacaktı
ama sonra bir takım şeyler çıktı. Buranın
bir kat problemi var. Mevcut kat sayısını
vermiyorlardı. 5 kat yapabilirsiniz diyor-
lardı. Onun için de onlar da güçlendire-
lim diye düşündüler. Şimdi galiba kanun
değişiyormuş, yine 7 kat vereceklermiş. O
yüzden bari yeniden yapalım dediler. Aynı
paraya gelecek zaten. Onun için bu hale
geldi. Bir haftadır bütün Kuştepe burada
ve belediye gördüğü halde hiçbir şey yap-
madı. Hırsızlıklar başladı. Balık kılçığı
gibi bıraktılar. Yangın çıkardılar. Uyuştu-
rucu kullananlar, evsizler hepsi buradalar.
Mahallenin de can güvenliği kalmadı,
parkın da. Ne olacağını bilmiyorum. Yet-
kililer burayı daha iyi bir korumaya alabi-
lirler" diye konuştu. DHA

FETÖ’ye ağır bir darbe vuruldu

Şişli'de, yıkılma tehlikesi nedeniyle 2 yıl önce boşaltılan binalarda yangın çıktı. Yangının, binaları mesken tutan evsizler
tarafından çıkarıldığı iddia edilirken, mahalle sakinleri, apar topar boşaltılan 56 dairede bırakılan eşyaların da hırsızlar
tarafından talan edildiğini söyledi. Vatandaşlar, hırsızlar ve evsizler yüzünden huzurlarının kalmadığını ifade etti

HUZUR KALMADI!

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonunda Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ)
güncel finans ve personel sorumlusu Erhan Acar eşiyle birlikte saklandığı gaybubet evinde yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komu-
tanlığı ekipleri, şüpheli V.Y.'nin ya-
sadışı yollarla temin ettiği

uyuşturucu maddeyi, torbacı tabir edilen
şüpheliler A.Ş. ve H.Y. aracılığıyla İstanbul
genelinde piyasaya sürme hazırlığında ol-
duğu bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete
geçen jandarma ekipleri, şüpheli, V.Y.'nin,
Fatih’te bulunan adresini mercek altına aldı.
Jandarma ekipleri,  şüpheli V.Y.nin uyuştu-
rucu maddeyi depo olarak kullandığı bu ad-
reste sakladığını belirledi. V.Y. ile kuryelerin,
uyuşturucu maddenin dağıtımını planlamak

için V.Y.’nin evinde bir araya geldiklerini tes-
pit eden ekipler, operasyon için düğmeye
bastı. Jandarma ekiplerinin şüphelinin
evinde yaptıkları aramalara dedektör köpek
'Atak' da destek verdi. Atak’ın yatak odasına
yönelmesi üzerine aramalarını orada yoğun-
laştıran jandarma ekipleri, Atak’ın özellikle
yatak bazasına tepki vermesi üzerine yatağı
kaldırdı. Yatağın altında bulunan siyah valizi
açan ekipler, valiz içerisinde genel dağıtıma
hazırlanmış paketler halinde toplam 14 kilo
uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen
skunk ele geçirdi.Şüpheli V.Y.’nin, kadın kur-

yeler A.Ş. ve H.Y. ile evinde sık sık bir araya
geldiği ve buradaki planlamalardan sonra
kadın kuryeler A.Ş. ve H.Y.’yi uyuşturucu
maddenin dağıtım aşaması için görevlendir-
diği ortaya çıktı. Şüphelilerin operasyonun
gerçekleştiği gün de yine evde buluşup plan-
lama yapmak üzere anlaştıkları tespit edildi.
Şüpheliler  V.Y., A.Ş. ve H.Y. jandarmadaki
işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahke-
mece tutuklandı. Olayla bağlantısı olduğu
değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına
yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
DHA

Zehir tacirlerine Atak kabusu

Binalar hırsızlara kaldı
Boşaltılan binalardan birinde görevli olduğunu belirten
Ali Gökçel de şunları söyledi: Hırsızlara kaldı binamız.
Apartmanda can güvenliği yok. Kimin gelip, kimin git-
tiği belirsiz. Polisi çağırıyoruz, 'belediyeye gidin' diyor.
Belediye 'bizim yapacağımız bir şey yok, polis çağırın'
diyor. Polis geliyor, kovalıyor. Sonra tekrar geliyorlar.
Binada daire sahiplerinin çok eşyası vardı. Hepsini aldı-

lar eşyaların bir şey kalmadı.
Çelik kapısı, kaloriferi, hiçbir
şey kalmadı. Petekleri de
söktüler.  Çelik kapıları bile
götürdüler. Yazık değil mi?
Buna belediye sahip çık-
mazsa, kim sahip çıkacak. Şu
an binanın ne olacağı ile il-
gili belirli bir şey yok.

Fatih'te jandarmanın düzenlediği operasyonda 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan
şüpheliler V.Y. ile dağıtımının yapılması için kuryelik yapan A.Ş. ve H.Y. tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüpheli V.Y.'nin  evinde
jandarmanın yaptığı aramalara destek veren jandarma köpeği 'Atak' uyuşturucunun yerini gösterdi, o anlar kameralara yansıdı

ZAYİ
Adıma kayıtlı Beko ÖKC AT0000034694 Yazar Kasa
ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür. Samet Cankat

Vay yüzsüzler vay



B ağcılar Belediyesi, Başak A.Ş.
bünyesindeki 1525 çalışanı
için Hizmet-İş Sendikası ile

toplu iş sözleşmesi imzalanması
programı yapıldı. Meclis salonunda
gerçekleşen imza törenine Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Keskin ve işçi
temsilcileri de katıldı. Sözleşmede
Kanun Hükmünde Kararname’den
(KHK) sonra oluşan ekonomik farklı-
lıkları düzenlemek amacıyla önemli
oranlarda iyileştirmelere yer verildi.
Konuyla ilgili görüşlerin açıklanması-
nın ardından taraflarca toplu iş söz-
leşmesi imzalandı.

Zam farkı da ödenecek

Buna göre; 1525 kişiden oluşan per-
sonele yüzde 6 ile yüzde 63 arasında
değişen oranlarla zam yapıldı. Orta-
lama olarak yüzde 16.22’lik oranda
artış olurken asgari ücret ise 3 bin 870
TL olarak belirlendi. Ayrıca geriye
dönük 6 aylık zam farkının da ödene-
ceği açıklandı. Çalışanların bütün
haklarını en iyi şekilde verdiklerini be-
lirten Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı, “Biz belediye olarak
çalışma arkadaşlarımızla bir aileyiz.

Onlar için elimizden geleni yaptık.
Şimdiye kadar olduğu gibi sözleş-
mede de onlar için en iyisine karar
verdik. Önemli oranlarda artışlar yap-
tık. Sözleşmemizin hayırlı olmasını
diliyorum” dedi. Hizmet-İş Sendikası

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet
Keskin de "Bugün burada güzel bir
sözleşmeye imza attık. Toplu iş söz-
leşmemiz üyemiz olan emekçi kardeş-
lerimize, sendikamıza ve belediyemize
hayırlı olsun" dedi.

CUMA 8 OCAK 2021

İSTANBUL4

K iminle konuşmaya çalışsak “demokra-
siden” söz etmeye başlıyor. Toplumda
şayet bir şey ya da konudan bahsedili-

yorsa mutlak onunla ilgili bir sorun ya da 
eksikliği var. 

Demokrasi seçilen ya da atanan yöneticiler
için ağızlarında bir sakız gibidir dolanıp durur.
Yönetilenler için ise yaşamsal, hayatta kalma
ve gelecek beklentisi olan için elzemdir. Kişinin
seçme ve seçilme hakkı yanında “ekmek,
emek, temel hak ve özgürlüğünün” 
varlığı önemlidir. 

Yaşamımızı idame ettiğimiz bu devlet siste-
minde kara kitap ya da anayasanın ilk madde-
lerinde kalınca yazılır. Hatta adliyelerde
mahkeme başkanının arkasındaki duvara
“adalet mülkün temelidir” yazılır. Vergi daire-
lerin duvarında ise “ vergilendirilmiş kazanç
kutsaldır” yazar. Adalet ve maliye hep kazanç-

tan ve mülkten bahsediyor, kazanç ve mülk
nasıl elde ediliyor? Kim üretiyor çalışıyor? Kim
bire alıp ona satıyor? Kim bu üretileni 
tüketiyor? 

Devlet yapısı ne olursa olsun dünden bugüne
gelene kadar herkim olursa olsun gördük ki
yurttaşlarından vergi almakta. Dağdaki ile
ovadaki, dere kenarı ile çorak arazideki ara-
sında elbet fark oluyor eşit olmuyor ama vergi
alınıyor. Hanedeki kişi başı gibi ağıldaki, ahır-
daki ve kümesteki hayvanlar sayılır vergi ona
göre belirlenir. Devlet ve yönetenler “sistemin”
devamlılığı” için yurttaştan vergi alır. Yani ko-
nuyu dolandırmaya gerek yok ‘vergi’, 
“devletin geliridir”.  

Kara kaplı kitaplar ile devletlerin anayasa-
larında “ vergi konusunda bütün yurttaşlar
eşittir” demekte. Hatta bütün ülkeler 1789
Fransa Devriminin 1793 Anayasasında ki

maddeyi aynen alır; “hiçbir vatandaş devlet
masrafına katılmak şerefinden yoksun bırakıla-
maz” sözlerini kullanır. Yani devlete vergi ver-
mek “şereftir”.

Vergi sistemi ülkeden ülkeye farklılık gös-
terse de günümüzdeki toplumsal yapı gereği
devlet kayıt altına aldığı ve tuttuğu kişi ve ku-
rumlardan tıpkı inekten sağar gibi vergisini al-
makta. Yani devletin geliri yurttaştan aldığı
vergidir. Günümüzde çalışanların ücretleri gibi
vergi sistemi de adaletli değildir. 

Verginin görünürdeki amacı ile gerçek
amacı arasında niteliksel ayrıma bakalım. Dev-
letin harcama ile yatırım giderlerini karşılaya-
cak olan hazine bütçesini besleme

zorunluluğunda. Gerçek amacı ise sınıflı top-
lum yapılarında sermayenin genişletilmiş yeni-
den üretimini sağlaya bilmek için devlet
gelirlerini (vergiyi) çoğunluk değil azınlık çıka-
rına yeniden dağıtmakta. Bu nedenle vergi sis-
temi günümüzdeki toplumsal yapı gereği daha
da keskinleşmiş durumda. 

Günümüzde ağırlaşan ve giderek daha da
çeşitlenen vergi özellikle ücret/maaşlı çalışan-
lar tarafından karşılanmakta. Çalışanlar eme-
ğinin karşılığını eline almadan devlet
tarafından vergisi kesilirken, aldığı her ürün ve
hizmet içinde dolaylı olarak vergi ödemekte.
Toplumun çalışan ve küçük esnaf üzerinde vergi
dilimlerinin yükseltilmesi, bunun yanında do-
laylı verginin katmerleşerek büyümesi yaşam
düzeylerini gittikçe düşürmekte. Ülkenin küçük
bir azınlığı ülke ekonomisinin önemli bir mülki-
yetine sahip olanlar ya çok az ya da hiç vergi
vermemekte. 

Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde
devlet ücretli/maaşlı çalışanlardan kuruşu ku-

ruşuna vergi alırken devlete iş yapan ve diğer iş
insanlarından cüzi miktarda vergi alır. Ama ço-
ğunlukla vergi almadığı gibi vergi muafiyeti ya-
nından teşvik kredileri öder yatırım kolaylıkları
sağlar. Bazen bu teşvik kredileri vergi bağışık-
lığı devamlı olur. Devletten yatırım adıyla ihale
alanlar akçalı iş yapanlar vergilerini günü gü-
nüne ödemezler. Devletle iç içe geçmiş olup
ihale alan müteahhİT takımı son yıllarda ülke-
mizde tam 128 kere vergi ve harç indirimi alır-
ken asgari ücrete talim ettirilen yurttaş ise
vergisini “paşalar” gibi ödemekte. 

Anayasanın 73. Maddesinde verginin zorun-
luluğundan söz eder. Bir de derki vergi muafi-
yet ve indirimi bakanlar kurulu kararıyla alınır.
Devleti yöneten yurttaşa vergi indirimi sağla-
mazken devleti hortumlayan müteahhİT takı-
mına vergi indirimi sağmakta hem de 128 kez. 

Devlet kurumlarının duvarlarında “vergilen-
dirilmiş kazanç kutsaldır” yazılır. Bu nedenle
devlete vergi vermek “kutsal” ve “şeref” ise
vermemek ve ona yardımcı olmak nedir?

Vergi vermek “şereftir”

SEYMEN ATIK BERTARAF TESİSİ DOLUM İSTASYONU ÇELİK YAPININ MONTAJI, 
TEMELİ VE SAHA BETONLARI YAPIM İŞİ

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1288519)

SEYMEN ATIK BERTARAF TESİSİ DOLUM İSTASYONU ÇELİK YAPININ MONTAJI, TEMELİ VE
SAHA BETONLARI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2020/708028
1-İdarenin
a) Adresi : Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli 34379 . ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123682600 - 2122317614
c) Elektronik Posta Adresi : meyilmaz@istac.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET SEYMEN ATIK BERTARAF TESİSİ DOLUM İSTASYONU 

ÇELİK YAPININ MONTAJI, TEMELİ VE SAHA BETONLARI YAPIM 
İŞİAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Atık Bertaraf Tesisidir.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İSTAÇ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI, PAŞA MAH., 

PİYALEPAŞA BULVARI, NO:74, ŞİŞLİ, İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 20.01.2021 - 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 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 işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korundu-
ğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işleri benzer iş grupları tebliği" nde yer alan B III grubu işler veya BIII grubu işin onarım işi
benzer iş grubu olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI, TİCARİ SÖZLEŞME-
LER BİRİMİ, PAŞA MAH., PİYALEPAŞA BULVARI, NO:74, ŞİŞLİ, İSTANBUL adresine elden teslim edile-
bileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Bağcılar Belediyesi Başak A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi
imzalandı. Önemli oranlarda iyileştirmelerin yapıldığı sözleşmeye göre; çalışanlara
yüzde 6 ile 63 arasında değişen oranda zam yapıldı. Maaşlarda ortalama 
yüzde 16.22 oranda artış yaşanırken asgari ücret ise 3 bin 870 TL oldu

PERSONELE
YUZDE 63 ZAM

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 
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AZ ATIK ÇOK KAHVE
Kadıköy Belediyesi’nin tek kullanımlık kahve bardaklarının
kullanımını azaltmak amacıyla başlattığı “Az Atık Çok Kahve”
kampanyası Rasimpaşa’dan Caferağa’ya yayılıyor

KADIKÖY Yeldeğir-
meni’nde bulunan Ka-
rakolhane Caddesinde

pilot çalışma olarak başlayan ‘Az
Atık Çok Kahve’ uygulaması,
Moda esnafının talepleri ve gelen
olumlu tepkiler üzerine Cafera-
ğa’da da uygulanacak. Restoran
arama ve keşif rehberi Zomato iş-
birliği ile düzenlenen kampanyada
Karakolhane Caddesinde bulunan
kafelere kendi termosu ve kupası ile
giderek kahve alanlara yüzde 20 in-
dirim uygulanıyor. Kahve atıkları da
Kadıköy Belediyesi Çevre Müdür-
lüğü personeli tarafından düzenli
olarak kompost yapılmak üzere
toplanıyor. 

Hediye termos

Kadıköy Feneryolu’nda uzun
ömürlü, ambalajsız ve ekolojik
ürünlerin yer aldığı “Atıksız Dük-
kan”dan 100TL’lik alışverişe termos
hediye. Sınırlı süre, stoklarla sınırlı

devam edecek kampanyaya Pvc
pencere sistemleri üreten Winsa fir-
ması termos hediyesi ile destek veri-
yor. Rasimpaşa Mahallesi
Karakolhane caddesinde başlatılan
“Az Atık Çok Kahve” projesine des-
tek olmak amacıyla başlatılan kam-
panyada Atıksız Dükkan’dan
alışveriş teşvik edilerek tüketim alış-
kanlıklarının çevreye duyarlı yönde
değişimi hedefleniyor.  Kadıköy Fe-
neryolu’nda bulunan Atıksız Yaşam
Pazarı’nın içinde tek kullanımlık
ürünler yerine uzun ömürlü, amba-
lajsız ve ekolojik ürünlerin yer aldığı
‘Dükkan’dan yerel tohumlardan
üretilmiş, mevsiminde temin edile-
bilecek sağlıklı gıdaların yanı sıra;
günlük yaşam, temizlik, kişisel
bakım ve mutfak eşyaları gibi uzun
ömürlü ve ekolojik ürünler yer alı-
yor.  Ambalajsız veya geri dönüştü-
rülebilir ambalajlarla satılan
ürünler, tercihe göre cam kavanoz,
bez torba veya evden getirilecek.

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi
nitelikli insan gücünü yetiş-
tirmek ve mevcut çalışanları

geliştirmek amacıyla Sosyal Tesis per-
soneline yönelik sertifikalı, ücretsiz
mesleki eğitim düzenledi. Belediye Baş-
kanlığı Çok Amaçlı Salon’da pandemi
koşullarına uygun olarak gerçekleşen ve

sosyal tesis çalışanlarına okul sertifikası
kazandırmayı hedefleyen eğitimlere
garson, bulaşıkçı, aşçı gibi sosyal tesis-
lerde görev yapan 90 personel katıldı.
10 gün boyunca 2 grup halinde eğitim
alan çalışanlar eğitimler sonunda ise
başarı sertifikası aldı.

Çok faydalı bir eğitimdi

Küçükçekmece Belediyesi’nin gastro-
nomi alanında uzmanları bir araya ge-
tiren Gastronometro ile ortaklaşa
hayata geçirdiği eğitimlerde Gastrono-
metro Operatör Yöneticisi Ünal Yıl-
maz, Küçükçekmece Belediyesi
çalışanlarına, gıda güvenliği, personel
görevlendirmeleri, yönetimi, sipariş

alma teknikleri, servis kuralları, misafir
ilişkileri ve iletişimi, misafir memnuni-
yetini sağlama, alerjen gıdalar, A-LA
Carte Servisi konularında detaylı bilgi
verdi. Soğuksu Sosyal Tesisleri’nde gar-
sonluk yapan Murat Turan, "Çok fay-
dalı bir eğitimdi. Bugün alerjen gıdalar
hakkında bilgi aldık. Servisle alakalı da
bilgilendirme yapılacak. Önceden
başka bir sektörde çalışıyordum. Daha
sonra belediye tesislerinde işe başladım.
Yaptığım işle alakalı kapsamlı bir eğitim
almamıştım. Sertifika almak da bizim
açımızdan çok iyi olacak. Belediye Baş-
kanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize
her türlü imkanı, desteği sağladığı için”
dedi.

Nitelikli insan gücüne katkı

İletişim hattı
kuruldu

1 milyona yaklaşan nü-
fusuyla Türkiye’nin en
kalabalık ilçesi olan

Esenyurt’ta sorunların daha hızlı ile-
tilip çözülmesi Whatsapp iletişim
Hattı kuruldu. Türkiye’nin en kalaba-
lık ilçesi olan Esenyurt’ta, vatandaş-
ların belediyeye daha hızlı ulaşması
için Halkla ilişkiler müdürlüğü bün-
yesinde Whatsapp iletişim Hattı 
kuruldu.

Sorunlar anında iletilecek

Daha önce belediyenin 444 0 411
numaralı çağrı merkezinden veya
sosyal medya üzerinden iletilen
istek ve şikayetler, artık 0544 373
69 78 numaralı Whatsapp hattı üze-
rinden iletilebilecek. Pandemi nede-
niyle evden çıkamayan veya sosyal
medya kullanamayan vatandaşlar,
bu hat üzerinden bilgi ya da fotoğraf
paylaşarak çözüm istedikleri sorunu
bildirecek. Ekipler tarafından değer-
lendirmeye alınan iletiler, ilgili mü-
dürlüklere gönderilerek, en kısa
sürede çözüme kavuşturulacak ve
mesaj sahibine geri dönüş 
yapılacak.
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Gençleri korkularla 
yıldıramazsınız

İ stanbul halkının en çok rağbet göster-
diği sahillerin başında gelen Büyükçek-
mece sahilleri baştan sona yenileniyor.

Üzerinde uzun yıllar çalışılan yeni proje ha-
yata geçirildiğinde Büyükçekmece sahilleri
Marmara ve İstanbul’un en ayrıcalıklı sahili
olacak. Yolların ve kumsalların daha da ge-
nişletileceği proje kapsamında sahil şeridi
boyunca ağaçlandırma çalışması yapılacak.
Gürpınar Burnu ile Baba Burnu arasındaki
16 kilometrelik sahil düzenleme projesinin
tamamlanmasının ardından Büyük-
çekmece Koyu, Marmara Deni-
zi’nin en ayrıcalıklı sahili olacak.

Günde 18 saat çalıştılar

Büyükçekmece Koyu projesi-
nin üzerinden uzun yıllardır
çalışıldığını belirten Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, "3 yıldan bu-
güne kadar imar planları bitiril-
miştir. Altyapı projeleri
bitirilmiştir. İhalesi bu ay içerisinde
tamamlanacaktır. Halkın görebileceği
güzelliklerin sergilenebileceği tasarımların
projesinin uygulanacağı ihale. Kollektör
hem depreme hazırlık hem de eski kollektö-
rün Büyükçekmece sahilini koruması bakı-
mından günde 18 saat çalışılarak şuanda
bitirilmeye çalışılmaktadır” ifadesini kul-
landı.

Ağaç yapısı değişiyor

Projenin her aşamasında konunun uzmanı
akademisyenler ile çalışıldığını da kaydeden
Başkan Akgün, "Proje hayata geçtiğinde
iddia ediyorum Avrupa’nın en güzel sahil-
lerinden biri olacak. İstanbul halkının 16 ki-
lometre boyunca gezebileceği, denize
girebileceği, bisiklet kullanabileceği, otura-
bileceği bir alanı yeniliyoruz. İddia ediyo-
rum İstanbul halkının özenle gezeceği sahil
olacak. Yeni proje, yeni ufuklar ve 16 mil-
yon için yeni bir akciğer olacak. Ağaç yapısı
olduğu gibi değişiyor. Birçok ağaç sökülüp
başka yere dikilecek" açıklamasını yaptı. 

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

B oğaziçi Üniversitesine tüm bilimsel, gelenek-
sel ve hukuksal kuralları yok sayarak dışar-
dan bir rektör atanması ve buna itiraz eden

gençlerle ilgili yazdığım yazı üzerine destek mesajla-
rını iletenler olduğu gibi, yine o bildik ifadelerle 
eleştirenler, karşı çıkanlar da oldu.

Yazıya konu olan olayın içeriğinden çok, biçim
üzerinden karşı çıkanların ortak söylemi “gözaltına
alınanların çoğu Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi
değil, onlar terörist, bu dış güçlerin oyunu” türünden
ezberletilmiş ifadeler.

Her toplumsal olayda olduğu gibi, kimi kışkırtıcı
provokatörler yapılan protesto eylemini sabote etmek
isterler.

Onları bulup çıkarmak, gerektiğinde cezalandır-
mak güvenlik güçlerinin ve yargının görevidir.

Bu olayda da doğaldır ki bu tür provokatörler olabilir.
Ancak öğrencilere destek için orada bulunan her-

kesi provokatör ya da terörist diye yaftalamak, 
öğrencilerin haklı itirazını itibarsızlaştırmaya 
çalışmaktır.

Kaldı ki, akademisyenlerin yaptığı çok yaratıcı, hiç
kimseyi rahatsız etmeyen protesto üzerinden bile
komplo teorileri üretenler, her zaman olduğu gibi hiç
sorgulamadan iktidara muhalif olan herkesi anında
vatan haini! İlan etmeye hazırlar.

Aslında inanıyorum ki, içlerinde birçoğu “ama bu
kadar da olmaz canım” diyorlardır ama demokrasi-
nin rafa kaldırıldığı durumlarda iktidardan beslenen-
lerin eleştiri hakkı olamaz.

“Yüksek Öğrenim Kurumu değiştirilmelidir, bu 
konuda üniversitelerin özgür, bağımsız eğitim yapa-
bilmeleri için kimi yasal düzenlemelere ihtiyaç 
vardır.” Diyemeyenler, konuyu saptırarak olayı 
bir beka sorunu haline getiriyorlar.

Kaldı ki öğrencilerin protestoları anayasal, demo-
kratik bir haktır ve güvenlik güçlerinin görevi onları
engellemek, baskılamak, orantısız güç kullanmak
değil; aksine onların bu masum taleplerini başka
alanlara çekmek isteyenlerden korumak olmalıdır.

Sorun rektörün siyasi düşünceleri değil, bu düşün-
celerinden dolayı haksız ve adil olmayan bir yöntemle
Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasıdır. 

Geçmişte belediye başkanlığına, milletvekilliğine
layık görmediğiniz birini niye bugün rektör olarak, 
üstelik usul ve geleneklere aykırı biçimde atıyorsunuz?

Bu kurumda görev yapan sizin düşüncelerinize
yakın bir kişi bulamadınız mı?

Eğer öyleyse, asıl üzerinde durulması gereken
budur ve iktidar yanlılarının bu konuyu sorgulama-
ları gerekmez mi?

Daha da tehlikeli olan, Cumhurbaşkanı da YÖK de
bu atamaya akademisyenlerden de, öğrencilerden de
tepki geleceğini biliyorlardı.

Sanki özellikle bir gerginlik yaratarak, asıl 
üzerinde durulması, konuşulması gereken gündemler
gizlenmeye mi çalışılıyor?

Gençlerin gözaltına alma biçimleri de ayrıca ilginç.
Buradan hem gençlere hem de onları gözleri gibi

koruyan ailelerine gözdağı verilmek, toplumda yeni-
den bir korku iklimi yaratılmak mı isteniyor?

Kuşkusuz bu protestolar sırasında polise hakaret
içeren sözler söylenmesini hiçbir yurttaşın kabul 
etmesi düşünülemez.

Ancak fotoğrafın bütününü görmezden gelip, yal-
nızca bu konuyu öne çıkararak çarpıtmaya çalışmak
da çok iyi niyetli bir yaklaşım olmasa gerek.

Boğaziçi Üniversitesi gibi bir okulu kazanan bu
akıl dolu gençlere; ”akıllı ol” diyerek ayar vermeye
çalışmakta işin en ironik yanı!

Aynı günlere denk gelen kimi açıklamaları gerekçe
göstererek darbe imalarında bulunmak, yeniden eski
günlere dönüleceği tehlikesiyle toplumu korkutmaya
çalışmak hiç doğru yöntemler değil.

Öte yandan iktidarın balıklama üzerine atladığı
anlamsız polemik ve tartışmalardan da uzak 
durulması gerekir.

Yoksa sözüm ona muhalefet yapıyorum diyen kimi
yazar ya da siyasetçilerin anlamsız söylemleri iktida-
rın ömrünü uzatmaktan başka bir işe yaramıyor.

Kim ne derse desin, gençler bizim geleceğimiz.
Gençliğin karakteristik özellikleri gereği de; daha

heyecanlıdırlar, daha çoşkulu, daha atak, daha duy-
gusal, biraz romantik, biraz delikanlıdırlar.

Onların doğasında var olan bu özelliklerini daha
olumlu, daha pozitif kullanmaları için de daha özgür
ortamlarda yetişmeleri, eğitim almaları gerekir.

Söyleyecek sözü, yapacak işi olan herkes yanlış yapabilir
Cumhurbaşkanı da yanlış yapabilir.
Şimdi tüm yurttaşların amasız, fakatsız, bahane-

ler aramadan bu yanlış rektör ataması kararına 
itiraz etmeleri gerekir.

Bu yanlışı görmezden gelip, üç beş kendini bilme-
zin provokasyona yönelik eylem ve sözlerini öne 
çıkarıp buradan komplo teorileri oluşturup yeni 
bir algı operasyonu kimseye yarar sağlamaz.

Sözün özü, iktidar; devleti ele geçirmeye değil, 
yönetmeye çalışmalıdır.

Yönetirken de katılımcı demokrasiyi işletmek,
anayasal hak ve özgürlükleri uygulamak, evrensel de-
ğerlere sahip çıkmak, yargı bağımsızlığını gözetmek,
adil ve eşitlikçi olmak zorundadır. Gençleri özgür 
bırakın, okullarına karışmayın.

İBB ve Büyükçekmece
Belediyesi işbirliğiyle

yenileme çalışması 
başlatılan Büyükçek-

mece Kordonboyu’nda
ilk etapta yapılması
planlanan kollektör 

yenileme çalışmala-
rında sona gelindi. 

Belediye Başkanı Hasan
Akgün, "İddia ediyorum
İstanbul halkının özenle

gezeceği sahil olacak.
Yeni proje, yeni ufuklar
ve 16 milyon için yeni

bir akciğer olacak" dedi
BARIŞ KIŞ

ISTANBUL ICIN
YENI AKCIGER

ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILACAK
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün alt yapı çalışmasından
sonra peyzaj çalışması ve çevre düzenlemesi yapılacağını belirterek, "İn-
şallah çalışmalar tamamlandığında da, İstanbul halkı Büyükçekmece
koyunu bir cennet koy olarak görecek. Bu nedenle Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na, İSKİ Genel Müdürümüze ve Bü-

yükşehir ekibimize şahsım ve Büyükçekmece
ailem adına özellikle teşekkür

ediyorum" diye konuştu. 

HER ILCEYE ESIT HIZMET 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde kurmaylarıyla birlikte Silivri’ye geçti. İlk olarak,
ilçede faaliyet gösteren iş insanlarıyla bir araya gelen İmamoğlu’na, Silivri Belediye Başkanı 
Volkan Yılmaz da eşlik etti. İmamoğlu, her ilçeye eşit hizmet şiarıyla hareket ettiklerini belirtti

İstanbul Bü-
yükşehir Belediye
(İBB) Başkanı

Ekrem İmamoğlu, mesaisi-
nin akşam saatlerini, kur-
maylarıyla birlikte Silivri’ye
ayırdı. Silivri Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz, İma-
moğlu ve ekibini, ilçe
merkezinde karşıladı. Va-
tandaşlar tarafından alkış-
larla karşılanan İmamoğlu,
yurttaşlardan gelen fotoğraf
çektirme taleplerini yerine
getirdi. İmamoğlu, Yılmaz
ve İBB heyeti, ilk olarak Si-
livri Belediyesi Kültür Mer-
kezi’nde Silivri İş İnsanları
Derneği temsilcileri ile bir
araya geldi. Dernek temsil-
cileri, başta 1/100.000’lik
planlar olmak üzere çeşitli
sorunlarını başkanlara iletti.
İmamoğlu, dernek temsilci-
lerinin, geçmiş İBB yöne-
timlerinden gerekli desteği
alamadıkları yönündeki si-

temlerine, bütün sorunlara,
paydaşlarıyla beraber ortak
masada, ortak akılla çözüm
bulunacağı şeklinde karşılık
verdi.

İBB projelerini gezdi

İmamoğlu ve Yılmaz’ın il-
çedeki ikinci adresi, "Üreten
Kadınlar Hediyelik Eşya
Fuarı" oldu. El emeğiyle
imal ettikleri ürünleri satan
kadın girişimcilerle sohbet
eden başkanlar, buradan
yürüyerek Silivri İSMEK 
binasında faaliyete girecek
Bölgesel İstihdam Ofisi’ne
geçti. İmamoğlu ve Yılmaz,
daha sonra sırasıyla inşaatı
devam eden Müjdat Gürsu
Stadı, Boğluca Yaşam 
Vadisi Projesi, faaliyete 
geçmiş olan İBB Yuvam
İstanbul Kreş’i ve Selim-
paşa Kavşağı şantiyesinde
incelemelerde bulundu. 
MÜGE YÜCETÜRK

Silivri ziyaretiyle ilgili değerlendirme-
sini Boğluca Deresi boyunca hayata
geçirilecek Yaşam Vadisi’nde yapan
İmamoğlu, "Yaşam vadilerini önemsi-
yoruz. İstanbul’un her noktasında
olsun istiyoruz. Milyonlarca metre-
kare olsun istiyoruz. İstanbul’da, hele
bu pandemiden sonra her boşluk
alan, ağaçla donatılmış yeşil alan 2
şeye yarıyor: İnsanların daha sağlıklı,
daha sıhhatli nefes almasına yarıyor.

Bir başka konu; kuraklıktan koruyor
şehri. Şu an çok kurağız. Bakın, Ara-
lık’tayız ve ceketle dışarıdayız, 15-16
derece. Allah korusun memleketi,
dünyayı, insanlığı. Onun için, kent
içinde ne kadar yeşil alan üretirsek,
iklim adına da güzel işler yapmış olu-
ruz. Bugün Silivri’de, Boğluca De-
resi’ndeyiz. Boğluca Deresi’nden
Tuzla Vadisi’ne kadar, İstanbul’un her
köşesinde bu sene özellikle yaşam va-
dileri konusunda çok hızlı adım ata-
cağız. Sürece dair Silivri

Belediye’mizle iş birliği içindeyiz. İBB
ekipleri hızlıca başlıyorlar şantiyesine.
İnşallah Haziran ayı gibi de gelip bu-
rada yürüyüşümüzü yapacağız. Yan
tarafında da stadımızı bitiriyoruz.
Onun altındaki spor tesisini de kom-
ple revize ediyoruz. Silivri’de; sporla,
sağlıkla, yaşamla -birazdan da kreşle-
rimize gideceğiz-, eğitimle inşallah
güzel işleri başarmaya devam edece-
ğiz. Sosyal konutlarımız yapılıyor. İn-
şallah güzel meyvelerini versin 2021."
ifadelerini kullandı.

ŞU AN ÇOK KURAĞIZ!

Projeleri anlattı
Hasköy Sahili'nde gençlerle bir araya

gelen Başkan Yıldız, Beyoğlu’nda gençler
için hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Yıldız, yapımı devam eden ‘Hasköy Kül-
tür Sanat ve Gösteri Merkezi’nin yakın

zamanda tamamlanacağını belirtti

Her gün ilçenin farklı bir bölgesini
ziyaret eden Başkan Yıldız Piripaşa
Mahallesi esnafı ve bölge sakinle-

riyle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ede-
rek talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yıldız,
virüs salgınına karşı tedbiri elden bırakmama-
larını da istedi. Başkan Yıldız daha sonra Piri-
paşa Semt Pazarını ziyaret ederek virüs
salgınına karşı alınan tedbirleri inceledi. Pa-
zarcı esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Yıl-
dız, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet
etti. Başkan Yıldız Pazar ziyaretinin ardından
Hasköy Sahilde gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle uzunun uzun sohbet eden Başkan
Yıldız, Beyoğlu Belediyesi olarak gençler için
hayata geçirdikleri ve geçirmeyi planladıkları
projeleri anlattı.

Çocuklarımızın geleceği için

Gençlere, yapımı devam eden ‘Hasköy Kültür
Sanat ve Gösteri Merkezi’ ile ilgili bilgi veren
Başkan Yıldız, “Gençlerimiz için, çocukları-
mız için, Beyoğlulu hemşerilerimiz için bütün
imkanları seferber ediyoruz. Hasköy’de, Ha-
liç’in hemen yanı başında bir kültür merke-
zini, bir gösteri merkezini inşa ediyoruz.

Burada cep sineması, tiyatrolar, galeriler, sergi
alanları olacak. Her türlü söyleşiler, kültür
sanat söyleşileri burada yapılabilecek. Gençle-
rin burada tiyatro etkinliklerine katılabilecek
olması, sinema izleme imkanlarının olması
bizleri şimdiden heyecanlandırıyor” dedi. 

İstanbul'da barajlardaki su
seviyelerinin giderek kritik sevi-
yelere düşmesiyle birlikte kalın-

tılar da ortaya çıkmaya başladı. Yüzde
5,33 seviyesine düşen Sazlıdere Bara-
jı'nda kurumuş ağaç gövdeleri, köprü ka-
lıntıları görülüyor. İstanbul'da son 10 yılın
en düşük baraj doluluk oranı yaşanırken,
barajlarda suların çekilmesiyle birlikte ku-
raklık gözle görülür hale geldi. En düşük
baraj doluluk oranına sahip Sazlıdere Ba-
rajı'nda baraj sularının çekilmesiyle bir-
likte geride kurumuş ağaç gövdeleri,
balçık haline gelen toprak ve eski bir
köprü kalıntısı ortaya çıktı. Öte yandan
çevrede yaşayan köylüler, bataklık haline
gelen baraj havzasında hayvanların otlatı-
lırken çamura battıklarını ve traktörle kur-
tarıldıklarını söylediler. Sazlıbosna
köyünde çobanlık yapan Selahattin Kara-
demir, "Hayvanlar otlarken balçık çamura
batıyorlar. Traktörle çekerek kurtarıyorlar
hayvanları. Buralarda önlem falan yok
gördüğünüz gibi. Vatandaşlar barajı 'tarla'
diye sürdüler, sular çok fazla çekildi.  Son
3 yılda böyle oldu ama en çok bu sene
susuz kaldı" dedi. Sazlıbosna köyünde
yaşayan vatandaşlardan Nuri Aygün de
"Su yok her yer balçık. Çobanlar genelde
biliyor balçık olduğunu daha çok insanlar
batıyor. Dışarıdan gelenler arabalarıyla
giriyorlar. İtfaiye geliyor kurtarıyor, biz
traktörle çekiyoruz" dedi. DHA

Kalıntılar
ortaya çıktı



BEnzinin
litre fiya-
tına11

kuruş zam geldi. Enerji
Petrol Gaz İkmal İstas-
yonları İşveren Sendi-
kasından (EPGİS)
alınan bilgiye göre, zam pompa fiyatına orta-
lama 7 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 4 ku-
ruşluk kısım ise devreye alınan Eşel Mobil
sistemi gereği ÖTV gelirinden karşılanacak.
Buna göre, Ankara'da ortalama 7,20 lira-
dan satılan benzinin litre fiyatı 7,27 lira
olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,17 li-
radan 7,24 liraya, İzmir'de 7,23 liradan
7,30 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarının 
hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de
dahil olduğu Akdeniz piyasasın-
daki işlenmiş ürün fiyatlarının or-
talaması ile dolar kurundaki
değişiklikler baz alınarak rafine-
riler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda
dağıtım firmalarınca uygula-
nan fiyatlar, rekabet ve ser-
besti nedeniyle şirketler ve
kentlere göre küçük deği-
şiklikler gösterebiliyor.
Akaryakıt fiyatlarında
uygulanan Eşel Mobil
sistemiyle petrol fi-
yatları, döviz kuru ve
uluslararası ürün
fiyatlarındaki artış
sonucunda yurt
içi pompa fiyat-
larında mey-
dana gelen
yükselişler,
dengelen-
meye 
çalışılıyor.
DHA

Benzinin litresi
ne kadar?

EgE İh-
racatçı
Birlikle-

rinden (EİB) yapı-
lan açıklamaya
göre, 2019 yılında 1
milyar 11 milyon
dolarlık ihracata ulaşan su ürünleri sektörü 2020
yılının ikinci çeyreğinde ihracatta eksiye düşse de
özellikle yılın son çeyreğindeki performansıyla
yönünü artıya çevirdi. Sektörün ihracatı, yıl so-
nunda tarihinin en yüksek rakamı olan 1 milyar
53 milyon dolara ulaştı. Açıklamada görüşlerine
yer verilen Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal
Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Baş-
kanı Sinan Kızıltan, Türkiye'nin su ürünleri ihra-
catında levreğin 355,6 milyon dolarla en çok
ihraç edilen balık türü olduğunu kaydetti. Kızıl-
tan, "Levrek ihracatta yüzde 7'lik gelişim gösterdi.
Çipura ihracatımız ise yüzde 8,6'lık artışla 311
milyon dolara ulaştı. Alabalık yüzde 3'lük artışla
120 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı.
DHA
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TürkiYE'DEn 2020 yılında ya-
pılan 1 milyar 945 milyon 300
bin dolar tutarındaki fındık ih-

racatının yüzde 36'lık kısmı Trabzon mer-
kezli firmalarca gerçekleştirildi. Doğu
karadeniz ihracatçılar Birliği verilerinden
derlediği bilgiye göre, Türkiye'den geçen
yıl 280 bin 924 ton fındık ihraç edildi. Fın-
dık dış satımından 1 milyar 945 milyon
300 bin dolar gelir sağlandı. Bu dönemde
Trabzon merkezli firmalar, 99 bin 887 ton
fındık ihracatından 694 milyon 978 bin
741 dolar elde etti. Böylece, ülkenin top-
lam fındık ihracat tutarının yüzde 36'sına
Trabzon merkezli firmalar imza attı. il ba-

zında ihracatta Trabzon'u 622 milyon 650
bin 293 dolarla istanbul ve 226 milyon
601 bin 50 dolarla Giresun takip etti.
Trabzon'dan 2020'de 62 ülkeye fındık
ihraç edildi. italya, Almanya ve Fransa,
kentten en fazla dış satım yapılan ülkeler
oldu. italya'ya bu dönem 180 milyon 423
bin 639 dolarlık, Almanya'ya 110 milyon
907 bin 729 dolarlık ve Fransa'ya da 53
milyon 496 bin 534 dolarlık fındık ihraç
edildi.

Başarı gösteren tek şehir

Doğu karadeniz ihracatçılar Birliği Fındık
ve Fındık Mamulleri Sektör komitesi Baş-

kanı Mehmet Cırav, yaptığı açıklamada,
her yıl olduğu gibi 2020'de de en çok fın-
dık ihraç eden ilin Trabzon olduğunu söy-
ledi. ülke fındık ihracatının yüzde 36'sının
Trabzon'dan gerçekleştirildiğine dikkati
çeken Cırav, "Trabzon'dan 2020 yılında
62 ülkeye fındık ihraç edildi ve en çok ih-
racat yapılan ülkeler geleneksel pazarla-
rımız olan italya, Almanya, Fransa,
kanada ve Polonya oldu." dedi. Cırav, Çin
Halk Cumhuriyeti'ne ihracatın da her
geçen yıl yükseldiğini, 2020'de Çin'in en
çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında
6'ncı basamağa yerleştiğini bildirdi.
Cırav, bu ülkeye geçen yıl Trabzon'dan 3

bin 416 ton fındık satıldığını ve 25 milyon
287 bin 269 dolar elde edildiğini dile ge-
tirdi. Trabzon'dan yapılan fındık ihraca-
tında hızla gelişen diğer pazarların
Brezilya ve Meksika pazarları olduğunu
anlatan Cırav, "Trabzon'un fındık ihraca-
tındaki başarısı her geçen yıl gelişti ve
son 20 yılda ihracatını 10 kat artırma ba-
şarısı gösteren tek il oldu." dedi. Cirav,
yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle
2020 yılında fındık ihracatında düşüş ya-
şandığını belirterek, bu durumun salgının
kontrol altına alınmasıyla düzeleceğinden
ve fındık ihracatının tekrar artış trendine
gireceğinden ümitli olduklarını kaydetti.

Ülkeden geçen yıl
yapılan 1,9 milyar
dolarlık fındık dış

satımının 694,9 
milyon dolarlık
kısmı Trabzon

merkezli firmalarca
gerçekleştirildi.

İtalya, Almanya ve
Fransa, kentten bu
dönem en fazla dış

satım yapılan
ülkeler oldu

K oronavirüs salgınında uzmanların bağışıklığı
güçlendirecek ürünlerin tüketilmesi çağrısının
ardından, protein kaynağı olarak bilinen yu-

murtaya talep yüzde 100 arttı. Ordu'da, Yumurta Üre-
ticileri Birliği haftalık 1 milyon yumurta siparişi alıyor.
Siparişlerin yüzde 80'ini kendileri karşılayan birlik,
kalan miktarı ise il genelinde faaliyette olan üreticiler-
den temin ediyor. Birlik üyeleri iç piyasanın yanı sıra
başta Dubai olmak üzere yurt dışına ihracat yapıyor.
Çiftlikleri büyütmeyi hedefleyen birlik yumurta üretim
rakamını aylık 3 milyona çıkarmayı amaçlıyor. Ordu
İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi,
kentte 2016 yılından bu yana üretimi yapılan organik
yumurtalara ülke genelinden yoğun talep olduğunu
söyledi. Haftalık 1 milyon yumurta siparişi aldıklarını
belirten Sezgi, taleplere yetişemediklerini ifade etti. Va-
tandaşların salgın döneminde bağışıklıklarını güçlen-
dirmek için yumurtaya yöneldiğini kaydeden Sezgi,
"Koronavirüs salgını nedeniyle protein kaynağı çok
yüksek olan ürünlerin tüketilmesi bilim adamları tara-
fından önerili-
yordu. Yumurta da
protein kaynağı
olarak çok değerli
bir ürün. Yumurta
tüketimindeki artı-
şın nedenini biz
buna bağlıyoruz.
Şu anda talepleri
karşılayamayacak
düzeydeyiz. Hem
ülke içinden hem
de ülke dışından ta-
lepler geliyor.
Kendi üreticilerimi-
zin ürettiği yumur-
taların yanı sıra
dışarıdan da yu-
murta almak zo-
runda
kalıyoruz”
diye konuştu.
Haftalık 1
milyon yu-
murta sipa-
rişi
aldıklarını
ifade eden
Sezgi, "Haf-
talık bizim 1
milyona yakın
yumurta sevkiya-
tımız var. Bu sipari-
şimizin yüzde 80’inini
biz kendi üreticilerimizden
karşılıyoruz. 700-800 bin ton yu-
murtayı il genelinde faaliyette olan üreticilerimizden
alıyoruz. Bunun dışında kalan yüzde 20’lik yumurta
ihtiyacımızı da Türkiye’de organik üretim yapan çift-
liklerden karşılıyoruz ama önümüzdeki hedefimiz ta-
mamen bu ürünü hiç dışarıdan yumurta almadan

hem ülke içine hem de ülke dışına kendimiz gönder-
mek istiyoruz” dedi.

Dubai'ye ihracat yapıldı

İç piyasanın yanı sıra Dubai’den de yumurta talebi al-
dıklarını belirten Sezgi, "Şu anda Türkiye’nin bütün
büyükşehirlerine yumurta sevkiyatımız var. Buralar-
daki büyük marketlerin tamamına biz kendi yumurta-
larımızı veriyoruz. Yurt dışında da Dubai’ye iki parti
sevkiyatımız oldu. Dubai’nin de her hafta bizden ta-
lebi var. Bu talebi karşılamak için de bir çalışma yapı-
yoruz. Bu bölge için de çok önemli. Bu projenin bir
ayağının da yurtdışı olması buradaki üreticilerin kal-
kınması açısından çok önemli. İnşallah daha da büyü-
yeceğiz. Sadece Dubai’ye değil, tüm dünyaya ihracat
yapacağız” ifadelerinde bulundu.

3 milyon yumurta üretimi 

Sezgi, kentteki üreticilere yumurta üretme çağrısında
da bulunarak, şöyle konuştu: "Bizim bahçelerimiz bu

iş için çok uygun.
Bu işe girmek iste-
yen üreticilerimizi
biz zaten teşvik
ediyoruz, destekli-
yoruz. Şu anda yu-
murta talebi de
çok. Yeni kurulan
çiftlik, işletmeler de
çok. Biz bu tesisleri
daha da büyüterek
fındığın yanında
gerçekten ekono-
miye ciddi katkısı
olan, ticaret haline
getirmeyi amaçlı-
yoruz. Bu yönde
de ciddi adımlar
atıyoruz. 2021 yı-
lında günlük 90

bin, aylık ise 3 milyon yumurta üretimi
hedefliyoruz."

Üreticiler memnun

6 yıl önce hobi olarak başladığı or-
ganik yumurta üretiminde tesisleşen
Salih Türkmen, yumurtaya olan ta-
lepten memnun olduğunu söyledi.

Türkmen, "Yaklaşık 6 yıl önce fındık
bahçemi değerlendirmek amacıyla yu-

murta üretimine başladım. Bölgemizde
40 organik yumurta üreticisinden bir tanesi-

yim. Ben öncelikle bu işe bir hobi olarak başla-
dım. Daha sonra işim ve gelirim tamamen

yumurta üzerine oldu. Şu anda 500 civarında tavu-
ğum var. Bu tavuklardan hava koşullarına ve bakım
şartlarına bağlı olarak günlük 400 veya 450 yumurta
üretiyoruz. Yaklaşık yumurta başına 25 kuruş kâr olu-
yor. Ben yumurta üretmekten ve yumurtaya olan tale-
bin artmasından memnunun” dedi. DHA

Fındıkta marka şehir Trabzon oldu

Koronavirüs salgınında yüksek protein değeri ve
besleyici özelliğiyle kahvaltıların vazgeçilmezi olan 
organik yumurtaya talep yüzde 100 arttı. Ordu İli 

Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, kentteki
yumurta paketleme tesisine haftalık 1 milyon yumurta

talebi geldiğini belirterek, "Şu anda talepleri
karşılayamayacak düzeydeyiz" dedi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Demetgül de, vatan-
daşlara günde 1 yumurta tüketilmesi uyarısında buluna-

rak, "Yumurta anne sütünden sonra bilinen en kaliteli
proteinlerden birisidir. En önemli vitamin ve mineral kay-
naklarını içerir. Özellikle demir kaynağıdır. A, D, E vita-
mini gibi önemli vitaminleri içermektedir. Sağlıklı bir

birey mutlaka günde 1 yumurta tüketmelidir. Yu-
murta, düzgün bir vücut yapısı, kas yapısını

sağlamamızda ve metobolizmanın daha
düzenli çalışmasını desteklemek-

tedir” dedi.

GÜNDE 1 YUMURTA 

TÜKETiN

YumurtaYa talep
Yuzde Yuz arttı
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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dönem ülke pazarlarının kapanmasından
olumsuz etkilenen sektörün ihracatı, geçen sene 2019'a kıyasla yüzde 16,5 azaldı

OtOmOtiv endüstrisi buna rağmen Türkiye ihra-
catını yine ilk sırada tamamlayarak üst üste 15'inci
yılında en fazla dış satıma imza atan sektör oldu.

Ürün grupları bazında binek otomobillerde 2020'de, 2019'a
göre yüzde 20 azalışla 9 milyar 534 milyon dolar ihracat ger-
çekleştirildi. Bu grubun tüm otomotiv ihracatından aldığı pay
yüzde 37,3 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl tedarik endüstrisi
ihracatı 2019'a kıyasla yüzde 11,5, eşya taşımaya mahsus mo-
torlu taşıtlar ihracatı yüzde 14, otobüs-minibüs-midibüs ihra-
catı da yüzde 25 geriledi. Ülkeler bazında yine en büyük pazar
olan Almanya'ya geçen sene 3 milyar 571 milyon dolarlık oto-
motiv ihracatı kaydedildi. Diğer büyük pazarlardan İtalya'ya
yüzde 27, İspanya'ya yüzde 16, Fransa'ya yüzde 14 ihracat dü-
şüşü yaşandı. Mısır'a dış satım ise yüzde 27 arttı. Avrupa Birliği
(AB) ülkeleri 2020 yılında yüzde 75,4 pay ve 19 milyar 266 mil-
yon dolar ihracatla otomotivin en önemli pazarı olma konu-
munu korudu.

15'inci şampiyonluk

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Baran Çelik, 2020'nin Türkiye ve dünya için zor bir yıl ol-
duğunu vurguladı. Türkiye otomotiv endüstrisi olarak geçen

yıla 32 milyar dolar ihracat hedefiyle
başladıklarını ancak Kovid-19 salgını
nedeniyle özellikle mart-mayıs döne-
minde ciddi ihracat düşüşleri yaşadıklarını
hatırlatan Çelik, haziranda toparlanma
başlasa da OİB olarak hedefi 25 milyar do-
lara revize etmek zorunda kaldıklarını bil-
dirdi. Sektörün ihracatında son 4 ayda artışlar
kaydedildiğini aktaran Çelik, "Bunun etkisiyle
revize hedefin üzerine çıkarak 2020 yılını 25,5
milyar dolar ihracatla tamamlamayı ve 15'inci
şampiyonluğumuza ulaşmayı başardık." ifadesini
kullandı.

AB pazarı umut veriyor

Yeni yıla hem salgına karşı aşıların başlaması hem de
Birleşik Krallık'la imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması-
nın moral ve motivasyonuyla girdiklerini belirten Çelik, şu
değerlendirmelerde bulundu: "Son dört yıldır merakla bek-
lediğimiz Brexit'in istediğimiz ölçüde sonuçlanmasıyla İngil-
tere'ye gümrük vergisiz ihracat avantajımızı korumaya
devam edeceğiz, etmeliyiz.” DHA

OtOmOtiv 
sektörü ne yaptı?

Balık ihracatı
uçuşa geçti
Ege İhracatçı Birlikleri, Türk su ürünleri 
sektörünün 2020 yılında ihracatını yüzde 4
artırarak 1 milyar 53 milyon dolarla tarihinin
en yüksek seviyesine çıkardığını bildirdi
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına
ortak açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada, "Üniversitelerine sahip çıkan, demokrasi mücadelesini
yükselten Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin, öğrencilerinin ve mezunlarının haklı mücadelesinin
yanındayız. Demokrasi mücadelesi bu tür hukuksuz güç gösterileriyle engellenemez" denildi

D evrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (DİSK),
Kamu Emekçileri Sendi-

kaları Konfederasyonu (KESK),
Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği (TMMOB) ve Türk Tabip-
leri Birliği (TTB) yaptıkları ortak
yazılı basın açıklaması ile Boğaziçi
Üniversitesi öğretim üyelerine, öğ-
rencilerine ve mezunlarına destek
verdi. "Bu ülkenin halkı demokrasi
istiyor" vurgusu yapılan açıkla-
mada, "Bu ülkenin yurttaşları de-
mokrasinin en asgari kriteri olan
seçme ve seçilme hakkı için müca-
dele ediyor. İşçiler sendikasını,
üniversitenin asli unsurları rektö-
rünü, halk yerel yöneticilerini ve
vekillerini özgürce seçmek istiyor.
Atanmışlarla, kayyumlarla ve da-
yatmalarla bu halkın kaderini be-
lirlemeye çalışmak artık kabul
görmüyor" ifadeleri kullanıldı.

Kelepçe ile tarihe geçtiler

Boğaziçi Üniversitesi öğretim
üyelerinin ve öğrencilerin demo-
kratik yollarla tepkilerini dile ge-
tirdiği belirtilen açıklamada
üniversite kapısına vurulan kelep-
çeye dikkat çekildi. Açıklamada,
"Daha önce ihraç edilen akade-
misyenlerin cüppelerini çiğneyen-
ler, bu kez de üniversitenin
kapısına kelepçe vurarak tarihe
geçtiler. Demokrasi talebini üni-
versiteden yükselten öğrencilere
yönelik toplumsal desteği kırabil-
mek için kapıları-duvarları kırarak
ev baskınlarına girişenler, bu gö-
rüntüleri ajanslarla servis edenler
bilmelidirler ki, demokrasi müca-
delesi bu tür hukuksuz güç göste

rileriyle engellenemez" denildi.

Meselenin esası bellidir

Açıklama şu sözlerle devam etti:
"Meselenin esası bellidir: Tepeden
inme bir rektör atamasıyla bir üni-
versitenin kurumsal değerleri, ihti-
yaçları ve tüm bileşenlerinin
iradesi yok sayılmıştır. 12 Eylül
darbesinin ürünü antidemokratik
yasalar ve bu darbe hukukunu pe-
kiştirerek getirilen tek kişinin karar
verdiği atama yöntemi üniversite-
lerde kabul görmemektedir. Aka-
demik özgürlüğün ve kurumsal
özerkliğin ortadan kaldırılması
üniversitelerimizi her geçen gün
bilimsel üretimden daha da uzak-
laştırmaktadır. Öğretim üyelerinin
özgürlüğüne şerh koyan, araş-
tırma görevlilerinin ve çalışanların
iş güvencesinin yok edildiği, öğ-
rencisinden akademisyenine her-
kesin polis ve özel güvenlik baskısı

altında olduğu bir üniversite değil;
demokratik süreçlerin sağlıklı bi-
çimde işlediği üniversiteler istiyo-
ruz."

Rektör seçimle gelmeli

Nitelikli bilimsel üretim için üni-
versitelerin siyasi otoritelerin aracı
olmaktan çıkarılması gerektiğinin
vurgulandığı açıklamada, "Üniver-
sitelerin yönetim organları tüm bi-
leşenlerinin dahil edildiği katılımcı
süreçlerle ve seçimle oluşturmalı-
dır. Bu toprakların tarihinde her
zaman demokratik üniversite mü-
cadelesi, demokratik Türkiye mü-
cadelesinin güçlü bir parçası
olmuştur. Bu nedenle üniversitele-
rine sahip çıkan, demokrasi müca-
delesini yükselten Boğaziçi
Üniversitesi öğretim üyelerinin,
öğrencilerinin ve mezunlarının
haklı mücadelesinin yanındayız”
ifadeleri kullanıldı.

BU MUCADELE
ENGELLENEMEZ

Medikal Gaz Sistemi İçin 13 Kalem Malzeme 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 :2021/2541
1-İdarenin
a) Adresi :HALASKARGAZI CADDESI ETFAL SOKAK NO: 10 34360 ŞİŞLİ 

ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2123735030 - 2123735160
c) Elektronik Posta Adresi :ihale.sislietfal@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Medikal Gaz Sistemi İçin 13 Kalem Malzeme

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

b) Teslim yeri :Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ve Bağlı Tüm 
Yerleşke/Ek Hizmet Binaları

c) Teslim tarihi :Yüklenici hastanemiz tüketim deposunun sipariş faksından sonra 
istenen miktar ve kalemdeki malzemeleri eksiksiz olarak 5 (beş) iş 
günü içinde teslim etmek zorundadır. Hastanemizin stok takibi ve 
yönetimi açısından istenen miktar ve kaleme uyulması mecburidir. 
Sipariş faksı ile talep edilmemiş kalemlerin alımı söz konusu 
değildir. Firma yetkilisi olmadan mal teslimi yapılmayacaktır. 
Yüklenici teslim ettiği tüketim malzemelerini ( ambalaj ve üründe ) 
bozulma meydana gelmesi durumunda yenisi ile değiştirmek 
taahhüdü verecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimi Halaskargazi Caddesi Etfal 
Sokak No:10 34360 ŞİŞLİ İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :25.01.2021 - 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 Yöne-
timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu 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:
İstekliler teklif edecekleri her kaleme ait 1 (bir) adet numuneyi ihale saatine kadar numune teslim tuta-
nağıyla birlikte (firma antetli kağıda firma adı, sıra numarası malzeme adı markası, ambalaj şekli) satı-
nalma biriminin göstereceği yere teslim edecektir.
İdarenin numuneleri iade etme zorunluluğu yoktur.
Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilemeyecektir.
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 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Satın Alma Birimi Halaskargazi Caddesi Etfal Sokak No:10 34360 ŞİŞLİ 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.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1289102)

MEDİKAL GAZ SİSTEMİ İÇİN 13 KALEM MALZEME
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN

YARDIMCILIKLARI

İddianame
kabul edildi

Kobani olaylarına ilişkin eski HDP
Eş Genel Başkanı Demirtaş ve Figen
Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu

108 şüpheli hakkında hazırlanan
iddianame mahkemece kabul

edildi. Kobani iddianamesinde 108
sanık hakkında 38'er kez ağırlaştı-
rılmış müebbet hapis cezası istendi

ANKARA Cumhuriyet
Başsavcılığınca, 6-8
Ekim 2014’te gerçekleş-

tirilen ve Kobani olayları olarak bi-
linen eylemlerle ilgili yürütülen
soruşturma kapsamında eski HDP
Eş Genel Başkanları Selahattin
Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın
da arasında bulunduğu 27’si tu-
tuklu 108 kişi hakkında hazırlanan
iddianame Ankara 22. Ağır Ceza
Mahkemesince kabul edildi. Ko-
bani iddianamesinde 108 sanık
hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası istendi.

Soruşturmanın geçmişi

Suriye'deki iç savaşı fırsat bilen
terör örgütü DEAŞ'ın, Kobani'ye
(Ayn el-Arap) saldırması üzerine
Ekim 2014'te HDP yönetimi ile
terör örgütü PKK elebaşları, so-
kağa çıkma çağrısında bulundu.

Bunun üzerine aralarında İstanbul,
Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da
olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı
gösteriler başladı. Terör örgütü
PKK'nın gençlik yapılanması, kol-
luk güçlerinin yanı sıra sivilleri de
hedef aldı. Olaylarda 37 kişi haya-
tını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197
okul yakıldı, 269 kamu binası tah-
rip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağma-
landı, 1230 araç ise kullanılamaz
hale getirildi. Kolluk kuvvetlerinin
müdahalesinin ardından olayların
failleri yakalanarak haklarında adli
işlem başlatıldı.

25 Eylül'de düğmeye basıldı

Saldırıların yaşandığı il ve ilçelerde
adli süreç devam ederken Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı da sokak-
larda terör estirenleri azmettiren-
lere yönelik soruşturma başlattı.
Bu kapsamda 35 il ve 96 ilçedeki

soruşturma dosyaları ile delilleri
toplayan savcılık, 25 Eylül'de ope-
rasyon için düğmeye bastı ve An-
kara merkezli 7 ilde 82 kişi
hakkında gözaltı kararı verildi. Eş
zamanlı operasyonda, Kars Bele-
diye Başkanı Ayhan Bilgen, eski
HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata,
Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan,
Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün ve
Emine Ayna'nın da aralarında bu-
lunduğu 20 kişi adreslerinde gözal-
tına alındı. Operasyon kapsamında
hakkında gözaltı kararı verilenler
arasında, terör örgütü PKK'nın
sözde dağ kadrosundan Cemil
Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza
Altun, Duran Kalkan, Murat Kara-
yılan, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal,
Sabri Ok, Salih Müslüm Muham-
med ile kadın yapılanmasında yer
alan Azime Yılmaz ve Hacire Ateş
de bulunuyor.

TARIM ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli, "Avrupa
Birliği Kırsal Kalkınma

Programı (IPARD-2) 10'ncu başvuru
çağrısı kapsamında; 1 milyar 125 mil-
yon liralık hibe paketini üreticimize, ye-
tiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz"
dedi. Bakan Pakdemirli, IPARD-2
10'uncu Başvuru Çağrısı tanıtım prog-
ramına katıldı. Programa Bakan Pak-
demirli'nin yanı sıra Dışişleri Bakan
Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ku-
rumu (TKDK) Başkanı Muhammed
Adak ve çok sayıda çevrimiçi davetli
katıldı. Programda konuşan Pakde-
mirli, nüfusun yaklaşık yüzde 25’inin
yaşadığı kırsal alanlarda, sürdürülebilir
kalkınmanın temel hedef olduğunu,
kırsala 4 koldan destek verdiklerini be-
lirtti.

70 bin yeni istihdam

Bakan Pakdemirli, IPARD kapsa-
mında, son 10 yılda önemli mesafeler
kat edildiğini belirterek, sağlanan 5,1

milyar lira hibe ile 16 bin 103 projeyi
desteklediklerini söyledi. Kırsalda, 11
milyar liralık yatırımla, 70 bin yeni is-
tihdam oluşturduklarını söyleyen Pak-
demirli, "Oluşturulan istihdamın
tamamının kırsal bölgelerde olduğu
dikkate alındığında, IPARD’ın yerel
kalkınmaya sağladığı katkıları daha net
görebiliriz. Bugün itibarıyla IPARD-2
10'ncu başvuru çağrısı kapsamında;
hayvansal üretim sektörü için 45 mil-
yon avro, işleme-pazarlama sektörü
için ise 80 milyon avro olmak üzere
toplam 125 milyon avro, yani 1 milyar
125 milyon liralık hibe paketini üretici-
mize, yetiştiricimize, yatırımcımıza su-
nuyoruz, hayırlı, uğurlu olsun" diye
konuştu.

Pozitif ayrımcılık

IPARD kapsamında kadın ve gençlere
pozitif ayrımcılık yapıldığını da vurgu-
layan Bakan Pakdemirli, "Kadın giri-
şimcilerin projelerine ilave puan
vererek, proje seçim aşamasında öne
çıkmasını sağlıyoruz. Bugüne kadar
IPARD kapsamında 3 bin 865 kadın
yatırımcının projesine toplam 1 milyar
263 milyon lira hibe ödedik. Yine 40
yaşın altındaki genç yatırımcılara hay-
vancılık tedbirinde ilave puan vererek
daha fazla hibe almasını sağlıyoruz.
IPARD kapsamında destek verdiğimiz
projelerin yüzde 61'i genç girişimcilere
aittir. Amacımız kadın ve gençleri kır-
salda tutmak, kendi işlerini kurmala-
rına destek olmaktır" dedi. DHA
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G eçtiğimiz günlerde su ürünlerini
satan bir balıkçı, kaya balığına
benzettiği balon balığını fırıncı

arkadaşıyla birlikte pişirdi. Pişirdikleri
balon balığını yiyerek zehirlenen balıkçı
ile fırıncı arkadaşı hastaneye kaldırıldı.
Balon balığını yiyerek zehirlenen kişi te-
davi gördüğü hastanede yaşamını yitirir-
ken balıkçının ise hastanedeki tedavisi
devam ettiği öğrenildi. Balon balığında
bulunan zehre ve zehirlenme sonrasında
alınacak önlemlere dikkat çeken Yeditepe
Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ecza-
cılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet
Aydın, önemli uyarılarda bulundu.

Son derece zehirli

Balon balığının Türk sularına uygun bir
tür olmadığını anlatan Prof. Dr. Ahmet
Aydın, “Ancak çeşitli şekildeki deniz ta-
şıma araçlarıyla geldiği görüyoruz. Dev-
letimizin başlattığı teşvik ile de
kuyrukları getirildi. Ancak bu son derece
zehirli bir balık. Aslında ben de kuyruk-
ları teslim edilen balıkların gövdesinin
durumunu merak ediyordum. Maalesef
gövdesini tüketen kişiler olmuş. Ancak
bu türün içerisinde bulunan “tetrodo-
toksin” adlı madde son derece zehirli bir
madde. İçinde yer alan iki toplu iğne
başı kadar zehir miktarı bir insanı öldür-
meye yeterli” diye konuştu.

Japonya’da tüketiliyor

Balığın özellikle Japonya’daki restoran-
larda tüketildiğini anlatan Prof. Dr.
Ahmet Aydın, “Bunu tüketecek kişilerin

bilinçli ve bu işin uzmanı olması gereki-
yor. Japonya’da bunu pişiren bazı resto-
ranların olduğunu biliyoruz. Ancak
bunu hazırlayanlar o kadar uzman ki
dolayısıyla gelişigüzel bunu tüketmek
alınacak bir risk değil. Özellikle bu balı-
ğın neresi zehirli dersek; derisinin zehirli
olduğunu söyleyebiliriz. Zehri derisinde,
yumurtalıklarında, üreme organlarında,
karaciğerinde bulunuyor. Japonya’da
bunu hazırlayan restoranlar mutlaka ba-
lığın o zehirli noktalarını bilip çıkararak
pişirme sürecini tamamlıyorlar” ifadele-
rini kullandı.

Maalesef panzehiri yok

Balığın içindeki zehrin etkisini çok hızlı
gösterdiğini belirten Prof. Dr. Aydın şun-
ları söyledi: "Etkisini çok hızlı gösteriyor.
Özellikle tüketildikten sonraki ilk bir saa-
tin içerisinde mutlaka belirti veriyor. Be-
lirtisi ise ağızda bir yanma hissi, metalik
tat, terleme olur. Akabinde ise bulantı ve
kusma görülüyor. Bu belirtiler görül-
meye başlandığı anda kişinin balon ba-
lığı zehirlenmesi yaşadığını
söyleyebiliriz. Çok özel bir zehir ve özel-
likle vücutta kasları felç ediyor. Kasları
felç eden bir zehrin akciğerdeki solunum
kaslarını felç etmesi insanların solunum
yetmezliğinden ölümüne kadar yol aça-
biliyor.  Hızlı müdahale çok önemli.
Maalesef bazı zehirlenmelerde panzehir
olur ancak bunun panzehri şu an için
yoktur. O nedenle acil servis ve hastane-
lerde yaşam destekleyici tedbirleri alarak
kişinin vücudundan zehrin atılması 
gerekir."  DHA
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GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ 1. BÖLGE DAHİLİNDE PARK YAPIMI İLE MEVCUT PARKLARIN BAKIM-ONARIMI YAPIMI İŞİ yapım işi
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2020/739615
1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı NO: 20 34245 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124535250 - 2124535262
c) Elektronik Posta Adresi : parkbahceler@gaziosmanpasa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : (54 KALEM İNŞAAT 15 KALEM PEYZAJ 32 KALEM ELEKTRİK 27 KALEM TESİSAT) 128 

KALEM PARK YAPIMI İLE MEVCUT PARKLARIN BAKIM-ONARIMI YAPIMI İŞİAyrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : GAZİOSMANPAŞA İlçe Sınırları Dahilinde
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MERKEZ MAH. ORDU CAD. NO:20 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 29.01.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Du-
rumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması
halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhase-
beci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A-ALT YAPI İŞLERİ XVIII.GRUP :SAHA İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını idareye sunmak isteyen Peyzaj Mimarlığı, İnşaat Mühendisliği, Orman Mühendisliği bölü-
münü bitirmiş olan gerçek kişilerin diplomaları iş deneyim belgelerine denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1.Teklif fiyatı puanlaması;
“Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı
sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,ifade eder.” şeklinde, 
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli
teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş
kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %70  - %130 aralığında (%70 ve %130 dahil) kalması
durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %70  - %130 aralığı dışında kalı-
yorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puanToplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. “Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur. 
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş tek-
lif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edile-
bileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerin-
den teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin ta-
mamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ 1. BÖLGE DAHİLİNDE PARK YAPIMI İLE MEVCUT PARKLARIN BAKIM-ONARIMI YAPIMI İŞİ
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1288602)

Balon balığı Van'da bir kişinin ölümüne neden oldu. Geçen yıl da Antalya'da
balon balığından 3 kişi zehirlenmiş ve uzun süre tedavi görmüşlerdi. Balon
balığında bulunan 'tetrodotoksin' adlı zehirli maddenin etkisini çok hızlı bir
şekilde gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Çok özel bir zehir ve
özellikle vücutta kasları felç ediyor. Sonra da öldürüyor" dedi

FELC EDEREK
OLDURUYOR!

HANGi AKLA HiZMET!
Avcılar'da geçen ay yıkım süreci tamamlanmadan
balkon demirleri sökülmek istenirken iki balkonu
birden çöken, 2 işçinin yaralandığı binanın önüne
yeniden pazar kurulması için izin verildi

Merkez Mahallesi
Demir Sokak'ta
1984 yılında yaptırı-

lan kentsel dönüşüm sürecine
giren ancak henüz yıkım için
ruhsat verilmeyen 5 katlı sitenin
4 ve 5'inci kat balkonları geçen
15 Aralık'ta korkuluklar sökü-
lürken yıkıldı. İki işçinin düşerek
ağır yaralandığı olayda balkon-
ların yapımında kullanılan de-
mirlerin büyük korozyona
uğradığı ve standartların çok al-
tında kalınlıkta olduğu belirtildi.
Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile
birlikte bu sokakta da kurulan
semt pazarına birkaç hafta izin
verilmedi. Henüz yıkım süreci
tamamlanmayan, tehlikeli ol-
duğu için mühürlenen binanın
önünde yeniden pazar tezgah-
larını açarak satış yapan esnaf
ve yoldan geçenler tehlikenin
farkında olmadan alışverişlerini
yaptı. Binanın önündeki bari-
yerler de halen enkazı duran
balkon parçalarının bulunduğu
yere götürüldü.

Maske ve sigara uyarısı

Avcılar Belediyesi zabıta gö-
revlileri Merkez Mahalle-
si'ndeki pazar yerinde
ellerinde megafonlarla dola-
şarak esnafı maskelerini tak-
maları ve sigara içmemeleri
konusunda uyarırken, fiyatla-
rın da mutlaka ürünlerin üze-
rinde olması konusunda
anonslar yaptı. DHA

Koronavirüs ile mücadele
kapsamında 65 yaş ve 

üstündekilere getirilen toplu
taşıma araçlarına binme

yasağına rağmen Avcılar'da
İETT otobüsüne binen kadın,

tüm ısrarlara rağmen "Benim
sağlığım yerinde" diyerek

araçtan inmedi

Cihangir Mahallesi'nden ön-
ceki gün öğle saatlerinde Ba-
şakşehir'deki Şahintepe

Mahallesi'ne gitmek üzere hareket eden
İETT otobüsüne Avcılar Evlendirme Dai-
resi önündeki duraktan binen kadın yanın-
daki kartı okuttu. Şoför, kadına 65
yaşından büyük olduğunu kendisine veri-
len talimatlar uyarınca da araca bindire-

meyeceğini söyledi. Şoförü dinlemeden
aracın arka koltuklarına doğru ilerleyerek
burada oturan kadın, "Ben binerim. Ceza
kesilecekse bana kesilir. Sana ne? Sen ara-
banı kullanmaya, onu yıkamaya bak" diye
söylendi. Cep telefonu ile görüntülenen
diğer yolcuların da uyarılarını dinlemeyen
kadın, "Bu hep böyle yapıyor. Binmek
benim hakkım. Benim sağlığım yerinde. 3

apartman merdivenlerini temizledim. Sağ-
lığım yerinde olmasa bunu yapabilir
miyim? Çalışmasam paramı kim verecek.
Çoluk-çocuk var, kimsenin kimseye fay-
dası yok" diye söylendi. Yolcuların "Herke-
sin işi var seni bekliyor" sözlerine rağmen
yerinden kalkmayan kadın yanına gelen
genç kıza da araçtan inmeyeceğini söyledi,
Kadın, sağlığını korumak için yasak kararı
getirildiğini belirten diğer yolculara da
"Ben çalışmasam kim paramı verecek?"
diye sordu. DHA

BU NEYiN ISRARI NiNE!

Sıra No Tanımı Puan
1  Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması 

( Nakliyeler dahildir. ) 2,00
2  El ile sert toprak kazılması 

( Nakliyeler dahildir. ) 2,00 
3  Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve 

beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, 
gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)      2,00

4  Baskı beton yapılması (Zemin için) 2,00
5  Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine 

konulması ( Nakliyeler dahildir. ) 2,00
6  İşl.dekore edilmiş demirden parmaklık v.b. dekoratif 

imalat yapılması 2,00
7  SUNİ ÇİM HALI TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 2,00
8  ÇEŞİTLİ KUTURLARDA SERBEST BOYLU 

AHŞAP KÜTÜKLERİN HAZIRLANMASI VE YERİNE 
DÖŞENMESİ 2,00

9   TRAVERS İLE ÇİM DERZLİ DÖŞEME YAPILMASI 2,00
10  Podima Taşı Temini ve Serimi 2,00
11   TEK AYAK TAŞIYICILI BASKETBOL POTASI TEMİNİ 

Sıra No Tanımı Puan 
VE MONTAJI(NAKLİYESİ DAHİL) 2,00

12  ÇUKURLARA TOPRAKLI FİDAN  DİKİMİ 
(ÇAP 40 CM - DER.50CM) 2,00

13  10-15CM. KALINLIKTA BİTKİSEL TOPRAK SERİLMESİ      2,00
14   BİTKİSEL TOPRAĞIN TEMİNİ.(NAKLİYESİ DAHİL)             2,00
15   DİRİ ÖRTÜ TEMİZLİĞİ 2,00
16   POMZA TEMİNİ VE SERİMİ 2,00
17   HAZIR ÇİM TEMİNİ VE SERİMİ 2,00
18   4'LÜ KARIŞIM TOPRAK TEMİNİ 2,00
19   4'LÜ KARIŞIM TOPRAK SERİMİ 2,00
20   Sac panoları 800 mm. genişliğinde (TS EN 61439-1/2)         2,00
21   Işık akısı en az 12750 lm, tüketim değeri en 

fazla 150 w olan. Led Projektörler 2,00
22   Işık akısı en az 17000 lm, tüketim değeri en fazla 

200 w olan. Led Projektörler 2,00
23   Solenoıd vana Ø 40 mm. 2,00
24   2 İSTASYONLU KONTROL ÜNİTESİ 2,00
25   1 İSTASYONLU KONTROL ÜNİTESİ 2,00
TOPLAM    50,00
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karTal Belediyesi ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nin
(İBB) Kartal'da atık su, yağ-

mur suyu ve asfaltlama çalışmaları, iş-
birliği içinde devam ediyor. Kartal'ın
Karlıktepe Mahallesi sınırları içinde yer
alan Fahri Korutürk Caddesi ve Soğan-
lık Caddesi'nde İBB'nin gerçekleştirdiği
atık su ve yağmur suyu kanal çalışma-
ları sona erdi. Ekipler son olarak asfalt
çalışması yaparak çalışmaları tamam-
ladı ve her iki caddeyi de Kartallı vatan-
daşların hizmetine açtı. Mahalle
genelinde devam eden çalışmalar ta-

mamlandığında, Karlıktepe Mahalle-
si'nde toplam 1.5 kilometrelik atık su ve
3 kilometrelik yağmur suyu hattı yapıl-
mış olacak.

Çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Çalışmaları başkan yardımcıları ile bir-
likte takip eden Başkan Gökhan Yüksel,
Kartal'ı daha güzel ve yaşanılabilir bir
kent hale getirebilmek ve canlandırmak
için aralıksız çalıştıklarını söyledi. Çalış-
maların diğer mahallelerde de devam
edeceğini söyleyen Başkan Yüksel, "Kar-
tal Belediyesi olarak İSKİ ile koordinas-

yon içinde yürüttüğümüz çalışmalar ne-
ticesinde, yağışlı havalarda su baskınları
yaşanan bölgelerde bir daha böyle bir
durumun yaşanmaması için gerekli ça-
lışmaları yapıyoruz. İlçemizin altyapı-
sını güçlendirmek için İBB ile uyum
içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Salgına
rağmen Kartallı komşularımızın en iyi
hizmeti alabilmesi için gayretle çalışan
tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum"
diye konuştu. Karlıktepe Mahallesi sa-
kinleri de Başkan Yüksel’e ve Kartal Be-
lediyesi’ne yapılan çalışmalardan dolayı
teşekkür etti. DHA

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Karlıktepe Mahallesi sınırları içinde yer alan Fahri Korutürk Caddesi
ve Soğanlık Caddesi'nde devam eden altyapı düzenleme çalışmalarını ziyaret ederek ekiplerden bilgi aldı. 

ALİ TARAKÇI

DARPHANE GIBI
PARA BASIYORLAR

Giriş çıkışlar
tutuldu!

ŞiŞli Okmeydanı'nda polis
ekipleri bölgenin tüm giriş
çıkışlarını kapatarak arama

noktaları oluşturdu. Durdurulan araç-
lar didik didik aranırken kişilere üst
araması ve GBT sorgusu yapıldı. Asa-
yiş ekiplerinin yaptığı denetime özel
harekat polisi destek verdi. Şişli İlçe
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okmey-
danı'nda geniş kapsamlı asayiş dene-
timi yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini
sağlamak için yapılan denetimde böl-
genin tüm giriş ve çıkışlarında arama
noktaları oluşturuldu. Asayiş ekipleri-
nin yaptığı denetime özel harekat ve
yunus ekiplerinin yanı sıra birçok bi-
rimden polis ekibi destek verdi. Dur-
durulan araçlar didik didik aranırken
kişilere de üst araması ve Genel Bilgi
Toplama (GBT) yapıldı. Arama nok-
talarında yapılan denetimin yanı sıra
mahalle içinde devriye gezen polis
ekipleri şüpheli buldukları kişiler ile 
ilgili çalışma yaptı. DHA

Vergi kaçakçılığını önlemek için tütün mamüleri ve alkollü içeceklerde zorunlu hale getirilen bandrol uygulamasında büyük
bir skandal ortaya çıktı. Darphane Matbası tarafından basılan ve yüksek güvenli olduğu iddia edilen bandrolün, taklit 
edilebildiği görüldü. Sahte bandrolle piyasaya sürülen ürünler üzerinden de milyonlarca lira vergi kaçırıldığı iddia edildi

T ütün mamüleri ve alkollü içecekler-
den alınan verginin çok yüksek ol-
ması vergi kaçakçılarının her

zaman iştahını kabarttı. Bu nedenle vergi
kaçağının en fazla yaşandığı bu sektörde
bandrol uygulamasına geçildi ve ban-
drolsüz ürün satışları yasaklandı. Kaça-
ğın önlenmesi amacıyla 2007 yılından
itibaren bandrol kullanımı zorunlu hale
getirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)
tarafından hayata geçirilen bandrol uy-
gulaması kayıt dışı satışın önüne geç-
mede başarılı da oldu. 

Birebir kopyası yapılabiliyor

Vergi kaçakçılığının önüne geçmek için
Darphane Matbası'nda basılan bandrol-
ler hakkında skandal bir iddia ortaya
atıldı. Restorandan aldığı alkollü içeceğin
bandrolünü inceleyen bir vatandaş yap-
tığı araştırma sonucunda bandrollerin
orijinalinin birebir kopyasının yapılabildi-
ğini tespit etti. Böylelikle vergi kaçakçılı-
ğını önlemek maksadıyla hayata geçirilen
bandrol sisteminin suistimal edildiği,
sahte bandrol yapılabildiği ortaya çıktı.
Orijinalinden ayırt edilemeyen kopya
bandrollerle piyasaya sürülen alkollü içe-
ceklerin satışından, devlete ödenmesi ge-
reken milyonlarca liralık vergi bu şekilde
büyük şirketlerin kasasında kaldı. Başka
bir iddiaya göre ise içki üreticisi büyük
firmalar bu ürünleri yüksek iskonto karşı-
lığında lüks restoranlara sattı. 

Bire dört kazanıyorlar

Darphane Matbası'nda üretilen bandrol-
lerin çok kolay bir şekilde çoğaltılması
büyük bir skandal olarak değerlendirildi.
Vergi kaçakçılığını önlemek için uygula-
maya sokulan bandrolün birebir aynısı-
nın yapılması, güvenilirlik anlayışının da
sorgulanmasına neden oldu. Bir adet
kopya bandrollü ürün satışından elde
edilen kazancın 4 orijinal bandrollü ürü-

nün kazancından daha fazla olduğu öğ-
renildi. Bu konuda ilgili birimlere yapılan
şikayetler de bugüne kadar dikkate
alınmadı. 

Sahte içkinin önüne geçilemez

Bandrol uygulaması ile sahte içki de
kontrol edilebilecekken, sahte bandroller
yüzünden ürünün sahte olup olmadığının
da anlaşılması mümkün görünmüyor. Bu
durumda alkollü içki üreten firmaların
sahte bandrolle sahte ürün piyasaya sür-
meleri mümkün. Bu sahtekarlığı gizlemek
için de merdiven altı üretimin öne çıkarıl-
dığı ve suçlandığı iddia ediliyor. Dikkatler

merdiven altına çekilirken dudak uçukla-
tan mevlada vergi kaçakçılığı yapılıyor.
Vatandaşlar, akıllı telefonlara indirilebilen
BÜİS programı ile bandrolleri kontrol
edebiliyor. Fakat karekod sistemiyle oku-
tulan sahte bandrollerde bile gerçek me-
sajı geliyor. Öyleki bandrolün fotokopisi
bile karekod ile okutulduğunda herhangi
bir sorun yaşanmıyor. Bu durum istis-
mara da açık. Sahte içki üreten birçok
merdivenaltı işletme, sahte bandrolle bu
sahte içkileri piyasaya sürebilir. Ya da
büyük firmalar vergiden kaçmak için yap-
tıkları üretimin büyük bir kısmını sahte
bandrolle piyasaya sürebilir. 

kosova'nın Ferizovik şehrindeki res-
toranda patlama meydana gelmiş, 41
kişi yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan, yaralanan 4 Kosova va-
tandaşının tedavileri için Türkiye'ye getirilme ta-
limatını vermişti. Yaralılardan 2'si sabah
saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanına am-
bulans uçakla getirildi. Faruk Salihu ve Fatime
Haxhidema da Sağlık Bakanlığı'na ait TC-RSD
kuyruk tescilli ambulans uçakla İstanbul Sabiha
Gökçen Uluslararası Havalimanı Genel Havacı-
lık Terminaline getirildi. Kosova'nın Pristana
şehrinden havalanan uçak yaklaşık 1 saatlik uçu-
şun ardından saat 17.00 sıralarında Sabiha
Gökçen'e iniş yaptı. Yaralılar ardından ambu-
lanslar yardımıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim
ve Araştırma hastanesine götürüldü. DHA

Ekipleri denetledi

2 yaralı daha 
Türkiye’de

Prof. Dr. Melih Bulu'nun, Cumhur-
başkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi
Üniversitesi'ne rektör olarak atanma-

sını protesto eden 23 öğrenci Çağlayan'da bulu-
nan İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılığa ifade
verdi. İki öğrenci tutuklama istemiyle nöbetçi
Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, 20 öğ-
renci adli kontrolle, bir öğrenci ise herhangi bir
kısıtlama olmadan serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube
Müdürlüğü ekipleri, 4 Ocak 2021 günü Boğaziçi
Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı
önünde üniversiteye rektör atanması ile ilgili
basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan öğ-
rencileri, "2911 Sayılı kanuna muhalefet ile po-
lise karşı mukavemet ettikleri" suçlamasıyla
gözaltına almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsav-
cılığı talimatları doğrultusunda 5 Ocak'ta gözal-
tına alınan 23 kişi emniyetteki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilmişti.

Büyükçekmece D-100 Karayo-
lu'nda otomobil sürücüsünün, tartış-
tığı motosikletliye bilerek çarpıp

kaçtığı iddia edildi. Olay, dün akşam saat 20.30
sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece
mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, Rıfat Ateşoğlu
(25) 34 BCG 955 plakalı motoruyla işinden
evine giderken Edirne istikametinde otomobil
sürücüsü Cengiz E. ile tartıştı. Aracı geçtikten
sonra motosiklet sürücüsü yoluna devam eder-
ken, Cengiz E. otomobili ile Ateşoğlu'nu takip
edip çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sü-
rücüsü yere düşerken, 200 metre kadar sürük-
lendi. Ateşoğlu kaza sonrası hafif şekilde
yaralanırken, Cengiz E. olay yerinden hızla
uzaklaştı. Yaşananlar motosiklet sürücüsünün
kask kamerasına yansıdı.

21 öğrenci serbest

Bilerek çarpıp kaçtı

SAHTE 
BONDROLLE 
MİLYONLUK

VURGUN

PİYASAYA NASIL
SÜRÜLÜYOR?

Türkiye'de alkol üretimi konusunda da net
bilgiler yok. Ünlü bir marka yetkilisi geç-
mişte verdiği beyanatta 24 saat çalıştıklarını
ve piyasaya ürün yetiştiremediklerini açıkla-
mıştı. Fakat resmi rakamlara göre üretim
kapasitesinin sadece üçte biri çalıştırılıyor.
İddiaya göre üretimde artış var. Fakat üretim
ile piyasaya arz edilen ürün arasında ciddi
bir fark bulunuyor. Üretim ve arz arasındaki
fark da sahte bandrolle piyasaya sürülüyor. 

Boğaziçi Rektörlüğü'ne atama yapılmasını
protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına
alınan öğrencilerin savcılıkta ifadeleri
alındı. Öğrencilerden ikisinin tutuklanması
istenirken, 21 öğrenci serbest bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul
Boğazı ve Karadeniz'de ticari amaçlı
hamsi avının 10 gün süreyle yasak-

ladı. Yasak dün gece itibarıyla başladı. Bakan-
lıktan yapılan yazılı açıklamada, yapılan
gözlem ve denetimler ile araştırma kuruluşları

tarafından yapılan izleme çalışmaları sonu-
cunda, İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'de
hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzun-
luğunun altındaki bireylerin oranında artış ol-
duğu ve et verimlerinin ise oldukça düşük
olduğu tespit edildiği bildirildi. Balığın biyolojik
yapısına uygun olmayan avcılığın giderek artış
gösterdiği belirtilerek, "Sonuç olarak da mevcut
avlanılan balıkların avlanma miktarlarında, de-

ğerlendirilmeyen  ve pazara sunulmayan  balık
miktarlarındaki oran artışı devam etmektedir.
Yaşanan bu durumun, gelecek yılların hamsi
stoklarına ve anaçlarına olumsuz etki edeceğin-
den, balıkçılık yönetimi açısından acil bir önlem
alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Sektör pay-
daşlarımız, bilim insanları ve çok sayıda balıkçı
ve balıkçılık örgütleri temsilcileriyle yapılan isti-
şareler sonucunda, 'Hamsi Avcılığı'nın kısmi

olarak durdurulması kararı alınmıştır" denildi.
Kararda "İstanbul Boğazı'nın tamamında ve
Karadeniz'de İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy
Aslan Burnu'ndan, Gürcistan sınırına kadar
olan karasularımızda 08 Ocak 2021 saat
00:01'den itibaren 18 Ocak 2021 saat 00:00'a
kadar 10 gün süreyle her türlü av aracıyla ticari
amaçlı Hamsi Avcılığı'na izin verilmeyecektir”
ifadelerine yer verildi. 

Hamsi avı yasaklandı
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ABD'de
Donald Trump destekçileri-

nin Kongre binasını basmasının ar-
dından, Beyaz Saray Ulusal
Güvenlik Danışmanı Yardım-

cısı Mike Pottinger, Beyaz
Saray Sözcü Yardımcısı

Sarah Matthews, Beyaz
Saray Sosyal İşler Müdürü
Rickie Niceta ve Melania
Trump'ın Özel Kalem

Müdürü Stephanie
Grisham istifa etti

DEMOKRASI ADINA
KAPKARA BIR GUN!
DEMOKRASI ADINA
KAPKARA BIR GUN!
DEMOKRASI ADINA
KAPKARA BIR GUN!
DEMOKRASI ADINA
KAPKARA BIR GUN!
DEMOKRASI ADINA
KAPKARA BIR GUN!
DEMOKRASI ADINA
KAPKARA BIR GUN!
A BD'de Başkanı Donald Trump des-

tekçilerinin Kongre binasını basma
anına ilişkin yeni görüntüler yayın-

lanırken, sosyal medyada bir çok kişi güven-
lik zaafının olduğunu gündeme getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Washing-
ton'daki mitingi sonrasında destekçileri ba-
rikatları aşarak Kongre'ye girdiği ana ilişkin
yeni görüntüler yayınlandı. Görüntülerde
protestocu sayısına kıyasla polis müdahale-
sinin çok sınırlı olduğu görüntülendi. Pek
çok kullanıcı görüntülere ilişkin güvenlik
zaafı olduğununa dikkat çekti. Öte yandan,
dünyanın kilitlendiği kongre baskınına iliş-
kin yayınlanan son görüntülerde, pek çok
Trump destekçisinin kongre binasının içine
girdi, kongre üyelerinin ofisini yağmaladığı
görüldü.

Trump'a Twitter darbesi

Öte yandan, sosyal medya platformu Twit-
ter ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre
binasının basılmasına kadar uzanan olayları
savunan tweetlerini kaldırıldı, hesabını kilit-
ledi. Şirketten yapılan açıklamada, "Şiddet
tehditleri ve kural ihlalleri devam ettiği tak-
tirde Donald Trump'ın hesabı tamamen ka-

patılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Sık sık
Tweet atan Trump, Kongre'nin basılması ile
ilgili de hesabından yaptığı açıklamada, "Bu
olaylar, kutsal bir zaferin, çok uzun zaman-
dır kötü ve adaletsiz davranılan müthiş va-
tanseverlerin elinden bu derece kabaca ve
zalimce alındığı zaman yaşanan olaylar" ifa-
delerini kullanmıştı. "Evinize sevgi ve barışla
dönün. Bugünü de sonsuza kadar hatırla-
yın" diyen ABD Başkanı’nın bu tweetleri
kısa süre sonra engellenmişti. Ayrıca,
Trump’ın mesajını engelleyen Facebook da
benzer bir karar aldı. Trump'ın hesabını 24
saatliğine askıya alan Facebook, şirket ku-
rallarının iki kez ihlal edildiğini tespit etme-
leri nedeniyle bu kararı aldıklarını açıkladı.
Instagram'da Trump'ın hesabını 24 saatli-
ğine askıya aldı.

Kongre binasına baskın

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra
ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici,
Kongre binasının önündeki barikatları aşa-
rak binaya girmeye çalışmıştı. Polisle yaşa-
nan çatışmalardan kısa süre sonra bazı
göstericiler Senatoya girmişti. Kongredeki
Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylama-
sının onay oturumuna ara verilmiş, otu-
ruma başkanlık eden Başkan Yardımcısı
Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıka-
rılmıştı. ABD Başkanı Trump ise Twitter he-
sabından Kongre binası önünde gösteri
düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında
bulunmuştu. Başkent Washington'da şiddet
olayları 15 Günlük sokağa çıkma yasağı ilan
edilmişti.Olaylar nedeniyle Washington'da
sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, hayatını
kaybedenlerinin sayısının 4'e yükseldiği, 14
polisin hafif şekilde yaralandığı ve en az 52
kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

İstifalar peşpeşe geldi

ABD medyasında çıkan haberlere göre
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı
Yardımcısı Mike Pottinger istifa etti.
ABD'de dünTrump destekçilerinin Kongre
binasını basması ve yaşanan şiddet olayları-
nın ardından, Beyaz Saray'da istifa dalgası
geldi. Trump'ın eşi Melania Trump'ın Özel
Kalem Müdürü Grisham, olaylar nedeniyle
görevinden ayrıldığını açıklayarak ilk istifa
eden isim oldu. Bir dönem Beyaz Saray
Sözcülüğü görevini de yürüten Grisham
yaptığı açıklamada, görevini memnuniyetle
yaptığını ancak bugünkü olayların ardından
istifa kararını aldığını kaydetti. Beyaz Saray
Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews ve Beyaz
Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta da
ilerleyen saatlerde olaylar nedeniyle istifa et-
tiklerini duyurdu.

Şiddet asla kazanamaz

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal
medya hesabından yaptığı açıklamada,
“Burada meydana gelen şiddeti mümkün
olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu kutsal
salonlarda, can kaybının yanı sıra bugün
kongremizi (Capitol) savunanların uğradığı
yaraların da acısını çekiyoruz” dedi. ABD
Başkan Yardımcısı Mike Pence ABD Kon-
gre binasına zorla giren göstericilere ve ya-
şanan olaylara dair sosyal medya
hesabından yayınladığı videoda, “Bugün
ABD Capitol tarihinde karanlık bir gündü,
ancak ABD Capitol polisinin, federal eyale-
tin ve yerel güvenlik güçlerinin hızlı çaba-

ları sayesinde şiddet bastırıldı. Kongre Bi-
nası güvende ve çalışmalar devam ediyor.
Bu tarihi yeri savunmak için görevlerinde
kalan kadın ve erkeklere her zaman minnet-
tar olacağız. Bugün, Kongre binamızda
çıkan olaylara neden olan kişilere; siz ka-
zanmadınız, şiddet asla kazanmaz özgürlük
kazanır” dedi. Pence mesajını “Hadi işe geri
dönelim” sözleriyle bitirdi. Pence ayrıca sos-
yal medya hesabından yaptığı bir diğer pay-
laşımda güvenlik güçlerine teşekkür etti.
Pence, “Capitol Hill polis memurlarına ve
tüm emniyet teşkilatı görevlisine bugün bizi
güvende tuttukları için teşekkür ederiz. Hiz-
metiniz sayesinde Capitol güvenli hale geti-
rildi ve gerçekten minnettarız” dedi.

Trump'tan yasak geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent
Washington DC'deki "Amerika'yı Kurtar"
adlı mitinginin ardından yaşanan gerginli-
ğin yansımaları sürüyor.ABD Başkanı Do-
nald Trump, Başkan Yardımcısı Mike
Pence'in çalışma ekibinin başında olan
Marc Short'un Beyaz Saray'a girişini yasak-
ladığı açıklandı. Trump, "Mike Pence, uma-
rım ülkemizin iyiliği için ayağa
kalkabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Öte yan-
dan, Senato Pennsylvania eyaletinde Joe Bi-
den'ın zaferine yapılan itirazı reddetti. 3
Kasım’da yapılan seçimlerde eyaletlerin Se-
çiciler Kurulu üyelerinin oylarının sayıldığı
Kongre'nin iki kanadının ortak oturumunda
Pennsylvania'dan gelen sonuçlara bazı
Cumhuriyetçiler tarafından itiraz edilmişti.
İtiraz hem Temsilciler Meclisi hem de Sena-
to'dan en az bir üyenin desteğini alması ne-
deniyle geçerli sayılmıştı. Bunun üzerine
Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ortak
oturuma ara verildi ve her iki kanatta itira-
zın tartışmak üzere en az iki saat sürecek
ayrı oturumlar başladı. Senato'daki itiraz
oturumunda hiçbir senatörün söz almaması
üzerine doğrudan oylamaya geçildi ve itiraz
7'ye karşı 92 oyla reddedildi.

Biden ayağa kalktı

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Trump
destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardın-
dan ABD demokrasisi ve hukukun üstünlü-
ğüne yönelik "saldırılara" son verilmesi
çağrısı yaptı. Biden, "Yapılan protesto değil-

dir. Bir kalkışmadır. Bu kesinlikle kaostur.
Ayrılıkçılığa bile girer. Bu kalabalığa çağrı
yapıyorum. Geri çekilin" ifadelerini kullandı.

Trump'ın azli gündemde

Kongre binasının işgal edilmesi, Demokrat-
ların Beyaz Saray'da iki haftası Başkan Do-
nald Trump'a yönelik azil çabalarını yeniden
alevlendirdi. ABD medyasına konuşan New
York'tan Temsilciler Meclisi'ne giren Ha-
keem Jeffries, "Tüm seçeneklerin masada
olduğunu söylerken, tüm seçeneklerin ma-
sada olması gerektiğini kastediyorum" ifa-
desini kullandı. Massachusetts'in Temsilciler
Meclisi üyesi Ayanna Pressley de "Donald
Trump, Temsilciler Meclisi tarafından der-
hal azledilmeli ve Kongre tekrar toplanır
toplanmaz ABD tarafından görevden alın-
malı" dedi.

Dünya endişe içinde

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,
ABD'deki olaylara ilişkin açıklama yaptı.
Stoltenberg, "Wahington'daki görüntüler
şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna
saygı gösterilmeli" ifadesini kullandı. AB
Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell de olayları
"ABD demokrasisine karşı görülmemiş sal-
dırı" olarak nitelendirerek seçim sonucuna
saygı çağrısı yaptı. AB Konseyi Başkanı
Charles Michel ise "ABD'de yönetimin Joe
Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanaca-
ğına inanıyoruz" dedi. 

BM: Seçime saygı gösterin

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri
Antonio Guterres, ABD Kongresinin Baş-
kan Donald Trump'ın destekçileri tarafından
basılmasının ardından yaşanan olaylardan
üzüntü duyduğunu bildirdi. BM Genel Sek-
tereri Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric
aracılığıyla yaptığı açıklamada, siyasi lider-
lerin bu tür durumlarda destekçilerinden
şiddetten kaçınmalarını, demokratik süreç-
lere ve hukukun üstünlüğüne saygı gös-
termelerini istemesinin altını çizdi. 

İngiltere'den yorum geldi

İngiltere Başbakanı Boris
Johnson, ABD'de iktida-
rın düzenli ve barışçıl
bir şekilde devrinin

hayati öneme sahip olduğunu belirtti. John-
son, sosyal medya hesabından, ABD Baş-
kanı Donald Trump destekçilerinin Kongre
binasına girmesine ilişkin açıklama yaptı.
Kongredeki olayları "utanç verici" olarak ni-
telendiren Johnson, ABD'nin dünya ça-
pında demokrasiyi savunduğunu
kaydederek, "İktidarın şimdi düzenli ve ba-
rışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip."
ifadesini kullandı.

Biden'ın zaferi tescil edildi 

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık se-
çimlerinde belirlenen Seçiciler Kurulu oyla-
rının sayıldığı Kongre oturumunda,
Demokrat Joe Biden lehine seçim sonuçları
resmen tescil edildi. ABD Kongre binasının
basılmasının ardından yeniden toplanan ve
delege oylarının sayılması işlemine devam
eden Kongre, başkanlık seçimini Biden'ın
kazandığını resmen onayladı. Kongrede Se-
nato ve Temsilciler Meclisi üyelerini bir
araya getiren ve Başkan Yardımcısı Mike
Pence'in riyaset ettiği ortak oturumda, alfa-
betik sıraya göre her eyaletin delege oyları-
nın hangi başkan adayı ile başkan
yardımcısı adayına gittiği yüksek sesle
okundu. ABD Kongresindeki oturumda
Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geç-
mesiyle Joe Biden 270 delege eşiğini ge-
çerek resmen Başkan oldu. DHAİran: ABD'de

demokrasi yok

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Do-
nald Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kon-
gre binasına zorla girmesiyle çıkan olaylara ilişkin,
"Dün gece ve bugün ABD'de gördüklerimiz, Batı de-
mokrasisinin ne kadar zayıf ve başarısız olduğunu ve
güçlü bir temeli olmadığını gösterdi." dedi. İran devlet
televizyonuna göre, ülke genelinde bazı projelerin açı-
lış törenine video konferans yöntemiyle katılan İran
Cumhurbaşkanı Ruhani, burada yaptığı konuşmada,
ABD’nin başkenti Washington’da Trump’a destek gös-
terisi düzenleyen protestocuların polis barikatını aşarak
Kongre binasına girmesini değerlendirdi. Ruhani,
"Dün gece ve bugün ABD'de gördüklerimiz, Batı de-
mokrasisinin ne kadar zayıf ve başarısız olduğunu ve
güçlü bir temeli olmadığını gösterdi. Bu ülkelerde bilim
ve teknoloji ilerlemesine rağmen popülizmin pek çok
zemini olduğunu gördük." dedi. Olayları kışkırtmakla
suçlanan ABD Başkanı Trump'ın görevi süresince ülke-
sine ve dünyaya büyük zarar verdiğini ifade eden Ru-
hani, "Popülist bir insanın 4 yılda ülkesinin başına ne
belalar açtığını, ülkesinin onurunu ayaklar altına aldı-
ğını ve bu kişinin bölgemize; Filistin, Suriye ve Yemen'e
ne darbeler vurduğunu gördük." diye konuştu. İran
Cumhurbaşkanı Ruhani, "İki hafta sonra Beyaz Sa-
ray'da göreve gelecek kişiler (bu zararları) telafi etmeli
ve büyük bir ulus olan Amerikan halkını gerçek konu-
muna döndürmelidir. Onlar (Biden yönetimi), uluslar-
arası toplumun sahip olması gereken şartlara, yani
akıl ve hukuka geri dönmelidir." ifadelerini kullandı.
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kavga

büyüyor
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kavga

büyüyor

ABD'de
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büyüyor

ABD'de
kavga

büyüyor

ABD'de
kavga

büyüyor

ABD'de
kavga

büyüyor

ABD'de
kavga

büyüyor
Gelişmelere ilişkin

açıklamada bulunan
Altınbaş Üniversitesi Rek-

törü ve Uluslararası İlişkiler Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı

Erhan, bugün ana akım ABD medya-
sında manşetlerin ABD Başkanı
Trump'ın gösterileri kışkırttığı yö-
nünde atıldığını ve pek çok ABD'li
yazar ve yorumcunun da ABD anaya-
sasına aykırı davranışları sebebiyle
Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devretme-
den önce azledilmesini istediğini be-
lirtti. ABD tarihinde ilk kez seçim
kaybetmiş bir başkanın görevi devret-
mek yerine, kendi taraftarlarını so-
nuca itiraz etmeye çağırdığını ve
bunun ilerleyen zamanlarda ABD'de
çok tartışılacak bir durumu ortaya çı-
kardığını dile getiren Erhan, "Biden
göreve başlarken ABD'nin seçim süre-
cinde yaşadığı kutuplaşma ve sert bö-
lünmenin de etkilerini yaşayacak.
2021 yılı Biden'ın bunu gidermek için
göstereceği çabalara sahne olacak.
Kolay kolay giderilecek gibi de gözük-
müyor." değerlendirmesinde bu-

lundu. Erhan, Trump'ın bundan sonra
ciddi bir yargı süreciyle de karşı kar-
şıya kalacağını, hakkında daha önce
ileri sürülen iddiaların yanında "ABD
anayasasını değiştirmeye ve devleti
ortadan kaldırmaya" dönük "isyana
teşvik etme" gibi çok ağır bir iddianın
da ekleneceğini söyleyenler olduğunu
kaydetti. Antalya Bilim Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Oğuzlu
ise "Amerika'daki başkalarına model
olma siyaseti iflas edecekmiş gibi gö-
züküyor. Bunun en önemli yansıması,
artık uluslararası siyasette, Ameri-
ka'nın başkalarına ilham kaynağı
olma yönündeki 'Amerikan istisnacı-
lığı' düşüncesi iyice zayıflıyor." diye ko-
nuştu. Oğuzlu, bununla birlikte
uluslararası siyasi konjonktürde "her
koyunun kendi bacağından asılması,
gücünün yettiğine çullanması, herke-
sin kendi başının çaresine bakması"
gibi siyaset akımlarının güçleneceğini
öngörerek, ABD Kongresinin basıl-
masının bu ülkedeki "biz kimseye
benzemeyiz" görüşünü ciddi bir şe-
kilde zayıflattığını kaydetti. 

ABD’ye güven kalmadı
Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal İnat ise ABD'de se-
çimler ve başkanın görev almasının kökleşmiş gelenekler üzerinden gerçekleştiğini, yaşanan hadisenin sıra dışı bir durum ol-
duğunu söyledi. Olayların büyüyeceğine dair öngörülere değinen İnat, "Kanaatimce bu olay büyümez ama ABD öyle bir ülke
oldu ki öngörülemeyen, beklenmeyen birtakım gelişmeler yaşanabiliyor. Hatta şu anda bize absürt gelen olayların yaşan-
ması muhtemel. En son Kongrede yaşanan gelişmeleri gördükten sonra bundan sonra yaşanacak hiçbir şey sürpriz olmaz."
diye konuştu. İnat, seçimlerin hileli olduğunu söyleyen Başkan Yardımcısı Mike Pence ve bazı Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi
üyelerinin bile Trump'tan desteğini çektiğini hatırlattı. Trump döneminde yaşanan bu olayların artık farklı bir ABD ile karşı
karşıya olunduğunu gösterdiğini belirten İnat, "Bu dönem henüz tamamlanmadığı için yani önümüzde yaklaşık iki haftalık
bir süreç var. Bu iki haftalık süre içinde dün akşam yaşananlar başka şeylerin yaşanabileceğinin de sinyallerini veriyor. " dedi.
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B akanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İl
Denetim Komisyonları'nca 2020'de toplam
558 operasyon gerçekleştirildi, 616 kişi hak-

kında işlem yapıldı. Operasyonlarda toplam 581 bin
773 bandrolsüz, sahte bandrollü veya usulsüz ban-
drollü kitaplar ile bilgisayar programı, film ve müzik
eserlerine el konuldu. Telif Hakları Genel Müdürlü-
ğü'nün verilerine göre; süreli olmayan yayın bandrol
satışı bir önceki yıla oranla 2020’de yüzde 2,26 arta-
rak, 433 milyon 213 bin 632’ye yükseldi. Eser türle-
rine göre en fazla satışı yine eğitim kategorisi
oluşturdu. Eğitim alanında 228 milyon 730 bin 321
adet bandrol satışının yapıldığı 2020 yılında; yetiş-
kin kategorisinde 90 milyon 201 bin 549, çocuk-
gençlik kategorisinde 44 milyon 763 bin 278,
yetişkin kurgu kategorisinde 32 milyon 354 bin 331,
inanç kategorisinde 26 milyon 693 bin 426, akade-
mik alanda 5 milyon 514 bin 246 adet ve ithal yayın
kategorisinde de 4 milyon 956 bin 481 adet bandrol
satıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca ücretsiz dağıtılan
kitap sayısı 2020’de 200 milyon 373 bin 721 oldu.
Yayınların 123 milyon 318 bin 697’sini ilköğretim,
77 milyon 55 bin 24’ünü ortaöğretim ders kitapları
oluşturdu.

Kitap sayısı yükseldi

2020 yılında toplam 633 milyon 587 bin 353 adet fi-
ziki kitap üretimi gerçekleşti. Dijital platformlardan
indirilen kitaplar, bandrol alınması zorunlu olma-
yan kapak hariç toplam 48 sayfayı geçmeyen ve
okul öncesi ilköğretim ile ortaöğretime yönelik eği-
tim amaçlı süreli olmayan yayınların sayısı ve kü-
tüphanelerden ödünç alınan, kişiler arasında ödünç
verilen ya da değiş tokuşu yapılan kitaplar hariç kişi
başına düşen fiziki kitap sayısı 2020 yılında yüzde
7,6’ya yükseldi. Oran 2019 yılında yüzde 7.01 ola-
rak gerçekleşmişti.

679 yapımcı

Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nce 2020 yılında
378’i sinema, 301’i müzik olmak üzere toplam 679
adet yapımcı belgesi verildi. Yapımcı belgelerinin sü-
releri göz önüne alındığında 2020 sonu itibarıyla
önceki yıllardan günümüze geçerliliği devam eden
belge sayısı bin 715 adet olarak gerçekleşti. Hak sa-
hiplerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen is-
teğe bağlı kayıt-tescil işlemlerinde ise yüzde 2
oranında artış yaşandı ve 2020 yılında toplam sayı
bin 336’ya yükseldi. Eser sahiplerinin isteğine bağlı
olarak gerçekleştirilen tescil işlemlerinden en çok ya-
rarlanan hak sahibi grubu ilim edebiyat eseri sahip-
leri oldu. Verilere göre; 2020 yılında 601 ilim
edebiyat eseri tescil edilirken, 165 güzel sanat eseri,
447 bilgisayar programı, 42 musiki ve 81 adet de si-
nema eserinin tescili yapıldı. DHA

KÜLTÜR SANAT
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Kovid-19 salgını ile müze ve ören yerleri
ziyaretleri askıya alınırken, sanal müzeler
vatandaşların uğrak noktası oldu. Pan-

demi döneminde sanal müzeler 11 milyonun üzerinde
ziyaretçi ağırladı. Göbeklitepe, Kurtuluş Savaşı Mü-
zesi, Efes Ören Yeri, Troya Müzesi ve Anadolu Mede-
niyetleri Müzesi en fazla ziyaretçi ağırlayan yerler
oldu. Medya takip kurumu Ajans Press, müzeler ile

alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Diji-
tal basın arşivinden derlenen bilgilere göre bu yıl mü-
zeler ile alakalı basına 33 bin 266 haber yansıdı.
Sanal müzeler ile çıkan haber adedi ise 824 olurken,
Göbeklitepe ve Troya Müzesi, haberlerde ön planda
oldu. Ajans Press’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı veri-
lerinden elde ettiği bilgilere göre, müze ve ören yer-
leri ziyaretçi sayıları belli oldu. Böylelikle son

açıklanan 2019 verilerine göre Türkiye’de müze ve
ören yerlerinin toplam ziyaretçi sayısı 35 milyon 48
bin 417 olarak belirlendi. 2019 yılındaki bu ziyaretle-
rinde bir önceki yıla oranla yüzde 24 arttığı kayde-
dildi. 2020 yılında başlayan pandemi dönemi ile
fiziksel ziyaretlerin yerini sanal müze ziyaretleri alır-
ken, sanal müze atağıyla birçok ziyaretçi evlerinden
müzeleri gezme fırsatı elde etti. DHA

Pandeminin gözdesi sanal müzeler

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca,
2020 yılında farklı il ve ilçelerde
yürütülen denetim faaliyetlerinde
toplam 581 bin 773 korsan
materyal ele geçirildiği açıklandı

KULTUR SANATTA
KORSANA YER YOK

Sinemanın 
adresi Tivibu
Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, izlenme
rekorları kıran yapımları yeni yılda da izleyiciyle buluşturuyor

Türkİye’nİn dijital dönüşü-
müne liderlik eden Türk Tele-
kom, dijital televizyon

platformu Tivibu ile filmden diziye, belge-
selden çocuk içeriklerine kadar farklı tür-
lerdeki yerli ve yabancı yapımlarıyla her
yaştan izleyiciye hitap etmeyi sürdürüyor.

7. Koğuştaki Mucize Seç İzle’de

Ocak ayında Seç İzle klasöründe, Tür-
kiye’nin ‘En İyi Uluslararası Film Oscarı’
adayı seçilen “7. Koğuştaki Mucize” ya-
yınlanıyor. Filmde, kızı ile aynı zekâ yaşına
sahip bir babanın adalet ara-
yışı anlatılıyor. Bir seri katil va-
kasını çözmeye çalışan cinayet
masası ekibinin maceralarını
konu edinen “Cinayet Süsü”
de platformda yayında.

En yeniler Kırmızı
Halı’da

Kırmızı Halı klasöründe izle-
yiciyle buluşan “Ölümcül
Dövüş Efsanesi: Akrebin İnti-
kamı”nda, katledilen ailesinin
öcünü almak isteyen Scorpi-
on’ın yolu, her nesilde yal-
nızca bir kez düzenlenen
amansız dövüş turnuvasıyla
kesişiyor. Animasyon türün-
deki “LEGO DC: Shazam-
Sihir & Canavarlar” adlı
yapımda Shazam karakteri,
Superman, Batman, Flash
gibi süper kahramanlardan
oluşan Adalet Birliği’ni kurtar-
mak için kolları sıvıyor. “Yü-
züklerin Efendisi” serisinden
önce yaşananları anlatan
“Hobbit” üçlemesi de ay bo-

yunca Kırmızı Halı’da.

Sinema kanalları dopdolu 

Türkiye’nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi
Vecihi Hürkuş’un yaşamını anlatan “Hür-
kuş: Göklerdeki Kahraman”, 10 Ocak
20.00’de Sinema Yerli kanalında izleyiciyle
buluşuyor. Örümcek Adam olarak Miles
Morales’i ön plana alan ve başka evrenler-
den gelen Örümcek Adamlar ile Wilson
Fisk karakterinin mücadelesini konu edi-
nen “Örümcek-Adam: Örümcek Evre-
ninde”, 17 Ocak 20.00’de Sinema Aile

kanalında ekranlarda olacak.

Nostalji kuşağı seçkisi

Seç İzle/Film/Tivibu Vitrin/Nostalji Ku-
şağı klasörü 11 Ocak’ta platforma yükle-
necek. 12 Ocak’ta yayınlanacak
“Davaro”da, sözlüsü Cano’nun başlık pa-
rasını biriktirebilmek için Almanya’da çalı-
şan Memo’nun köyüne dönünce başına
gelenler anlatılıyor. Başrollerinde Hülya
Koçyiğit ve İzzet Günay’ın oynadığı “Kez-
ban Paris’te”de, dedesinin mirasına kon-
mak isteyen Ayhan, evin hizmetçilerinden

Kezban’ı sevgilisi olarak tanıtı-
yor. Film, 19 Ocak’ta Tivibu’da
Nostalji Kuşağı klasöründe izle-
yiciyle buluşuyor. Ayrıca “Anneler
ve Kızları”, “Baba Bizi Ever-
sene”, “Güler Misin Ağlar
Mısın” ve “Aslan Bacanak” gibi
nostaljik yapımlar da izleyiciyle
buluşacak filmler arasında yer
alıyor.

Seç İzle: Belgesel veya
Dizi

Seç İzle/Dizi Klasörü’nde yayın-
lanan “The Mallorca Files”
isimli BBC yapımı, 10 bölümlük
birinci sezonuyla platformda yer
alıyor. Seride, İspanya’nın Mal-
lorca Adası’ndaki gizemli cina-
yetleri çözmeye çalışan İngiliz ve
Alman dedektiflerin yaşadıkları
anlatılıyor. Seç İzle/Belgesel kla-
söründe izleyiciyle buluşan 10
bölümlük ikinci sezonuyla
“Ölümcül Afetler”de ise gezege-
nimizi kitlesel çöküşün eşiğine
getirebilecek afetler mercek altına
alınıyor.

Klasik eserlere
yeni yorum
Zorlu PSM’nin yeni çevrimiçi serisi 
“Dijital Sahne”, tiyatronun kült 
eserlerinden seçilen sahneleri görsel
hikaye anlatıcılığıyla birleştirerek 
dijital dünyaya taşıyor. Klasikleşen
eserlere modern bir yorum
kazandırıyor

İlk gösterimi bu akşam William
Shakespeare’in dünya tarihinde
en çok sahnelenen oyunlarından

“Hamlet” ile başlayacak olan seri boyunca
yine William Shakespeare’e ait “On İkinci
Gece”, “Romeo Juliet”, “Hırçın Kız”, “Bir Yaz
Gecesi Rüyası” metinlerinin yanı sıra Anton
Çehov’un “Ayı”, “Martı”, “Üç Kız Kardeş”,
Sofokles’in “Antigone” ve Henrik Ibsen’in
“Nora” metni kısa hikaye formatlarıyla dijital
dünyada seyirciyle buluşacak. Zorlu PSM
prodüksiyonunda tiyatronun güncel bir yoru-
munu ortaya koymak ve dijitalin güçlü görsel
dilini desteklemek üzere Based Istanbul plat-
formuyla iş birliği yaptı. Günümüz tiyatro
sahnesinin en dikkat çeken isimlerinden İbra-
him Çiçek’in yönetmenliğini yaptığı projede;
metinler günümüze uyarlanarak ve tiyatronun
sahne dinamiklerini temel alarak dijitale
uygun şekilde Zorlu PSM’de çekildi. Her
oyun gerçek bir sezon hazırlığında olduğu gibi
sahneye taşındı. Skenograf Ceyda Balaban
sahne tasarımı ve kostümler için özel bir hazır-
lık yaptı. Her oyun özelinde moda çekimleri
hassasiyetinde çalışan özel styling/kostüm
ekipleri oluşturuldu. Dijital Sahne’nin video
yönetmenliğinde ise tiyatro alanındaki özgün
çalışmaları ile bilinen Gizem Kızıl yer alıyor.
10 hafta boyunca her Perşembe yayınlanacak
Dijital Sahne’de, günümüzde halen geçerli ko-
nular olan mahremiyet, zorbalık, saygı, aşk,
tutku, ilişkiler ve aile bağları konuları ele 
alınacak. DHA

Hayali Madonna
ile çalışmak

SoSyal medyada paylaştığı
makyaj videoları ile binlerce kişiye
erişen Influencer Ezgi Fındık, ka-

riyer yolculuğunu ve hedeflerini MAG okurları
için anlattı.Makyaj tutkusunun küçük yaş-
larda başladığını belirten başarılı Influencer,
Makeup artisliği kariyerine dünyaca ünlü koz-
metik markası ile çalışarak başladığını belirtti.
Başlarda Influencer olmak gibi bir hayalinin
olmadığını belirten Fındık, “Eskiden bu tarz
bir meslek yoktu. Dört kız kardeş olarak moda
bloğu kurduk. Makyaja daha fazla yönelmek
istediğim için Instagram ve Youtube için içerik
üretmeye başladım” diye konuştu.  Madonna
ile çalışma hayalinin olduğunu belirten Ezgi
Fındık, “ Madonna ile çalışmayı çok isterdim.
Çünkü çok ikonik bir kişiliği var. Makyaja ve
modaya yön veren birisi” dedi. Makyajda vaz-
geçilmezlerini de paylaşan ünlü makeup ar-
tisti, önerilerini e röportajında paylaştı.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nce 2020 yılında 378’i sinema, 301’i müzik olmak üzere toplam 679 adet 
yapımcı belgesi verildi. Yapımcı belgelerinin süreleri göz önüne alındığında 2020 sonu itibarıyla önceki 

yıllardan günümüze geçerliliği devam eden belge sayısı bin 715 adet olarak gerçekleşti.
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Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde bulu-
nan Murat Canbaş Jimnastik Salonu'nu
ziyaret eden Türkiye Cimnastik Federas-
yonu Başkanı Suat Çelen, bu alanda
elde edilen başarılar ve gelecek hedefle-
rine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çelen, geçen yıl mart ayında salgın baş-
lamadan önce Azerbaycan'da yapılan
Dünya Kupası'nda sporcuların finallere
kaldığını hatırlatarak, "Orada pandemi
süreci başladı ve sporcularımız finalleri
yarışmadan geri döndü. Uluslararası
Jimnastik Federasyonu, ilk günkü eleme
finallerini yarışmanın nihai sonucu say-
dığı için sporcularımız madalya almış
oldu. İki altın ve bir bronz madalya
aldık." diye konuştu. Yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) sürecinin spor alanını da
etkilediğine işaret eden Çelen, "Sporcu-
larımız evde kaldı. Bu sürede sporcuları-
mıza kondisyonerlerimizle kuvvet
antrenmanı yaptırdık. Tesislerimiz açıl-
dıktan sonra gördük ki sporcularımızın
kuvvetlerinde çok fazla düşüş yaşanma-
mıştı." ifadelerini kullandı. Çelen, Mer-
sin'de geçen yıl aralık ayında yapılan
Avrupa Şampiyonası'nda sportif açıdan

Kovid-19 sürecini en iyi yöneten ülkeler-
den biri olduklarını bir kez daha gördük-
lerini belirterek, şunları kaydetti:
"Mersin'de yapılan Avrupa Şampiyona-
sı'nda hem gençlerde hem büyüklerde
hem kadınlarda hem de erkeklerde kaza-
nılan madalyalar bizi gerçekten mutlu
etti. Olimpiyat oyunlarına umutla bak-
mamızı sağladı. 2020 yılı, bizim için çok
verimli geçti. Ritmikle başlayan artistikle
kadın-erkek devam eden başarılar, 2021
yılına daha motive başlayacağımızı gös-
teriyor. Türk cimnastikçilerinin dünya
arenasında 2021 yılını başarılı geçirece-
ğini umut ediyorum. Mersin'de alınan
madalyalarla sadece organizasyon
yapan bir ülke değil, düzenlediği organi-
zasyonlarda madalya alan bir spor ül-
kesi olduğumuzu federasyon olarak
göstermiş olduk." Suat Çelen, bu süreçte
böyle bir organizasyonu düzenleyebil-
mek için desteklerinden dolayı 

Ritmik jimnastik bir başka

Çelen, olimpiyatlar anlamında değerlen-
dirme yapıldığında bu yıl yine kota veri-
leceğini dile getirerek, "Ritmik

cimnastikçilerimizin olimpiyat şansı ol-
duğunu gözlemledik. Ritmik Jimnastik
Grup Milli Takımımızın Ukrayna'da ka-
zandığı altın madalya bizler için çok kıy-
metliydi. Finale kalmanın bile hayal
olduğu bir noktadan yıllardır gösterilen
çabayla takımımız, üç olimpiyat kotası
almış ülkeyi geride bırakarak şampiyon-
luğa uzandı. Hem bu başarı hem de 20
yaşındaki kaptanımız dışında tüm takı-
mın 17 yaşında olması gelecekte ritmik
cimnastikte de olimpiyat kotası alabile-
ceğimiz noktasında bizi umutlandırdı.

Artistik cimnastikte olimpiyat kotası
alan İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan,
Ahmet Önder ve Nazlı Savranbaşı'nın
yanı sıra Abdelrahman Elgamal'ın da
kota şansı sürüyor." ifadelerini kullandı.
Özellikle artistik jimnastikte erkek spor-
cuların olimpiyat oyunlarında final
şanslarının çok fazla olduğunu vurgula-
yan Çelen, "Olimpiyatlarda finallere ka-
lırsak madalyanın adayı oluruz. O
bağlamda ben 2021 yılına umutla bakı-
yorum. İnşallah seyircili bir organizas-
yon geçer." değerlendirmesinde bulundu.

alTınordU çıkışlı ravil TaGir formaya Uzak kaldı

Son ana kadar
savaşırız

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altın-
ordu, sezon başında 2.5 milyon
Euro bonservis bedeliyle Medipol
Başakşehir'e sattığı genç stoper
Ravil Tagir'i Süper Lig'de izleme

gururunu henüz yaşayamadı.
Büyük umutlarla İstanbul temsilci-
sinin yolunu tutan 17 yaşındaki
futbolcu, Başakşehir formasıyla
Süper Lig'de sadece Yukatel De-

nizlispor'a karşı 6 dakikada şans
buldu. Kupada 1 kez forma giyen
genç defans oyuncusunun Şampi-
yonlar Ligi'nde boy gösterme ha-
yali de bu sezon gerçekleşmedi. 

TUrk bayraGı ıCın
mUCadele edeCek

Jimnastik dünyası umut verdi

T rabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü
bünyesinde bulunan Türkiye Olim-
piyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM)

çalışmalarını sürdüren Busenaz Sürmene-
li'nin tek hedefi ay yıldızlı Türk bayrağını
dalgalandırmak. Geçen yıl mart ayında
olimpiyat kota müsabakaları için Lon-
dra'da bulunan Busenaz, yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) vakalarının artması
üzerine organizasyonun durdurulmasının
ardından Türkiye'ye dönmüş, bir süre
sonra milli sporcunun test sonucu pozitif
çıkmıştı. Ailesiyle birlikte Trabzon'da tedavi
gören milli boksör Busenaz, daha sonra
tekrar antrenmanlara başlayıp eski for-
munu yakaladı. Bir süre önce Avrupa kota
müsabakaları hazırlıkları kapsamında Ka-
zakistan'da düzenlenen kampa katılan
dünya şampiyonu milli boksör, çok güzel
bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.
Busenaz, arkadaşlarının kendilerini orada
çok güzel motive ettiğini ifade ederek, "Dur
durak bilmiyoruz. Son sürat çalışmamız
devam ediyor. Pandemi nedeniyle hazırlık-
larımız daha dikkatli ve hijyenik olarak
devam ediyor." dedi. Takım arkadaşlarıyla
buna çok dikkat ettiklerini anlatan Buse-
naz Sürmeneli, "Çünkü hastalık demek en
az bir ay seni geri atması demek, bu da
performans sporcusunun en son isteyeceği
şeylerden. Gerçekten olimpiyat aşkıyla
yanıp tutuşan bir takımdan böyle hastalık-
ların uzak olmasını istiyoruz. Dişimizi sıkı-
yoruz. Bu hastalığın bitmesini ve
olimpiyatlarda da madalyalar almak isti-
yoruz." diye konuştu. Busenaz, eski for-
munu yakalayabilmek için çalışmalarını
arttırıp antrenman yaptığını belirterek şun-
ları kaydetti: "Bazı şeylerden fedakarlık ver-
memiz gerekiyor ki başarı ortaya çıksın.
Pandemiden dolayı sosyal faaliyetleri sağ-
layamıyoruz. Antrenman dışındaki boş za-
manlarımı da film izleyerek, geçiriyorum.
Dışarı çıkmamaya gayret ediyorum çünkü
bu hastalığı yaşayanlardan biri olarak has-
talığı nereden nasıl kapacağınızı bilemiyor-
sunuz. Maskemi çıkarmayıp temasta

bulunmadığım halde Kovid-19'u uçakta
yan koltukta oturan yolcudan kapmış-
tım."

Her şey ülkemiz için

Busenaz Sürmeneli, "Olimpiyat-
lara katılıp madalya almayı çok
istiyorum, hala içim kıpır
kıpır, olimpiyat aşkıyla
yanıp tutuşuyorum." di-
yerek şöyle devam etti:
"Ben değil eminim
bütün takım arkadaş-
larım da böyle isti-
yor. Olimpiyat çünkü
çok farklı bir dünya.
Dünyanın en büyük organi-
zasyonu ve gerçekten ben istiyorum.
Bütün benliğimle bütün her şeyimle istiyo-
rum. Çok farklı bir atmosfer bizi bekliyor.
En iyi şekilde o Türk bayrağının göndere
çekilmesini, madalyanın Türkiye'ye, Trab-
zon'a gelmesini istiyorum. İnşallah Allah
nasip eder, bizde getiririz." Teknik direktör
Süme: "Mümkün olduğunca antrenman-
sız kalmamaya gayret gösterdik"

Kamp programı çok yoğun

Kadın Boks Milli Takım Teknik Direktörü
Cahit Süme ise 5 milli takım sporcusuyla
gittikleri Kazakistan kampının oldukça ve-
rimli geçtiğini ifade ederek, Tokyo Olimpi-
yat Oyunları hazırlıklarının devam ettiğini
söyledi. Cahit Süme, Kovid-19'un görül-
düğü ilk günden itibaren çalışmaları ara
vermeden sürdürdüklerini dile getirerek,
"Belirlediğimiz hedeflerimize uygun çalış-
malar içerisinde bulunduk. Mümkün ol-
duğunca antrenmansız kalmamaya gayret
gösterdik." dedi. Sırbistan'da yapılacak tur-
nuva için hazırlanacaklarını kaydeden
Cahit Süme, "Şubat ayında da Macaris-
tan'da bir turnuvamız var. Oraya da katıla-
cağız. Bu arada bir güç kampımız var.
Macaristan'dan geldikten sonra yine tek-
nik, taktik ve güç ağırlıklı bir kamp progra-
mımız daha olacak." diye konuştu.

Trabzon'a
gelecekler

Süme, Trabzon'da mart ayında İngiltere, Kazakistan ve
İrlanda'dan boksörlerin katılacağı ortak bir kamp yap-
mayı planladıklarını aktararak, "Daha sonrasında Lon-
dra'daki kota turnuvası için 2 hafta önce giderek,
kampa gireceğiz. Son hazırlıklarımızı yapıp olimpiyat
elemelerine kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz.

Her şey yolunda ve iyi gidiyor. Ufak tefek sakatlıklarımız
var onları da inşallah halledeceğiz." şeklinde konuştu.
Salgın süreci nedeniyle maç eksiklerinin olduğunu ifade
eden Süme, şunları kaydetti: "Bunları da önümüzdeki
turnuvalarda göreceğiz ve gidereceğiz. Rakiplerimizi
görüp kendi durumumuzu değerlendireceğiz. İnşallah

2021 yılında Tokyo'da yapılacak olimpiyatlara en iyi şe-
kilde hazırlanacağız. Biz bu oyun için çok uzun zaman
önce hedef koyduk. Olimpiyat oyunlarından sayı olarak
birkaç tane madalya kazanmayı hedefliyoruz. Bunu ba-
şaracak güçte, tecrübede, kalitede ve yetenekte sporcu-
larımız var. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız."

Mersin'de geçen yıl aralık ayında düzenlenen Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda
madalya sevinci yaşayan milli sporcuların elde ettiği başarı, gelecek için umut verdi

Keravnos karşısında alınan galibiyetten dolayı
oyuncularını tebrik eden TOFAŞ Başantrenörü
Hakan Demir, “Gruptan çıkmak için son maçın
son saniyesine kadar savaşacağız. Takımıma ina-
nıyorum” dedi. FIBA Basketbol Şampiyonlar
Ligi B Grubu 5’inci hafta mücadelesinde saha-
sında Keravnos’u 78-67 mağlup ederek grupta
ilk 2 şansını son 2 maça taşıyan TOFAŞ’ta Ba-
şantrenör Hakan Demir ve oyunculardan Tomis-
lav Zubcic karşılaşma sonrası düzenlenen basın
toplantısında açıklamalarda bulundu. Tur için
son maçın son saniyesine kadar savaşacaklarını
vurgulayan Demir, “Bizim için gruptaki şansı-
mızı son maça kadar sürdürmek adına önemli
bir maçtı. Keravnos çok motive bir takım. Sıkışık
bir fikstür içindeyiz. Maçın savunma tarafında
iyiydik, hücum tarafında ise çok hata yaptık ve
boş şutlarda isabet sağlayamadık. Yine de maçı
kazanmayı başardık. Takımımı tebrik ediyorum.
Gruptaki mücadele sürüyor. İç sahada iki tane
çok şanssız maç kaybettik. Bundan sonra bu du-
rumu lehimize çevirmeye çalışacağız. Son maçın
son saniyesine kadar savaşacağız. Takımıma ina-
nıyorum” diye konuştu.

Çok zor bir maçtı

Karşılaşmada 17 sayı-10 ribaund-3 asist ile do-
uble-double yapan Hırvat uzun forvet Tomislav
Zubcic ise “Bizim için gruptaki konumumuz ve bir
üst tura çıkmak için önemli bir maçtı. Zor bir maçtı
ama sahadan galibiyet ile ayrılmayı başardık” ifa-
delerini kullandı. B Grubu’nda dün oynanan maç-
lar sonunda TOFAŞ, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle
ilk 2 takibini sürdürürken, JDA Dijon’u sahasında
94-54 mağlup eden ERA Nymburk 4 galibiyet ve 1
mağlubiyetle liderlik koltuğunda; Dijon ise 3 galibi-
yet ve 1 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor.
TOFAŞ, gruptaki son 2 maçında 12 Ocak’ta JDA
Dijon ile 19 Ocak’ta ERA Nymburk ile deplas-
manda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Tenis Federasyonu ev sahipliğinde ger-
çekleştirilen Antalya Open elemelerinin ilk gü-
nünde dört temsilcimiz mücadele etti. Antalya
Open eleme tablosunun 1 numaralı seri başı
Pedja Kristin ile kozlarını paylaşan Türk raket
Mert Naci Türker, ATP düzeyindeki ilk maçından
galibiyetle ayrıldı. Sırp raket Pedja Krstin'i 6-2, 6-
1'lik skorla saf dışı bırakan Türker, Antalya Open
elemelerinde final turuna yükseldi. Türker ana
tablo yolunda, Vitaliy Sachko'yu set kaybetmeden
mağlup eden elemelerin 11 numaralı seri başı
Çek raket Michael Vrbensky ile eşleşti. Türker'in,
Vrbensky ile elemelerin final turundaki mücade-
lesi yarın i 10.00'da başlayacak.16 yaşındaki milli
tenisçi Togan Tokaç ilk
profesyonel tur maçını
Antalya Open'da oy-
nadı. 3 numaralı seri
başı dünya eski 68
numarası Sloven tenisçi
Blaz Kavcic'e 6-2, 6-2
yenilen Tokaç turnu-
vaya veda etti. Elemele-
rin final turunda yerini
alan Sloven tenisçi Kav-
cic, ana tablo yolunda
Andrey Golubev'i 6-2,
7-5 yenen Slovak tenisçi
Alex Molcan ile eşleşti.

TFF 1'inci Lig'de devre arasına 32 puanla 3'üncü
sırada giren Altay'da sezon başında transfer edi-
len 3 futbolcu 1 dakika bile forma şansı bulamadı.
Siyah-beyazlıların Ankaraspor'dan transfer ettiği
Sırp ön libero Jovan Blagojevic, Beşiktaş'tan kira-
lanan gurbetçi sol kanat Abdullah Aydın ve Me-
nemenspor'dan kadroya dahil edilen stoper
Kuban Altunbudak, ligde ve kupada hiç görev
alamadı. Altay'da Beypiliç Boluspor'dan transfer
edilen kaleci Ozan Evrim Özenç sadece kupada 1
müsabakada oynarken, Brezilyalı sol kanat Wil-
liam de Amorim ise ligde 2, kupada 1 kez şans
bularak en az oynayan isimler arasında yer aldı.
Gnanduillet, Putsila ve kaleci Burak'ın ayrıldığı
İzmir ekibinde gidenlere yeni isimlerin eklenmesi
bekleniyor. 

Teniste ilk
etap tamam

Forma yüzü göremediler

Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo
Olimpiyat Oyunları için İngiltere'nin başkenti Londra'da 
yapılacak kota müsabakalarına ara vermeden hazırlanıyor



ZirAAt Türkiye Kupası’nı müzesine götürdüğü ve
ligi ikinci sırada tamamladığı 2019-20 sezonunun
ardından 2020-21 sezonuna istediği başlangıcı ya-
pamayan Trabzonspor, özellikle Abdullah Avcı’nın
göreve gelmesinin ardından yükselişini sürdürüyor.
Avcı öncesi 8 maçta 6 puan toplayabilen bordo-ma-
vililer, deneyimli teknik adamın yönetiminde çıktığı 9
karşılaşmada ise 26 puan toplayıp, zirveyle puan far-
kını azalttı. Avcı ile yalnızca bir mağlubiyeti bulunan
Trabzonspor’un puanını 26’ya yükseltmesiyle, ca-
miada da yeniden zirve hesapları yapılmaya baş-
landı. 16’ncı haftadaki Fatih Karagümrük ve dün
sahasındaki Göztepe galibiyetleriyle zirve için yeni-

den umutlanan bordo-mavili camiada Abdullah Av-
cı’ya büyük destek verilirken, taraftarların transfer
dönemine yönelik beklentisi de yüksek durumda.

Yerel gazeteler övgü dizdi

Süper Lig’in 17’nci haftasında Trabzonspor’un sa-
hasında 1-0 kazandığı Göztepe maçının ardından,
yerel gazeteler sayfalarında, son haftalarda çıkışta
olan Ekuban başta olmak üzere takımdan ve oyna-
nan oyundan övgüyle bahsetti, ‘zirve’ yorumları
yaptı. Taka Gazetesi, “Trabzonspor Ekuban’ın loko-
motif olduğu süreçte Göztepe’yi de devirerek zirveye
yaklaştı, “Siyah inciden altın gol”; Günebakış Gaze-

tesi, “Bordo mavililer, Karagümrük’ten sonra Göz-
tepe’yi de devirdi, Trabzon zirveye göz dikti, Eku-
ban’dan sevgilerle”; Karadeniz Gazetesi,
“Karagümrük’ü yakan Ganalı yıldız dün de
Göztepe karşısında golünü attı, 3 puanı ge-
tirdi, Ekuban’sın sen çok cansın”; Sonnokta
Gazetesi, “Trabzonspor, 2021 yılının mutlu-
luk aşısını buldu; Ekuban’silin”; Kuzey
Ekspres Gazetesi, “1 ay önce küme
düşme hattına yakındı bu takım, şimdi
zirveye korku salıyor; ciddi ciddi zirve
yarışındayız” başlıklarını kullandı.
DHA
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Ligde fırtına gibi esen ve son dört maçını
kazanarak geçen hafta liderliğe yükse-
len siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor

maçıyla üst üste 5'inci galibiyetini aldı. Ser-
gen Yalçın'ın öğrencileri, bu 5 maçta kale-
sini de kapatarak hiç gol yemedi ve söz
konusu karşılaşmaları rakip ağları toplam
16 kez sarsarak kazandı. Bir haftayı bay
geçen Beşiktaş, dün attığı 6 golle 16'ncı
maçlar itibarıyla 37 gole ulaşarak şampiyon
olduğu 2015-2016 sezonunu da yakaladı.
Siyah-beyazlılar ayrıca 2003-2004 sezo-
nunda da 16'ncı haftayı 37 golle geçmişti.
Beşiktaş'ın 16'ncı maçlar baz alındığında en
çok gol kaydettiği sezon ise 42 golle 2001-
2002 sezonu oldu.

Sergen Yalçın ilaç gibi geldi

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçında en çok
dikkat çeken 2 oyuncu Cyle Larin ve Oğuz-
han Özyakup oldu. İki sezon önce MLS ekibi
Orlando City'den 1.8 milyon Dolar ödenerek

transfer edilen ve Amerika'da aldığı ücret ile
Beşiktaş'ta aldığı ücret arasındaki devasa
farktan dolayı sürekli eleştiri haberlerine
konu olan Larin, bu sezonun başında da ki-
ralık gönderilmek istenmişti. Ancak; transfer
şartlarının oluşmaması ve santrfor alınama-
yışı nedeniyle biraz da mecburiyetten kalan
Larin, attığı gollerle hem krallık yarışında
zirveye oturdu hem de Beşiktaş camiasının
güvenini kazandı. Rizespor'a attığı 4 golle
kariyerinde de güzel bir sıçrama yapan Ka-
nadalı forvet, 15 lig maçında hem de penal-
tısız 10 gol atıp 2 de asiste imza attı. UEFA
Şampiyonlar Ligi elemesi ve Ziraat Türkiye
Kupası'nda da 1'er gol kaydeden Larin, bu
sezonki tüm maçlarda 12 gol ve 2 asistlik
müthiş bir performans sergiledi.

Oğuzhan da oynamaya başladı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın performansını
artırmaya başladığı bir diğer futbolcu ise
Oğuzhan Özyakup oldu. Siyah-beyazlıların

şampiyon olduğu 2015-2016 ve 2016-2017
sezonlarında takımın en önemli futbolcula-
rından biri olan ve adı Avrupa'nın önemli ku-
lüpleriyle anılan Oğuzhan, sonrasında büyük
bir çöküşün içine girmiş ve 3 sezon adeta
ortalıkta görünmemişti. Geçen sezonun
ikinci yarısında Hollanda ekibi Feyenoord'a
kiralık gönderilen Oğuzhan, bu sezona da iyi
başlayamadı. Görev aldığı 7 maçta gol ve
asist katkısı yapamayan Oğuzhan, Sergen
Yalçın'ın sürekli ilgi ve desteğiyle kendine
gelmeye başladı. Oynadığı son 3 maçta 2
gol ve 2 asistlik skor katkısı yapan Oğuzhan,
gelecek haftalar için tecrübeli teknik adamın
en çok güveneceği isimlerden biri olacak.

İlk hedef Mandzukic

Beşiktaş, liderliğin mutluluğunu yaşarken bir
yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğ-
rultusunda 1 santrfor ve 1 stoper almak is-
teyen siyah beyazlılar ilk olarak herhangi bir

takımda oynamayan dünyaca ünlü Hırvat
golcü Mario Mandzukic ile temasa geçerek
resmi teklifini iletti ve cevabı beklemeye
geçti. Sergen Yalçın'ın da resmen açıkladığı
Mandzukic'in transferi için yabancı konten-
janında yer açması gereken Beşiktaş'ta,
Ajdin Hasic'in yeniden kiralanması gün-
demde. Ancak; Tyler Boyd'un da takıma geri
döndürülmesini isteyen Sergen Yalçın'ın bu
isteğinin gerçekleşebilmesi için mevcut kad-
rodan bir futbolcunun daha gönderilmesi
gerekiyor. Gönderilecekler arasında akla
gelen ilk isim, bu sezon hemen hemen hiç
oynamayan Adem Ljajic. Ljajic'in kiralık
veya satılık olarak kendine takım bulması is-
tenecek ve takımda yer açılacak. Takımdan
ayrılması söz konusu olan Lens, Mirin ve
Douglas'ın durumuna göre de stoper trans-
feri şekillendirilecek. Stoper transferinin de
yabancı olması halinde A takımdan Ljajic ve
Hasic haricinde sürpriz bir ismin üstü 
çizilecek. DHA

KARTAL UCUYOR

Beşiktaş, Süper Ligin 17'nci haftasında sahasında Çaykur 
Rizespor'u 6-0 gibi farklı bir skorla yenerek gövde gösterisi yaptı

Fırtına zirve hesabı yapıyor
Trabzonspor, önce deplasmanda Fatih Karagümrük’ü ardından evinde konuk ettiği
Göztepe’yi mağlup ederek tırmanışa geçerken, yeniden zirve hesapları yapmaya başladı

Galibiyet
sevinci
Misli.com 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mü-
cadele veren İnegölspor, deplasmanda
karşılaştığı Hacettepe Spor’u 2-1
yenerek, devreyi galibiyetle kapadı

Bu sonucun ardından 14’üncü basamağa yükselen
Bursa temsilcisi, puanını da 14 yaptı. Son haftalar-
daki yükselişini Ankara deplasmanında da sürdüren
İnegölspor, böylelikle üst üste ikinci deplasman gali-
biyetini elde etti. Karşılaşmayı değerlendiren İne-
gölspor Başkanı Kani Ademoğlu, teknik heyet ve
oyuncuları tebrik etti. “Giden gelen bir maç” oldu-
ğunu kaydeden Başkan Ademoğlu, “İlk yarı rakip
10 kişi kalmıştı ve ilk yarı çok rahat 2-0, 3-0 olacak
bir maçtı. İkinci yarıda kardeşimizin bireysel hata-
sından dolayı penaltı oldu ve 1-0 geriye düştük. 1-
0’dan maçı döndürmek de güzel oldu.
Kardeşlerimiz iyi mücadele etti. Daha farklı da ola-
bilirdi. Haftaya erteleme maçında karşılaşacağımız
Ankara Demir maçına bakacağız. İnşallah oradan
puan veya puanlar alıp, yukarı çıkmak istiyoruz.
Biraz daha yukarı çıkmak istiyoruz. Alper başkanı-
mız maçın ardından arayarak topçu kardeşlerimizi
tebrik etti. Alper başkanımıza, Alinur başkanımıza,
STK’larımıza, yanımızda olan taraftarlarımıza, bizi
gerçekten samimiyetiyle eleştiren taraftarlarımızın
hepsine hediye olsun. İnşallah yavaş yavaş iyi yer-
lere geleceğiz” dedi.

Bizim bir uğurumuz var

Mücadele için yolculuğa çıkmadan önce bütün per-
sonelin kendilerini uğurlamaya geldiğini belirten
takım antrenörü Özgür Şahin ise maçı tam da bu
anda kazandıklarını vurguladı. Yolculuktan itibaren
galibiyete inandıklarını söyleyen Şahin, “Maçın
hemen başında rakip takım 10 kişi kaldı. Bu biraz
bizde panik havası yarattı. ‘Rakip 10 kişi kaldı
hemen gol atalım’ düşüncesine girdik. Tabii biraz
daha sakin olmamız gerekiyordu. Topu biraz daha
fazla çevirmemiz gerekiyordu. Hızlı oyun oynama-
mız gerekiyordu. Bunu ilk devrede yaptığımızı söy-
leyemeyiz. 1-2 tane pozisyonumuz vardı. Onları da
golle sonuçlandıramadık. Tabii gol gelmeyince raki-
bin direnci artıyor. Hakemin bakış açısı, tercihleri
biraz farklı oldu. Devrede oyuncularımızı bu konu-
larda uyardık. ‘Rakip 10 kişi olabilir ama biz 11’e 11
devam edelim eksik kalmayalım’ diyerek biraz daha
hızlı oynarsak maçı çevireceğimizi söyledik çocuk-
lara. İkinci yarının hemen başında bizim penaltıyla
beraber 10 kişi kalmamız, rakibin öne geçmesi bak-
tığımız zaman en kötü senaryolardan ikincisi oldu.
Ama sporcu grubumuz bırakmadılar, pes etmediler”
diye konuştu.  DHA

Ege takımı şaha kalktıEge takımı şaha kalktıEge takımı şaha kalktıEge takımı şaha kalktıEge takımı şaha kalktıEge takımı şaha kalktıEge takımı şaha kalktıEge takımı şaha kalktı
MiSli.coM 2'nci Lig

Kırmızı Grup'ta Ege der-
bisinde zirve mücadelesi

veren Turgutluspor'u evinde
4-1 yenen Bodrumspor müt-

hiş bir çıkış yakaladı. Teknik
Direktör Tahsin Tam yöneti-

minde son 11 maçta sadece 1 ye-
nilgi alan

yeşil-beyazlılar,
düşme hattından

gelip Play-Off yarı-
şına ortak oldu. Bu

süreçte sadece Kırşe-
hir Belediyespor'a 3-0

kaybeden Ege ekibi, Sa-
karyaspor, Karacabey Be-

lediyespor, Mamak FK,
Pendikspor, Baybur İl Özel

İdare, Karabükspor ve Turgut-
luspor'u yendi. Sivas Belediyes-

por, Elazığspor ve Serik
Belediyespor'la berabere kalan

Bodrumspor, 29 puanla ilk devreyi 7'nci sırada tamam-
ladı. Play-Off'a göz kırpan Bodrumspor'da Tahsin Tam
çıkışlarının ikinci yarıda da süreceğini dile getirdi. İyi bir
kamp dönemi geçireceklerini ifade eden Tam, "Oyuncula-
rımı kutluyorum. Zorlu bir ilk yarı geçirdik. Kritik maçları
kazanmasını bildik. İkinci devrede de kaldığımız yerden
devam edip takımımızı hak ettiği yere getireceğiz" açıkla-
masını yaptı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Av-
rupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 5'inci
Grup maçında Polonya’ya 29-24 yenildi.
Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki karşı-
laşmanın ilk yarısında karşılıklı sayılarla
başlayan milliler, son dakikalarda sayı üre-
temeyince ilk devreyi 12-15 geride tamam-
ladı. İkinci devrede Polonya’nın iyi
savunmasıyla bitime 8 dakika kala milliler 5
sayı geriye düştü. İyi oyununu sürdüren Po-
lonya sahadan 29-24 galip ayrıldı.

Hentbol bizi sarmadı

Ege takımı şaha kalktı
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t RT 1’in sevilen dizisi Payitaht
'Abdülhamid' yayınlandığı ilk
günden itibaren izleyiciyi ekran

başına kilitlemeye devam ediyor. Be-
yoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız, Beyoğlu Belediyesi Sinema
Akademisi öğrencileriyle birlikte İz-
mit’te çekimleri devam eden dizinin
setini ziyaret etti. Dizi setini gezen
Başkan Yıldız oyuncularla ve teknik
ekiple sohbet etti. Dizinin, Türk mille-
tinin şanlı tarihinin yeni nesillere akta-

rılmasında önemli bir rol oynadığını
belirten Başkan Yıldız, başarılarından
dolayı oyuncuları ve teknik ekibi tebrik
etti. Oyunculara Beyoğlu hatırası ola-
rak Galata Kulesi’nin bir maketini de
hediye eden Başkan Yıldız başarıları-
nın devamını diledi.

Setteki çalışmayı görsünler

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız, diziyi severek takip ettiklerini
belirterek, “Beyoğlu Belediyesi’nin 6.

Daire olarak kurulmasını ve kurum-
sallaşmasını sağlayan Abdülhamid
Han’ı rahmetle anıyoruz. Bugün de
Beyoğlu Belediyesi Akademi Beyoğlu
Sinema Akademisi öğrencileriyle bir-
likte Payitaht 'Abdülhamid' dizisinin
setine gelmiş bulunuyoruz. İstiyoruz
ki öğrencilerimiz hem oyuncuları hem
de setteki çalışmaların işleyişini göre-
bilsinler. Abdülhamid Han karakterini
oynayan Bülent Beyi, Tahsin Paşa’yı
oynayan Bahadır Beyi ve tüm oyun-

cuları, teknik ekibi tebrik
ediyoruz.”dedi. Dizinin başrol oyun-
cusu Bülent İnal da ziyaretten büyük
bir memnuniyet duyduklarını ifade
ederek, “Başkanımızla birkaç yıl önce
tanışmıştık. Dizinin ilk bölüm galasını
da bize Beyoğlu’nda kendileri yaptılar.
Sağ olsunlar bize her zaman destek
oluyorlar, yanımızda oluyorlar. Be-
yoğlu Belediyesi’ne ve sayın başkanı-
mıza çok teşekkür ediyoruz. Herkese
sevgiler, selamlar” şeklinde konuştu.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan yapımına tüm hızıyla devam edi-
len Cerrahpaşa Kütüphanesi’ndeki inşa çalışmalarını yerinde inceledi.
500 metrekarelik bir alanda hizmet verecek olan kütüphanenin, çevre-
siyle bütünlük oluşturması amacıyla bin 600 metrekarelik bir peyzaj
alanı da olacak. Kentle bütünleşik, gece ve gündüz yaşayan yeni bir
kamusal alanın ilçeye kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

BeledIye BaSkanI
padISahla gOrUStU!
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Belediyesi Sinema Akademisi öğrencileriyle birlikte TRT 1’in
sevilen dizisi Payitaht 'Abdülhamid'in setini ziyaret ederek oyunculara ve teknik ekibe başarılarının devamını diledi

Basaksehir mama dağıttı
Başakşehir Belediyesi, Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde sokak hayvanlarını aç ve susuz 
bırakmıyor. Başakşehirli gönüllülerle birlikte Bahçeşehir, Kayaşehir, Fenertepe ve Başak mahallelerinde mama dağıtımı yapılıyor
Başakşehir Belediyesi, sokak
hayvanlarına yönelik çalışmalarına
aralıksız devam ediyor. Hafta son-
ları uygulanan sokağa çıkma yasak-
ları nedeniyle beslenme imkanları
azalan sevimli dostlarımızın imda-
dına yetişen Başakşehir Belediyesi, 4
gönüllü hayvanseverle birlikte Kaya-
şehir, Bahçeşehir, Fenertepe, Başak
Mahallelerinde sokak hayvanları
için mama dağıtımı yaptı. Hayvan-
severlere de mama desteğinde bulu-
nan Başakşehir Belediyesi, 32
besleme odak noktasında günlük
250 kilogram rutin olarak besleme
faaliyetlerini sürdürüyor. Salgının
çalışmalarını aksatmadığını belirten
Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Veteriner
Hizmetleri Şefliği, Başakşehirlilerin
sokak hayvanlarının beslenmesi ile
ter türlü tedavi ve bakımları konu-
sunda Başakşehir Belediyesi’ne 444
0 669 numaralı Çağrı Merkezi veya
sosyal medya hesapları üzerinden
ulaşabileceklerini hatırlattı. Ayrıca

sokağa çıkma kurallarına riayet
etmek şartıyla duyarlı Başakşehirli-
lerden evlerinin önlerine sevimli
dostlarımız için birer kap mama ve
su bırakmalarını da 
rica ettiler.

Yasaklarda da destek veriyor

Bahçeşehir’de oturan gönüllü Derya
Barutçu, “Yaklaşık 6 yıldır burada
sokak hayvanlarına arazi beslemesi
yapıyorum. Özellikle pandemi nede-
niyle restoranların kapandığı ve in-
sanların sokağa çıkmadığı günlerde
herkesin elinden geldiğince evindeki
bir kap mamayı kapısının önüne
koymasını bekliyoruz. Biz, yılın 365
günü sokakta besleme yapıyoruz.
Belediyenin de desteğini alarak yap-
tığımız zamanlar çok oluyor. Yasak-
ların olduğu bugün de geldiler.
Herkesin elinden geldiğince hayvan-
ları beslemesini, şiddet göstermeme-
sini istiyoruz.” diye konuştu.
ÖMER FARUK ARPACIK

Gaziosmanpaşa Belediyesi,
hizmeti vatandaşın ayağına
götüren e-Belediye internet
sayfasına e-devlet kolaylığı ge-
tirdi. Vatandaşlar, e-devlet şif-
resi ile sisteme giriş yapıp,
tüm işlemlerini evlerinden çık-
madan kolayca gerçekleştire-
biliyor. Gaziosmanpaşa
Belediyesi, koronavirüs tedbir-
leri kapsamında vatandaşların
belediye ile olan işlemlerini
evlerinden çıkmadan gerçek-
leştirebilmeleri adına e-Bele-
diye internet sayfasında bir
kolaylığa daha imza attı. Bu
kapsamda vatandaşlar, e-Be-
lediye sistemine e-devlet şif-
resi ile giriş yapıp, tüm
işlemlerini elektronik ortam

üzerinden online olarak ger-
çekleştirebilecek. Vatandaş-
lara, belediyeye gelmeden
işlemlerini daha etkin, pratik
ve hızlı biçimde internet üze-
rinden yapabilmesine olanak
sağlayan e-Belediye sayfası,
birçok hizmeti beraberinde
sunuyor. Gaziosmanpaşalılar,
e-Belediye internet sayfasın-
dan vergi borcunu sorgulama,
yapılandırma ve ödeme yapa-
biliyor. İmar ve işyeri ruhsat
başvuruları, sokak rayiçleri,
çevre ve temizlik tarifeleri,
bilgi ve belge sorgulama, di-
lekçelerinin cevabını görüntü-
leme gibi birçok işlem
e-Belediye üzerinden kolayca
gerçekleştirebiliyor.

Büyükçekmece Belediyesi, Av-
rupa kentlerinde uygulanan
modern çöp konteyner siste-
mini Büyükçekmece’de hayata
geçiriyor. Belediye ekipleri tara-
fından ilçedeki galvaniz çöp
konteynerleri kaldırılarak yerine
3 bin litre kapasiteli ve pedalla
açılan yer üstü çöp konteyner-
leri monte ediliyor. Hem el kul-
lanarak hem de ayakla pedala
basılarak açılan yeni yer üstü
çöp konteynerleri Büyükçek-
mece merkez, Sinanoba, Mi-

maroba, Tepecik, Türkoba ve
Muratçeşme mahallelerine yer-
leştirildi. Yeni pedallı çöp kon-
teynerlerinin ilçedeki tüm
mahallelere yerleştirileceğini
söyleyen Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“Çöp suları artık dışarı sızma-
yacak. Yeni çöp konteynerleri
hem görüntü hem de gürültü
kirliliğini önlüyor. Vatandaşlar
konteynerlere dokunmadan pe-
dala basarak çöplerini atabile-
cek” ifadesini kullandı.

FatIH KutupHanesIne 
KavusuyorKavusuyorKavusuyorKavusuyorKavusuyorKavusuyorKavusuyor

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle beslenme 
imkanları azalan sevimli dostlarımızın imdadına yetişen Başakşehir Bele-
diyesi, 4 gönüllü hayvanseverle birlikte Kayaşehir, Bahçeşehir, Fenertepe,

Başak Mahallelerinde sokak hayvanları için mama dağıtımı yaptı.

BeledIye artIK 
BIr tIKla evde!

KirliliKle mücadele!

Koş Harington Koş

Yağmur suyu için çalışma
Kış ayının gelmesi ile birlikte araç ve yaya tra-
fiğini önemli ölçüde etkileyen cadde ve sokak-
lardaki yağmur suyu kanal ve mazgalların
temizliğine yönelik çalışmalar yoğunlaştı.
Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Altyapı Şefliği’nde görevli ekipler, yağmur
suyu kanallarının temizliği için gün boyunca
yağmur suyu kanal açma aracı ile temizlik ça-
lışmalarını sürdürüyor. Altyapı Şefliği’nde
görev yapan Nurullah Eren, “Yaz dönemle-
rinde yağmur suyu kanalları ve mazgalların
temizliğine yönelik çalışmalarımızı zaten ger-

çekleştiriyorduk. Ümraniye’deki tüm mahalle-
lerde bu çalışmalarımız rutin bir şekilde sürü-
yordu. Ancak kış ayının gelmesi ile birlikte bu
çalışmalarımız daha da yoğunlaştı. Gerek
bizim tespitlerimiz gerekse vatandaşlardan
gelen talepler doğrultusunda bu çalışmaları-
mız devam ediyor. Yağmur suyu hatlarında sı-
kıntı olduğunda vidanjörle anında müdahale
ediyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla
cadde ve sokaklardaki olası su baskınlarını
önlediğimiz gibi trafiğin de aksamasının
önüne geçiyoruz” şeklinde konuştu.

Uzun zamandır basına
yansımayan oyuncu Kit
Harington, önceki gün
İngiltere'nin başkenti
Londra'da sabah koşusu
yaparken görüntülendi.
Koronavirüs salgını nede-
niyle üçüncü kez karanti-
naya giren İngiltere'de
açık havada spor yapmak
yasak kapsamında yer al-
mıyor. Formunu koru-
mayı ihmal etmeyen ve
bu durumu fırsata çeviren
34 yaşındaki oyuncu, ko-
şusunu tamamladıktan
sonra evinin yolunu tuttu.


