
Sağlık Bakanlığı Görevden
Yükselme ve Unvan Değişik-

liği Sınavı sonrası yapılan mülakat-
lar çok sayıda kişinin mağduriyet
yaşamasına neden oldu. Yazılı sı-
navdan 80'in üzerinde puan alan
çok sayıda sağlıkçı, mülakatta
branşlarıyla alakasız sorulara
maruz kalarak düşük puanlar al-
dıklarını ve safdışı bırakıldıklarını
söyledi. Damga'ya konuşan
SAHİM-SEN Başkanı Özlem
Akarken, “Ortaya büyük bir haksız-
lık var” ifadelerini kullandı. I SAYFA 8
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BÜYÜK BİR HAKSIZLIK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

BAK SEN ŞU UYANIKLARA

Açıklama net 
yorum gereksiz!

Silivri Belediye Meclisi Aralık
ayı meclis toplantısında ko-

nuşan Belediye Başkanı Volkan 
Yılmaz, Kırsal Mahalle Yasası'nı
yetersiz bulan CHP Grubu'na ses-
lenerek “Silivri’deki 9 köy ve İstan-
bul’daki 33 köyün iki yıldır
fazladan ödediği su faturalarını ge-

riye dönük köylüye,
çiftçiye, hayvancıya
iade edelim var 
mısınız? Bunun 
siyasetini de yap-
mayalım. İBB 
Grubu'nuzda bunu
savunabilecek misi-
niz?” diye sordu. 
I SAYFA 4
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CHP’LİLERE SESLENDİ

Paralarını iade 
edelim var mısınız?

İKİZ PLAKALI
TİCARİ TAKSİ!

FATİH TERİM
hastaneye
kaldırıldı

Yol yapıyoruz diye
hafriyat döküyorlar!

Nefes kesen tatbikat

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik
Öztrak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray

Aydın'ın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili açıklamasına ilişkin,
''Genel başkanımızın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı
adayı hakkındaki görüşleri artık kamuoyuna mal olmuş-
tur. Bunların üzerine yorum yapmak gereksizdir.
Genel başkanımızın açıklamaları nettir" dedi. I SAYFA 7

Şarkıcı Sıla, sosyal
medya hesabından

organ bağışı yaptığını
duyurdu. 41 yaşın-

daki şarkıcı, “Beşik-
taş İlçe Sağlık
Müdürlüğü’nden
biraz önce çıktım.
Belki bir gün bi-
rine hayat veririm
umuduyla organ

bağışımı yap-
tım. Vesile 
olduğun 
için çok 
teşekkür
ederim
Ece. 
Başında
durduğun,

peşinden
koştuğun
amaç öyle
yüce ki Ece
Dağıstan…
İsteyen kimse
kendini tut-
masın” açıkla-
masını yaptı.
I SAYFA 13
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Emekli maaşıyla geçinen 66 yaşındaki
Aziz Ekinci'nin savcılığa verdiği suç

duyurusu dilekçesinde, özel bir bankadan
toplamda 18 bin lira kredi çektiğini belirte-
rek, “Bankaya faiziyle birlikte 23 bin lira
olan borcumu ödedim. Elimde ödemeye
ilişkin dekontlar var” dedi. 4 Kasım 2020 ta-
rihinde banka çalışanlarının kendisini Üm-

raniye'de bulunan şubeye çağırdığını kayde-
den Ekinci, banka çalışanı Ö.A.'nın "Sen hiç
ödeme yapmadın" cevabıyla karşılaştı.
Ekinci, ne olduğunu anlamayarak kendisin-
den parmak izi alındığını ve banka önüne
çıkarıldığını belirtti. Ekinci, banka kartının
iptal olması üzerine kendisi adına 74 bin lira
kredi çekildiğini öğrendi. I SAYFA 9
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PARMAK İZİMİ ALIP BENİ DOLANDIRDILAR

İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylı-
ğını değerlendirirken "Kimler aday olmayı düşünüyorsa
bu şartları göze alarak temel ilkemize kabul sağlayarak
bu yola çıkmalılar. Kazanamama ihtimali olan birinin
uygun olmayacağını söyleyeceğiz, sonuç odaklı düşüne-
ceğiz. Kazanma riski görünen anket ilmiyle belirlenen bir
adayı, İYİ Parti olarak kabul etmiyoruz" dedi. I SAYFA 7
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Volkan Yılmaz

Gaziosmanpaşa'da dini ni-
kahlı eşi tarafından silahla

rehin alınıp İçişleri Bakanlığının
Kadın Destek Uygulamasından
(KADES) yardım isteyince özel
hareket ekiplerinin operasyonuyla
kurtarılan Ayşegül Geçim, yaşadığı

dehşet anlarını an-
lattı. Geçim, “O
cani, bana bu dün-
yada cehennemi ya-
şattı. Kimse sessiz
kalmasın. Ben kal-
dım, ben hep 
sustum. Artık 
susmayacağım. ”
dedi. I SAYFA 3

Ataşehir Belediyesi ve Türkiye
Kadın Dernekleri Federasyonu

arasında, şiddete uğrayan kadınlara des-
tek olmak ve federasyon bünyesinde hiz-
met veren “Aile İçi Şiddet Acil Yardım
Hattı”nı Ataşehir’de yaygınlaştırmak
üzere bir protokol imzalandı. I SAYFA 4
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BU SESE KULAK VERİN

Hiç kimse şiddete
sessiz kalmasın!

Şiddete karşı
yardım hattı

Ayşegül Geçim

AYDIN’DAN KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI KORAY AYDIN’A CEVAP ORGANLARINI 
BAĞIŞLADI
ç

YIL: 17      SAYI: 5182      FİYAT: 75 Krş 8 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA

Beylikdüzü Belediyesi aralık
ayı meclis toplantısının 1.

birleşimi, Beylikdüzü Atatürk Kül-
tür ve Sanat Merkezi’nde gerçek-
leşti. Gündem maddelerine
geçilmeden önce önerge veren
MHP Meclis Üyesi Tuncay Kaan,
Meclis'te grubu bulunan siyasi par-
tilere belediye tarafından birer tane
binek araç tahsis edilmesini istedi.

Doğan ayrıca belediyeden her ay
120 litre yakıt talep etti. Önerge oy
birliğiyle gündeme alındı. Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Bu önergeyi Başkanlık Maka-
mı'na havale edelim. Arkadaşlar
üzerinde çalışsın. Bir sonraki ay
Meclis'e gelsin. Meclis'te temsiliyet
oranında farklılıklar var. Orada da
adalet sağlanması lazım” dedi. 

ç
ARKADAŞLAR ÜZERİNDE ÇALIŞSIN

Destek Hizmetleri Müdür-
lüğü'nün araçlarının meclis

üyelerinin emrinde olduğunu belir-
ten Çalık, “İsteyen istediği zaman

kullanabilir” diye konuştu.
Çalık'ın bu açıklamasının
ardından MHP'li Kaan
önergesini geri çekmek is-
tedi. Başkan Çalık ise
“Hayır geri çekmeyin bir
değerlendirelim” diye

görüş belirtti. Önerge hakkında söz
alan AK Parti Grup Başkanvekili
Tahir Abuş ise “Biz AK Parti
Grubu olarak araç tahsisi istemiyo-
ruz. İsteyen alabilir. Belediyeye eks-
tra bir araç yükü getirilmesinden
yana değiliz” dedi. Daha sonra
önerge oylamaya sunuldu. AK
Parti Grubu'nun ret oyu verdiği
önerge oy çokluğu ile Başkanlık
Makamı'na havale edildi. I SAYFA 5
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AK PARTİ OLARAK ARAÇ İSTEMİYORUZ

Beylikdüzü Belediye Meclisi aralık ayı ilk oturu-
munda MHP Grubu ilginç bir önerge verdi. MHP 
Meclis Üyesi Tuncay Kaan, Meclis'te grubu bulunan
siyasi partilere belediye tarafından birer tane binek
araç ve aylık 120 lt yakıt verilmesini istedi. Önerge 
oy çokluğu ile Başkanlık Makamı'na havale edilirken 
AK Parti Grup Başkanvekili Tahir Abuş, “Biz araç 
tahsisi yapılmasını istemiyoruz” açıklamasını yaptı
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CUMHUR İTTİFAKI BİLEŞENLERİ ARAÇ TAHSİSİ KONUSUNDA TERS DÜŞTÜ

ÖNERGEYİ 
GERİ ÇEKEBİLİRİM
MHP Meclis Üyesi Tuncay Kaan, Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık'ın Destek Hizmetleri Müdürlü-
ğü'nün araçlarının meclis üyelerinin hizmetinde oldu-
ğunu açıklamasının ardından önergesini geri çekmek
istedi. Çalık ise Başkanlık Makamı'na havalesini oyladı. HABER

BARIŞ KIŞ
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İstanbul Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğü'ne bağlı

sivil trafik ekipleri, Tarlabaşı Bul-
varı'nda taksilere yönelik denetim
gerçekleştirdi. Denetimler sıra-
sında durdurulan 34 TCD 83
plakalı aracın şase numarası sor-
gulandı. Sorgulamada aracın
gerçek plakasının 59 T 4550 ol-
duğu ve 'İkiz plaka' yapılarak
taksi olarak çalıştırıldığı tespit
edildi. Araç sürücüsü Şükrü
D.'ye toplam 20 bin 209 lira cezai
işlem uygulandı. Korsan taksici-
lik yapıldığı tespit edilen araç ise
60 gün trafikten menedildi. 
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Galatasaray Teknik Direk-
törü Fatih Terim takımla

birlikte katıldığı öğlen antrenma-
nının ardından şiddetli bel ağrısı
yaşamaya başladı. 68 yaşındaki
teknik adam ağrıları geçmeyince
kontrol amaçlı hastaneye götü-
rüldü. Terim’in bel fıtığı nede-
niyle hastanede tedavi altına
alındığı öğrenildi. Genel duru-
munun iyi ol-
duğu belirtilen
Terim için sarı
kırmızılı taraftar-
lar sosyal med-
yada geçmiş
olsun mesajları
paylaşarak hoca-
larına büyük des-
tek gönderdi.
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BüyükçekmeceKaraağaç ve Çakmaklı
mahallelerinde yeni açılan yola dökülen

hafriyat ilçe sakinlerinin dikkatini çekti. Bir ma-
halle sakini, yol açılırken döküm yapıldığını belir-
terek, “Bakıldığında yol açılıyor gibi görülüyor.
Ama toprak dökümü yapılarak açılan yollarda
ileride çökme yaşanıyor. Muhakkak Büyükçek-
mece Belediyesi ile İBB vatandaşı ve kamuyounu
bu konuda bilgilendirecektir” açıklamasını yaptı. 
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İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Özel

Harekat Şube Müdürlüğü
eğitimleri yıl sonu tatbikat
programı 452 personelin
katılımıyla gerçekleştirildi.
Polis ekipleri tatbikatlarda
uçağa, gemiye ve metro
hattına operasyonlar 
düzenlendi. I SAYFA 9
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66 yaşındaki emekli 
Aziz Ekinci, özel bir

banka çalışanının kendi-
sinin kimlik bilgilerini ve

parmak izini alarak 74
bin lira kredi çektiğini

iddia etti. Ekinci, “Beni
bunlardan kurtarın" dedi

KURTARIN
BENI!

ç Yeşil alan açıklaması

Ocak ayından itibaren
sezon sonu sözleşmesi bi-

tecek futbolcular hedef transfer
haline gelecek. Süper
Lig'de de bu durum
çok farklı olmaya-
cak. İşte sezon
sonu sözleşmesi
sona erecek o
isimler... I SAYFA 14
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Kartal Belediyesi'nden ya-
pılan açıklamada, “Park ve

Bahçeler Müdürlüğü'nün çalış-
maları ile ilçedeki yeşil alan mik-
tarı son üç yılda 62
bin 356 metrekare
artarken, 18 park
da vatandaşların
hizmetine sunuldu”
denildi. I SAYFA 4
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BURAK
ZİHNİ

ÖZEL HABER

Sayfa 14'te

Sezon sonu
hepsi bedava
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Koray
Aydın

Faik
Öztrak

ÖZEL HABER-ANIL BODUÇ

Mülakatta saf
dışı bırakıldılar!
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Covid sürecinin barındırdığı
bu riskin yanı sıra hastalığı at-
lattıktan sonraki dönem de

yakın takip edilmesi gereken bir süreç ola-
rak karşımıza çıktığını belirten Uz. Dr.
Uzun,  “Diyabet, insülin etkisi ya da sen-
tezindeki yetersizlik nedeniyle ortaya
çıkan kan şekeri yüksekliği ile karakterize,
sürekli tıbbi bakım gerektiren, kronik bir
metabolizma bozukluğudur. Bu hastalığın
tedavisinde amaç, kan şekeri kontrolü
sağlamanın yanı sıra hastalığın akut
komplikasyon riskini azaltmak ve hasta-
ları kronik komplikasyonlardan korumak-
tır. Diyabet hastalarının takibinde
hastanın evde kendi kendine kan şekeri öl-
çümü yapması önemlidir. Bu ölçümler
özellikle insülin tedavisi alan hastalarda,
gebelerde, kan şekeri henüz kontrol altına
alınamamış hastalarda daha sık yapılma-
lıdır. (günde 3-4 kez) Tedavi değişikliği ya-
pılan hastalarda ve araya giren hastalık
(Covid-19) durumlarında evde kan şekeri

ölçüm sıklığı artırılmalıdır. Bu hastalarda
hem hiperglisemi (kan şekeri yüksekliği)
hem hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü)
sıklığı artmıştır. Evde kan şekeri ölçümleri
bu komplikasyonların önüne geçilebilmesi
ve tedavinin optimize edilebilmesi açısın-
dan faydalıdır” dedi
Düzenli kontrol şart

Kan basıncı için ideal değerler büyük tan-
siyon 120 mmHg, küçük tansiyonun ise
80 mmHg civarında olması gerektiğini be-
lirten Uzun, “Üst üste iki gün ve iki kez
yapılan ölçümlerde büyük tansiyonun 140
mm Hg ve üzerinde ya da küçük tansiyo-
nun 90 mm Hg ve üzerinde olmasına hi-
pertansiyon (yüksek tansiyon) adı
verilmektedir. Hipertansiyonu yani yüksek
tansiyonu olan hastalarda Covid-19 en-
feksiyonunun daha ağır seyretme riski bu-
lunmaktadır. Örneğin Covid-19
enfeksiyonu seyri sırasında kontrolsüz
tansiyon yükseklikleri ile karşılaşılabil-

mekte-
dir. Tansi-
yon
yüksekliği ge-
nelde hastalarda
herhangi bir kompli-
kasyona sebep olmadığın-
dan kendi kendine fark edilmesi
zordur. Bu nedenle her yaştan sağlıklı bi-
reylerin dahi düzenli olarak kan basıncı
ölçümlerini takip etmesi, yüksek tansiyo-
nun kontrolünü kolaylaştırmaktadır.
Çünkü uzun süre hipertansiyon sorunu
yaşayan ve daha sonra kan basıncı düşü-
rülüp tedavi edilen kişiler bile damar has-
talıkları riski taşımaktadır. Günün çoğu
saatinde tansiyon normal seviyelerde tu-
tulsa da ara sıra artan kan basıncının da-
marlarda meydana getirdiği zararı telafi
etmek mümkün değildir. Bu nedenle
günün farklı zamanlarında tansiyonun öl-
çülmesi ve izlenmesi önemlidir” 
diye konuştu.

ENFEKSIYON KANSER
RISKINI ARTIRIYOR!
I ARC Küresel Kanser Gözlemevi'nin

online olarak erişilebilen GLOBO-
CAN sitesinde 2020 yılında paylaşı-

lan verilere göre 185 ülkede 36 farklı
kanser türü, kansere bağlı 19,3 milyon yeni
vaka ve 10 milyon ölüm bildirilmiştir. Her
geçen yıl artan küresel kanser yükü pek
çok etkene bağlı olsa da ilginç olan mikro-
organizmaların da farklı mekanizmalarla
kanser sebepleri arasında yer almasıdır.
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Mik-
robiyolog Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada Alver,
“Virüsler ve bakteriler başta olmak üzere
parazitlerin de dahil olduğu mikroorganiz-
malar, kanser oluşumunu tetikleyici genle-
rin (onkogenler) salınımını arttırarak ve
kronik enfeksiyonlarla birlikte hastanın ba-
ğışıklık sistemini düşürerek ya da enfekte
ettiği bireyin hücrelerinde mutasyona
neden olarak kansere neden olabilirler. Bu
durum her enfekte hastanın kansere yaka-
lanacağı anlamına gelmese de kronik en-
feksiyon yaşayanlar ve bağışıklık sistemi
düşük bireyler risk altındadırlar” dedi.

Helicobacter pylori’dir

Vücutta çeşitli bölgesindeki hücrelerin aşırı
ve kontrolsüz çoğalması olarak tanımla-
nan kansere neden olan etkenler arasında
mikroorganizmaların da önemli bir yer
tuttuğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi İpek
Ada Alver, “Hepatit B (HBV) ve Hepatit C
(HCV) virüsleri karaciğer kanserine neden
olurken, İnsan T-hücresi lenfotropik virüsü
1 (HTLV-1) lösemi ve lenfomaya, İnsan
Papilloma Virüsü (HPV) ağzı ve rahim
ağzı kanserine, Epstein-Barr Virüsü (EBS)
lenfoma, mide ve yutak kanserlerine, Ka-
posi Sarkomu İlişkili Herpesvirüsü
(KSHV) lenf ve kan damarlarını kapsayan
kansere ve Merkel Hücre Polyomavirüsü
(MCPV) cilt kanserine neden olur. Bunlar,
virüslerin neden olduğu kanser türlerinden
sadece birkaçına örnek olsa da özellikle
rahimağzı kanseri, lenfoma ve lösemiye
bağlı ölümlerin ilk sırada yer aldığı unutul-
mamalıdır. Virüslerin yanında kansere
neden olan bakteriler de bulunmaktadır 
ve bunlardan en önemlisi mide ve bağırsak
kanserine neden olan Helicobacter
pylori’dir” bilgisini paylaştı.

Parazitlere dikkat

“Diğer yandan cinsel yolla bulaşan ve bel-
soğukluğu hastalığına neden olan Neisse-
ria gonorrhoeae bakterisi de rahim, serviks
ya da prostat kanserine neden olabilmekte
iken Salmonella ve Escherichia coli bakte-
rileri de kolon ve mesane kanserilerine
neden olabilmektedir” diyen İpek Ada
Alver, bakteri ve virüslerin yanında para-
zitlerin de kansere neden olabildiğine dik-
kat çekerek, “Özellikle çiğ et ve iyi
yıkanmamış meyve-sebzeden bulaşan pa-
razitler, insanlarda ömürleri boyunca ya-
şayabilir ve kronik enfeksiyonlara neden
olabilir. Chlamydia trachomatis, serviks ve
rahim ağzı kanserlerine, Schistosoma hae-
matobium ise mesane kanserlerine neden
olurken, bazı parazitik kurtlar da safra ke-
sesi, karaciğer ve pankreas kanserlerinin
oluşumunu tetiklemektedir” diye konuştu.

Virüsler ve bakteriler başta olmak üzere parazitlerin de dahil olduğu mikroorganizmaların kanser oluşumunu tetikleyici genlerin
(onkogenler) salınımını arttırarak ve kronik enfeksiyonlarla birlikte hastanın bağışıklık sistemini düşürdüğünü söyleyen Dr. Öğr.
Üyesi İpek Ada Alver, “Bu durum her enfekte hastanın kansere yakalanacağı anlamına gelmese de kronik enfeksiyon yaşayanlar
ve bağışıklık sistemi düşük bireyler risk altındadırlar. Uzun süren enfeksiyonlar, kansere yakalanma riskini arttırıyor” diye konuştu

Diyabet, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, solunum hastalık-
ları gibi kronik rahatsızlıkları olan kişilerde Covid geçirmek
sağlıklı bireylere göre daha fazla risk taşıyor. Covidin uzun
dönem etkileri halen tam olarak bilinmiyor olsa da, kronik
hastalarda Covid sonrası süreç hayati önem taşıyor. Memorial
Bahçelievler Hastanesi İç Hastanesi Bölümü’nden Uz. Dr. Yusuf
Emre Uzun, kronik hastaların Covid süreci, uzamış Covid sen-
dromu ve düzenli takiplerin önemli hakkında bilgi verdi

ERKEN TANI ÖNEMLİ
Mikroorganizmaların, onkogenlerin
salınımını arttırması, tümör baskıla-
yıcı genlerin ifadesini durdurması,
hücrelerde mutasyon meydana getir-
mesi, bağışıklık sistemini düşürmesi
ve DNA hasar yanıtlarını bozarak
kansere neden oldu-
ğunu belirten Dr. Öğr.
Üyesi İpek Ada Alver,
“Türkiye Kanser İstatis-
tikleri verilerine göre,
kanserli hasta vaka sa-
yısı 233 bin 834 ve kan-
sere bağlı yaşam kaybı
sayısı 126 bin 335 ola-
rak bildirilmiştir. Ölüm
oranları ve görülme sık-

lığı en yüksek ilk 5 kanser türü ise ak-
ciğer kanseri, meme kanseri, kolorek-
tal (kalın bağırsak) kanser, prostat
kanseri ve tiroid kanseri olarak açık-
lanmıştır. Fakat kanser vakalarından
kaçının mikroorganizma kaynaklı ol-

duğu bilinmemektedir.
Kanserin etken kaynağı
bilinirse ve eğer bu durum
mikroorganizma kaynaklı
ise erken tanı ve tedavide
fayda sağlayacağından
kanser-mikroorganizma
etkileşimi üzerine yapılan
araştırmaların arttırılması
gerekmektedir” diyerek
sözlerini noktaladı.
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Turkovac 
daha iyi!

PROF. Dr. Ateş Kara, yerli Covid-19 aşısı
Turkovac'ın geldiği son duruma ilişkin
DHA'ya açıklamada bulundu. Prof. Dr.

Kara, acil kullanım onayı başvurusu yapılan Turko-
vac'ın ön verilerinin çok olumlu olduğunu belirterek,
"Turkovac aşısında ilk elde edilen veriler aşının çok
başarılı olduğunu, hatta diğer inaktif aşıyla karşılaş-
tırmada da belki bir miktar daha iyi olabileceğini
gösteriyor. Ama bunlar daha ön veriler. Bu verilerin
açıklanması, araştırıcıların karar verebileceği ve de-
ğerlendirebileceği bir nokta. Ama verilerden elde
edilen sonuçlar ve özellikle böyle bir başarısının ol-
ması nedeniyle de acil kullanım onayı başvurusu
gerçekleştirildi. Belki o süreç içerisinde de bu veriler
daha net olarak açıklanacaktır. Ama ön veriler iki ta-
raflı olarak şunu gösteriyor; ilk olarak hastalıktan
korumada aşılı olan kişilerin virüsle karşılaştıktan
sonra hastalığı almaları ve pozitifleşmelerine bakıl-
dığında aşı oldukça etkili. 2'nci olarak ise, laboratu-
var sonuçları ile koruyucu antikor düzeyleri ve
virüsü direkt olarak öldüren, virüsü ortadan kaldı-
ran antikor düzeyleriyle ile ilgili olarak baktığımızda
da aşının oldukça etkili olduğunu görüyoruz" dedi.

Hatırlatma dozları geliyor 

Prof. Dr. Kara, yeni varyant 'Omicron'a karşı maske
ve mesafe kurallarına dikkat çekerek, "Kurallara
uyarsak 'Omicron'un önüne geçmiş oluruz, hem de
diğer virüslerin yayılımını azaltmış oluruz. İnaktif
aşıdaki koruma 3-4 ay kadar. mRNA aşılarındaki
koruma 6 ay kadar sürüyor. 6'ncı aydan sonra hatır-
latma dozları geliyor. 3'üncü ve 4'üncü dozdan
sonra hatırlatma dozları geliyor inaktif aşılar için.
Bunu yaptıktan sonra ki verilere ve ön verilere baktı-
ğımızda da 6 ay ile 9 ay kadar korunduğunu görü-
yoruz. İşte bu süreleri dolanlara bir ilave hatırlatma
dozunun daha uygulanması söz konusu. Bu sağlık
çalışanlarında olduğu gibi vatandaşlarımızda da sü-
reler geldiğinde ve veriler ortaya çıktıkça uygulana-
caktır" ifadelerini kullandı.

En etkili koruyucu

Prof. Dr. Kara, bazı Avrupa Birliği ülkelerinde aşı
olmayanlara para cezası uygulanmasını doğru
bulmadığını da belirterek, "Kişisel olarak düşün-
cem bu yönde. Ama aşının yaygınlığını artırmak
için hep beraber kesinlikle çalışmamız gerekiyor.
Çünkü bugün pandemide geldiğimiz noktada aşı
bizim için tek ve en etkili koruyucu. Maske ve me-
safe kurallarına çok sıkı sıkıya uymamız gerektiği-
nin altını çizelim, özellikle mevsim kışa döndüğü
için daha fazla kapalı alanlara girdiğimiz bu 
dönemlerde" şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ bağışıklık sisteminin has-
talıklarla mücadelede etkin rol oy-
nadığını belirten İmmunoloji ve
Alerji Hastalıkları Uzmanı Dr.
Öğr. Üyesi Ömer Akçal, öneri-
lerde bulundu. Akçal, “Bağışıklık
sistemini destekleyen en önemli
besin şüphesiz anne sütüdür”
dedi. Virüs, bakteri, mantar ve pa-
razit gibi mikroorganizmalarla,

bununla beraber tümör hücreleri ile savaşarak vü-
cudun korunmasına katkı sağlayan bağışıklık siste-
minin  güçlendirilmesi için  Biruni Üniversite
Hastanesi İmmunoloji ve Alerji Hastalıkları Uz-
manı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Akçal, tavsiyelerde bu-
lundu. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin tüm doku ve
organlar için olduğu kadar bağışıklık sistemi için de
önemine değinen Akçal, “Bağışıklık sistemini des-
tekleyen en önemli besin şüphesiz anne sütüdür.
Özellikle yaşamın ilk yılında bağışıklığı henüz ol-
gunlaşmamış, antikor üretimi zayıf olan bebeklere
bu eksik olan bağışıklık elemanları anne sütü ile
temin edilir. Anne sütü hem canlı bağışıklık hücre-
leri, bağışıklık antikorları hem de immün modülatör
(bağışıklık düzenleyici) moleküller ihtiva eder. Anne
sütü dışında, bazı besin bileşenleri ise bağışıklık sis-
temimiz ile direkt olarak etkileşime girebilmektedir,
bu da önemli bir detaydır” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim 
Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, acil
kullanım onayı başvurusu yapılan yerli
Covid-19 aşısı Turkovac'ın, ön verilere
göre hastalığa karşı çok etkin oldu-
ğunu söyledi. Kara, "Turkovac aşısında
ilk elde edilen veriler aşının çok başa-
rılı olduğunu hatta diğer inaktif aşıyla
karşılaştırmada da belki bir miktar
daha iyi olabileceğini gösteriyor" dedi

Gruplar şöyle
sıralanıyor:
Kanser
Tip 2 diyabet
Hipertansiyon
Koroner arter hastalığı
Kalp yetmezliği
Kalp kası hastalıkları
Kronik böbrek hastalığı
Kronik Obstrüktif Akciğer
Hastalığı (KOAH)
Obezite

Bağışıklık için
anne sütü şart!
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KarTal'da sürücüsü-
nün kontrolünden
çıkan hafif ticari araç

refüje çarparak takla attı. Araç
metrelerce sürüklenirken çevre-
dekiler yardıma koştu. O anlar
güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza dün saat 22.00 sıralarında

Kartal Sahil Yolu Pendik istika-
metinde meydana geldi. Sürü-
cüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği hafif ticari araç refüje
çarparak takla attı, ardından
kendi etrafında dönerek metre-
lerce sürüklendi.  Kazayı gören-
ler sürücünün yardımına koştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık
ve polis ekipleri sevk edildi. Ka-
zada araç sürücüsü hafif şekilde
yaralanırken, takla atan araç va-
tandaşlar tarafından itilerek dü-
zeltildi. Kaza anı saniye saniye
güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA

Gaziosmanpaşa'da dini nikahlı eşi tarafından silahla rehin alınıp İçişleri
Bakanlığının Kadın Destek Uygulamasından (KADES) yardım isteyince özel
hareket ekiplerinin operasyonuyla kurtarılan Ayşegül Geçim, yaşadığı dehşet
anlarını anlattı. Geçim, “O cani, bana bu dünyada cehennemi yaşattı” dedi

G aziosmanpaşa'da dün sabah saat-
lerinde Yıldıztabya Mahallesi'nde
İsmail Güneş (35), dini nikahlı eşi

Ayşegül Geçim'in (28) kaldığı eve gelip
zorla içeriye girdi. Eşinin saldırısına uğra-
yarak rehin alınan Ayşegül Geçim, telefo-
nunda yüklü olan İçişleri Bakanlığının
Kadın Destek Uygulamasından (KADES)
polis ekiplerine acil yardım çağrısında bu-
lundu. KADES uygulamasındaki çağrıyı
alan polis ekipleri kısa sürede olay yerine
gelip güvenlik önlemi aldı. Özel hareket
polis ekipleri de olayın yaşandığı eve ope-
rasyon düzenledi. İsmail Güneş vurularak
etkisiz hale getirildikten sonra Ayşegül
Geçim kurtarıldı.

Dehşet anlarını anlattı

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Ayşegül
Geçim, "Evimin halini gördünüz, ben o eve
giremem bir daha giremeyeceğim. O cani,
bana bu dünyada cehennemi yaşattı. O
adam en ağır şekilde cezalandırılsın. Bu
zamana kadar bana yaptıklarının bedelini,
tek tek hesabını versin istiyorum. Hiçbir
kadın benim gibi olmasın. Hiçbir kız ço-
cuğu benim gibi olmasın. O öyle adamlar,
öyle insanlar dışarıda yaşamasınlar istiyo-
rum. Günlerce beni dövdü. Günlerce eziyet
etti. Günlerce bana işkence yaptı. En son
kafama silahı dayadı. En son kafama silahı
dayadı. Ben eğer ki, KADES'e basmasay-

dım, polis gelmeseydi, ben şu anda yaşa-
mıyordum. Benim 4 tane evladım var.
Hepsi bir birinden güzel, pırıl pırıl çocuk-
lar. Ben onları kendim karnımda taşıdım.
Her gün 10 kere, 20 kere kalktım, üstlerini
örttüm" dedi. 

Beni lütfen kurtarın

Geçim, "Beni kurtarın, bana yardımcı olun.
Benim gibi birçok kadına da yardımcı
olun. Sesimiz olun. Hiçbir kadın da kork-
masın. KADES'e bassın, polise gitsin, şika-
yetini geri almasın. Tehditlere boyun
eğmesin. Kimse benim yaşadıklarımı yaşa-
masın. Hiçbir kadının hiçbir erkeğin bir in-
sana bunu yapmaya hakkı yok. Kimse
sessiz kalmasın. Ben kaldım, ben hep sus-
tum. Artık susmayacağım. Çocuklarıma
da zarar vermesin diye, onun yüzünden
kuruma aldılar, koruma altına aldılar. Beni
de almak istediler. Ben yaşadığım büyüdü-
ğüm yerden ayrılmak istemedim. Kaçmak
istemedim. Ne kadar saklanabilirim. Onun
gibi insanlar elini kolunu sallayarak dola-
şacak, ama ben giderek kadın sığınma
evinde kalacağım. Kabul etmedim. İyi ki
de etmedim, ölümü göze aldım, etmedim,
onu aldırdım. İnşallah çıkamaz oradan."
diye konuştu. 

İyi hal indirimi kabul edilmesin

Ayşegül Geçim sözlerini şöyle sür-

dürdü: "İyi hal indirimi, kravat indirimi
güzel konuşma indirimi kabul edilme-
sin. Bir kravat takmakla adam olunmu-
yor. O zaman biz de kravat takalım.
Hepimiz kravat takalım, hepimiz bir
şeyler yapalım. Kabul etmiyorum.
Benim 4 tane evladım var, ben onların
annesiyim. Onlara da anne olmak isti-
yorum. Allah'tan başka ecel gelmediği
müddetçe başka biri tarafından öldü-
rülmek istemiyorum. Kıskandım, sev-
dim, aşık oldum seven sevdiğine
kıyamaz. Seven sevdiğini öldürmez, ya-
şatır. Benim psikolojim bozuldu, şu
anda çalışabilecek bir durumda değilim.
Çocuklarım var, evime giremiyorum.
Bu evi buradan taşımam lazım. Ben
yardım istiyorum, destek istiyorum.
Bana yardım etsinler. Ben yeni bir hayat
kurmak istiyorum. Tekrardan çocukla-
rıma bakabilmek istiyorum. En azından
ben iyileşene kadar bir yardıma ihtiya-
cım var. Benim ailem yok, bir gelirim
yok. Allah rızası için yardım istiyorum
çocuklarım için"   Öte yandan, Ayşegül
Geçim'in rehin tutulduğu dehşet evine
DHA ekibi girdi. Evde operasyonun iz-
leri görüntülendi. Yatak odasında İs-
mail Güneş'in özel harekatçılar
tarafından vurulmasıyla oluşan kan ve
mermi izleri de görüntülere yansıdı.
DHA

Önce takla attı sonra sürüklendi Saksı kavgası

eSenyurT'Ta kaldırım işgali
denetimi yapan zabıta ekipleri
ile esnaf arasında saksı tartış-

ması çıktı. Zabıtaların el koymak istediği
saksıları vermemek için direnen esnafla
zabıtaların kavgasını bir vatandaş cep te-
lefonu kamerasıyla kaydetti.  Olay dün
saat 14.00 sıralarında Esenyurt Esenkent
Mahallesi Süleyman Demirel Cadde-
si'ndeki bir kebapçı dükkanı önünde
meydana geldi. İddiaya göre Esenyurt
Belediyesi zabıta ekipleri caddede kaldı-
rım işgallerini denetlediği sırada kebapçı
dükkanının önünde bulunan saksılara
mevzuata aykırı olduğunu gerekçesiyle el
koymak istedi. Saksıları vermemek için
direnen kebapçı çalışanları ile zabıtalar
arasında çıkan tartışma kavgaya dön-
üştü. Zabıta ve esnaf tekme ve yumruk-
larla bir süre kavga ettikten sonra araya
giren vatandaşlar kavganın büyümesine
engel oldu. Kavgaya neden olan saksılar
da dükkanın yan tarafında bulunan boş
bir alana alındı. Esnafla zabıtaların kav-
gasını bir vatandaş cep telefonu kamera-
sıyla kaydetti. 

Kaza yaptılar
sonra kaçtılar

zeyTinburnu'nda seyir ha-
lindeki otomobil henüz bilin-
meyen bir nedenle

sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak
takla attı. Kaza sonrası otomobilde bu-
lunan kişi veya kişiler olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak
için çalışma başlattı. Kaza, Zeytinburnu,
10. Yıl Caddesinde saat 23.30 sırala-
rında meydana geldi. İddiaya göre 34
CTF 363 plakalı otomobili kullanan ve
ismi öğrenilemeyen seyir halindeki sü-
rücü, Topkapı alt geçitte henüz bilinme-
yen bir nedenle direksiyon hakimiyetini
kaybederek orta refüje çarparak takla
attı. Kaza sonrası otomobilde bulunan
kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. Yol-
dan geçen vatandaşlar ise durumu
hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine
haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri kaza
yapan araçta bir süre inceleme yaparken,
polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanma-
ması için yolda önlem aldı. Polis ekipleri
kaza sonrası otomobilin sürücüsünün
olay yerinden kaçtığını tespit etti. Kazaya
karışan otomobil çekici yardımıyla bu-
lunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri
kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma
başlattı.

Tuzla'da bir grup, tarla an-
laşmazlığı yaşadıkları aileden
bir şahsı kıraathanede önce

darp etti ardından silahla yaraladı. Yaşa-
nan korku dolu anlar güvenlik kamera-
sına yansıdı. Olay, 3 Aralık'ta öğle
saatlerinde Tuzla'da meydana geldi. İd-
diaya göre, bir grup şüpheli şahıs, geçti-
ğimiz dönemlerde köydeki tarlalar
yüzünden tartışma yaşadıkları aileden
Mehmet T.'yi vakit geçirdiği kıraatha-
nede yakaladı. İki grup arasında başla-
yan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.
Taraflardan Halis İ. ve beraberinde getir-
diği 8 kişi Mehmet T.'yi muşta ile darp
etmeye başladı. O esnada kahvede bulu-
nan vatandaşlar araya girmek istese de
şüpheli şahıslardan biri yanında taşıdığı
silahı çıkartarak Mehmet T.'yi ateş açtı.
Mehmet T., kanlar içerisinde yer yığılır-
ken saldırganlar hızla olay yerinden
uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok
sayıda polis ekibi sevk edilirken sağlık
ekipleriyse kurşunların hedefi olan Meh-
met T.'yi hastaneye kaldırdı.

Az daha öleceklerdi
Ümraniye Merkez Mahallesi'nde yokuştan çıkan hafriyat kamyonu bir anda durdu. İddialara göre freni boşalan
kamyon arkadan gelen araçlara çarpttı. Üstüne gelen kamyonu gören bir sürücü aracından atladı. Diğer
araçların altında kalmaktan son anda kurdu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Olay, Ümraniye Merkez Mahal-
lesi'nde meydana geldi. Seyir ha-
lindeki plakası öğrenilemeyen

hafriyat kamyonu rampa yukarı çıkarken
aniden durdu. Arkasından seyir halinde olan
34 NP 0293, 34 BMH 496 ve 34 EKD 554
plakalı otomobiller ise dörtlülerini yakan
kamyonun arkasında durdular. Aniden geri
geriye gelmeye başlayan hafriyat kamyonu
üç aracı ezerek durabildi. O sırada bir bak-
kalın önünde park halinde bulunan 34 SC

9127 ile 34 ZN 8085 plakalı otomobiller de
kaza nedeniyle hasar gördü. Bu sırada en ar-
kada bulunan 34 EKD 554 plakalı araç sü-
rücüsü yaşadığı korkuyla kendisini dışarıya
attı. Sürücü üstüne gelen araçların altında
kalmaktan son anda kurtuldu. Olayı gören
Ali Erdoğan, "Büyük bir hafriyat kamyonu
yavaş yavaş geldi buradan. İlerideki köp-
rüde, rampada stop etti galiba ya da freni
boşaldı sanırsam. Arkasındaki araçlarla be-
raber duramadı park halinde olan araçlara

da çarpa çarpa durdu. Bir arkadaşımızda
sanırsam en arkadaki şofördü, kendisini yere
attı, bileğinde ağrı vardı" dedi. Olayda ölen
ya da yaralanan olmazken olayla ilgili soruş-
turma sürüyor. O anlar bir iş yerinin güven-
lik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Rampada duran hafriyat kamyonu bir kaç
saniye sonra geri geri gelmeye başlıyor. O sı-
rada otomobilleri önüne katıyor. Bir kişinin
ise panikle otomobilden atladığı anlar da gü-
venlik kamerasına yansıyor.  DHA

Tacizciye
meydan
dayağı

Emekli polis 
için son görev

Sultangazi'de iddialara göre bir kadına
cinsel organını göstererek taciz eden
yabancı uyruklu kişiyi mahalleli
bayılana kadar dövdü. Şüpheli kendine
geldikten sonra gözaltına alındı

Olay, dün akşam saatlerinde Uğur
Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi.
İddialara göre, köpeğini gezdiren kadın

Pakistan uyruklu K.A. (31) tarafından taciz edildi.
Şüphelinin cinsel organını göstermesiyle kadın
bağırarak çevreden yardım istedi. Sokaktan geçen
2 kişi, kadının yardımına koşarak, şüpheliyi döv-
meye başladı. Çevreden gelenlerin de katılmasıyla
şüpheli kalabalık tarafından bayılana kadar darp
edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekip-
leri, bir süre şüphelinin kendine gelmesini bekledi.
Ardından kendine gelen şüpheli gözaltına alındı.
Mahalle sakinlerinden Orhan Yılmaz, "Ben olayı
görmedim. Bir kız çocuğuna yabancı uyruklu biri
tacizde bulunmuş. Ondan sonra yardım istemiş
sanırım. 2 tane genç delikanlı burada o kişiyi in-
dirdiler. Sonra burası iyice kalabalık oldu. Ya-
bancı memleketten gelip, sen bizim kızlarımızın
namusuna dil uzatırsan böyle olur. 2 tane genç
tesadüfen oradan geçerken olaya müdahale et-
mişler. Daha sonra gelen vurdu, giden vurdu.
Polis gelene kadar dayak yedi. Polis ekipleri alıp
götürdü" dedi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri
sürüyor.  DHA

Tarla kavgası
kanlı bitti

Silivri'de evinde geçirdiği kalp krizi
sonucu hayatını kaybeden emekli polis
memuru İbrahim Yapıcı, (61) son yol-

culuğuna uğurlandı. Piri Mehmet Paşa Ca-
mii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze
namazının ardından tören mangası eşliğinde son
yolculuğuna uğurlanan Yapıcı'nın cenaze töre-
nine Silivri Emniyet Müdürü Cemil Erim, mes-
lektaşları, kamu ve özel kurum yöneticileri ile çok
sayıda vatandaş katıldı.

BU DUNYADA
CEHENNEMI

YASADIM
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Ç ise çise yağan yağmurun sesi sokağa
davet ediyor. Etmese de kimse tuta-
maz. Islanarak yürümeyi seviyorum. 

Öyle lahana gibi giyinerek değil. Başını
örtmeden, rüzgâr yüzünü okşarken, yağmur
tenini ıslatacak. Bu benim tarzım sen nasıl
ıslanırsın bilemem. 

Karanlıkta çıkıp gün ağarana kadar yü-
rümeme, sırılsıklam olmama kim engel 
olabilir. Herkes uykuda, sokaklar ve dahi
yağmur bana kaldı. 

Yürürken, kafamın içindekilerle
tartışıyorum. 

Atama bekleyen öğretmenler, engelliler,
kadro açığı olan sağlıkçılar, anlamsız artan
kiralar, liranın değeri, yurt bekleyen öğren-
ciler gibi bir sürü derdim var. 

Ekim ayında başında aldığım 100 doları

bu başında bozdurunca Türk Lirasının 384
Türk lirası daha erimesine üzüldüm. 

Çalışanlara zam yapacaklar bundan
kaçış yok. Bunu da TÜİK verilerine göre be-
lirlemek istiyorlar. 

İyi de TUİK aylık enflasyonu yüzde 21,
Uzmanı akademisyenler yüzde 

59 diyorlar. 
Çarşı da pazarda ise yüzde 65’inde üze-

rinde olduğu millet yaşayarak hissediyor.
Hangisi doğru diye sorduğunu 

duyuyorum.  
Aklı başında olanlar, bir yerden talimat

almayanlar ve yurttaş doğru söylüyor.
Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında

arabulucu rolü üstlenecekmiş. Yandı
gülüm keten helva. 

Asgari ücrete, emekli maaşına ev

kiralarına arabulucu olunsa daha yerinde
olur. İtibar milletle kazanılmalıdır.  

Çiftçinin aşı, toprak,
silahı, bağı bahçesi,
gübresi, mazot, 
mermisi, hayvanları, 
uçağı, tohum. 
tankı, enerjidir.  
bunlar olmadan çiftçi üretemez, savaşamaz. 
Bu ülkenin bereketli toprakları varken,

dışarıdan arpa, buğday, et ithal ediyoruz. 
Maliyetlerindeki aşırı artışlar ve kredi

borçları nedeniyle çaresiz kalan çiftçi, top-
rağını satışa çıkardı.  

Bu gidişle askıya tarla da çıkarsa 
şaşırmayın. 

Faiz benimsemiyor ama Tarım Kredi
Kooperatifi, yüzde 71 faiz ile çiftçinin boğa-
zını sıkıyor. Sonuç Tarım Kredi Kooperati-
fi'ne olan borçları nedeniyle çiftçi üç ay
“tazyik hapsi “ne mahkûm ediliyor. 

İnek süt verecek, sütçü mandıraya süt
aktaracak, mandıraya yoğurt, ayran, peynir
yapacakken, damızlık inekler kesime 
gidiyor. 

Vergi her üründe artıyor. Lakin Gümrük
vergisi sıfırlanıyor. 

Nasıl olacakta ekonomi düzelecek.
Enflasyon düşecek. 

Doktorların ceza yönetmeliği geri çekilin-
ceye kadar bir günlük iş bırakma eylemi 
yapıyorlar.

Covid-19 pandemisi sürecinde binlerce
sağlık çalışanı enfekte oldu. 450 civarında
sağlık emekçisi yaşamını kaybetti.. Personel

eksikliği hat safhada iken her yıl yaklaşık
150 bin sağlık mezunu işsizler ordusuna
dâhil ediliyor.  

Sağlık Bakanlığı, Aralık 2020’den beri
sağlık çalışanı ataması yapmadı. 39 branşta
800 bine yakın sağlık çalışanı atama 
bekliyor. 

Yurt sorununa çözüm getirilemedi. 
Kamu için yapılan araç kiralamalarında

kısıtlama istenirken, Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı'nın, 176'sı şoförlü 494 araç kiraladı.  

Gençler hayallerini geri istiyorlar.  
Bunlar, “Ufak tefek ekonomik sıkıntılar”

değildir. Çok büyük sorunlar olduğu gibi
“Para oyunları” dır. 

Sadece seçimlerde dinlermiş gibi yaptığı-
nız, bu milletin köylüsünü, işçisini, gencini
artık can kulağıyla dinleyiniz. 

Milletin sesini duyunuz. 
Zaman koltuğu, rantı, unvanı değil, ada-

leti, liyakati, insanları düşünme vaktidir. 

Milletin sesini duyun!

S ilivri Belediye Meclisi 2021
yılı aralık ayı meclis toplantı-
sının 1. birleşiminin 1. otu-

rumu meclis üyelerinin katılımıyla
Belediye Meclis Salonu’nda gerçek-
leştirildi. Toplantıya başkanlık eden
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz açılış konuşmasında aralık ayı-
nın önemli gün ve haftalarına
değinirken, bu ay içerisinde hayatını
kaybeden önemli şahsiyetleri de
andı. Gündeme geçilmeden önce
grupları adına söz alan Milliyetçi
Hareket Partisi (MHP) Grup Baş-
kanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı,
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK
Parti) Grup Başkanvekili Filiz Güler
ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Grup Başkanvekili Melih Yıldız, ülke
gündemi ve yerel gündemlerle ilgili
görüş ve temennilerini aktardı. Top-
lantıda 13 gündem maddesi oy bir-
liği ile kabul edilerek ilgili
komisyonlara havale edildi.

Tüzel kişilik iade edilmeli

Gündeme geçilmeden önce söz alan
CHP Grup Başkanvekili Melih Yıl-
dız’ın, MHP ve AK Partili milletve-
killerinin oylarıyla TBMM’den geçen
Kırsal Mahalle Yasası ile ilgili “Yeni

çıkarılan Kırsal Mahalle Yasası’nı
uygun bulmamıza rağmen eksik ol-
duğunu ifade etmek istiyoruz. Bu
karar yeterli değildir. Köylerimize köy
tüzel kişiliklerinin tekrar verilmesini
ve köylerimizin yeniden eski statü-
süne döndürülmesini temenni ediyo-
ruz” dedi. Kırsal Mahalle Yasası'nın
ilk olarak CHP ve MHP tarafından
TBMM'!de gündeme getirildiğini
belirten Yıldız, “Geçmişte köy tüzel
kişiliğinin kaldırılması çiftiçilerimizi
zor durumda bıraktı. Bizler CHP
olarak buna karşı çıktık. Bu karar ye-
terli değildir. Köy tüzel kişiliklerinin
yeniden iade edilmesi gerekir” açıkla-
masını yaptı. 

Tarifenin 4'te 1'i ödenecek

Melih Yıldız'a cevap veren Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, “Öncelikle
şunu söyleyeyim MHP Grubu ola-
rak 2019 yılında kırsal mahalleleri-
mize yönelik teklif vermemiş, bu
mücadeleyi başlatıp devam ettirmiş
olmasaydık bu konu unutulur, köylü
ve çiftçi pahalı su kullanmaya
devam ederdi. Bu teklifin devamında
çıkan Kırsal Mahalle Yasası ile bir-
likte 2022 yılının ocak ayında Si-
livri’deki ve İstanbul’daki
köylülerimiz, çiftçilerimiz artık nor-
mal su tarifesinin 4’te 1’i oranında

su faturası ödeyecek” dedi. 

Ortak açlıklama yapalım

“Biz, İBB İSKİ olağan genel kuru-
lunda gündeme bir madde ekledik ve
dedik ki: 1 katrilyon 300 milyon sos-
yal yardım dağıttığınızı söylüyorsu-
nuz. Gelin üreten vatandaşlarımıza
da bir destek verelim. Silivri’deki 9
köy ve İstanbul’daki 33 köyün iki yıl-
dır fazla ödediği su faturalarını ge-
riye dönük mahsup edelim ve
köylüye, çiftçiye, hayvancıya iade
edelim dedik” diyen Belediye Baş-
kanı Yılmaz, “Bu teklife Cumhur İt-
tifakı evet dedi. Millet İttifakı ise
bunları iade edemeyiz, Sayıştay bize
zimmet çıkarır diyerek teklifimize
hayır oyu kullandı. Sizler köylünün
yanında olduğunuzu söylüyorsunuz
o zaman gelin kendinizle çelişmeden
bu teklifimize cesurca evet deyin. Bu
çok zor bir şey değil ki niye kabul et-
meyelim? Bu para ile İBB de İSKİ de
batmaz arkadaşlar ama köylü için,
çiftçi için bu paralar önemli paralar.
Bakın iki yıl için ayda 100’er lira öde-
sek 2 bin 500 TL yapar bu kış gü-
nünde. Hayvancılıkla uğraşan
vatandaşlarımıza ise 20 bin TL, 30
bin TL’lere ulaşır iade edeceğimiz ra-
kamlar. Ben bu konu ile ilgili İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da
çağrı yaptım. Yine yapacağım. Bu
konuyla ilgili gerekirse randevu alıp
kendisiyle görüşeceğim. Madem
zimmet çıkar diyorsunuz size başka
bir şey teklif edeyim! Bu köylülerin,
bu çiftçilerin ödediği fazla su fatura-
ları hesaplansın başka bir yardım
metodu ile onlara paralarını geri iade
edelim. Bunun siyasetini de yapma-
yalım. Gelin ortak bir basın toplan-
tısı yapalım ve diyelim ki; biz
Silivri’deki, İstanbul’daki bütün fazla
tahsis ettiğimiz su faturalarını çift-
çiye, hayvancıya iade ediyoruz. Var
mısınız? Grubunuzda bunu savuna-
bilir misiniz?” ifadelerini kullandı. 

Şiddete karşı 
yardım hattı

Türkiye Kadın Dernekleri Federas-
yonu, bu protokolle, Aile İçi Şiddet Acil
Yardım Hattı olan (0212) 656 96 96 ve

0549 656 96 96 numaralı hattın bilinirliğinin artırıl-
ması amacıyla Ataşehir Belediyesi’nin tüm iletişim
kanallarını kullanarak çalışmalar yürüteceK. Ataşe-
hir’de yaşayan yurttaşlar, şiddet vakalarında ihtiyaç
duydukları hukuksal, psikolojik ve sosyal konu-
larda yardım hattını 7 gün 24 saat arayarak, Tür-
kiye Kadın Dernekleri Federasyonu’na bağlı destek
mekanizmalarına yönlendirilecek. Ataşehir Bele-
diye Hizmet Binası’nda gerçekleşen imza törenine,
Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez
ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı
Canan Güllü katıldı.

Örnek çalışmalar var

Ataşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik şiddetle
mücadele konusunda örnek çalışmalar gerçekleştir-
diğini dile getiren Ataşehir Belediye Başkan Yar-
dımcısı Orhan Çerkez, “Her toplumda mücadele
edilen sosyal sorunların başında gelen şiddetin en
yoğun uygulandığı kesimlerin başında maalesef ka-
dınlar gelmektedir. Geçtiğimiz hafta Belediye Baş-
kanımız Sayın Battal İlgezdi, Ataşehir’de yaşayan
her sosyal kesimden kadının korunması, desteklen-
mesi ve güçlendirilmesi amacıyla Kadın Daya-
nışma Merkezi’ni hizmete açarak her zaman
kadınların yanında olduğumuzu bir kez daha gös-
terdi. Ataşehir Belediyesi olarak, şiddetin her tü-
rüne karşı koyan bir anlayış ile çalışmalarımızı
yürütüyoruz. Türkiye Kadın Dernekleri Federas-
yonu ile birlikte kadına yönelik şiddetin nedenleri
ve sonuçları üzerinde çalışmalar yaparak çözüm
arayışları içinde olmayı sürdürerek, şiddetin olma-
dığı bir Ataşehir için çalışacağız” diye konuştu.

Önemli bir adım attık

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı
Canan Güllü ise protokol hakkında şunları söyledi:
“Bizim için bu protokollerin önemi yerel yönetimle-
rin kadına karşı şiddetin önlenmesinde ortaya koy-
duğu iradedir. Ataşehir Belediyesi de bu anlamda
çok önemli bir adım atarak, bizimle iş birliği içinde
oldu. Bu nedenle Ataşehir Belediye Başkanı Sayın
Battal İlgezdi’ye, Başkan Yardımcısı Sayın Orhan
Çerkez’e ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyo-
rum. Acil Yardım Hattı’nın temel noktası kadınla-
rın şiddete uğradıklarında ya da şiddet öncesinde
nerelere başvurabilecekleri, nasıl yardım alabilecek-
leri konusunda uzman ekiplerden yardım alabilme-
sine dayanıyor. Federasyon olarak Türkiye’nin dört
bir yanında protokoller imzalayıp ağımızı her
geçen gün daha da genişletiyoruz. Buradan son-
raki süreçlerde Türkiye’yi şiddetsiz bir ülke yapma
gayesiyle yola devam edeceğiz.”

Ataşehir Belediyesi ve Türkiye
Kadın Dernekleri Federasyonu
arasında, şiddete uğrayan
kadınlara destek olmak ve
federasyon bünyesinde hizmet
veren “Aile İçi Şiddet Acil
Yardım Hattı”nı Ataşehir’de
yaygınlaştırmak üzere bir
protokol imzalandı

erolyolcu3434@gmail.com

VUSLAT

Erol Sırrı YOLCU 

Silivri Belediye Meclisi Aralık ayı
meclis toplantısında konuşan Başkan

Yılmaz, CHP Grubu'na seslenerek
“Silivri’deki 9 köy ve İstanbul’daki

33 köyün iki yıldır fazladan ödediği
su faturalarını geriye dönük köylüye,

çiftçiye, hayvancıya iade edelim var
mısınız? İBB Grubu'nuzda bunu 

savunabilecek misiniz?” diye sordu
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meclis toplantısında konuşan Başkan

Yılmaz, CHP Grubu'na seslenerek
“Silivri’deki 9 köy ve İstanbul’daki

33 köyün iki yıldır fazladan ödediği
su faturalarını geriye dönük köylüye,

çiftçiye, hayvancıya iade edelim var
mısınız? İBB Grubu'nuzda bunu 
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VAR MISINIZ?
TEDAŞ’LA ARSA TAKASI
Meclis toplantısının 6.
gündem maddesinde
“Mülkiyeti belediyemize
ait Silivri Piri Mehmet
Paşa Mahallesi, 933 ada,
6-7-8 parsel sayılı taşın-
mazlar üzerindeki Türkiye
Elektrik Kurumu lehine
bulunan irtifak hakkının
terkini ile Türkiye Elektrik
Kurumu mülkiyetindeki
406 ada 115 parsel sayılı
18,00 metrekarelik pilon
yerinin satışı karşılığında
Silivri Belediyesine ait
Çanta-Balaban Mahal-
lesi, 220 ada, 48 ve 49
parseller ile
takas/trampa/mahsuplaş-
masının görüşülmesi”
vardı. Konuyla ilgili mec-
lis üyelerini bilgilendiren
Başkan Yılmaz, “Bu ko-
nuyu şöyle özetleyeyim:
Arslan Yoğurtları diye bil-
diğimiz yoğurt fabrikası-
nın hemen altında Silivri
Belediyemize ait bir parsel
var. Bu parselin üzerinde

TEDAŞ’a ait bir tesis
alanı ve yüksek gerilim
hatlarının geçtiği bir alan
bulunuyor. TEDAŞ bu-
rayı bir bedel almadan
terk etmiyor. Çıkarılan
bedel de 1 milyon 113 bin
TL. Yani TEDAŞ bu pa-
rayı yatırmadan bu arsa
üzerinde bir hak kullan-
mamıza müsaade etmi-
yor. TEDAŞ ile yapmış
olduğumuz görüşmeler
çerçevesinde bu parayı
nakit olarak ödemek iste-
medik. Buradaki pilon
alanın ve geçiş hakkının
terkine karşılık TEDAŞ’a
Çanta Mahallesi’nde bu-
lunan belediyemize ait iki
arsayı teklif ettik. Yaklaşık
altı aylık görüşmeler neti-
cesinde sonunda kabul et-
tiler” ifadelerini kullandı.
6. gündem maddesi oy
birliği ile kabul edilerek
Plan ve Bütçe Komisyonu
ile Hukuk Komisyonuna
havale edildi.

Gündemin 8. Maddesinde “Mülkiyeti
Silivri Belediyesine ait Selimpaşa Ma-
hallesi, 451 ada, 4 parsel sayılı taşın-
maz üzerine Kadir Has Üniversitesi ile
birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve
buna ilişkin yönetici şirket kurulması ile
ilgili Kadir Has Üniversitesine tahsis/ki-
ralamaya yönelik muvafakat verilmesi,
tapuya şerh ve protokol yapmak üzere
Belediye Başkanına yetki verilmesinin
görüşülmesi” yer aldı. Konuyla ilgili
açıklamalarda bulunan Başkan Volkan
Yılmaz, “Burası Silivri’nin özellikle de
Selimpaşa’nın kanayan bir yarası. 49
yıllığına Kadir Has Üniversitesi’ne tah-
sis edilmiş. Üzerinden 20
yıl geçmiş ve yaklaşık 29
yıl daha tapuda eğitim
şerhi bulunmak kaydıyla
Kadir Has Üniversite-
si’ne tahsisli. 29 yıl daha
buranın atıl kalmasına
gönlümüz razı olmadı.
İki yıl boyunca Kadir
Has Üniversitesi ile bir
mekik diplomasisi yaptık.
Kadir Has Üniversitesi

buraya şu konjonktürde bir öğrenci ge-
tirme veya üniversiteye bir bölüm açma
gibi bir düşüncelerinin olmadığını söy-
lüyor. Lakin teknoloji gelişme bölgesi
ilan edebilirse, buraya kurulacak bir
teknopark ile hem bölge sanayisine
hem de bölgeye yaşayan vatandaşlara
bir katma değer yaratmak, ülke ekono-
misine de bir katkı sunmak gibi bir dü-
şünceleri var. Eğer bakanlık müsaade
ederse buraya Kadir Has Üniversitesi
ile birlikte bir teknopark kuracağız. Ta-
pudaki eğitim şerhinin yanına bir de
teknoloji bölgesi şerhinin ilave edilmesi
gerekecek. Bu ilaveden sonra bir ano-

nim şirket kurulacak ve Si-
livri Belediyesi bu anonim
şirketin ortağı olacak. Bele-
diyemizin kasasından hiç-
bir şey çıkmadan bütün
yatırımları Kadir Has Üni-
versitesi yapacak” diye ko-
nuştu. 8. gündem maddesi
meclis üyelerinin oy birliği
ile kabul edilerek Hukuk
Komisyonuna havale
edildi.

SELİMPAŞA'NIN
KANAYAN YARASI

AK Parti Silivri ilçe Teşkilatı'nın köyleri ge-
zerek dağıttığı el ilanını el ilanını eleştiren
CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız, “Bu el
ilaninda, "vatandaşın sırtından in İSKİ", "biz
sizin yanınızdayız" yazıyor. Kim köylünün
yanında, kim vatandaşın sırtına binmiş size
örneklerle ifade etmek istiyorum.  2019 yılı
haziran ayında Ekrem bey seçildikten sonra
suya gelen zam sadece yüzde 6. Suya zam
yapılmadan önce de gelir gelmez yüzde 40

gibi bir oranla suda indirim yapıldı. Buna is-
tinaden baktığımızda elektriğe gelen zam
yüzde 70, doğal gaza gelen zam yüzde 60.
Böyle zamlarla karşı karşıyayken köylerde
gezip "vatandaşın sırtından in İSKİ", "biz
sizin yanınızdayız" demeniz gerçekten gü-
lünç. Mazota yüzde 60 zam yapıldı. Burada
tek İSKİ'yi günah keçisi ilan etmeniz doğru
değil. Biz buna itiraz ediyoruz” eleştirisinde
bulundu. 

EL İLANLARINA
CHP’DEN ELEŞTİRİ

CHP Grup 
Başkanvekili
Melih Yıldız, 

AK Parti Silivri
ilçe Teşkilatı'nın
köyleri gezerek

dağıttığı el 
ilanını eleştirdi
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B eylikdüzü Belediyesi aralık
ayı meclis toplantısının 1.
birleşimi, Beylikdüzü Ata-

türk Kültür ve Sanat Merkezi’nde
gerçekleşti. Mecliste yaptığı konuş-
masına şehit olan askerleri rah-
metle anarak başlayan Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Gürpınar Siteler Bölgesi 1. Etap
Kentsel Dönüşüm çalışmalarına
hız verdik. Komşularımızın can gü-
venliği her şeyden önemli. İşte bu
anlayışla önceki dönem Ekrem
İmamoğlu Başkanımızla birlikte
çıktığımız yolda, önümüze çıkarılan
tüm siyasi engellemelere ve zorluk-
lara rağmen çok emin adımlarla
süreci yürütüyoruz. Başlattığımız
son hareketle birlikte, Gürpınar Si-
teler Bölgesi 1. Etap kentsel dönü-
şümü için 2/3 oranında yeterli
çoğunluk sağlandı, komşularımıza
hayırlı uğurlu olsun. Beylikdü-
zü'nde kentsel dönüşüm hareketi-
mizi durmadan sürdüreceğiz”
ifadelerini kullandı. 

Üzerinde çalışılsın

Gündem maddelerine geçilmeden
önce önerge veren MHP Meclis
Üyesi Tuncay Kaan, Meclis'te
grubu bulunan siyasi partilere bele-
diye tarafından birer tane binek
araç tahsis edilmesini istedi. Beledi-
yeden her ay 120 litre yakıt da talep
eden Doğan, önemli bir işlev yerine
getiren siyasi partilerin desteklen-
mesi gerektiğini söyledi. Önerge oy
birliğiyle gündeme alındı. Kaan'ın

önergesi hakkında konuşan Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Bu önergeyi Başkanlık Makamı'na
havale edelim. Arkadaşlar üzerinde
çalışsın. Bir sonraki ay Meclis'e gel-
sin. Meclis'te temsiliyet oranında
farklılıklar var. Orada da adalet
sağlanması lazım” açıklamasını
yaptı. 

AK Parti istemedi

Belediye Destek Hizmetleri araçla-
rının her meclis üyesinin emrinde
olduğunu belirten Çalık, “İsteyen
Meclis üyemiz istediği zaman kul-
lanabilir” diye konuştu. Çalık'ın bu
açıklamasının ardından MHP'li
Tuncay Kaan önergesini geri çek-
mek istedi. Başkan Çalık ise “Hayır
geri çekmeyin bir değerlendirelim”
diye görüş belirtti. Önerge hak-
kında söz alan AK Parti Grup Baş-
kanvekili Tahir Abuş ise “Biz AK
Parti Grubu olarak araç tahsisi is-
temiyoruz” ifadelerini kullandı.
“Diğer grupların ihtiyacı varsa ala-
bilirler” diyen Abuş, “Belediyeye
ekstra bir araç yükü getirilmesinden

yana değiliz” dedi. Daha sonra
önerge oylamaya sunuldu. AK
Parti Grubu'nun ret oyu verdiği
önerge oy çokluğu ile Başkanlık
Makamı'na havale edildi. 

Tartışmaya gerek yok

Meclis'te gündem dışı yapılan ko-
nuşmalar kısa süreli tartışmalara
neden oldu. Engelliler hakkında ya-
pılan konuşmalara tepki gösteren
AK Partili Tahir Abuş, “Önemli
günlere değinirken sadece siyaset
yapmak için konuşmamak lazım.

Özellikle engelliler konusunda ya-
pılanlara bakmak lazım. 2001 yı-
lında 3 ayda 1 engelli
vatandaşımıza 24 TL ödeniyordu.
Aya bölününce 8 TL. Bugün 990
TL ve üzerinde. Ayrıca bakım üc-
reti veriliyor. Bunları tartışmaya
bile gerek yok” açıklamasını yaptı. 

Ülkeye ihanet ediyorlar!

CHP Grup Başkanvekili Mülayim
Demirtaş ise gündem dışı konuş-
masında ekonomik krize değinerek,
“Ülkemizde kötü şeyler oluyor.
Dolar 14 TL seviyesine yaklaşmış.
Ülkemizin bir an önce bu girdaptan
kurtulması gerekiyor. Şu anda as-
gari ücret görüşülüyor. Kömürün
fiyatına göre asgari ücreti artır-
maya kalksak 7 bin 500 TL olması
gerekiyor. Yöneticiler ya bu milleti
kandırmaya devam ediyor, ya da
ülkeye ihanet ediyorlar” eleştiri-
sinde bulundu. Demirtaş'a cevap
veren Abuş ise “Bu mecliste genel
siyasete girmeyi düşünmüyordum.
Mülayim Bey Türkiye'de kötü şey-
ler oluyor diye başladı mercimekten
çıktı. Kendisine kabzımal diyorum
sonra kızıyor. Sizin vatandaşa anla-
tacak bir şeyiniz yok. Ne anlatacak-
sınız? Geçmişiniz belli” ifadelerini
kullandı. Tarışmaya katılan Meh-
met Murat Çalık da “20 yıldan beri
ülkeyi yönetiyorsunuz. İnsanlar pa-
zarlardan bir şeyler alamıyor far-
kında mısınız? Çoluğunu
çocuğunu giydiremiyor farkında
mısınız? Bu ülkeyi yönetenlerin
bunda hiç mi sorumluluğu yok?”
diye sordu. 

HER GRUBA 1 ARAC
120 LITRE YAKIT!
Beylikdüzü Belediye Meclisi aralık ayı ilk oturumunda MHP Grubu ilginç bir önerge verdi. MHP Meclis
Üyesi Tuncay Kaan, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere belediye tarafından birer tane binek araç
ve aylık 120 lt yakıt verilmesini istedi. Önerge oy çokluğu ile Başkanlık Makamı'na havale edilirken
AK Parti Grup Başkanvekili Tahir Abuş, “Biz araç tahsisi yapılmasını istemiyoruz” açıklamasını yaptı

BARIŞ KIŞ

DÜNYAMIZI ALT ÜST 
EDEN İKLİM DEĞİŞİMİ

N e yapılmalı?
İki haftadır sunduğum
iklim değişikliğinin getirdiği

zararlara karşılık ne yapmalıyız. At-
mosfere salınan sera gazı emisyo-
nunu azaltacak ciddi karbon ayak
izini sıfıra yakın seviyeye getirecek
önlemleri alacak küresel eksenli kar-
bon fiyatı politikasının belirlenmesi.
Fosil yakıtlar ve hidro-karbon yakıtlı
TERMİK santraller yerine yenilene-
bilir enerji kaynaklarına geçilmeli.
Enerji kullanımı verimliliği kadar,
enerji üretimi de yeşil mutabakata
uygun gerçekleşmelidir. Karbon yu-
tağı YAŞAM kaynaklarını ortadan
kaldıran orman alanlarındaki
MADEN arama ruhsatları iptal edil-
meli, tarım alanlarının amaç dışı
kullanımına kesinlikle son verilmeli.
Karbon yutağı kaynakları olan
orman, çayır mera ve sulak alanlar
mutlaka korunmalı ve iyileştirilmeli-
dir. Doğal karbon yutak kaynakları
geliştirilerek daha fazla karbonun
tutulması ve tutulan karbonun bitki
dokularında ve toprakta tutulması
için ortamların iyileştirmesi sağlan-
malıdır. Karasal ekosistemde kar-
bonu bünyesinde tutan tarım
toprakları sit alanı ilan edilerek ko-
rumaya alınmalı. Toprakların amaç
dışı kullanıma müsaade edilmemeli.
İklim değişimleri ve küresel ısınma-
nın artık yaşamın sürdürülebilirliği
için en büyük tehdit olarak ele alın-
malı ve atmosfere salınan karbon
emisyonunu azaltmak için her
alanda o karbon kullanımı temelli
tasarruf planlanmalı ve bunun bilin-
çle sağlanması için eğitim yolu ile
toplumun iklim değişimleri hakkında
bilgilendirilmesi ve eğitilmesi sağlan-
malı. Ülkenin ekonomik üretim ve
gelişim AB “yeşil mutabakatına”
uygun yeniden düzenlenmeli  Tüke-
tim alışkanlıkları ve günlük yaşamda
karbon ayak izi etkilerini dikkate çe-
kecek eğitim ve eğitsel faaliyetlerin
her düzeyde planlanıp yürütülmesi.

ÖZELDE YAPILMASI 
GEREKENLER:

1-Su yönetimi stratejileri geliştir-
meli. Su kulanım etkinliği yüksek
bitkilerin iklim değişimine uyumlu-
luğu belirlenmeli. Daha az su tüke-
ten, mercimek gibi baklagiller, derin

köklü bitkiler devlet tarafından des-
teklenmeli.

2- Su hasattı yöntemleri geliştiril-
meli. Kentlerdeki yağış suları evlerin
zemin katlarındaki sarnıçlarda veya
belirli bölgelerde depolanarak uzun
yaz dönemleri için kullanılmalı.
Kentlerin atık suları (gri su) yeniden
geri dönüşüm yolu ile park, bahçe ve
tuvaletler için kullanıma kazanılma-
lıdır.

3. Tarımsal enerji ihtiyacı yenile-
nebilir kaynaklardan sağlanmalı.

4- Tarımsal sübvansiyonlar topra-
ğın iyileştirilmesine ve karbon bütçe-
sini güçlendirmeye yöneltilmeli.

5-Türkiye’nin iklim değişimleri ile
mücadelesinde tarıma uygun olma-
yan alanlar ekolojiye uygun orman
ağaçları ile ağaçlandırılmalı, Çayır
ve mera alanları yeniden işlevselleş-
tirilmeli.

6-Tarımsal üretim planlanmasında
kamucu anlayışla devlet planlama ve
yönlendirmede öncü rol almalı. Dev-
let üretme çiftlikleri yeniden iklim
değişimleri ve gıda talebine uygun
ürün desenleri ile üretime alınmalı.

Sonuç olarak; dünyanın geldiği
durumda gelir dengesi varsıl ve ge-
lişmiş ülkeler arasındaki makas çok
fazla açılış. Gelişmiş ülkeler fosil ya-
kıtlara dayalı enerji üretiminde yeni-
lenebilir enerji kaynaklarına
yönelmeyi prensipte kabul etmekte,
ancak adım atmakta çok yavaş hare-
ket etmektedirler. Artan nüfusun ya-
ratığı gıda talebi, mega kentleşme,
tüketime dayalı ekonomik yapı ve
artan çevre kirlilikleri atmosfere sa-
lınan sera gazlarının konsantrasyo-
nunu artırmaktadır. Dünyanın
bütünlüklü bir yaklaşımla ekolojik
dengesinin korunması artık zorunlu.
BM şemsiyesi altında yapılan iklim
zirveleri önemli ancak verilen güzel
sözler ve popülist söylemelerin öte-
sine geçilmediği görülüyor. Dünyanın
ve canlılığın geleceği artık söz ver
menin ötesinde sürdürülebilir zo-
runlu önlemelerin alınmasını gerek-
tiriyor. Türkiye’nin Paris iklim
anlaşmasını imzalaması önemeli.
Gereğinin yaprak ekolojiler diyarı ül-
kemizi iklim doğasını koruması ve
dünyanın iklim mücadelesine katkıda
bulunmasını sağlayabilir. Sağlıklı
kalmanız dileklerimle.

KARA KIŞ 
SEFERBERLİĞİ

İNSAN ODAKLI ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Meclis konuşmasında Tür-
kiye’nin içerisinde bulunduğu
ekonomik krize değinen Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, Beylikdüzü Belediyesi
olarak ‘Kara Kış Seferberliği’
başlattıklarını duyurdu. Çalık,
“2021 yılı sona ererken yeni
yılı kara kışın zor koşullarıyla
karşılıyoruz. İçinde bulunduğu-
muz ekonomik kriz halkımızı
çok yıprattı. Hayat abartısız bir
şekilde her gün biraz daha pa-
halı bir hal alıyor. Akaryakıttan
temel gıdaya tüm fiyatlarda
rekor artışlar var. Kent yoksul-
luğu zirve yaptı. Belli ki kara
kış zorlu geçecek. Bu şartlar
altında belediyemizin en büyük
önceliği, halkımızı bu şartların
yıkıcı etkisinden korumak.
Ekonomik kriz ve yoksullukla
mücadele kapsamında katı-
lımcı dayanışma modelini ha-
yata geçireceğiz. Kara kışta
gıda stoklarımızı yine ihtiyaç
sahibi ailelerimiz için kullana-
cağız. Ayrıca belediye olarak,
ihtiyaç sahibi çocuklarımızın
çantalarına günlük olarak bes-
lenme çantası formatında gıda
paketleri koymayı hedefliyoruz.
Beylikdüzü halkının çaresizlik
ve yalnızlık altında ezilmesine
asla izin vermeyeceğiz. Bu ka-
ranlık dönemi dayanışmayla
atlatacağız. Çaresizliğe, gıda
ve enerji krizine karşı başlattı-
ğımız kara kış seferberliği kap-
samında sürekli sahada
olacağız” şeklinde konuştu. 

Meclis gündem maddelerinde yer
alan ‘Sıfır Atık Sokak Toplayıcıları
Çalışma Yönetmeliği’ hakkında da
meclisi ve kamuoyunu bilgilendiren
Mehmet Murat Çalık, “Sokak topla-
yıcılarının sorunlarına insan odaklı
bir çözüm üretiyoruz. İlçe genelinde
yaklaşık 207 sokak toplayıcısı tes-
pit edildi. Bu kişilerin insani ça-
lışma ortamlarına kavuşmalarını
arzu ediyoruz. Aynı zamanda Beylik-
düzü Sıfır Atık Sokak Toplayıcıları
Derneği’nin kurulması için de des-
tek olmaya gayret ediyoruz. Bu der-
neğin sosyal tesisini de yapıyoruz.
Beylikdüzü’nün üç noktasında ara
depolama merkezleri oluşturacağız
ve bu sisteme kayıt olan arkadaş-
lara kartlar vereceğiz. Ayrıca sigor-
talı olmaları sağlanırken kendilerine
depolama alanları da tahsis edece-
ğiz. İnsan onuruna yakışır bir sistem
kurmak için çaba sarf ediyoruz”
ifadelerini kullandı. Çalık ayrıca Ka-
vaklı Mahallesi'nde  3 bin metre-
kare alana sahip yeni bir spor
tesisinin temelini attıklarını belirte-
rek, “Bu tesise KPSS’de 80 üzeri

puan alıp sıralamada ilk bine gir-
mesine rağmen, atanmadığı için in-
şaatta çalışan ve geçtiğimiz kasım
ayında elektrik trafosunu boyarken
hayatını kaybeden 23 yaşındaki
Beden Eğitimi Öğretmeni Fedai 
Altun’un ismini vermek istiyoruz” 
açıklamalarında bulundu.

Her gün 5 bin sıcak yemek
Beşiktaş’ta ihtiyaç sahiplerine günlük sıcak yemek ulaştıran aşevini ziyaret eden Başkan Rıza Akpolat,
“Günde 5 bin adet yemek kapasiteli aşevimiz ile Beşiktaş’ta ihtiyacı olan herkesin yanındayız’’ dedi

Beşiktaş Belediyesi eko-
nomik sıkıntılar çeken va-
tandaşların yanında olmak

amacıyla bünyesindeki aşevi ile va-
tandaşlara sıcak yemek ulaştırıyor.
Günlük 5 bin adet yemek kapasiteli
aşevinde profesyonel bir ekip tara-
fından üretilen ve hijyen şartlarına
uygun olarak paketlenen yemekler,
her sabah saat 7’de dağıtıma çıkarı-
lıyor. Sıcak yemekler, her gün ihtiyaç
sahibi ailelere, kreşlere, öğrenci yurt-
larına, gençlik merkezine kadın ko-
ordinasyon merkezine, engelli
koordinasyon merkezine dağıtılıyor.

7’de dağıtıma çıkarılıyor

Aşevini ziyaret ederek; yapılan çalış-
maları, yemeklerin üretim aşamasını
kontrol eden Beşiktaş Belediye Baş-
kanı Rıza Akpolat, ihtiyaç sahipleri
için üretime geçen Aşevi hakkında
şunları söyledi. “Ekonomik sıkıntıla-
rın derinleştiği üst üste gelen zamla-

rın hepimizin hayatını zorlaştırdığı
bir dönemdeyiz. Kara kışın etkilerini
bu yıl hep beraber daha derinden
hissettiğimiz günler yaşıyoruz. Biz
Beşiktaş Belediyesi olarak, komşula-
rımızı bu ekonomik sıkıntılardan bir
nebze olsun koruyabilmek için
çözüm yolları geliştirmeye çalışıyo-
ruz. Beşiktaş’a yepyeni bir Aşevi ka-
zandırdık. Günde 5 bin adet yemek
kapasiteli aşevimizde profesyonel
bir ekip tarafından üretilen ve hijyen
şartlarına uygun olarak paketlenen
yemekler, her sabah saat 7’de dağı-
tıma çıkarılıyor.”

İkramda bulunuyoruz

Akpolat açıklamasının devamında,
“Her gün ihtiyaç sahibi ailelere,
kreşlere, öğrenci yurtlarına, Gençlik
Merkezimize, kadın koordinasyon
merkezimize, engelli koordinasyon
merkezimize yemek ikramında bulu-
nuyoruz. Yine aşevimizde hazırla-

nan sıcak çorbaları Mobil Öğren-
ci’Ye aracımız ile günde en az 1.000
üniversite öğrencisine ulaştırıyoruz.
Ayrıca, Covid-19 karantinasındaki
ihtiyaç sahibi komşularımıza 10 gün
boyunca yemek gönderimi yapıyo-
ruz. Talep olduğunda taziye evlerine
de aşevimizden yemek çıkarıyoruz’’
diye konuştu. DHA



D ünya nüfusu hızla artarken iklim değişik-
likleri, hastalıklar ve kuraklık gibi birçok
etken, gıda sisteminin sürdürülebilirliği

üzerinde daha çok tehdit oluşturuyor. Topraksız ta-
rımın bu alanda yaşanan birçok sorunun üstesin-
den gelebildiğini ve verimi arttırılabildiğini belirten
bilim insanları, bu yöntemle doğru ve bilinçli üretim
yapılarak gelecekte karşılaşılacak gıda sorununu en
aza indirmeyi hedefliyor. Türkiye Erozyonla Müca-
dele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vak-
fı’na (TEMA) göre, dünya genelinde her yıl 25
milyar ton verimli toprak erozyon sonucu yok olu-
yor. Dünyada 2,7 milyar insan çölleşme tehdidi al-
tında. 2050’de bu sayının dört milyara ulaşması
bekleniyor.

Ciddi riskler taşıyor

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik
Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Soğutmaz Özdemir,
artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamanın
günümüzde bilim insanlarının ve çiftçilerin en
büyük endişelerinden biri olduğunu anımsattı. Öz-
demir, tarım arazilerinin yanlış kullanımı, vahşi su-
lama, toprağın nadas ihtiyacı gözetilmeden yapılan
ekim-dikim işlemleri ile toprağın yorulması, top-
rakta bulunan zararlı, yabancı ot ve hastalıklar,
yoğun ve yanlış gübreleme kaynaklı toprakların
kimyasallara doygunluğu, fazla enerji kullanımı gibi
sebeplerden dolayı tarımsal üretimin ciddi riskler ta-
şıdığına işaret etti.

Üstesinden geliyor

Topraksız tarıma ilişkin bilgi veren Bahar Soğutmaz
Özdemir, topraksız (Hidroponik) tarımın belirli bir
düzenekte, akan veya durgun besin eriyiklerinde,
katı ya da sıvı şeklinde beslenen bitki gelişim ortam-
larının tümünü kapsadığını belirtti. Topraksız tarım
ile gelecekte karşılaşılacak gıda sorununun en aza
indirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Dr. Öğr.
Üyesi Özdemir, iklim değişiklikleri, hastalıklar ve ku-
raklık da göz önünde bulundurulduğunda topraksız
tarımın birçok sorunun üstesinden gelebildiğine işa-
ret etti.

Yükselen değer

Dünyada ve Türkiye’de topraksız tarımın bir an
önce hayata geçmesi gerektiğini kaydeden Dr. Öğr.
Üyesi Bahar Soğutmaz Özdemir, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Aşırı gübre ve zirai ilaç kullanımından
kaçınarak üretimi destekleyen bu sistem, ekimi yapı-
lan mahsulden alınan verimi büyük oranda artır-
maktadır. Aynı zamanda yanlış su kullanımıyla
azalan su kaynakları, topraksız tarımda daha ve-
rimli kullanılmaktadır. Bitkilerin köklerinden aldığı
besini ve kök ortamı için gereken pH ve EC (elek-
triksel iletkenlik) gibi parametreleri kontrollü bir şe-
kilde sağlayan hidroponik sistem, kitlelerin bitkisel
gıdaya daha rahat ulaşması ve bunun sürdürülebi-
lirliğini sağlamak için bitki yetiştiricileri arasında
yükselen bir trend haline gelmektedir.”

Avantajları fazla

Topraksız tarımın kıt olarak görülen arazilerde
tarım yapılmasının yolunu açtığını kaydeden Özde-
mir, topraksız tarımın avantajlarını şöyle sıraladı:
“Vasat olarak tabir edilen topraklarda bu sistemle
tarım yapılabilmektedir. Ayrıca topraklı tarıma göre
iş gücü ve enerji tasarrufu yapılmaktadır. Topraklı
tarıma göre hastalık ve zararlılar için kullanılan kim-
yasal ilaçlara daha az ihtiyaç duyulmaktadır. Bitki-
nin besin maddesine ulaşımı daha kolaydır. Daha
fazla üretim yapmak ve verim elde etmek mümkün-
dür. Nadas ve ekim nöbetine ihtiyaç yoktur. İklim ve
çevre etkileri yok denecek kadar azdır. Mevsim dışı
üretim için daha çok kullanılabilir. Gübre fazlası
tekrar kullanılabilirken ürünün şekil ve lezzet gibi
özellikleri daha iyi olabilir.” DHA 
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İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL MÜDÜRLÜK A VE B BLOK MERKEZ SANTRALLERİNİN 

VERSİYON GÜNCELLEME İŞİ

Genel Müdürlük A ve B Blok Merkez Santrallerinin Versiyon Güncelleme İşi hizmet alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/749733
1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 

(İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok 

Eyüpsultan/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 212 301 11 08 - 212 321 77 19
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Genel Müdürlük A ve B Blok Merkez Santrallerinin 

Versiyon Güncelleme İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 kalemden oluşan Genel Müdürlük A ve B Blok Merkez 

Santrallerinin Versiyon Güncelleme İşi (Hizmet Alımı) Ayrıntılı 
bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel 
Müdürlüğü A ve B Blok Eyüpsultan/İSTANBUL

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 410(DörtYüzOn) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün 

içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

: 30.12.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü 
Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst Zemin 
Kat 07 No'lu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye
ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Telefon santrallerinin bakım veya onarım işlerini  yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmek-
sizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamanın büyük bir endişe sebebi
olduğunu söyleyen Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bahar
Soğutmaz Özdemir, “İklim değişiklikleri, hastalıklar ve kuraklık göz önünde

bulundurulduğunda topraksız tarım birçok sorunun üstesinden gelebilir” dedi

EKONOMİ

TOPRAKSIZ TARIMDAN
SORUNSUZ COZUM!

1 dolara
100 dolarlık
dönüş!
Dijital dönüşümün hızlanmasına paralel olarak 
değişen tüketici beklenti ve alışkanlıkları, şirketleri
müşteri deneyimini tasarlamaya yönlendiriyor. Dogma
Alares ve DASH İş Tasarımı ve İnovasyon Lideri Sonat
Kaymaz, “Veri temelli deneyim tasarımı yapan şirketler,
zaman ve maliyetten tasarruf ediyor. Müşteri 
deneyimine 1 dolarlık yatırım yapan şirketler de
karşılığında 100 dolarlık dönüş sağlıyor” dedi

Dijital dönüşümle birlikte tüketici alışkanlık
ve beğenileri de hızla değişiyor. Bu duruma
uyum sağlamak isteyen şirketler de öncelikle-

rini değiştiriyor. Araştırma şirketi Gartner’ın konuya dair
yayınladığı rapora göre, şirketlerin yüzde 89’u müşteri de-
neyiminin rekabette öncelik olduğunu ve şirketlerin önü-
müzdeki dönemde müşteri deneyimi stratejilerine daha
fazla alan açacağını gösteriyor. IDC tarafından açıklanan
veriler ise pandemi öncesinde işini daha verimli ve kârlı
hale getirmeyi önceliklendiren şirketlere önümüzdeki 12-
24 ayda hangi stratejik iş hedeflerinin önem kazanacağı
sorulduğunda ilk sırada müşterileri deneyimini belirttikle-
rine dikkat çekiyor. Yaşanan değişime paralel olarak faali-
yetlerini gözden geçiren şirketler, temeline somut veriler
yerleştirdikleri bir kullanıcı deneyimi tasarlamak istiyor.

Görev almış ekibiz

Veriye dayalı servis tasarımı hizmeti sunmak için, DASH
çatısı altında şirketlere yeni dönemin kullanıcı alışkanlıkla-
rına uygun çözümler sunan Dogma Alares’in İş Tasarımı
ve İnovasyon Lideri Sonat Kaymaz konuyla ilgili, “İyi de-
neyimin tanımı her alanda farklı bir anlam ifade ediyor.
Dogma Alares olarak, servis tasarımında uzmanlaştık.
Markaların müşterileriyle ilişkilerini güçlendirmek için ih-
tiyaç duydukları adımların farkında olarak, dünyanın ve
Türkiye’nin en prestijli tasarım stüdyoları, ajansları ve
startup’larında görev almış bir ekibiz. Dogma Alares’in
deneyimli strateji danışmanlığı, makine öğrenimi ve tek-
noloji mimarisi geliştirme kadrosuyla, yeni ürün ve dene-
yimler tasarlıyoruz. Böylece markalara maliyetten zaman
tasarrufuna kadar birçok avantaj sağlıyoruz” dedi.

Değer olarak dönüyor

Pandemi döneminde birebir iletişimin dijitale aktarıldığı
bir süreçte şirketlerin yeni deneyim metotları oluşturmaya
ihtiyaç duyduğunu belirten Sonat Kaymaz, “Yapılan
araştırmalar, şirketlerin önümüzdeki dönemde iş stratejile-
rinde müşteri deneyimine daha fazla alan açacağını gös-
teriyor. Gartner’ın bu konuda yayınladığı başka bir
araştırma, müşteri deneyimine yapılan 1 dolarlık yatırımın
100 dolarlık değer olarak geri döneceği yönünde. Forres-
ter araştırma şirketi de bu analizi doğrular şekilde her 10
bin dolarlık kullanıcı deneyimi yatırımının 2 yıl içerisinde
yüzde 250 oranında geri dönüş yaratacağını belirtiyor. Bu
yüzden Dogma Alares olarak kullanıcı verilerini anlam-
landırarak, kullanıcılara yeni ve benimseyecekleri dene-
yimler sunmak için DASH çatısını tasarladık. İçgörüye
dayalı değer üretmeyi merkeze koyarak ilerlediğimiz bu
yolda, kullanıcı araştırmaları, ürün ve servis tasarımı, son
kullanıcı için en yalın ürünü (MVP) oluşturma, kullanıcı
edinme, kullanıcı yolculuğu ve değer önerisi tasarımı gibi
birçok faaliyete odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Maden işletmelerine
5,3 milyon TL destek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Madencilik 
Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi 
Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı
faydalanıcısı olan yer altı maden işletmelerine 5,3 
milyon TL hibe desteği sağlandığını duyurdu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya
göre, yer altı maden işletmelerinin aldık-
ları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine kar-

şılık olarak verilen bu destek için iş yerlerinde iş
sağlığı ve güvenliği profesyoneli görevlendirilmesi
ve bu hizmete ilişkin ödemelerin işveren tarafından
gerçekleştirilmesi şartı aranıyor. Destek alan iş yer-
leri çalışanları arasından İş Sağlığı ve Güvenliği
(İSG) profesyoneli görevlendirebileceği gibi ortak
sağlık ve güvenlik birimlerinden de bu hizmeti alabi-
liyor. Faydalanıcı iş yerlerine, aldıkları hizmet karşılı-
ğında kasım ayında 1 milyon TL, 6 ay toplamında ise
5,3 milyon TL hibe desteği sağlandı. Destek ile fay-
dalanıcı iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetine
ilişkin maliyetlerine katkı sağlanarak 80 faydalanıcı-
dan 56'sının İSG profesyoneli görevlendirmesi mali-
yetinin tamamı karşılandı.
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İ Yİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı Koray
Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal

Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı
adaylığını değerlendirdi. Habertürk'ten
Mahir Kılıç'ın haberine göre Koray
Aydın, tartışmalar hakkında, "Adaylık
tartışmasını AK Parti'nin siyasi organi-
zasyonu olarak görüyoruz. Çünkü AK
Parti bu organizasyonu yaparak adı
geçen adaylar etrafında taraftar kümesi
oluşmasını sağlayarak yarın olabilecek
başka bir aday ile onlar arasında sür-
tüşme zemini inşa etmeye çalışıyor. Biz
kendimizi bu oyunun bu tezgahın dışına
çıkardık. İdealist davranmak lazım, nefsi
davranacak durumda değiliz. Cumhuri-
yet ile kazanılmış hakların nasıl ortadan
kaldırıldığını gören milyonlarca insan
var" dedi.

Mukavele yapacağız 

"İYİ Parti olarak büyük bir mücadele ve-
riyoruz. Biz bu büyük mücadeleye nefsi-
mizi karıştırmayacağız” diyen Aydın,
“Bunu da gösterdik, hedefimiz birinci
parti olmak, başbakanlığı istiyoruz. Parti-
ler anlaşma yapacaklar cumhurbaşkanı
adayı olacak kişi şimdiden yetkilerini az-
altıldığını bir yıl veya daha az süre olur
onu tartışıp konuşacağız, cumhurbaşkanı
görevine devam edeceğini bugünden bile-
cek. Önceden mukavele yapacağız imza-

ları atacağız. Toplum önünde 84 milyon
önünde akitleşeceğiz, bu akitleşmeye
uygun olarak adayın kim çıkacağını biz
bilmiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Sonuç odaklı düşüneceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun
Cumhurbaşkanlığına aday olacağı yö-
nündeki iddiaları değerlendiren Aydın,
"Kendisinden talip olduğunu duymadım
ama bizim bir ilkemiz var. Diyoruz ki bu
konuda herkes idealist davranmalı, nefis
zamanı, adaylık düşünenler idealist dav-
ranmalı. Kimler aday olmayı düşünü-
yorsa bu şartları göze alarak temel
ilkemize kabul sağlayarak bu yola çıkma-
lılar. Kazanma riski görünen anket ilmiyle
belirlenen bir adayı, İYİ Parti olarak
kabul etmiyoruz. Millet İttifakı'nın varlığı
seçimi ilk turda kazanabilecek genişlikte,
o bakımdan en uygun adayın istişarelerle
belirlenerek ortaya konulması Türkiye'ye
yapılabilecek en iyi iyilik. Kazanamama
ihtimali olan birinin uygun olmayacağını
söyleyeceğiz, sonuç odaklı düşüneceğiz"
ifadelerini kullandı.

Tek adam karar veriyor

"Bu ülke tek adam rejimi ile yönetilemez
bu, ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür
hatta Türkiye'nin en büyük beka mesele-
sidir" diyen İYİ Partili Aydın, "Buna para-
lel olarak Türkiye'de ötekileştirilmiş

toplum kesimleri var. Öyle bir ötekileş-
tirme yaratıldı ki ayrışma üzerinden kin
ve nefret tohumları ekilerek bir siyaset
alanı oluşturuldu. Bundan büyük kötülük
olabilir mi? Genel Başkanımız Memleket
Masası kurulmasını önerdi iktidara.
Dünyaya karşı el ele vermiş, milli mesele-
lerde uzlaşılarak bu konuda dünyaya bir-
lik mesajı gönderilmesinin ne kadar
anlam taşıdığı şimdi yaşadıklarımızla an-
laşılıyor. Ne oluyor? Her şeye tek adam
karar veriyor. Onun kararı her şeyin üs-
tünde o bildiğini yapıyor zaman geliyor
ekonomist oluyor zaman geliyor dünya-
nın en büyük bilim insanı oluyor. Her
şeyi en iyi yapabileceğine kendisini o
kadar inandırmış ki Türkiye bataklığa
saplanmış, bu bataklık içinde milyonlarca
insan açlık ve sefalet sınırı altında inler-
ken hala bir şey yokmuş gibi sanki ortalık
süt liman gibi hareket ederek bunları gör-
mezden gelen ben dünyanın en büyük

ekonomistiyim havasında her şeyin düze-
lebileceğini vadeden bir tek adam var
ama hiçbir şey öyle değil" dedi.

İktidar alternatifiyiz

Aydın, “Biz iktidar alternatifi bir partiyiz,
makulü oynuyoruz. Makul dille, ayrıştırı-
lan tüm toplum kesimlerini bir araya geti-
rebilecek bir dil ve üslup ve ona uygun bir
hareket tarzı oluşturduk. Genel Başkanı-
mız başbakanlığa talip olduğunu açık-
ladı. Bu ne demek biz birinci parti
olacağız iddiasını ortaya koymak demek.
Anketlerle bizim yaptığımız araştırmalar
biz yüzde 20 bandında görünüyoruz.
Ama şunu gözlemliyoruz kararsız diye
ortada olan büyük bir kesim var ve yarı-
dan fazlasının gönlü bizden yana. bu 
kişilerin bizimle beraber olmalarını
sağlayabildiğimiz takdirde zaten birinci
parti olmamız önünde hiçbir engel
kalmıyor” ifadelerini kullandı.

Açıklama net 
yorum gereksiz!
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Genel
Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili açıklama-
sına ilişkin, ''Genel başkanımızın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı
hakkındaki görüşleri artık kamuoyuna mal olmuştur. Bunların üzerine
yorum yapmak gereksizdir. Genel başkanımızın açıklamaları nettir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK),
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
başkanlığında parti genel merkezinde

toplandı. CHP'li Öztrak, toplantı sonrası parti
genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Öztrak, milletin sesinin geçen hafta Mersin'den
yükseldiğini ifade etti. Öztrak, "Hemen seçim
talebi, Türkiye'nin dört bir yanından duyuldu.
Bu ses o kadar güçlüydü ki gözü, kalbi mühür-
lenmişler dışında herkes gördü. Milletimiz Mer-
sin'den mesajını çok net verdi. Biz diyoruz ki;
artık geliyor, gelmekte olan. O sandık bugün
yarın gelecek ve milletimiz kendi kararıyla, bu
zulümden kurtulacak" dedi.

TBMM gazi bir Meclis'tir

Öztrak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
(TBMM) sıradan bir Meclis olmadığını belirte-
rek, "Bizim Meclisimiz, emperyalizme karşı
dünyanın en şerefli savaşını vermiş gazi bir
Meclistir. Dünya parlamentoları arasında müs-
tesna bir yere sahiptir. Gazi Meclisimiz, bir yan-
dan Kurtuluş Savaşı'nı yaparken, bir yandan da
milletimizin iradesine, hakkına, hukukuna, şan
ve şerefine sonuna kadar sahip çıkmıştır. Şah-
sım yönetimi, iş başına geldiğinden bu yana
Meclisi, milletvekillerinin iradesini, her gün
biraz daha kuşatmaktadır. Milli iradeyi, Meclis
binasına hapsetmeye çalışmaktadır" diye ko-
nuştu. Öztrak, milletten yükselen feryadın hayat
pahalılığının ne olduğunu gösterdiğini belirte-
rek, "Ama TÜİK 'enflasyon yüzde 21' diyor.
Gerçek enflasyon ile TÜİK'in enflasyonu ara-
sında 2.5, 3 kat fark var. TÜİK'in bu yaptığı, 30
milyon kayıtlı-kayıtsız çalışan emekçimizin, 12
milyon emekli, dul ve yetimin ve bunların tüm
aile bireylerinin haklarının, saray tarafından

gasbedilmesi demektir" ifadesini kullandı.

Kamuoyuna mal oldu

Faik Öztrak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
Koray Aydın'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylı-
ğını değerlendirirken, "Ben kendisinden adaylığa
talip olduğunu duymadım. Ama bizim bir ilke-
miz var; bu diyoruz ki, bu konuda herkes idea-
list davranmalı. Adaylık düşününler de idealist
davranmalı, nefis zamanı değil. Kazanamama
ihtimali olan birinin uygun olmayacağını söyle-
yeceğiz" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması
üzerine, "Genel başkanımızın Millet İttifakı'nın
cumhurbaşkanı adayı hakkındaki görüşleri artık
kamuoyuna mal olmuştur. Bunların üzerine
yorum yapmak gereksizdir. Genel başkanımızın
açıklamaları nettir" dedi. DHA

Mitinge kimseyi 
davet etmedik

CHP'nin Mersin'de düzenlediği mitinge
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Man-
sur Yavaş ve istanbul Büyükşehir Belediye

Başkanı Ekrem imamoğlu'nun davet
edilmediği için katılmadığı iddilarına
yanıt verdi. CHP Yerel Yönetimlerden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit
Torun, Habertürk'ten Muharrem Sarıka-
ya'ya konuştu. Torun, “Belediye baş-
kanlarımızdan bazıları aradı ve gelmek
istediklerini söyledi. Ben de Genel Baş-
kanımızı aradım ve durumu ilettim.
Sayın Genel Başkanımız, ‘Eğer o gün iş-
leri yoksa ve gelmek istiyorlarsa burası
kendi mitingleri zaten sormalarına
gerek yok; ama programı ve önceden planlı etkinliği
olanın da gelmesine gerek yok’ dedi. Ben de arayana
bu mesajı ilettim. Dileyen geldi, kimseyi davet söz ko-
nusu değildi ki” ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş da
konuyla ilgili olarak “Ben CHP adayı olarak seçilmiş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım, kendi mitin-
gime davetle mi gideceğim?” açıklamasını yaptı.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AYDIN'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI HAKKINDA AÇIKLAMA

İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Koray Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası
cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirirken "Kazanamama
ihtimali olan birinin uygun olmayacağını söyleyeceğiz, sonuç
odaklı düşüneceğiz. Kazanma riski görünen anket ilmiyle 
belirlenen bir adayı, İYİ Parti olarak kabul etmiyoruz" dedi

KAZANAMAYACAK 
BIR ADAYI KABUL 
ETMIYORUZ!

ÖZTRAK, KORAY AYDIN’A CEVAP VERDİ

CHP'nin Mersin’de "erken seçim" çağrısıyla
'Milletin Sesi' mitingine Mansur Yavaş ve
Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği iddia-
larına ilişkin CHP'li Seyit Torun açıklama yaptı.
Torun, "Belediye başkanlarımızdan bazıları
aradı ve gelmek istediklerini söyledi. Dileyen
geldi, kimseyi davet söz konusu değildi" dedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına aday olacağı 
yönündeki iddiaları değerlendiren Aydın, "Kendisinden talip olduğunu
duymadım ama bizim bir ilkemiz var. Diyoruz ki bu konuda herkes idealist
davranmalı, nefis zamanı, adaylık düşünenler idealist davranmalı” dedi.
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            basın:(1507626)

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ASFALT KAPLAMA 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 :2021/803833
1-İdarenin
a) Adresi :PİRİ REİS CADDESİ NO.5 34782 MERKEZ MAHALLESİ 

ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2166000600 - 2166000661
c) Elektronik Posta Adresi :fenisleri@cekmekoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :17.000 TON ASFALT MALZEMESİNİN CADDE VE 

SOKAKLARA SERİLMESİ. YAPIM İŞİ.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :İlçe sınırları içerisinde
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 330 (ÜçyüzOtuz) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :MERKEZ MAH. PİRİ REİS MAH. NO:5 ÇEKMEKÖY/İST.
b) Tarihi ve saati :30.12.2021 - 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 belgeler, 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisse-
ler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler
tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen
ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılma-
mış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, 
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak sure-
tiyle de sağlanabilir. 
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun
gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilanço-
nun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali
müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç 
kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini suna-
bilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli
yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan
başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan
yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
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: 
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUBLARI TEBLİĞİNDE YER ALAN A/V GRUBU İŞLER BENZER İŞ
OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif
A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması (TP: 60 PUAN)
Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen
en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) /
TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde; TP: Teklif puanı,T Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük tek-
lif fiyatı, TF: İstekli teklif fiyatı,
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP: 30 + 10 = 40 PUAN)
A.2.1. Birim Fiyat Teklif Puanı (30 PUAN).
(AFT.001 - 1 PUAN) ,  (AFT.003 – 1 PUAN) , (AFT.004 - 1 PUAN) , (AFT.007 – 1 PUAN) , (AFT.008 – 1
PUAN) , (AFT.009 – 5 PUAN) , (AFT.010 – 6 PUAN) , (AFT.011 – 4 PUAN) , (AFT.012 – 1 PUAN) , (AFT.013
– 1 PUAN) , (AFT.014 – 1 PUAN) , (AFT.015 – 2 PUAN) , (AFT.016 – 1 PUAN) , (AFT.017 – 1 PUAN) ,
(AFT.018 – 2 PUAN) , (AFT.020 – 1 PUAN) TOPLAM PUAN : 30,00

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren is-
teklilere 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 %90 -
%110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan
puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamaya-
caklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

Teklif oranlar hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. Ayrıca puanlarda enterpolasyon yapılmayacaktır.
A.2.2 Asfalt Naklinin Bir Kısmını İdaremiz Yapacağından Asfalt Plentinin İdareye Olan Yakınlığı 
Puanlaması: (10 PUAN)
İlçemizin orta noktası olarak kabul ettiğimiz ; Nişantepe Mahallesi Şile Yolu Nişantepe kavşağı ile asfalt plen-
tinin gidiş – geliş mesafesi toplamına göre;
İdarenin orta noktasına; (1.En yakın istekliye : 10 PUAN) ; (2. En yakın istekliye : 7 PUAN) ;   (3. En yakın is-
tekliye : 4 PUAN) ; (4. En yakın istekliye : 1 PUAN) verilecektir.
A.3. Toplam puan (TTP):
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TTP = TP + KTP , 
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 he-
saplanacaktır.
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 teklif bedeli en düşük
olan istekliye ait teklif bedelidir.”
NOT: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
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 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ve KESİN HESAP ŞEFLİĞİ 
adresine elden teslim edilebileceği 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 üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 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
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır. 

T ürkiye'de birçok alanda olduğu gibi
sağlık alanında da sınav ve müla-
katla yapılan atamalar, tartışmaları

beraberinde getirdi. Sağlık Bakanlığı Gö-
revden Yükselme ve Unvan Değişikliği Sı-
navı'nda 80'in üzerinde puan alan çok
sayıda kişi, girdikleri mülakatta düşük pu-
anlar alarak elendiklerini söyledi. Mülakat-
larda branşlarının dışında sorulara maruz
kaldıklarını ve haksızlığa uğradıklarını belir-
ten sağlık çalışanlarının bu iddialarına Sağ-
lık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN)
Genel Başkanı Özlem Akarken'den de des-
tek geldi. Çok sayıda insanın emeklerinin
heba olduğunu anlatan Akarken, “Unvan
değişikliği sınavında yazılı sonuçlarını yok
sayarak mülakat yapmak ve puanları dü-
şürmek emeği hiçe saymaktır. Bu sınava
ülke genelinde çok sayıda memur dâhil
olmuş ve birçoğu da bu şekilde mağdur
edilmiştir. Bazı branşlarda yüksek puanlarla
bile maalesef insanlar hak ettikleri yerlere
yerleşememişlerdir. Üstelik çok sayıda per-
sonele ihtiyaç varken. Bu çok vahim bir du-
rumdur” ifadelerini kullandı.

Sağlık bakanlığı ses versin

Yaşanan mağduriyetlere karşılık Sağlık Ba-
kanı Fahrettin Koca'nın devreye girmesi ge-
rektiğini de belirten Akarken, “Şimdi
görüyoruz ki bu mülakatlar sonucu bazı
branşlarda 65 ortalamalarla bazı insanların
ataması yapılırken, bazı branşlarda ise kimi
insanlar 80-90 puan alıp yedekte kalmıştır.

Sınava girenler içerisinde engelli arkadaşla-
rımızda bulunmakta ve sorunlarının çö-
zümü noktasında yetkililerden bir açıklama
ve müjde beklemektedirler. SAHİM-SEN
olarak, Sağlık Bakanlığımızın bu hassas
konuya sessiz kalmayarak çözüm üretme-
sini sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Mülakat safsatası iyi niyetli olamaz

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından
yazılı bir açıklama yapan Tüm Sağlıkta
Çalışanlar Derneği (TÜSÇAD) Başkanı
Metin Altundal ise, insanların yazılı sı-
navda aldıkları puanın hiçe sayılarak müla-
kata göre değerlendirilmesinin büyük bir
safsata olduğunu ve iyi niyetli bir yaklaşım
olmadığını savundu. Altundal, “Yazılı sı-
navda 80 puan ve üzeri alanların, yıllardan

beri başımıza bela olan ve nelere sebebi-
yet verdiğini çok iyi bildiğimiz mülakat
safsatası ile puanlar düşürülmüş ve kim-
senin sırrına eremediği sıralama oluş-
muştur. Yazılı sonuçlar baz alınarak
yapılması gereken ünvan değişikliği yapıl-
mamış ve branşlarıyla uzaktan yakından
ilgisi olmayan sorularla mülakatta puan-
lar düşürülmüş onca verilen emekler
heba edilmiştir.  Yazılıdan tam bir yıl
sonra yapılan mülakata pandemi döne-
minde tüm sıkıntılara rağmen hazırlanan
tıbbi sekreterlik bölümü, tıbbi laboratuvar
bölümü gibi bölümleri bitirenlerin girmiş
oldukları bu sınavda ek yerleştirme yapıl-
malı ve en azından 70 puanın üstünü
alanlara değişiklik hakkı tanınmalıdır”
ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Görevden Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonrası yapılan mülakatlar çok sayıda kişinin
mağduriyet yaşamasına neden oldu. Yazılı sınavdan 80'in üzerinde puan alan çok sayıda sağlıkçı, mülakatta
branşlarıyla alakasız sorulara maruz kalarak düşük puanlar aldıklarını ve safdışı bırakıldıklarını söyledi

Arnavutköy
hamsiye doydu

15 TEMMUZ Şehitler Meydanı'nda bu yıl
7'incisi  düzenlenen festivale, Karadenizli
şarkıcılar damga vurdu. Soğuk havaya aldı-

rış etmeden alanı saatler öncesinde dolduran vatan-
daşlar, dağıtılan hamsilerden ve helvalardan alarak
konser alanındaki yerlerine geçtiler. Binlerce vatanda-
şın katlımıyla düzenlenen festivalde  Turan Şahin ve
Ekin Uzunlar’ın verdiği konser ile vatandaş hem
hamsiye hem de horona doydu.  Bir araya gelebilmek
için sebep aradıklarını belirten Arnavutköy Belediye
Başkanı Haşim Baltacı, bu konuda ellerinden geldiği
kadar toplumsal bütünlüğe hizmet ettiklerini, bu yüz-
den de birçok festivaller düzenlediklerini söyledi.
Pandemi döneminde vatandaşların evde kalmak zo-
runda kaldığını ifade eden Başkan Baltacı, “Bu dö-
nemde hep beraber çok bunaldık. Şimdi ise tedbirleri
asla elden bırakmadan organizasyonlarımıza yavaş
yavaş başladık. Bugün de ilçemizde binlerce vatanda-
şımıza hamsi ikram ediyoruz. Bunun peşine lokma,
kadayıf dolması, çiğ köfte festivallerimiz var. Bu et-
kinliklerle Türkiye’nin dört bir yanından farklı kültür-
leri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz” diye konuştu.

Arnavutköy Belediyesi tarafından 7. Hamsi
Festivali, vatandaşların yoğun katılımıyla
gerçekleştirildi. Renkli anlara sahne olan
festivalde vatandaşlar hem hamsinin ta-
dına doydu hem de Karadeniz ezgilerini
dinlemenin mutluluğunu yaşadı

Görevden Yükselve ve Unvan Değişikliği Sınavı
sonrası yüksek puan alan çok sayıda kişi, sına-
vın ardından yaplan mülakatla büyük bir hak-
sızlığa uğradığını iddia etti. Konuyla ilgili
Damga'ya konuşan SAHİM-SEN Başkanı Özlem
Akarken, “Ortaya büyük bir haksızlık var” dedi.

Akarken, “Unvan değişikliği sınavında yazılı sonuçlarını yok

sayarak mülakat yapmak ve puanları düşürmek emeği hiçe

saymaktır. Bu sınava ülke genelinde çok sayıda memur dâhil

olmuş ve birçoğu da bu şekilde mağdur edilmiştir” dedi.

ÖZEl HabER

anıl
boduç

Bir mUlakatla BUtUn
emekler BoSa Cikti!

Emek hırsızlığı
yapılmıştır
Mülakat yöntemiyle büyük bir emek
hırsızlığı yapıldığını anlatan TÜSÇAD
Başkanı Metin Altundal şu açıklama-
ları yaptı; “Mülakat; iyi niyetle yapılan
işlerin çözüm aracı değildir.Unvan de-
ğişikliği sınavında yazılı sonuçlarını

yok sayarak mülakat yap-
mak ve puanları düşür-
mek emek hırsızlığının ta
kendisidir. Bu sınava ülke
genelinde çok sayıda
memur dâhil olmuş ve
birçoğu da bu şekilde
mağdur edilmiştir. Sınava
girenler içerisinde engelli

arkadaşlarımızda bulunmakta ve so-
runlarının çözümü noktasında yetkili-
lerden bir açıklama ve müjde
beklemektedirler.Tıbbi sekreterlik bölü-
münde 80 puanın üzerinde bir puan
almış birine mülakatta “Doğrusal ve
Düzlemsel nedir?’’ gibi bir soru sorul-
ması, sıralamada senin önüne birileri
geçmeli demenin başka bir yoludur.
Bakanlığımızın bu hassas konuya ses-
siz kalmayarak çözüm üreteceğine
olan inancımız sonsuzdur.”



Sevim Y. GÜNEY

ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

guneys13@hotmail.com

B azı fotoğraflar vardır ki, gördüğünüz andan iti-
baren hafızanıza kazınır. Ya canınızı acıtmıştır,
ya da farklı duygularla içinizi titretmiştir.

Zaman zaman da gerçekleşen olaylarla birlikte hemen
gözünüzün önüne düşüverir o kareler...

Kadın/ kadın-erkek eşitliği deyince, benim hafıza al-
bümümden gözümün önüne düşen ve içimi sızlatan ilk
kare, 2005 yılında Binali Yıldırım Bey’in Bakan ve va-
liler ile yemek yedeği esnada, eşi Semiha hanımın
başka bir masada tek başına oturduğu fotoğrafı oluyor.
Çünkü bazen bir fotoğraf, insanın anlatabileceği ke-
lime sayısından daha fazla şey anlatır. 

Bu nedenle, geriye doğru baktığımda, kadın ve
erkek eşitliği konusunda hazırlanan raporlarda, ülke-
mizin neden her yıl geriye düştüğü sorusunun cevabını
bulmakta çok zor olmuyor.

***
Son yıllarda, kadına şiddetten, kadın ölümlerinden

çok sık bahsetmeye başladık. Oysa bu tartışmaları şid-
det ve ölüm üzerinden değil de, insan hakları ve cinsi-
yet ayrımcılığı üzerinden iyileştirmelerin nasıl
olabileceği konusunda yapmalıydık. Ölümler ve şiddet,
öncelikli konumuz olunca cinsiyet ayrımcılığı konusunu
gündeme getirmek bizden hızla uzaklaşıyor. Lükse 
kaçıyor!

***
Sizi çok fazla rakamlara boğmak istemiyorum ama

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 15 yıldır “Küresel
Cinsiyet Eşitsizliği” raporu yayınlıyor. Bu raporlar;
cinsiyet ayrımları, ekonomik katılım ve fırsat eşitliği,
sağlık ve siyasi güçlendirme konularını kapsıyor. İzlan-
da’nın 89.2, Finlandinya’nın 86.1 yüzdelikle başı çek-
tiği bu raporlarda Türkiye ne yazık ki her yıl basamak
basamak geriliyor. Son hazırlanan raporda, Ruanda ve
Nambiya gibi ülkelerin gerisinde kalarak, 153 ülke
arasında ancak 133. sırada yer buldu. Son sıralardaki
ülkelerin tamamı ise Asya ve Afrika ülkeleri.

Aslında bu tablolar da gördüğünüz gibi, kadına veri-
len değer,  ülkelerin uygarlık düzeyi ile de paralel. 

Kadınlarını karanlıkta tutan bir ülkede, gelişmekten
ve ilerlemekten bahsetmek pek mümkün değil.

***
Yıllar itibarıyla tabloları incelerken gözüme takılan

ve 6. sırada yer alan Ruanda’nın sıralamalarda yıllar
itibarı ile yükselişi oldu. Bu yükselişlerinin açıklaması
ise, var olan geleneklerini değiştirerek, kadının, finan-
sal, eğitim, miras ve yönetim birimlerine erişme konu-
sunda ciddi düzenlemeler yapmış olması...

Edindiğim bilgilere göre; 1994 yılında korkunç bir
soykırım yaşamış olan Ruanda’da değişim 1999 yı-
lında ve kadınlar sayesinde başlıyor. Parlamentosu
dünya genelinde en yüksek kadın mevcuduna sahip.
Meclis üyelerinin yüzde 61’ini kadınlar oluşturuyor.
Ülkede, hükümet görevlilerinin en az yüzde 30’unun
kadın olması konusunda anayasal şart koşulmuş. Ay-
rımcılığa yol açan yasalarda düzenleme yapmalarının
yanısıra, cinsiyet eşitliğini teşvik ve denetleme ama-
cıyla “Toplumsal Cinsiyet Gözlem Dairesi” biriminin
kurulmasını sağlamışlar.

(Bu arada; listede bulunan Moldova, Türkmenistan,
Ermenistan ve Benin gibi ülkelerinde kadınların eği-
timi, ve diğer alanlarda olan yükselişi de dikkat çekici)

***
Her alanda gerileyen bir Türkiye’den bahsetmek zor

ama bir rapordan daha söz etmek istiyorum. 2019 yı-
lında Kadın, Barış ve Güvenlik endeksine göre; kadın-
ların topluma katılımı, güvenlik duygusu, adalet
erişimi konuları değerlendirilmiş ve bu tabloda “Kadın
olmak için en kötü ükeler” başlığı altında, 167 ülke
arasında 114. sırada olduğumuz belirtilmiş.Sırasıyla;
Norveç, İsviçre ve Finlandiya, Danimarka, İzlanda,
Avusturya ilk beş sırayı paylaşıyor. (Senegal, Benin ve
Papua Yeni Gine bizim hemen arkamızdan geliyor. Se-
vinsek mi bilemedim!) Bu endekse göre de, dünya ülke-
lerinin yüzde 90’lık kısmının en az bir negatif cinsel
ayrıcılık yapan yasaya sahip olduğu belirtilmiş. 
2021 raporunu ve yeni sıralamımızı da merakla
beklemekteyim...

***
Tüm dünya genelinde hala kadına yönelik şiddet ve

cinsiyet ayrımcılığı kavramları tartışılıyor. Yıllık, aylık,
haftalık, günlük kaç kadının öldüğü rakamsal olarak
verilse de, ben kadına yönelik şiddetin çok daha fazla
olduğunu düşünenler arasındayım.

Gönlüm istiyor ki; cinsiyet ayrımından bahsetmedi-
ğimiz, kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olabileceği
bir ülkeye sahip olma yolunda ilerleyebilelim. Bu doğ-
rultuda, devlet tarafından,  kadınları koruyacak, cinsi-
yet ayrımcılığını önleyecek yasaların
oluşturulup/düzenlenip, yürürlüğe sokulması şarttır. 

Eşitlik haklarınıza öncelikli sahip olan ülkelerden
biri olarak, yukarıdaki listelerde ilk sıralarda yer alma-
mız gerektiğini düşünürken Papua Yeni Gine bizden
sonra geliyor diye sevinmek benim canımı acıtıyor.

*** 
"Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki

cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki bir
toplumun yarısı topraklara zincirlere bağlı kaldıkça
diğer kısmı göklere yükselebilsin!"

(Mustafa Kemal Atatürk)
Sevgiyle kalın
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S ayıştay Başkanlığı'nın İSPARK 2020
Yılı Düzenlilik Denetim Raporu ya-
yımlandı. Denetçiler, İSPARK'ta

görev yapan yönetim kurulu başkanı ve üye-
leri, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve
bir kısım personel ile bunların aile fertleri için
özel sağlık sigortası yaptırıldığını, poliçe be-
dellerinin şirket bütçesinden karşılandığını
ortaya çıkardı. İSPARK Yönetim Kuru-
lu'nun 24 Ekim 2019 yılında gerçekleştirdiği
özel sağlık sigortası hizmet alım ihalesine
dikkat çekilen raporda, “İhale kapsamında
953 bin 817 TL + KDV bedel ile idare per-
soneli 58 kişi, idare personel eşleri 54 kişi,
idare personel çocukları 101 kişi olmak
üzere toplam 213 kişi için özel sağlık sigor-
tası yaptırılmıştır. İhale kapsamında özel
sağlık sigortası yaptırılan tüm personel ile
bunların aile efradının tamamı 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nun 60’ıncı maddesi kapsamında
genel sağlık sigortalısıdır ve kendileri için
SGK'ya genel sağlık sigorta primi ödeme-
sinde bulunulmaktadır. Dolayısıyla bu kişiler
ve aile fertleri için özel sağlık sigortası yaptı-

rılması, ilgililer için mükerrer sağlık sigortası
uygulaması anlamına geldiğinden, durumun
Şirket kaynaklarının etkin, ekonomik ve ve-
rimli kullanımı açısından yersiz olduğu de-
ğerlendirilmektedir” denildi. 

Uygulamadan vazgeçilmeli

Üst düzey yöneticiler için özel sağlık sigor-
tası yapılmasında bir sakınca görmeyen Sa-
yıştay denetçileri, “Bu durumda dahi,
kapsam üst düzey yönetici vasfını haiz per-
sonel ile sınırlandırılmakta ve genel olarak

aile fertleri dikkate alınmamaktadır. Aile fert-
leri uygulamasında ise sadece indirimli şe-
kilde ücreti kendileri tarafından ödenmek
suretiyle sigorta yapılabilmektedir. Bu iti-
barla, şirket açısından genel müdür ve yar-
dımcısı ile birlikte yönetim kurulu üyeleri için
özel sağlık sigortası yaptırılması makul ola-
rak değerlendirilebilir” açıklamasını yaptı.
İSPARK ise kuruma binlerce liraya mal olan
usulsüzlüğü savundu. Personel ve ailelerine
yapılan özel sağlık sigortasının teşvik amaçlı
olduğunu belirtti. “Üst düzey yöneticiler için

bir motivasyon kaynağı teşkil ederek çalış-
malarında şirketin menfaatine olacak şekilde
daha etkin ve verimli olmalarına imkan sağ-
landığı” ifade edildi. Sayıştay'dan yapılan
açıklamada ise “İSPARK’ta çalışan genel
müdür ve yardımcısı ile yönetim kurulu baş-
kan ve üyeleri için özel sağlık sigortası yaptı-
rılması; bunların dışında kalan müdür,
hukuk müşaviri, danışman, proje uzmanı,
şef kadrolarında bulunan personel için bu
uygulamadan vazgeçilmesi gerekmektedir”
uyarısı yapıldı. 

Her alanda gerileyen 
Türkiye’de kadınlar

İBB iştiraki İSPARK'ta AK Parti döneminde
gerçekleşen aile boyu özel sağlık sigortası 
skandalının yeni dönemde de devam 
ettiği ortaya çıktı. 2020 yılında Şirkette 
görev yapan yönetim kurulu başkanı ve 
üyeleri, genel müdür, genel müdür
yardımcısı ve bir kısım personel ile bunların
aile fertleri için özel sağlık sigortası 
yaptırılarak İBB 1 milyona yakın zarara uğratıldı

ZAYİ İLANLARI 
İstanbul üniversitesi öğrenci kimliğimi kaybettim hükümsüzdür.

Almira Ezerçe

Ingenico 15290DE20009813 seri numaralı, JI20009813 sicil
numaralı, 6580491978 vergi numaralı, yazar kasa levhası kayıptır.

Hükümsüzdür. Emin Öner 

34 AAN 648 araç plakası kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Selami Kolukısa
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Sayıştay Başkanlığı, AK Parti döneminde de
(2017 yılında) idare personeli, eşleri ve çocuk-
larına özel sağlık sigortası yapıldığını ortaya
çıkarmıştı. 2020'de olduğu gibi 2017'de de
idare personeli ve ailele bireylerine 254 kişilik
grup için 1 yıl süreyle grup özel sağlık sigor-
tası yapıldığı tespit edilmişti. CHP İBB Grup
Sözcüsü Tarık Balyalı “İSPARK nasıl faaliyet za-

rarı elde ediyor ya da nasıl istenilen oranda
kar edemiyor diye soranlara sağlık sigortası
ve özel araç tahsisinde yaşananlar cevap ola-
caktır. İspark ve İBB’nin bağlı şirketlerinde israf
bu hızla devam ederse önümüzdeki süreçte
İBB’yi zor günler bekleyecek” açıklamasını
yapmıştı. Balyalı “Yazın sıcağında kışın yağ-
murunda çamurunda emek harcayan bu

insanlar gerçekten zor şartlarda görev yapı-
yorlar. Aralarında zaman zaman saldırıya uğ-
rayanlar bile oluyor. İSPARK’ın öncelikle
yapması gereken sokaklarda çalışanların iş
şartlarını ve iş güvenliklerini yükseltmek ol-
malı. Bunun yerine İSPARK yönetimi şirket
merkezinde görev yapan idari kadrolara aile-
leriyle birlikte Özel Sağlık Sigortası yapmayı
tercih ediyor. Bunu yapmak içinde çok ciddi
bütçe ayırıyor. İnsan gerçekten edep yahu
diyor” ifadelerini kullanmıştı. 

BALYALI: EDEP YAHU!

Banka çalışanı 
beni dolandırdı
Ümraniye'deki özel bir bankadan 2019 yılında toplamda 18 bin liralık kredi çeken 66 yaşındaki
emekli Aziz Ekinci, kredi borcunu ödedikten sonra banka çalışanı Ö.A.'nın kendisini bankaya
çağırarak "Sen hiç ödeme yapmadın" dediğini iddia etti. Ö.A.'nın kendisinin kimlik bilgilerini ve
parmak izini alarak 74 bin lira kredi çektiğini öne süren Ekinci'nin suç duyurusunda bulundu

emekli maaşıyla geçinen 66 yaşındaki
Aziz Ekinci'nin Anadolu Cumhuriyet
Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu di-

lekçesine göre olay şöyle gerçekleşti: PTT'den
emekli maaşını alan Ekinci, 28 Ağustos 2019'de
maaş hesabını özel bir bankaya taşıdı. Aynı tarihte
bu bankadan 11 farklı kredi çeken Ekinci, banka-
dan toplamda 18 bin lira kredi aldı. Aldığı krediyle
PTT'ye olan kredi borcunu ödeyen Ekinci, kendi
hesabına göre özel bankaya faiziyle birlikte 23 bin
lira olan borcunu ödediğini ve elinde ödemeye iliş-
kin dekontlar olduğunu belirtti. 4 Kasım 2020 tari-
hinde banka çalışanlarının kendisini Ümraniye'de
bulunan şubeye çağırdığını kaydeden Ekinci,
akşam saatlerinde bankaya gitti. Ekinci, banka ça-
lışanı Ö.A.'nın "Sen hiç ödeme yapmadın" ceva-
bıyla karşılaştı. Ekinci, ne olduğunu anlamayarak
kendisinden parmak izi alındığını ve banka önüne
çıkarıldığını belirterek banka çalışanı Ö.A. ve ya-
nındaki banka çalışanı kadının bir takım işlemler
yaptığını dilekçesinde öne sürdü.

Hala borç gözüküyor

Banka önünde beklediği sırada hesabına 2 bin 550
lira para yattığını

gören

Ekinci, söz konusu parayı çektiğini fakat banka ça-
lışanlarının kendisini içeri çağırarak paranın iade-
sini ve bir takım evrakların imzalanmasını istedi.
Dilekçede “Ben ilk başta parayı iade etmeyi kabul
etmedim fakat çalışanlar işten çıkarılacağını söyle-
yince ben de vicdan ettim, imzaladım" ifadeleri
kullanıldı. Daha sonra kartını kontrol ettiğinde
bankamatik kartının iptal olduğunu gören Ekinci,
bankayı aradığını ve kendisi adına 56 bin 400 lira
kredi çekildiğini öğrendi. Ekinci, dilekçesinde 23
bin lirayı da ödemesine rağmen bankaya hala
borcu gözüktüğünü ve kendisi adına kredi çekildi-
ğini belirterek kendisini dolandıran banka çalışan-
larından şikayetçi oldu. 

Bir de ifade verdi

Banka çalışanı Ö.A. da dolandırıcılık iddiasının ar-
dından Aziz Ekinci'nin kendisini sözlü olarak teh-
dit ettiğini iddia ederek Ekinci'den şikayetçi olduğu
öğrenildi. Bu şikayete karşılık emniyette 'şüpheli' sı-
fatıyla ifade veren Aziz Ekinci ise “Kendisinden
beni dolandırdığı için davacı oldum. Benim açtı-
ğım davaya karşılık Ö.A. hakkımda iftira atarak
davacı olmuştur. Hakkımda yapılan suçlamaları
kabul etmiyorum" dedi. Yaşadığı süreci DHA'ya
anlatan şikayetçi Aziz Ekinci, "Mağdurum, benim
adıma kredi çektiler. Benim ödediğim krediyi saat
18.00'a 1 dakika kala içeride paylaştırmışlar. Kre-
diye aynı gün 60 ay vade yaparak parayı 74 bin lira
yapmışlar" diyerek ödeme yaptığı dekontların ken-
disinde olduğunu söyledi. Ekinci, savcılığa 16

tane dilekçe verdiğini belirterek “Beni dolandır-
dılar Allah'a yemin ederim. Dünyayı verseler
para için yalan konuşmam. Savcıya dedim ki
incele bir tane yalan varsa ömür boyu hapse
at beni. Yoksa beni bunlardan kurtarın"
dedi. DHA

46 sene boyunca farklı sektörlerde çalıştığını ve
zor para kazandığını vurgulayan Ekinci, banka

çalışanlarının kamera görüntülerini de sildiğini
iddia etti. Ekinci, “Ne yapayım ben şimdi, adam
mı vuralım bu yaştan sonra? Allah'a söz verdim

ben yanlış yapmam. Allah belasını versin, 
haksız kimse belasını verir" diyerek ödeme 

yaptığına ilişkin dekontları gösterdi.

DEKONTLARI 
GÖSTERDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube
Müdürlüğü eğitimleri yıl sonu tatbikat programı
452 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Polis
ekipleri tatbikatlarda uçağa, gemiye ve metro
hattına operasyonlar düzenlendi

Özel Harekat Şube Müdürlüğü Eğitimleri Yıl Sonu Tat-
bikat Programı tamamlandı. 3 gün boyunca süren ve
Pazar günü başlayan 55 saatlik tatbikatlarda ilk olarak

uçağa, gemiye ve metro hattına operasyonlar düzenlendi. Tatbikat
programının son günü Sarıyer'de bulunan Adile Sadullah Mermerci
Polis Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet
Müdürü Zafer Aktaş'ında katıldığı ve iki aşamalı olarak düzenlenen
tatbikatın ilk aşaması arazide yapıldı. Kurgulanan tatbikat senaryo-
sunda dağlık bir arazideki sığınak bölgesi özel harekat tarafından ele
geçirildi. Sığınağın bulunduğu alana yaya olarak giren özel harekat,
keskin nişancı, roket ve law atışları ile sığınağı imha etti. Tatbikat sıra-
sında sığınağın bulunduğu bölgeye helikopterden halat ile takviye
personel indirildi. 

Helikopterle tahliye

Hedef bölge imha edildikten sonra Özel Harekat Timleri helikopterle
tahliye edildi. Timler tatbikat sonrası helikoptere halatla tekrar tutu-
narak tatbikatı izleyen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı selamladı.
Bugün gerçekleştirilen tatbikatın ikinci aşamasında Özel Harekat
Timleri, silah alma, kısa mesafeden şahsı etkisiz hale getirme, özel
operasyon köpeği ile destekli müdahale, tabanca parkur atışları gibi
senaryo ve canlandandırmalar yapıldı. Tatbikata çok sayıda şube
müdürlüğü ve kurum destek verdi. Tatbikatın sonunda İl Emniyet
Müdürü Zafer Aktaş Law silahı ile atış gerçekleştirdi. Tatbikat sıra-
sında Zafer Aktaş'a Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek-
okulu Müdürü Sedat Özcan eşlik etti.

Bin 673 operasyon

Tatbikatların ardından açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü
Zafer Aktaş, “İstanbul'umuzun huzur ve güvenliğini, vatandaşımızın
can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü can sipare vaziyette bir görev yapıyor. Vatanımız üzerinde emel-
leri olan hainler ve onların uzantısı olan PKK, DAEŞ, DHKP/C,
FETÖ/PYD gibi silahlı terör örgütlerine yönelik operasyonel faali-
yetlerimiz her zaman olduğu gibi bundan sonra da büyük bir kararlı-
lıkla devam edecektir. Özel Harekat Şube Müdürlüğümüz 2021
yılında bin 673 operasyona imza attılar" dedi. DHA
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Tarık 
Balyalı
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İRFAN DEMİR

S ağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son
açıkladığı, illere göre her 100 bin ki-
şide görülen Covid-19 vaka sayıları

tablosunda, Kırklareli'nin 308,51 olan vaka
sayısı 379,83'e, Edirne'nin 159,16 olan vaka
sayısı 212,13'e, Tekirdağ'ın 262,61 olan
vaka sayısı 288,14'e yükseldi. Kırklareli vaka
sayısı artan 5'inci, Edirne ise 10'uncu il
oldu. Tablonun ardından Hayat Eve Sığar
(HES) uygulamasındaki koronavirüs yo-
ğunluk haritasına göre de 3 il kırmızıya bü-
ründü. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve
üstü nüfusta mavi iller arasındaki Kırklareli
yüzde 83,9 ile Türkiye'de 5'inci sırada yer
aldı. Tekirdağ'da ise aşılama oranı yüzde
81,6, Edirne'de de yüzde 82,0 oldu.

Aşı değil aşısızlık öldürür

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kal-
kan, son açıklanan tabloya göre vaka sayı-
ları artan 10 ilin dışında kaldıklarını ve
dalgayı bir seyir izlediklerini söyleyerek,
"Geometrik bir artış hızıyla artmıyor vaka-
larımız. Daha çok aritmetik bir artışla sey-
rediyor. Biraz hafif yükseliyor sonra hafif
iniyor bu şekilde devam ediyor ama biz
özellikle kış ayları içerisindeyiz. Tekrar

tekrar söylüyoruz ki gerçekten aşı değil aşı-
sızlık öldürür. Ama bizim yanlış bilgilerle,
merdiven altı bilgilere dikkat eden vatan-
daşlarımızda aşıdan kaçınma, aşının mey-
dana getireceği komplikasyonlar ve riskli
durumlardan ürkme var. Fakat bu durum-
dan ürkenlerin de acı bir sonla hayatlarını,
kendi ellerinle feda ettiklerini söylemek zo-
rundayım. Bilerek böyle bir yapıya kapıldık-
larını ve hayatlarıyla ödediklerini
görüyoruz. Hep söyledik, yoğun bakımları-
mızda yatan hastalarımıza ait görüntüleri
gördüğümüzde. Aşısızlar en yüksek sırada
ya da eksik aşılılar onları izleyen bir sırada.
Biraz da genç kardeşlerimizin sosyal hare-
ketlilikleri sonrasında, 'bana bir şey olmaz,
aşı olmasam da olur' düşüncesi taşımala-
rına paralel, hastalık seyirlerimiz dönem
dönem genç vatandaşlarımızda yükselme
gösteriyor. Fakat aşılamaya ilgi ve alaka
gösterildiğinde, başından beri bildiğimiz
maske takarak yaşama, mesafeye dikkat
etme, kapalı ortamlarda yakın mesafede
bulunmama ve el hijyenine, temizliğe dik-
kat etme oranını çabasını gösterdiğimizde,
bu hastalığı daha çabuk atlatacağız diye
düşünüyoruz. Yoğun bakımlarımızda yük-
sek bir doluluk oranı şu an için yok. Yüzde

70'ler seviyesindeyiz" dedi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka tablosuna göre, Kırklareli, Edirne ve
Tekirdağ'da vaka sayıları arttı. Kırklareli vaka sayısı artan 5'inci, Edirne ise 10'uncu il oldu

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1508270)

PERİODONTOLOJİ EL ALETLERİ VE TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-İSTANBUL OKMEYDANI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2022 YILI 8 KALEM PERİODONTOLOJİ EL ALETLERİ VE TIBBİ MALZ ALIMI İHALESİ 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 : 2021/802894
1-İdarenin
a) Adresi : GÜRSEL MAHALLESI NAMZET SOK. NO:1 

34400 OKMEYDANI KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123201043 - 2123201952
c) Elektronik Posta Adresi : okmeydanidis@gmail.com 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Kalem Periodontoloji El Aletleri Ve Tıbbi Malz. Alımı

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

b) Teslim yeri : Hastane deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İdari Şartnamenin 2.1.ç Maddesinde belirtilen kurumların 

depo/depolarına ihtiyaca binaen ürünler, sipariş tarihinden 
itibaren 3 iş günü içerisinde 12 ay boyunca en az 
6 en fazla 8 siparişte teslim edilmelidir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 

(1.kat Satınalma Birimi), Gürsel Mahallesi Namzet 
Sok. No:1 Kağıthane - İstanbul

b) Tarihi ve saati : 05.01.2022 - 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 belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde;
isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler
tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
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.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1-İstekliler, ithalatçı veya üretici ise teklif ettikleri Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin, T.C. İlaç ve
Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / ÜTS kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve ürün numaralarını (teklif 
edilen ürün ile ilgili barkod) gösterir belgeleri ihale teklif dosyalarında sunacaktır. UBB detaylı çıktıları teklif 
dosyasında sunulacak ve çıktılar üzerine teklif verilen kaleme ait ihtiyaç sıra numarası yazılacaktır. Teklif edilen
ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / ÜTS kayıtlı olmadığında (kapsam dışı) bu
durum beyan edilecektir.
2-İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ait en son yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin
EK-3 Listelerinde yer alan SUT kodlarını gösterir listeyi kalem sıra numarasını belirterek teklifi ile birlikte 
sunacaktır.
3-İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen "Satış Merkezi Yetki 
Belgesi"ni ihale teklif dosyalarında sunacaktır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / ÜTS kayıtlı ürünlerin, ithalatçı veya 
üreticisinin bayii ise bu firmaların bayiliklerini kanıtlayıcı belgeyi ve ürün numaralarını (barkod) ihale teklif 
dosyalarında sunacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve 
açıklamaları içeren doküman:
İstekli teklif edeceği kalemlerin istenilen miktarda numunelerini ihale tarih ve saatine kadar getirecektir. Her bir
kalem için ayrı ayrı numune verilecektir. Ürünlerin değerlendirilmesinde; numunelerin denenmesi ve şartnameye
uygunluk esastır.
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 İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (1.kat Satınalma 
Birimi), Gürsel Mahallesi Namzet Sok. No:1 Kağıthane - İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
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 90 (Doksan) 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.

Tekirdağ'da, aşılama birinci doz 811 bin 548,
ikinci doz 749 bin 317 ve üçüncü doz 188 bin
142 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 749
bin 7 doz aşı yapıldı. İl Sağlık Müdürü Kal-
kan, son 3 ayda yapılan çalışmalarda 55 bin
kişinin aşı olmaya ikna edildiğini söyledi.
Pandeminin başından beri sağlık çalışanları-
nın yorulmak bilmeden, azimle ve seferberlik
ruhuyla vatandaşlara ulaştığını söyleyen
Kalkan, "Onları haberdar ediyorlar, ilaçlarını
götürüyorlar, gelemeyecek durumda olan va-
tandaşlarımızın evlerinde aşılamalarını yapı-
yorlar. Teyakkuz halindeyiz, takipteyiz. Bu
anlamda da bizim burada bir çağrı merkezi-
miz var. Bu çağrı merkezimizde aşısı gelmiş
ama bunu unutmuş, aşılanamamış ya da

eksik aşılı vatandaşlarımızı arıyorlar. Bu şe-
kilde 55 bin aşılamasını geç bırakmış, türlü
sebeplerle aşılanmamış vatandaşımızı,
Covid timlerimiz arayarak ikna ettiler ve aşı-
larını gerçekleştirdiler" diye konuştu.

55 bin kişi ikna edildi

ÇEVRE ve Sokak Hayvanları Derneği
yararına sosyal sorumluluk projesi kap-
samında düzenlenecek olan sergi, 14

Aralık’ta Kült Palace Feriye’de gerçekleşecek.
Sokak hayvanlarının daha iyi bir yaşama kavuş-
ması için yapılacak sergide; Alea Pınar Du Pre,
Burcu Yavuz, Cengiz Yatağan, Seda Dokumacı ve
Seydi Murat Koç eşsiz eserlerini, Çevre ve Sokak
Hayvanları Derneği’ne bağışlayarak farkındalık ve
katkı sağlayacak. Elde edilen tüm gelir, sahipsiz
hayvanların yaşamlarına dokunması için bakım ve
tedavilerin de kullanılmak üzere Çevre ve Sokak
Hayvanları Derneği’ne bağışlanacak.

Metal kutular
artık çöp değil
Lüleburgaz Belediyesi’nin metal kutu ve plastik şişe gibi atıkların çöp yerine geri 
dönüşüme kazandırılması için hayata geçirdiği ve vatandaşın attığı her atık için 
“Dönüşüm Kartlarına” yüklenen puanlarla alışveriş yapabildiği Akıllı Atık Tanıma Sistemi 
sayesinde ilk haftada 5 bin pet şişe ve 600 adet metal kutu çöp olmaktan kurtuldu

Lüleburgaz Belediyesi’nin hayata
geçirdiği “Akıllı Atık Tanıma Sis-
temi” sayesinde metal kutu ve plas-

tik şişeler çöp olmaktan kurtuluyor. Pilot
uygulamasına geçtiğimiz hafta başında Genç-
lik Parkı’nda başlanan sistem sayesinde bele-
diyeden ücretsiz bir şekilde Dönüşüm
Kartları’nı temin eden vatandaşlar, attıkları
her plastik şişe ve metal kutu için puan kazanı-
yor. Vatandaşlar kazandığı puanlarla yurdun
dört bir yanında alışveriş yapma imkanı bul-
makla kalmıyor, çevre temizliğine de katkı sağ-
lamış oluyor. 

Vatandaş kazanmaya başladı

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ve ilerleyen
süreçte kentin birçok noktasında yaygınlaştırıl-
ması planlanan sistem sayesinde 600 adet te-
neke kutu ve 5 bin adet pet şişe geri dönüşüme
kazandırıldı. Sadece bir hafta gibi kısa süre
içerisinde doğada 10 yılda kaybolan teneke
kutu ile 400 yılda kaybolan pet şişelerin top-
lanması sevindirdi. Öte yandan uygulama sa-
yesinde vatandaşın cebi de kazanmaya
başladı. 

Dönüşüm Kart’a nasıl başvurulur?

Lüleburgaz Belediyesi’nin henüz Gençlik Par-
kı’nda pilot uygulama olarak faaliyete geçir-

diği Akıllı Atık Tanıma Sistemi’nden faydalan-
mak isteyen vatandaşların Dönüşüm Kart’a
sahip olması gerekiyor. Bu kapsamda hafta içi
mesai saatleri içerisinde Gençlik Parkı ya da
Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası’nda bu-

lunan görevlilerden ücretsiz bir şe-
kilde Dönüşüm Kartlar alınabiliyor. Va-
tandaşlar Dönüşüm Kartlarına yüklenen
puanlarla birçok alışveriş noktasında harcama
yapabiliyor.  İRFAN DEMİR

Sokak hayvanları
için anlamlı sergiCANLAR

TEKIRDAG
ICIN CALIYOR



B rezilya, Rio de Janeiro’daki ünlü yıl-
başı kutlamalarını, sağlık yetkililerinin
geçen hafta altı Omicron vakası bildir-

mesinin ardından şenliklerin süper yayıcı bir
etkinliğe dönüşebileceği korkusuyla iptal etti.
Rio Belediye Başkanı Eduardo Paes, daha
önce 2022’de havai fişek gösterileri ve şehir ge-
nelinde bir düzine performans sergileyen sa-
natçılarla şimdiye kadarki en büyük parti için
anlaşmasına rağmen, yeni kararı duyurdu.

Havai fişek patlatılacak

Paes, Covid-19 salgının devam etmesi ve yeni
mutasyonlar nedeniyle Copacabana Plajı'nda
her yıl gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 milyon kişi-
nin katıldığı dünyaca ünlü yılbaşı kutlamaları-
nın bu sene de iptal edildiğini duyurdu.
Copacabana Plajı boyunca bir milyon yerli ve
turisti çeken yıllık kutlamalar, São Paulo ve
Salvador da dahil olmak üzere diğer 20 eya-
letle birlikte iptal edildi. Florianópolis ve Recife
eyaletlerinde de yılbaşı partileri iptal edilirken
havai fişek gösterileri yapılacak.

İlk vaka Brezilya’da

Önümüzdeki yıl yapılacak olan kutlamada gö-
rüşmeyi umduğunu söyleyen Paes, “Bunu öz-
leyeceğiz ama önemli olan aşılamaya ve hayat
kurtarmaya devam etmemiz” dedi. Brezilya
Sağlık Düzenleme Kurumu (ANVISA) tarafın-
dan 1 Aralık'ta yapılan açıklamada, Güney Af-
rika’dan Sao Paulo’ya gelen Brezilyalı bir çiftte
Omicron mutasyonunun tespit edildiği duyu-
rulmuştu. Söz konusu vakalar Latin Ameri-
ka’daki teyit edilen ilk Omicron vakaları olarak
kayıtlara geçmişti.

11DIŞ HABER www.gazetedamga.com.tr

Almanya, bir babanın
üç kızı ve eşini vurup

intihar etmesi olayıyla
çalkalanıyor.

40 yaşındaki David
R.'nin bir de mektup

bıraktığı ve bu 
mektupta olayları
anlattığı belirlendi

BRANDENBURG’UN Senzig kasaba-
sında yaşanan şok olayın perde arka-
sında, corona virüsü aşısı olmayan

eşine “sahte aşı pasaportu- kartı” ayarladığını ve
bundan dolayı eşinin işini kaybedebileceği, çocuk-
larının elinden alınacağı endişesi yaşadıkları sap-
tandı. Aile faciasına yol açan babanın, eşine
yaptırdığı sahte pasaportuyla ilgili, eşinin işvereni-
nin bilgisi olması üzerine paniğe kapıldığı sanılı-
yor. Baba ve annenin, bu yüzden işlerini
kaybetmekten korktukları, hatta tutuklanacaklarını

düşündüklerini, çocuklarının da ellerinden alınıp
“yurda yerleştirileceğini” sandıkları belirlendi.
Geçen hafta ortaya çıkan vahşetle ilgili olay ye-
rinde bir tabanca bulundu. Babanın bu tabanca ile
üç cocuğu ve eşini öldürüp canına kaydığı sanılı-
yor. İntihar mektubunun içeriği açıklanmadı.
Ancak olayda, aile dışı bir fail ya da fiil olmadığı
belirtiliyor. Almanya, bir babanın üç kızı ve eşini
vurup intihar etmesi olayıyla çalkalanıyor. 40 ya-
şındaki David R.'nin bir de mektup bıraktığı ve bu
mektupta olayları anlattığı belirlendi.

Almanya’da korkunç cinayet
8 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA

Brezilya’da yılbaşı partilerine kısıtlama kararı getirildi.
Rio de Janeiro kentindeki dünyaca ünlü Copacabana

Plajı’ndaki yılbaşı kutlaması bu sene Covid-19’un yeni
mutasyonu Omicron nedeniyle iptal edildi
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1507993)

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 
2020/541 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN:
Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, 119 Ada, 23 Parsel, AKÇABURGAZ Mahalle/Köy, 6 Nolu Bağımsız
Bölüm:
A) Adres Bilgileri: Satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Akçaburgaz Mahallesi, 3021. Sokak,
No:13, Sağanak Apt., D:6 kapı sayılı yerdedir.
B) İmar Durumu: Esenyurt Belediyesi internet sitesi imar durumu uygulamasında satışa konu taşınmazın,
13.09.2013 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Esenyurt TEM Güneyi 1.  Etap Uygulama İmar Planında, İkiz Nizam, 
4 kat yapılaşma şartlarında, Konut alanında kaldığı bildirilmiştir.
C) Harita-Plan: Hudutları ve sahası itibariyle satışa konu taşınmazın yerine uygun olduğu tarafımızca belirlenmiştir.
D) Çevresel Bilgiler: Taşınmaz, her türlü Belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından kolayca
faydalanabilecek konumda, konut sitelerinin bulunduğu lokasyonda Esenyurt-Akçaburgaz semtindedir. 
Taşınmaz, kamu binaları, alışveriş alanları, okul, camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına çok yakın
mesafededir. Taşınmaz, güneyindeki D-100 Kara Yolu Katılımı'na 1.760 m, kuşuçusu mesafededir.
E) Taşınmaz Bilgileri: Satışa konu taşınmazın bulunduğu yapı, 2 bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat + çatı
arası piyesinden oluşan betonarme karkas bina olup, takribi 4 yaşındadır. Bina konut tefrişlidir. Binada kapalı
otopark, doğalgazlı ısıtma tesisatı bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz, zemin katta, 6 bağımsız bölüm nolu
dairedir. Taşınmaz onaylı mimari projesine göre 70,00 m2 brüt, 55,22 m2 net alanlıdır. 1. Sınıf malzeme ve işçilik
kalitesiyle inşa edilmiş taşınmaz, 2 oda + salon + mutfak + antre-hol + banyo-wc + balkon mahallerinden teşek-
kül etmiştir. Taşınmazın oda döşemeleri laminant parke, ıslak zeminleri seramik, duvarları plastik boyalı, 
kartonpiyerli, pencere doğramaları PVC, oda kapıları ahşap, dış kapısı çeliktir. Taşınmaz kullanıma elverişli 
vaziyettedir.
Adresi : Akçaburgaz Mahallesi, 3021. Sokak, No:13, Sağanak Apt., D:6 

Esenyurt /  İSTANBUL
Yüzölçümü : 394,00 m2  
Arsa Payı : 20/414
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Esenyurt TEM Güneyi 1.  Etap Uygulama İmar Planında, 

İkiz Nizam, 4 kat yapılaşma şartlarında, Konut alanında kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 230.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 13/01/2022 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 14/02/2022 günü 11:15 - 11:20 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, (Adliye Yanı, Aymerkez
Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden

önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada
tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı
ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki be-
şinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu ar-
tırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşın-
mazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerin-
den rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan
alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gider-
lere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü mad-
desi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kal-
maksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2020/541 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olu-
nur.29/11/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Şahin’in videosu kafaları

karıŞtırdı!
Pfizer ile birlikte coronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından
olan ve aynı zamanda şirketi yöneten Uğur Şahin'in sosyal medyada
yayınlanan bir videosu uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Aşı
karşıtlarının yaydığı videonun gerçeği ise ortaya çıktı

CORONA virüsü
aşısını geliştiren Bi-
oNTech’i Al-

manya’da eşi Özlem Türeci ile
birlikte kuran Uğur Şahin’in
bir videosu sosyal medyada
sıklıkla yayılmaya başladı.
Özellikle Avrupa’nın bazı ülke-
lerindeki ve ABD’deki aşı kar-
şıtları tarafından paylaşılan
videoda Şahin, corona virüsü
aşısı olmadığını söylüyor. Aşı
karşıtlarının Facebook, Twitter
ve YouTube gibi platformlarda
yayınladığı videoda Şahin ken-
disine yöneltilen soruya, “Ben
aşı olmadım çünkü aşı olma

iznim yok” diyor. Fakat aşı kar-
şıtlarının paylaştığı video as-
lında corona virüsü salgınının
başında henüz Covid-19 aşı-
sına onay çıkmadığı bir dö-
nemde çekildi. Alman medya
kuruluşu Deutsche Welle’de
yayınlanan İngilizce röportaj
sosyal medyada büyük tar-
tışma yarattı. Tartışmalara kar-
şılık Şahin ise daha önce
yaptığı açıklamalarda corona
virüsü aşısı olduğunu söyle-
mişti. Uğur Şahin ilk iki doz
aşısını 2021’in başında oldu ve
üçüncü doz aşıyı da birkaç
hafta önce oldu.

Prens dillere
düştü!
Prens Harry, yeni bir röportajda işten
ayrılmanın ruh sağlığını destekleyeceğini
söylediği için sosyal medyada tepki topladı

RUH sağlığı ve sağlıklı yaşam alanında
faaliyet gösteren BetterUp isimli şirkette
yöneticilik kariyerine başlayan Sussex

Dükü Harry’nin verdiği son röportajda yaptığı açık-
lamalar dikkat çekti. Destek almadıkları için ve an-
layışların farklı olması nedeniyle, Meghan Markle
ile kraliyet ailesinden ayrılan Harry, Kaliforniya’da
yaşamaya başladı. Harry bir süre sonra ruh sağlığı
ve sağlıklı yaşam alanlarına odaklanan şirket Bette-
rUp’ta yönetici pozisyonunda çalışmaya başladı.
Şirketin faaliyetleri ve kendi pozisyonu ile ilgili ko-
nuşan Harry, ruh sağlığı ile ilgili de açıklamalar
yaptı. Harry, mutlu olmak ve ruh sağlığını korumak
için istifa etmenin bir çözüm olabileceğini söyle-
yince sosyal medyada çok sayıda eleştiri aldı.

Yerden yere vurdular

Twitter’daki sosyal medya kullanıcıları, Markle ile
birlikte sahip olduğu 14 milyon dolarlık Montecito
malikanesinde lüks bir yaşam sürmeye devam eden
İngiliz tahtının altıncı sırasındaki prensini hedef al-
dılar. Bir kullanıcı “Prens Harry, mutlu değilsek he-
pimizin işinden ayrılması gerektiğini söylüyor. Pek
çok kadın ve erkek işleri olduğu için minnettar.
Harry, gerçek gündelik işçi sınıfından insanlarla ile-
tişimsiz. Acayip biri” ifadelerini kullandı.

Gururlu
PRENSES
Hollanda Prensesi Amalia, 18 yaşına girdi.
Yasalara göre 1.6 milyon euroluk gelir elde
etme hakkına erişen Amalia bunu reddetti

HOLLANDA kraliyet ailesi genç prenses
Amalia’nın 18’inci yaş gününü kutluyor.
Daha önce ruh sağlığı hastalıkları ile il-

gili samimi açıklamalarda bulunan ve bir barda ça-
lışan Amalia dikkat çekici bir profil.  Müzikalleri ve
şarkı söylemeyi çok sevdiğini daha önce verdiği de-
meçlerle duyuran Amalia, birçok Hollandalı çocuk
gibi okula bisikletiyle gitti. Devlet okulunda okuyan
Amalia, 18 yaşına geldiği için 1.6 milyon euro (yak-
laşık 24 milyon TL) geliri elde etmeye de hak ka-
zandı. Fakat Amalia bu parayı kabul edemeyeceğini
söyledi. Amalia, “Çalışmazken ve bir şey kazan-
maya hak elde etmezken bu parayı  almak beni ra-
hatsız eder” dedi. Prenses Catharina-Amalia
Beatrix Carmen Victoria
olan fakat kamuoyu tara-
fından sadece Prenses
Amalia olarak bilinen genç
kraliyet üyesinin Alexia ve
Ariane isimli iki kız kardeşi
de var. Daha önce bazı ku-
lüplerde çalışan Amalia’nın
yakın çevresinde lakabı
“kokteyl kraliçesi” olarak
da biliniyor. 
DHA
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T.C.  BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ
2019/17064 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa  konu çatı arası piyesli daire nitelikli taşınmaz tapunun Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu
Köyü, 549 ada, 21 parsel numaralı, 524,88 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli ana taşınmazı üzerinde bulunan, yuka-
rıda fotoğrafı görülen, üzerinde "Yalçın İnşaat" yazan, zeminde "Coşkun Apartmanı" olarak adlandırılmış, 9 dış
kapı numaralı binada, 3. normal katta yer almakta olup taşınmaz 150/1500 arsa paylı ve 13 bağımsız bölüm nu-
maralıdır. Bina adres olarak Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesinde, Kanuni Caddesi ile bağlantılı 178. Sokak
üzerinde yer almaktadır. Bina ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. Toplu taşım araçlarıyla ulaşım imkanına
sahiptir. Çarşı, pazara, alışveriş ve ibadet yerlerine, okul ve sağlık tesislerine yakın konumda olan binanın yer al-
dığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye kamu ve belediye hizmetleri verilmektedir.
Yakın çevresinde konut ve ticaret + konut nitelikli yapılar, site tipi yapılaşmalar, sanayi yapıları, 3. Matbaacılar Si-
tesi, Hasırcılar Alışveriş Merkezi, Kuvay-ı Milliye Camii, Cevat Güleç Orta Okulu ile Yakuplu 125. Yıl İmam Hatip
Ortaokulu bulunmaktadır. Bina betonarme karkas tarzda inşa edilmiş olup 2 adet bodrum, zemin ile 3 adet nor-
mal kattan oluşmaktadır. Son katı çatı piyeslidir. Yerinde yapılan incelemede, binanın ortak merdiven mahalle-
rinde tavan ve duvar yüzeylerinin boyalı, zeminlerin mermer/seramik kaplı olduğu, merdiven korkuluklarının
mevcut ve krom malzemeden olduğu, binada tek asansör  olduğu belirlenmiştir. Binanın yapılış tarzı, yapım işçi-
liği, çeşitli kısımlarında kullanılan malzemenin cinsi ve kalitesi nazara alınarak sınıfının 2. sınıf inşaat olduğu be-
lirlenmiştir. Taşınmazın özellikleri pandemi koşulları nedeniyle içerisine girilmeksizin, girişinden yapılan  inceleme
ile ve kapıyı açan kiracıdan sorulmak suretiyle belirlenmiştir. Ayrıca, ilgili Belediye'deki mimari projesi de incelen-
miştir. Yerinde yapılan incelemede, taşınmazın gerek alt gerekse üst kısmına girişte ayrı kapıların olduğu belir-
lenmiştir. Buna göre, taşınmazın alt kısmında; antre, mutfak, banyo + wc, 2 adet oda, 1 adet salon ile balkon
bölümleri, içten irtibatlı ahşap merdiven ile ulaşılan üst kısmında ise;  hol, oda, salon, banyo + wc ile teras bö-
lümleri bulunmaktadır. Projesine göre net 168,60 m2 dir. Dış kapıları çelik olan taşınmazın iç kapıları ahşap pres
kapıdır. Pencere doğramaları pvc den mamul ve çift camlıdır. Taşınmazda ıslak zeminler seramik/fayans, kuru
zeminler ise laminant parke  kaplıdır. Tavan ve duvar yüzeyleri boyalı olan taşınmazın tavan yüzeylerinde kar-
tonpiyer bulunmaktadır. Taşınmazda vitrifiye ve armatürler, anahtar, priz ve sigortalar, tezgah ve dolaplar, radya-
törler tamdır. Taşınmazda doğalgaz bağlantısı mevcut olup ısınma kombi sistemdir.
Adresi : Yakuplu Mahallesi, Kanuni Caddesi İle Bağlantılı 178. Sokak, No:9 Çoşkun

Apartman, Kat:3 No:13 Beylikdüzü  / İSTANBUL
Yüzölçümü : 524,88 m2  
Arsa Payı : 150/1500
İmar Durumu : İmar durum yazısında; Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 549 ada, 

21 parsel numaralı taşınmazın onaylı uygulama imar planında ikiz 
nizam - 4 kat - konut alanında kaldığı belirtilmektedir.

Kıymeti : 900.000,00 TL
KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 27/01/2022 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : MEZAT SALONU - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, (Adliye Yanı, 

Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 

tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış gider-
lerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçme-
mek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış
tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya
ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2019/17064 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.03/12/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 

K artal Özel Sporcular Gençlik ve
Spor Kulübü Başkanı Adnan
Balcı’nın su kabaklarını kullanarak

yaptığı abajurların yanı sıra Atatürk siluetle-
rinin de yer aldığı ‘Umut Işığı’ adını verdiği
kişisel sanat sergisi Kartal Belediyesi’nin ev
sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Sergi-
nin açılışına Kartal Kaymakamı Abdullah
Demir ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel’in yanı sıra; İyi Parti Kartal İlçe Baş-
kanı Fuat Onbaşılı, Demokrat Parti Kartal
İlçe Başkanı Eray Ekim, Doğru Parti Kartal
İlçe Başkanı Gülay Şakar, Kartal Belediyesi
Başkan Yardımcıları, Kızılay yöneticileri,
mahalle muhtarları, amatör spor kulüpleri-
nin yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sergiyi beğendim

Açılışta konuşan Adnan Balcı, serginin geli-
rinin Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulü-
bü’ne bağışlanacağını kaydederek yıllar

içinde emek vererek sergideki eserleri yaptığı
söyledi. Balcı’nın ardından mikrofonu dev-
ralan Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel, Kartal’da sporun ve amatör spor
kulüplerinin gelişmesinde önemli katkıları
olan Adnan Balcı’nın emek verdiği sergiyi
çok beğendiğini ifade etti. Başkan Yüksel,
sergiye her kesimden çok sayıda ismin da-
vetli olarak katıldığını belirterek Adnan Bal-
cı’nın yıllardır Kartal’a emek veren
isimlerden biri olduğunu söyledi. 

Sanatın yanındayız

Başkan Yüksel, “Bugün sporcu kimliği ile
tanıdığımız bildiğimiz Adnan abi bizi buluş-
turdu. Özel sporcular yararına düzenlediği
kişisel sergisini bizimle buluşturduğu için te-
şekkür ediyorum. Sporun,  sporcunun,  sa-
natın ve sanatçının her zaman yanındayız.
Yanında olmaya da devam edeceğiz. Bu
güzel sergi için kendisine bir kez daha teşek-
kürlerimi sunuyorum.” dedi.

ORGANLARINI BAĞIŞLADI
SılA, Sıla, ınstagram
hesabından organ bağışını
yaptığını söyledi, takipçile-

rine de bu konuda çağrıda bulundu.
Organ bağışı belgesi ile poz veren 
41 yaşındaki şarkıcı, paylaşımında şu
ifadeleri kullandı:
“Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden

biraz önce çıktım. Belki bir gün birine
hayat veririm umuduyla organ bağışımı
yaptım. Vesile olduğun için çok teşek-
kür ederim Ece. Başında durduğun, pe-
şinden koştuğun amaç öyle yüce ki Ece
Dağıstan… İsteyen kimse kendini tut-
masın. Birinin nefesi olabileceğini bile-
rek yaşamak mutluluk ve çare dolu.”

Şarkıcı Sıla, sosyal
medya hesabından

organ bağışı yaptığını
duyurdu. Sıla  bağış
konusunda çağrıda

bulunarak, kimsenin
kendini tutmaması
gerektiğini söyledi
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Kartal Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Adnan Balcı’nın ‘Umut Işığı’ adını verdiği kişisel sanat sergisi Kartal 
Belediyesi’nin fuaye alanında açıldı. Özel gereksinimli sporcular yararına yapılan serginin açılışına katılan Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel, “Sporun,  sporcunun,  sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz.” dedi

Kartal Kaymakamı Abdullah
Demir ise Adnan Balcı’nın Özel
Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü
Başkanı olarak yaptığı çalışma-
ları hatırlatarak bu alandaki
emeklerinden dolayı kendisini
takdir ettiğini söyledi. Konuşma-
ların ardından Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel tarafın-
dan Adnan Balcı’ya Kartal heyk-
elciği takdim edildi. Daha sonra
sergiyi gezen Başkan Yüksel,
Adnan Balcı’dan eserlerin yapım
süreci ile ilgili bilgi aldı.

BALCI’YA KARTAL
HEYKELCiĞi HEDiYESi

ORTA CAG’A 

AiT NEKROPOL

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Hamaç Höyük'te bu yıl
başlanan kazılarda Orta Çağ dönemine ait nekropol bulundu

İslahiye ilçesine
bağlı Ağalaro-
bası Mahalle-

si’ndeki Hamaç Höyük’te,
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile Gaziantep Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü tarafından
yürütülen kazı çalışmala-
rında Orta Çağ dönemine ait
nekropole ulaşıldı. 40’a
yakın iskeletin cinsiyeti, an-
tropologların çalışmasıyla
belirlenecek. Kazı çalışmala-
rına başkanlık eden, Gazian-

tep Üniversitesi Arkeoloji Bö-
lümü Başkanı Prof. Dr. Atilla
Engin, Hamaç Höyük’ün böl-
gedeki en büyük höyükler-
den olduğunu ancak kaçak
kazılarla tahrip edildiğini 
belirtti.

Eşya bulunmadı

Prof. Dr. Atilla Engin, “Kazıla-
rımızda Orta Çağ dönemine
ait nekropol alanına ulaştık.
Mezarlık alanı olarak kulla-
nıldığını anlıyoruz. Mezarlar

basit toprak, taş sanduka
mezarlardan oluşmakta olup
içlerinde herhangi bir eşya
bulunmadı. Şu ana kadar 40
civarında çocuk ve yetişkin
insan iskeleti bulundu. Cinsi-
yetleri antropolog arkadaşla-
rın çalışmasıyla netlik
kazanacaktır” dedi.Prof. Dr.
Engin, Hamaç Höyük’teki
kazı çalışmalarına 7 arkeo-
log ve 30 kişilik işçi grubuyla
devam edildiğini söyledi.
DHA

UMUT IŞIĞI 
KARTAL’DA

Gökmen’den 
Koçertango
performansı
Orkestra şefi Rengim Gökmen Çukurova Devlet
Senfoni Orkestrası’nda Koçertango’yu yönetecek

ÇUKUROVADevlet Senfoni Orkestrası
(ÇDSO) yine etkileyici bir programla kon-
serlerine, COVİD -19 salgın tedbirlerini en

üst seviyede tutarak devam ediyor. Bu haftaki konseri
Adanalı sanatseverlerin özlemle beklediği, Devlet Sa-
natçısı ve Orkestra Şefi Rengim Gökmen
yönetecek.Programın ilk bölümünde, klasik müzik
dünyasında gelecek vadeden kemancı ve orkestra şefi
Hasan Niyazi Tura'nın "Konçertango" adlı bestesini,
keman virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın
seslendirecek. İkinci yarıda ÇDSO.,G. Bızet'in Sen-
foni Do Majör eserini sanatseverlerin beğenisine su-
nacak. Konser 10 Aralık 2021 Cuma akşamı saat
20.00'da Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda
gerçekleşecek.
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T.C.
BÜYÜKÇEKMECE

3. İCRA DAİRESİ 2012/1500 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN:
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar, Adnan Kahveci Mahallesi,
Yavuz Sultan Selim Bulvarı, Uludağ Caddesi, No:4, Platin Residance'ta kain, 984 ada, 2 nolu parselde kayıtlı kar-
gir binanın, 6. Katta, 5/160 arsa payına tefrikli (28) nolu mesken'in tamamıdır.
984 ada, 2 nolu parsel: Söz konusu parsel üzerindeki bina, Platin Residance olarak adlandırılmıştır. Parsel çevre
duvarı mevcut olup bakımlı peyzaj düzenine sahiptir. Kamelya ve kapalı otopark imkanı bulunmaktadır. Toplu ta-
şıma ile ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. Taşınmaz konum olarak Yeşilkent-3 Sitesinin hemen güneyinde, Toki
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun hemen yanında bulunmaktadır. Kapalı Halk Pazarı, Uyum Çarşı, Paradise AVM,
eğitim kurumlarına ve sosyal alanlara yürüme mesafesindedir. Konu taşınmazın bulunduğu Blok;
Bodrum+Zemin+7 Normal ve Çatı katlı olarak, betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir. Bina takribi 12 yıllıktır.
(28) Numaralı Mesken: Binanın 6. Katında ve kuzey batı cephesinde yer almaktadır. Daire borçlu Fehmi
Türk tarafından kullanılmaktadır.  Daire; 3 oda, salon, mutfak, banyo, ebeveyn banyo, WC, antre, hol ve 1
balkon hacimlerinden oluşmaktadır.
Malzeme özelliği olarak; Salon ve odalarda yer döşemesi laminat parke, duvarlar saten boya, tavanlar
kartonpiyerlidir. Mutfakta dolaplar laminat, tezgah granittir. Ankastre ürünler mevcuttur. Pencereler PVC
doğramadır. İç kapılar ahşap, dış kapı çeliktir. Banyoda vitrifiye malzemesi olarak, kabinli küvet, klozet ve la-
vabo mevcuttur. Dairede ısıtma amaçlı kombi sistem petekli kalorifer tesisatı kullanılmaktadır. Daire standart
malzeme özelliklerine sahiptir. Meskenin brüt alanı: 142,00 m2, net alanı: 110,78 m2'dir.
Adresi : Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı, Uludağ Caddesi, No:4,

Platin Residance, 6. Kat, D:28 Beylikdüzü  / İSTANBUL
Yüzölçümü : 1.433,60 m2  
Arsa Payı : 5/160
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Beylikdüzü - Gürpınar 3. Etap Uygulama İmar Planında Emsal:

2.00, Hmax: 24.50 m yapılaşma şartı ile "Konut" alanında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 700.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 20/01/2022 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 21/02/2022 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, (Adliye Yanı, Aymerkez
Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tari-

hinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderle-
rini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci ar-
tırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa ala-
cakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçme-
mek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen
eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi tak-
dirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü mad-
desi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği tak-
dirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2012/1500 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.29/11/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 

Ocak ayından itibaren sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular hedef transfer haline gelecek.
Süper Lig'de de bu durum çok farklı olmayacak. İşte sezon sonu sözleşmesi sona erecek o isimler...

SEZON SONU HEPSI BEDAVA
Adana Demirspor 

Lucas Castro Orta saha
Francis Ezeh Sol kanat
Semih Güler Stoper
Tarık Çamdal Sağ bek
Gökhan İnler Ön libero
Vedat Karakuş Kaleci

Galatasaray
Sofiane Feghouli Sağ kanat
Ryan Babel Sol kanat
Arda Turan Sol kanat
Fatih Öztürk Kaleci

Konyaspor 
Nejc Skubic Sağ bek
Sokol Cikalleshi Santrafor
Musa Çağıran Orta saha
Barış Yardımcı Sağ bek
Marin Anicic Stoper
Eray Birnican Kaleci
Erten ErsuKaleci

Aytemiz Alanyaspor
Efecan Karaca Sağ kanat
Tayfur Bingöl Sağ bek
Ceyhun Gülselam Ön libero
Serkan Kırıntılı Kaleci

Altay
Khaly Thiam Ön libero
Andre Pokko Ön libero
Cebrail Karayel Sağ bek
Zeki Yıldırım Orta saha
Leandro Kappel Sağ kanat
Cihan Topaloğlu Kaleci
Marco Paixao Santrafor
Jasmin Scuk Ön libero
Tolga Ünlü Sağ bek
Deniz Kadah Santrafor
İbrahim Öztürk Stoper
Özgür Özkaya Sol bek
Ozan Özenç Kaleci

Gaziantep FK
Steven Caulker Stoper
Jefferson Orta saha
Nouha Dicko Santrafor
Amedej Vetrih Orta saha
Pawel Olkowski Sağ bek
Kenan Özer Santrafor

Başakşehir
Fredrik Gulbarndsen
Santrafor
Danijel Aleksic Orta saha
Atabey Çiçek Santrafor
Tolga Ciğerci Ön libero
Alexandru Epureanu  Stoper
Miguel Vieira Stoper
Ahmet Kıvanç Kaleci

Antalyaspor 
Juanfran Sağ bek
Amilton Sağ kanat
Naldo Stoper
Fedor Kudryashov Stoper
Ruud Boffin Kaleci
Hakan Özmert Orta saha

Giresunspor 
Mamadou Diarra Ön libero
Zeki Yavru Sağ bek
Aziz Behich Sol bek
Ibrahima Balde Santrafor
Douglas Stoper
Cekdar Orhan Orta saha
Hüsamettin Tut Stoper
Tolgahan Acar Kaleci
Arda Kılıç Stoper

Rizespor
Gökhan Akkan Kaleci
Erik Sabo Orta saha
Damjan Djokovic Ön libero
Fernando Boldrin Orta saha
Loic Remy Santrafor
Umar Aminu Sol kanat
Selim Ay Stoper
Yasin Pehlivan Ön libero

Göztepe 
Wilker Angel Stoper
Murat Paluli Sağ bek
Adis Jahovic Santrafor
Dzenan Burekovic Sol bek
Yusuf Talum Sağ bek
Brown Ideye Santrafor
Balazs Megyeri Kaleci
Eren BilenKaleci

Sivasspor 
Fayçal Fajr Orta saha
Samba Camara Stoper
Ahmet Aoğuz Sağ kanat
Jorge Felix Santrafor
Volkan Eğri Sol kanat

Beşiktaş 
Cyle LarinSol kanat/santrafor
Josef De Souza Ön libero
Adem Ljajic Orta saha
Domagoj Vida Stoper
Güven Yalçın Santrafor
Oğuzhan Özyakup Orta saha
Gökhan Töre Sağ kanat
Fabrice N'Sakala Sol bek
Atiba Hutchinson Ön libero
Jeremain Lens Sağ kanat
Mehmet Topal Ön libero
Douglas Sağ bek

Hatayspor 
Adama Traore Orta saha
Mame Diouf Santrafor
Munir Kaleci
Strahil Popov Sağ bek
Ruben Ribeiro Orta saha

Trabzonspor 
Edgar Ié Stoper
Anthony Nwakaeme Sol Kanat
Yusuf Sarı Sağ kanat

Fenerbahçe 
Ferdi Kadoğlu Sol kanat
Serdar Aziz Stoper
Berke Özer Kaleci
Jose Sosa Orta Saha

Kayserispor 
Dimitrios Kolovetsios
Stoper
Artem Kravets Santrafor
Silviu Lung jr. Kaleci
Yasir Subaşı Sol bek
Mustafa Pektemek Santrafor
İbrahim Akdağ Orta Saha
Manuel Fernandes Orta Saha
İlhan Parlak Santrafor
Cenk Gönen Kaleci
Nabil Dirar Sağ kanat

Fatih Karagümrük
Andrea Beratlocci Orta saha
Jure Balkovec Sol bek
Lucas Biglia Ön libero
Vegar Hedenstad Sağ bek
Yannis Salibur Sağ kanat
Ervin Zukanovic Stoper
Emiliano Viviano Kaleci
Vato Arveladze Orta saha
Rayyan Baniya Stoper
Alparslan Erdem Sol bek
Cem Kablan Kaleci
Yavuz Aygün Kaleci

Kasımpaşa 
Haris Hajradnovic Orta saha
Yusuf Erdoğan Sağ kanat
Loret Sadiku Ön libero
Ryan Donk Stoper
Berat Kalkan Sol kanat

Yeni Malatyaspor
Wallace Stoper

Semih Kaya Stoper

Ertaç Özbir Kaleci

Buğra Çağıran Ön libero

Eyüp Türkaslan Kaleci

2 022 Süper Lig'de sözleşmesi bitecek
futbolcular için ocak ayından itiba-
ren hummalı bir dönem yaşanacak.

Özellikle büyük takımlar dünyaya gözünü
çevirirken diğer yandan özellikle yerli kon-
tenjanına yönelik hamlelerini Süper Lig'den
yapmak isteniyor. Bu sebeple de birçok fut-
bolcunun adı gündeme geliyor. Dört bü-
yüklerin kadroda düşünmediği oyuncuları
ise Anadolu takımları alabilmek adına giri-
şimlerde bulunuyor. Yazın kontratı tamam-
lanacak oyuncular için de girişimler
yapılıyor. Bazıları cüzi miktarlı bonservisler
ödenerek kimisi de haziran ayından sonra
geçerli olmak üzere temaslar sağlanıyor.
Birbirinden yıldız futbolcuların sezon so-
nunda tamamlayacakları kontratları şimdi-
den herkesin iştahını kabartıyor. Cyle Larin,
Josef De Souza, Ferdi Kadıoğlu, Sofiane
Feghouli, Anthony Nwakaeme, Edgar Ié
gibi takımlarının en kritik parçalarını oluştu-
ran futbolcular istediği takıma imza atabilir.

öZEL HABER
BURAK ZİHNİ

SÜPER LİG’İN YILDIZ İSİMLERİ KONTRATLARININ BİTECEK OLMASINDAN DOLAYI İSTEDİKLERİ KULÜBE İMZA ATABİLİR

Şimdi Lazio düşünsün
UEFA Avrupa Ligi'nde liderliğini korumak isteyen Galatasaray, yarın akşam Roma'da Lazio'ya
karşı mücadele verecek. Galatasaray, işe yarayan Marsilya formülü ile Lazio karşısına çıkacak
Ligde lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen
Galatasaray, Avrupa Ligi'ne konsantre oldu. Lazio
ile İtalya'da liderlik maçına çıkacak olan sarı-kırmı-
zılı takımın yol haritası 4-2'lik Marsilya zaferi ola-
cak. O gün Aslantepe'de beraberliğin yetmediği
Fransız ekibine savunmasını öne çıkarmasının ceza-
sını Cicaldau, Feghouli ve Babel kesmişti. Sabah'ın
haberine göre: İzolasyondaki Cicaldau dışında aynı
hücum hattı Roma'da sahada olacak ve galibiyetten
başka şansı olmayan Lazio'nun hatasını kovalaya-
cak. Serie A'da son 4 maçında 11 gol yiyen İtalyan
ekibinin savunma zaafları, Florya'da video-analiz-
lerle oyunculara tek tek gösteriliyor.

Taylan ve Berkan'a iş düşecek

Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirmek isteyen
sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Ci-
caldau-Morutan değişikliği dışında Marsilya 11'ini
bozmayacak. Muslera'nın önünde Yedlin- Nels-
son-Marcao-Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak.
Tek ön libero Taylan Antalyalı'yı Berkan tamamla-
yacak. Feghouli ve Morutan oyun içinde sık sık yer
değiştirecek. İleri uçtaki Diagne'nin açtığı alanları
Kerem dolduracak. Terim, Lazio maçının gidişa-
tına göre kulübeden Mohamed, Halil, Babel ve
Barış Alper hamlelerinde bulunacak.

Spor Toto Süper Lig'de 39 puanla
liderlik koltuğunda oturan Trab-
zonspor, bu sezon tarihi yenilmez-
lik rekoruna da yaklaştı. Teknik
direktör Abdullah Avcı yöneti-
minde, geçen sezon 12, bu sezon
da 15 maç olmak üzere 27 karşılaş-
mada 16 galibiyet, 11 beraberlik
alan bordo-mavililer, 26 sezonluk
yenilmezlik serisini Adana Demirs-
por'u 2-0 yenerek geride bıraktı.
Trabzonspor, 1994-1995 sezo-
nunda 12, 1995-96 sezonunda 14
maç olmak üzere arta arda 26 maç-
lık yenilmezlik serisini geçerek gö-
zünü tarihi rekora dikti.

48 sezonun en uzun serisi

1977-78 sezonunda son 4 maçtan
galibiyle ayrılarak sezonu tamamla-
dıktan sonra şampiyon olduğu

1978-1979 sezonunda 25 maç arka
arkaya kaybetmeyen ve toplamda
29 maçla tarihi yenilmezlik reko-
runu elde eden Trabzonspor, 2 maç
daha kaybetmemesi halinde bu re-
korunu yakalamış olacak.Trabzons-
por, Süper Lig'de 29 maçlık rekoru
yakalaması halinde 48 sezondur
mücadele ettiği ligdeki en uzun ye-
nilmezlik rekoruna ortak olacak.

Önünde 2 maç var

Trabzonspor, ligde hafta sonu
deplasmanda Fraport TAV Antal-
yaspor ve ligin 17. haftasında sa-
hasında oynayacağı Atakaş
Hatayspor maçlarında kaybetme-
mesi gerekiyor. Karadeniz ekibi,
bu karşılaşmalardan mağlubiyetle
ayrılmaması halinde bu amacına
ulaşmış olacak.

Trabzonspor
rekor peşinde
Trabzonspor
rekor peşinde
Trabzonspor
rekor peşinde
Trabzonspor
rekor peşinde
Trabzonspor
rekor peşinde
Trabzonspor
rekor peşinde

Nwakaeme
büyülüyor
Trabzonspor’un Nijeryalı yıl-
dızı, Bordo-Mavili takımdaki
en iyi performansını bu sezon
gösteriyor. 15 haftada 6 gol, 6
asistlik katkı sağlayan Nwa-
kaeme, aynı zamanda ligin en
çok skor üreten ismi. Anthony
Nwakaeme, kariyer sezonunu
yaşıyor... Süper Lig ’de 15 haf-
talık periyotta 14 maçta görev
yapan Nijeryalı futbolcu, 6 kez
rakip fileleri havalandırırken, 6
da asist yaptı. Trabzonspor ’da
4. yılını geçiren Nwakaeme,
geçtiğimiz sezonlarda aynı dö-
nemde sırasıyla 3 gol 1 asist, 4
gol 4 asist ve 2 gol 1 asistlik
istatistik yakalamıştı. Bordo-
Mavili takımdaki en iyi sezon
başlangıcına imza atan Nwa-
kaeme, aynı zamanda Süper
Lig’in de en çok skor üreten
ismi. Nwakaeme’yi, Kasımpa-
şa’dan Umut Bozok (6 gol, 5
asist), Başakşehir’den Visca (2
gol, 8 asist), Sivasspor ’dan
Gradel (2 gol, 8 asist) ve takım
arkadaşı Bakasetas (7 gol, 3
asist) takip ediyor.



SPOR TOTO Süper Lig'de düşme hattından kur-
tulma mücadelesi veren Göztepe, evinde önemli
rakiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1
yenerek 5 maç sonra galibiyetle tanıştı. Önceki
hafta da Fenerbahçe karşılaşmasından 1 punla
ayrılan sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle kara bulut-
ları dağıtıp üst sıralarla puan farkının açılmasına
izin vermedi. Göztepe'nin kazandığı haftada alt
sıralardaki takımlardan Çaykur Rizespor, Kazım-
paşa, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport
Tav Antalyaspor ve Altay da puan kaybetti. Çok

kritik bir galibiyete imza atan sarı-kırmızılılar 90
dakika bitiminde Gürsel Aksel Stadı'nda büyük
sevinç yaşadı.

Savaşarak kazandık

Futbolcular ve teknik ekip tribünlerle bütünle-
şerek 3 puan coşkusunu doyasıya yaşadı.
Göz-Göz, Medipol Başakşehir ve Kasımpa-
şa'nın ardından Gaziantep FK'yı yenerek
bu sezonki 3'üncü galibiyetine imza attı.
Öte yandan Göztepe iç sahada yaşadığı
kayıplara da son verdi. Evinde son 2
haftada 4 puan toplayan Göztepe,
avantajını kullanmaya başladı. Tek-
nik direktör Nestor El Maestro,
çok değerli 3 puanı almanın mut-
luluğunu yaşadıklarını söyledi.
Özellikle maçın ilk yarısında
takımının müthiş bir perfor-
mans ortaya koyduğunu
belirten Sırp teknik adam,
"Galibiyeti hak ettik. Mü-
cadele ederek, savaşa-
rak kazandık" dedi.

G alatasaray Kadın Futbol Takımı, yeni sezon ön-
cesinde sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bir
online satış sitesinin sponsor olduğu kadın fut-

bol takımı, sponsorluk anlaşmasının ardından yeni
transferlerine imza attırdı. Galatasaray Kulübü İkinci
Başkanı Ali Polat Bengiserp ve ile Galatasaray Kulübü
Yönetim Kurulu Üyesi Başak Karaca’nın yer aldığı imza
töreni Nef Stadyumu’nda yapıldı. İmza töreninde bir
sürpriz gelişmede transferde yaşandı. Yıllardır kadın fut-
bolunda kendini geliştiren ve son olarak Beşiktaş'ta
forma giyerek Türkiye şampiyonluğu yaşayan Zeynep
Nisa Üner, bu sene ilk kez kurulan Galatasaray Kadın
Futbol Takımı ile anlaşma sağladı. Yapılan imza töre-
niyle birlikte kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayan
sözleşmeyi imzalayan Üner, “Galatasaray gibi büyük bir
camiaya hizmet edecek olmaktan dolayı gurur duyuyo-
rum” dedi. 

Avrupa'da başarılı olacaklar

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp
ise birkaç ay önce kuruluşunu açıkladıkları kadın futbol
takımının büyüyerek ilerlediğini ifade ederek, “Bu dö-
nemde en önemli destekçilerimizden biri olan sponsoru-
muzla anlaşmamızı bugün imza altına alacağız. Kadın
futbol takımı bizim için çok önemli. 4 ayda çok ciddi bir
süreç yaşadılar. Bugünkü gibi ekonomik koşullarda
sponsorluklar çok önemli. Galatasaray’a böyle bir takım
kurma imkanı verdiler. Aynı zamanda isim sponsoru ol-
dular. Bugünü çok önem-
siyoruz. Süper Lig’de
takımımıza güveniyoruz.
İnşallah onlar da erkek
takımımız gibi Avrupa’da
ses getiren maçlar ortaya
koyacaktır” ifadelerini
kullandı.Kadınlara çok
kıymet veriyoruzBu tür
projelerin toplumda etkisi
olduğunu ifade eden Ga-
latasaray Kulübü Yöne-
tim Kurulu Üyesi Başak
Karaca, “Marka değeri
açısından ele alıyorum.
Bugün sponsorumuzun
marka güvenilirliğine
baktığımızda, Galatasa-
ray’ın değerleriyle bir
araya geldiğini görüyo-
ruz. Benim en çok kıymet
verdiğim, dayanışma,
misyon yüklenme, kapsa-
yıcı olma ve samimiyet.
Sponsorumuzun giri-
şimci kadınlara verdiği
teknoloji gücü çok
önemli. İş ortaklıklarının
yüzde 25’ini kadınlar
oluşturuyor. Bu da spon-
sor markanın ne kadar
samimi olduğunu göste-
riyor. Galatasaray marka-
sını herkes biliyor.
Türkiye’de en çok kupa
kaldıran, geleceği şekillen-
diren bir kulübüz. Biz bu
çalışmayla gurur duyuyo-
ruz. 265’in üzerinde kadın
sporcumuz var. Futbol
Türkiye’de en çok sevilen
spor dalı. Kadın ve futbo-
lun bir araya gelmesi ve
Galatasaray’ın da isminin
olması, bu işbirliğini çok
değerli kılıyor” açıklama-
sını yaptı.

HAKAN SONGUR
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Sponsor firmanın iş Geliştirme Grup
Başkanı Mutlu erturan da anlaşmadan
dolayı çok mutlu olduklarını ifade ede-
rek, “Kadın girişimci sayımız 6 binden
25 bine yükseldi. Bir köye yerleşip,
bütün köyün kalkınmasını sağlayan ka-
dınlarımız var. Bu platformda satış ya-

pabilir miyim diye düşünen ve şu anda
yanında 15 kişi çalıştıran kadınlarımız
var. Bu hikayelerin bir parçası olabil-
mek için kadın futbol takımına sponsor
olduk. Buna cesareti olmayan kadınla-
rımızı harekete geçirmek istiyoruz”
dedi.

CATALCA’NIN
GURURU
GALATASARAYLI OLDU

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, sponsorluk anlaşmasını
gerçekleştirdi. Sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza
töreninde bir sürpriz de transferde oldu. Çatalca Belediye

Başkanı Mesut Üner’in kızı Zeynep Nisa Üner, kendisini sarı
kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı

Kadınlar cesaretlenecek

İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren Bakırköy 
Kartaltepe Spor Kulübü, açtığı spor 

okullarında ücretsiz eğitimler vererek geleceğin
sporcularını yetiştirmeye devam ediyor

1990 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren ve içerisinde bulundur-
duğu farklı branşlarda birçok önemli sporcu yetiştiren Bakırköy Kartaltepe

Spor Kulübü, açtığı spor okulları ile geleceğin yeteneklerine eğitim vermeyi
sürdürüyor. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, atletizm, jimnastik ve karate

olmak üzere toplam 7 branşta faaliyet gösteren Bakırköy Kartaltepe Spor Ku-
lübü’nün bünyesinde yaklaşık 1200 sporcu bulunuyor. Spor okullarında 5-14

yaş arası sporculara ücretsiz eğitim veren ve maddi imkanı olmayan birçok ço-
cuğa da malzeme konusunda destek sağlamaya çalışan kulübün başkanı Ataner

Orkunoğlu, yaptığı açıklamada kulübün işleyişini, yaşadığı zorlukları, hedeflerini ve
beklentilerini aktardı. Orkunoğlu, spor okullarının faaliyetleriyle ilgili olarak, “Yüzme,

atletizm, basketbol, futbol, karate ve voleybol branşlarında sporcularımız var. Yaklaşık
600 lisanssız, ondan daha fazla da lisanslı sporcumuz var. Biz diğer amatör kulüpler

gibi yalnızca futbolda değil, birçok branşta hizmet veriyoruz. Pandemiden sonra karar
aldık ve çocuklar 1.5 yıl eve kapandığı için spor okulları açtık, bunları da ücretsiz yaptık.

Halkın ekonomik durumu ücretsiz yapmamızdaki en önemli kriterlerden biriydi. 5-14 yaş
arası çocuklara hizmet veriyoruz” dedi. 

Forma yaptırsınlar

Kulübün içerisinde 14 tane eğitmen olduğunu söyleyen Orkunoğlu, maddi olarak kulübü yıllar-
dan beri arkadaşlarıyla idame ettiğini ve yardımsever iş adamlarından da bu süreçte destek gör-

düklerini vurguladı. Kulübün maddi açıdan işleyişiyle ilgili olarak Orkunoğlu şunları söyledi:
“Arkadaşlarımdan rica ediyorum. Erdal kardeşimden forma yaptırmasını rica ediyorum, Çetin beye

top aldırıyorum. Çoğunu ben ve yönetici arkadaşlarım karşılıyor. Maddi durumu iyi olan bir iş adamı
bulduğumuzda kendisine top, forma, eşofman aldırarak bu işi götürüyoruz, ama zor tabii ki.”

Salona ihtiyacımız var

Başkan Orkunoğlu, amatör kulüpler olarak yaşadıkları en büyük problemin
salon sorunu olduğunu vurguladı. Kulübün sadece bir tane açık halı sa-

haya sahip olmasından dolayı diğer branşlardaki sporcuların eğitimle-
rine devam etmesi için spor salonlarında çalışması gerektiğini

söyleyen Orkunoğlu, bu anlamda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Sa-
lonların yıllık olarak kiraya verildiğini ve Bakırköy’den uzak bir

salon kiraladıklarında ise maddi olarak yaşadıkları zorlukları
ifade eden Orkunoğlu, “293 tane kız voleybolcum var. Haf-
tada bir saat çalıştırabiliyorum. Basketbol takımımız da
akşam 8-9 saatleri arası salonda çalışabiliyor. Salon olma-
dığı için bize o saat verildi. 6-7 yaşındaki çocuklar saat 8-
9’da idman yapıyor ve 10’da evine gidiyor. Ertesi gün de
okula gidecekler. Müthiş bir şekilde salon problemimiz var.
Biz bu kadar branş açtığımızda belediyenin salonları ve
okul salonlarını alabileceğimizi düşünüyorduk. Ama gitti-
ğimizde bu yerlerin yıllık kiraya verildiğini gördük. Flor-
ya’da bir salon bulduk, buradan her gün oraya gidip nasıl
götüreceğiz çocukları. Bu çocuklara bu sporları yaptırmak

durumundayız, spor yapan çocuk bizim geleceğimiz” şek-
linde konuştu.

Çocuklar gelecekten umutlu

Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü bünyesindeki spor okullarında
eğitimlerini sürdüren çocuklar, sporun önemine vurgu yaptı. Kulü-

bün kendilerine sağladığı ücretsiz eğitim sayesinde hayatlarında sporun
bir yer edindiğini aktaran sporcular, kendi branşlarında iyi birer sporcu

olmak için çalışıyorlar. BURAK ZİHNİ

İrfan herkesi ağlattı
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından kurtulma yarışındaki çok kritik maçta Gaziantep Futbol
Kulübü'nü evinde 2-1 yenerek haftalar sonra galibiyetle tanışan Göztepe'de genç kaleci İrfan Can
Eğribayat, büyük acısına rağmen kaleyi korudu. Maçtan 1 gün önce 5.5 aylık kızını anne 
karnında kaybeden İrfan Can, kritik 90 dakikada takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Göztepeli oyuncular da atılan gollerden
sonra 23 yaşındaki file bekçisinin yanına
koşarak takım arkadaşlarına destek verdi.
Karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tuta-
mayan irfan Can, "Ben bu maçta oynama-
yacaktım normalde. Dün eşimin yanına
Ankara’ya gittim. eşim bana, 'Bebeğimiz
için oyna' dedi. Bugün de üç top direkten
döndü. Kaleyi onun koruduğunu düşünüyo-
rum. iyi dileklerini gönderen herkese te-

şekkür ediyorum" dedi.Cennette görüşmek
üzeretürkiye'yi ağlatan genç kaleci, "Hayat
devam ediyor, inşallah bunları da atlataca-
ğız. Hocamıza da teşekkür etmek istiyo-
rum. Bana 20 gün, bir ay gelme dedi ama
takımımın yanında olmak istedim ve eşim
de bunu çok fazla istedi. Uzun süredir de
kazanamıyorduk ve bugün kazandık. Ben
bunun bebeğimin şansıyla olduğunu düşü-
nüyorum" açıklamasını yaptı. Sosyal

medya hesabından da duygusal açıkla-
malarda bulunan irfan Can, "öncelikle
beni her zaman destekleyen canım
eşim iyi ki varsın ve daima ol. Birlikte
atlattığımız onca şey gibi bunu da
atlatacağız. Sonrasında her zaman
yanımda olan başkanımıza, yö-
neticilerimize, hocalarıma, per-
sonel çalışanlarımıza, takım
arkadaşlarıma ve şanlı Göz-
tepe taraftarına çok teşek-
kür ederim. Son ve özel
olarak canım kızım Def-
nem, benim yanımda
olduğunu o kadar çok
hissettim ki, cen-
nette görüşmek
üzere canım
kızım" ifadelerini
kullandı. 
DHA

Göz Göz direniyor

Fİlede zor sınav
CEV ERKEKLER Challenge Kupası'nda mü-

cadele eden Halkbank, Bosna Hersek ekibi
OK Bosna Sarajevo ile 16’lı finallerin iki maçını

da Ankara’da oynayacak. Turu geçen takım 8’li
finallere kalma hakkı elde edecek. Müsabakaları

Yunanistan’dan Eirini Moula, Finlandiya’dan
Tamàs Jàmbor ve İngiltere’den Nicholas Heckford

dönüşümlü olarak yönetecek. Halkbank’ın Sırp pasör
çaprazı Bozidar Vucicevic karşılaşma ile ilgili olarak,

“Kazanmamız gereken bir seri” yorumunu yaptı. Lig,
Türkiye Kupası ve Avrupa’da yollarına kayıpsız olarak
devam ettiklerini hatırlatan genç oyuncu, “Avrupa’da
kupa kazanmak gibi bir hayalimiz var. Bunu hayata ge-
çirmek için ciddiyetten ödün vermeden çalışıyor, sahada
ter döküyoruz. Bosna maçlarına da vaktimiz yettiğince
galibiyet odaklı hazırlandık. Turu geçen taraf olmak isti-
yoruz. Ben de şans bulduğumda takımıma katkı yapmak
adına elimden geleni yapacağım” dedi. 

Bakırköy 
Kartaltepe

sporcu yetiştiriyor



İ stanbul'da kuyumculuk denilince akla
Kapalıçarşı gelirken, burada mıhlayıcı
ustası arandığında da birçok kişi aynı

ismi adres gösteriyor: Partam Derderyan.
Kuyumculukta metal alaşımlarından yapıl-
mış yüzük, küpe, kolye gibi takıların gövdeleri
üzerine taşların değişik teknikler kullanılarak
takılmasına “mıhlama” deniyor. Kapalıçar-
şı'da kuyumculuk sanatının gelişmesinde
önemli yeri olan tarihi Varakçı Han'ın en yaş-
lısı olarak bilinen usta Partam Derderyan,
ömrünü mesleğine adayan ustalar arasında
yer alıyor. İstanbul'da 16 Şubat 1955'te
doğan Derderyan, ilkokulu bitirdikten sonra
babasını kaybedince 12 yaşında Varakçı
Han'da ustası Harutyun Mathatyan'ın ya-
nında çırak olarak çalışmaya başladı. Çırak-
lık ve kalfalık dönemlerinden sonra vatani
görevini yerine getirip tekrar aynı dükkanda
ustalık yapmaya başlayan, 55 yıldır da aynı
dükkanda mıhlayıcılık yapan Derderyan bu
süre zarfında, birçok kalfa ve usta yetiştirdi.

Hem usta hem baba

Tutkuyla bağlı olduğu mesleğini, ömrü yettiği
sürece devam ettirmeyi düşünen Partam
Derderyan, hayat hikayesini ve mesleğinin in-
celiklerini anlattı. Mesleğine babası gibi gör-
düğü ustasının yanında çırak olarak
başladığını dile getiren Derderyan, şöyle ko-
nuştu: "Başarılı bir öğrenciydim ama ilkokulu

bitirdikten sonra imkansızlıktan okuyamadık.
Annemin, ustamı yolda gördüğü zaman,
'Oğlumu yanınıza alır mısınız? ' demesinin
ardından bu dükkanda çırak olarak işe başla-
dım. 1972'de babam rahmetli oldu. Allah
benim babamı aldı, yerine başka bir baba
verdi. Ustamı verdi. Hakikaten hem ustamdı
hem de babamdı. Ustam Harutyun Mathat-
yan 2 ay önce rahmetli oldu. 12 yaşında bu-
raya girdik ve 2 sene çıraklık yaptım. Ondan
sonra tabii ki yavaş yavaş tezgaha oturmaya
başladık. Bizim zamanımızda motorlar falan
çok azdı ve biz el matkabı çalışıyorduk. Usta-
larımız bize motoru vermemişlerdi. Kalemle
başta yuvalarımızı açmaya başladık. Çıraklık,
kalfalık dönemimiz derken askere gidene
kadar bu dükkandaydım. Askerliğimizi yap-
tık, kalktık, geldik. Ondan sonra ustam yurt
dışına gitti ve bu dükkan bana kaldı."

Gençlerden teknolojiyi öğrendi

Dükkanda 50 senelik aletleri olduğunu ve
hala onları kullanmaya devam ettiğini anla-
tan Derderyan, sözlerine şöyle devam etti:
"Tabii zaman ilerledikçe biz de yaşımızı al-
maya başladık. Yeni teknolojiler çıkmaya
başladı. Bizim çıraklığımızda, ustamızdan
gördüğümüz şeylerle yeni teknolojiler çok
farklı. Dedim ki 'Ben bunları öğrenemezsem,
bu mesleğimi devam ettiremeyeceğim.' Onun
için gittim ufak çocukların yanına, dedim ki

'Ço-
cuklar ne
olur bana bun-
ları öğretin. Şimdi siz ustasınız ben çırağım.'
Oturdum yanlarına yeni teknolojiyi öğrendim
ve bugünkü duruma geldik çok şükür. Eğer
ben bunları yapamasaydım zaten şu anda
dükkanda dahi olamazdım. Yani kapatmam
lazımdı eğer ona ayak uydurmamış olsay-
dım. Şimdi her şeyi gözümüz kapalı yapabili-
yoruz. Senelerin vermiş olduğu tabii ki bir
tecrübe var. Kapalıçarşı'da naçizane söyleye-
ceğim, sevilen bir ustayız. Hiç kimseye bir kö-
tülük veya yanlış yapmadık. Onun için de 55
senedir ayakta durabiliyoruz."

Mıhlama sanatı kıymetlidir

Usta Partam Derderyan, mıhlama sanatının
tarihini de şu sözlerle anlattı: "Mıhlama sa-
natı yüzük, küpe, bilezik, broş gibi gelen
bütün işlerin üzerine takılan taşların sanatı-
dır. Topkapı Sarayı'nda padişahın tahtına taş-
lar mıhladıklarını görüyoruz. O zamanlarda
bile taş takma sanatı vardı. Size bir yüzük
gösteriyorum. Bu yüzüğün kenarları delik ve
bunların hepsine taş konacak. Şimdi şu yü-
züğü bu vaziyette gördüğünüzde hiçbir şey
anlamıyorsunuz. Ama iş bittikten, taşlar ko-
nulduktan sonra iş meydana çıkıyor ve o
vakit 'ne güzel' diyorsunuz."

Sabahtan akşama kadar
çalışıyorum

Mesleğini gelecek nesillere ulaş-
tırmak için eğitim verdiğini de
belirten Derderyan, öğrencile-
rine dikkatli olmaları için ilk
başta bakırda çalıştırarak an-
trenman yaptırdığını kaydetti.
Öğrencileri arasında çok yete-
neklilerin olduğunun altını çizen

Derderyan, "Bunların hepsinin
yaşı büyük. Biz çocuktuk atölyeye

girdiğimiz vakit. Bize ustalarımız
bir şey söylediği vakit anlayamıyor-

duk. Ne olduğunu bilmiyorduk çünkü
çocuktuk. Bir şeyler söylüyorlardı,

'Oğlum şunu şöyle yap, bunu böyle yap.'
Fakat aklınız ermiyordu. Ama şimdiki genç-
lere, talebelerime bir şey anlattığım vakit,
hepsi yetişkin insanlar, hepsi okumuş, hepsi
üniversite okumuş insanlar, dediklerimi bir
seferde olmasa da ikinci sefer muhakkak an-
lıyorlar. Kendilerine iş hayatlarında gerekli
olan şeylerin hepsini öğreniyorlar." ifadelerini
kullandı. İyi bir usta olmanın özelliklerini an-
latan Derderyan, "Bizim zamanımızdaki
mıhlama ile şimdiki arasında da fark var.
Çünkü teknoloji ilerledi. Şimdi mikroskopla
bu işi yapan gençlerimiz var. Artık bizim yaşı-
mız ilerlediği için mikroskopla çalışamıyoruz
ve kendi gözlüklerimizle mesleğimizi devam
ettiriyoruz. Hakikaten gözlerimiz çok yorulu-
yor. Atölyemde sabah oturuyorum, akşam
kalkıyorum. Kendi gözlüklerimizle yapabildi-
ğimiz kadar işimizi devam ediyoruz." diye ko-
nuştu. HABER MERKEZİ
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Jolly Joker Private, müzik dünyasının duayen ismi Selami Şahin’i ağır-
ladı. Jolly Joker Private’da sahne alan Selami Şahin, benzersiz enerjisi

ve keyifli sahne performansıyla konuklarını mest etti.Berk Oktay, Yıl-
dız Çağrı Atiksoy, İdil Yürük,  Nurgül- Mustafa Sirmen, Seda -Yılmaz

Vural,  İpek - Ömer Faruk Sorak, Zeynep – Volkan Demirel, Gülşah
& İsmail Erkan Çelik çifti de Jolly Joker Private’da ünlü sanatçıyı

dinlemeye gelen isimler arasındaydı. Boğazın eşsiz manzara-
sında yeni ambiyansında yemek ve müzik ziyafetini bir arada

sunan Jolly Joker Private, Aralık ayı boyunca birçok ünlü
ismi ağırlamaya ve adından söz ettirmeye devam edecek.

Kapalıçarşı'daki tarihi 
Varakçı Han'da çırak olarak

başladığı zanaatını 55 yıldır aynı
dükkanda sürdüren Partam
Derderyan, yüzlerce yıllık

mıhlayıcılık mesleğini yaşatmaya
devam ederken, kendisinden sonra

bu mesleği yürütecek gençler
yetiştiriyor

55 yıldır
yorulmadan 
mıhlıyor

Partam Derderyan, iyi bir usta olmak için dürüstlüğün şart olduğunu vur-
gulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "İlk başta işinizi seveceksiniz. Bizim
işimiz sabır işi. Bir daha dünyaya gelsem yine bu mesleği yaparım. Müşte-

rinin size güvenmesi şart. Tabii ki mesleğinizi iyi icra etmeniz de lazım.
Bugün bize müşterilerimiz geliyor, bir mal bırakıyor. Güven sağlamışım ki o

insan bu malı gelip buraya bırakıyor. Yani bugün eğer Kapalıçarşı'da is-
miniz kötüye çıkmışsa ağzınızda kuş tutsanız nafile. İyi bir usta olmak
için dürüstlük, çalışkanlık ve itimat önemlidir. Eğer bir insanda bu 3

şey varsa gerisi teferruattır. İyi ki bu dükkandayım ve iyi ki usta-
mın hatıralarıyla yaşıyorum. Bundan sonra da ömrümüz ne-

reye kadar gider bilmiyorum. İşimizi yapmaya bu
vaziyette devam edeceğiz. Ben burada Kapalı-

çarşı'da Varakçı Han da Partam Us-
ta'yım."

İyi usta olmak
için dürüstlük
önemli

Sinestezi Günlükleri
küCükCekmeCe’de

ORD. PROF. Dr. Süheyl Ün-
ver'in öğrencisi olan Kemal
Arslan, 1997 yılında geçirdiği
hastalıktan sonra klasik müzik
ve resim sanatına daha fazla
mesai harcadı. İlkokul yılların-
dan beri tutkuyla yaptığı resim-
lerini, okuduğu kitaplar ve
bilinçaltı teknikleriyle harman-
ladı. Arslan sergisinde, Cum-
huriyetimizin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ü,
Türk müziğinin önemli isimle-
rinden Zülfü Livaneli’ni, Klasik
Batı müziğinin önde gelen bes-
tecilerinden Mozart ve Beetho-
ven’ı Çağdaş Türk şiirinin
ustası olan Nâzım Hikmet
Ran’ı ve daha birçok ünlü ismi
yorumladığı eserler yer alıyor. 

Sinestezi nedir?

Sinestezi, ‘’birleşik duyu’’ anla-

mına gelmektedir. Sinestezik ki-
şilerde belirli bir duyunun uya-
rılması, olağanın dışında bir
duyusal deneyimi tetikler: Ör-
neğin; bir ses ya da müzik kesiti
yalnızca işitilmekle kalmaz,
aynı zamanda görülebilir, tadı-
labilir ya da dokunulabilir olur.
Sinestezik kişiler bu etkilere öy-
lesine alışmıştır ki, başkalarının
da aynı deneyimleri yaşamadı-
ğını anladıklarında genellikle
şaşırırlar.  Bu tür deneyimler,
hiçbir anlamda patolojik birer
anormallik değildir; sadece
istatistiksel açıdan sıra dışıdır.5
Ocak'a kadar görülebilirKemal
Arslan’ın 80 yıllık birikimiyle
oluşturduğu eserlerini, sanatse-
verler 5 Ocak 2022 tarihine
kadar Sefaköy Kültür ve Sanat
Merkezi’nde ziyaret edebilir.
YAKUP TEZCAN

Ressam Kemal Arslan’ın, ‘Sinestezi
Günlükleri’ adlı resim sergisi
Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy
Kültür ve Sanat Merkezi’nde ilk kez
sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Alternatif pop kulvarının
dikkat çeken isimlerinden

Reyna Toyrana müzik
kariyerinin ikinci single’ını
Sony Music etiketiyle tüm

dijital platformlarda 10
Aralık Cuma günü video

klibi ile yayımlanıyor

SÖZÜ ve müziği kendisine ait ‘Yalan Değil’in,
davul, elektro ve bas gitarları çalınıp düzenlemesi
Metehan Köseoğlu tarafından yapıldı. Meed tem-
posu altında trap dokunuşlarla ve organik yapı-
sıyla  dans ettirirken hüzünlendiren, gülümsetirken
düşündüren  şarkı dinleyiciyi yakalamayı başarı-
yor. Mağrur, kendi yolunda ilerleyen güçlü kadın-
lara ilham olmak için yazdığını söyleyen Reyna
Toyrana’nın Yalan Değil’i, duygusal  sözleriyle ve
dinamik alt yapısıyla son dönemin alternatif pop
çalışmalarından bir olmaya aday. Şarkı günümüz
kadınlarının yalnızlıkla evrilip eril ve dişil enerjile-
rini bütünleştirerek yaşadığı tüm hayal kırıklıkla-
rından kendi gücü ve farkındalığıyla çıkışını ve
kararlı seçimlerini ifade ediyor. Şarkının video klibi
Erhan Karaca yönetmenliğinde İstanbul’un birçok
yerinde çekildi. Şehrin dinamik görüntüleri verilir-
ken yalnızlığın ve umudun metaforu olarak beyaz
geniş pencereleri olan bir ev kullanıldı. 
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Rahiya göz
kamaştırdı

6 kadın sanatçı tarafından ebru,
tezhip, minyatür ve hat sanatı
eserleriyle hazırlanan “Rayiha”
adlı sergi, Başakşehir Millet Kıra-
athanesi’nde sanatseverlerle bu-
luştu. 63 eserin yer aldığı serginin
açılışını Başakşehir Belediye Baş-
kanı Yasin Kartoğlu yaptı. Sanatın
şehri Başakşehir’de yeni bir sergi-
nin açılışını yapmaktan mutluluk
duyduğunu söyleyen Başkan Kar-
toğlu, “Böyle güzel bir sergide yer
almak beni çok heyecanlandırdı.
Bu heyecanı sizlerin gözünde de
görüyorum. Emeklerin böyle güzel
mekânlarda eser olarak sunul-

ması değerini ve kıymetini de artı-
rıyor. Sergide birbirinden kıymetli
eserleri görme ve hikâyelerini din-
leme fırsatı bulacağız” dedi. Ba-
şakşehir’de sanata ve sanatçıya
her zaman destek verdiklerine dik-
kat çeken Kartoğlu, “Bunu her
geçen gün genişletmek ve üzerine
katmak için çalışmalarımızı sürdü-
receğiz. Kısa süre içerisinde faali-
yete geçecek olan yeni belediye
binamızda da muhteşem bir sanat 
merkezimiz olacak. Sizler de 
kıymetli eserlerinizi bu mekân-
larda da sergileme fırsatı bulacak-
sınız” ifadelerini kullandı.
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