
Dolmabahçe Okulları Genel
Müdürü Mahmut Oyman

Damga'ya konuştu. “Ekip olarak
başarıya her alanda ulaşabilmeyi
amaç edindik” diyen Oyman,
“Çünkü, başarı asla tesadüf değildir.
başarı uzun bir yolculuk biçimidir”

ifadelerini kullandı. İk-
tidarın eğitim politi-
kasını da eleştiren
Oyman, “Bir ülke
idaresinde son 10-12

yılda, 6-7 Milli Eği-
tim Bakanı
değişiyorsa
sorun var
demektir”
dedi.

TEK SIRRI ÇALIŞMAK...

ATA’YA SAYGI ZİNCİRİ
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Silivri Belediyesi öncülüğünde SİYTAŞ ve
Saral İnşaat işbirliği ile yapımına başla-

nan Varnalı Konutları Kentsel Dönüşüm Pro-
jesi için temel atma töreni düzenlendi. Törende
konuşan Başkan Yılmaz, “Gelin metrekare he-
sabı yapmadan, para pul hesabı yapmadan, Si-
livri’de ki şu tabutlukları, tabut gibi duran evleri
bir bir yenileyelim” mesajı verdi. I SAYFA 4

Havaların soğuması ile
çocukların sık 

hastalanmaya başladığını 
belirten Çocuk Hastalıkları
Uzmanı Dr. Fatih Fakirulla-
hoğlu, ailelere dikkat edilmesi
gerekenlerle ilgili uyarılarda
bulundu. Su ve sabunun
önemine dikkat çekti I SAYFA 2
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Göçmen sorununa ilişkin
Damga'ya konuşan Global

Peace Türkiye Temsilcisi Uluslararası
Avukatı Mehmet İhsan Kalkan, “Bir-
lesmis Milletler verilerine göre dün-
yada en çok mülteci barındıran ülke
biziz” dedi. Kalkan, “Doğrusunu is-
terseniz mülteci ya da sığınmacı so-
runu, belki de gelecekte
en büyük sorunlardan
birisi olarak karşımıza
çıkacaktır. Umarım bu
sorun bu şekilde kısa
bir surede çözülür” 
ifadelerini kullandı.
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En çok mülteci
Türkiye’de var!

GELECEKTE SORUN OLACAK
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Başarı asla 
tesadüf değildir

Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
rucusu Gazi Mustafa Kemal

Atatürk, aramızdan ayrılışının
83’üncü yılında, binlerce kişinin
sosyal mesafe kurallarına uygun
olarak oluşturduğu “Ata’ya Saygı
Zinciri” ile Kadıköy'de anıldı. Bele-
diye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı,
“Ata’ya saygı zinciri her ne kadar
Kadıköy sınırları içinde olsa da
Bostancı’yı geçip Maltepe’ye kadar
ulaşıyor. Pandemi nedeniyle yurt-
taşlarımız bayrakları tutarak zinciri
oluşturdular” dedi. I SAYFA 5
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Bostancı’dan
Maltepe’ye kadar

dOnUsUMUn
OnU aCIldI!

Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk'ün ebediyete irtihali-

nin 83. yılı dolayısıyla düzenlenen
anma töreninde konuşan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Eğer bu ül-
kede Gazi'nin bölgemizi ve
dünyayı kucaklayan siyasi, diplo-
matik, ekonomik ve askeri mira-
sına sahip çıkan birisi varsa; o da

biziz” dedi. Türkiye'de Atatürk'ü 
istismar eden bir kesimin olduğunu
belirten Erdoğan, CHP'ye yüklene-
rek "Emin olun, Gazi hayatta 
olsaydı, onları partiden sopayla 
kovalardı. Gerçi partinin mevcut
yapısı içinde Atatürk o partinin 
kapısından içeri sokulur muydu? 
Onu da bilmiyoruz" dedi. I SAYFA 7
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YAĞDIR MEVLAM SU!

TABUT GİBİ DURUYORLAR!

GaZI haYatta Olsa
sOpa Ile kOvalardI! İnşallah atatürk’e
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Mustafa Kemal Atatürk,
ölümünün 83’ncü yıldö-

nümünde, Taksim Cumhuriyet
Anıtı’nda düzenlenen resmi tö-
rene katılna İmamoğlu, “Bu ül-
kenin başına gelmiş en güzel

şey, Atatürk. İnşallah layık 
olacağız” dedi. İmamoğlu, İBB 
tarafından düzenlenerek atıl 
halinden kurtarılan Florya 
Atatürk Kent Ormanı’nın da
açılışını gerçekleştirdi. I SAYFA 9 
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2050 yılında nasıl bir
ilçe hayal ediyorum?

Önceki gün, Büyükçekmece Bele-
diye Başkanlığı'ndan '2050'de nasıl
bir Büyükçekmece hayal ediyorsu-
nuz?' başlıklı SMS aldım. SMS'de
geçen https://vizyon2050.bcek-
mece.bel.tr adresine tıklayarak şu
mesajı yazdım; Eşitlik, adalet, de-
mokrasi, şeffaflık, yenilikçi,
gelişimci, organize olan,
ülkemizi, kentimizi, genç-
lerimizi, kadınlarımızı
daha iyi bir geleceğe ha-
zırlayan 2050 vizyonu
için olumlu katkı
sunmak adına 
ben hazırım...

Mehmet Mert köşe yazısı sayfa 9'da

İBB Meclisi'nin kasım ayı
oturumunda İstanbul'daki

riskli yapıları ilgilendiren önemli
bir düzenleme yapıldı. Afet riskle-
rine hazırlık kapsamında kentsel
dönüşümü gerçekleştirmek ama-
cıyla riskli binaların yıkılıp yeniden
yapılmasının teşvik edilmesi için

daha önceki oturumlarda
kabul edilmeye başlanan
“riskli plan notu ilavesi”
düzenlemesi, Kadıköy

hariç 38 ilçede tamamlandı. Alı-
nan kararlar ile geçmişte yürür-
lükte olan imar mevzuatına uygun
şekilde ruhsat alarak yapılmış
ancak daha sonra yapılan plan de-
ğişiklikleri nedeniyle yapılaşma
alanları azaldığı için yıkılıp yeni-
den yapılamayan depreme daya-
naksız binaların önündeki engel
kaldırılmış oldu.

ç İBB Meclisi CHP Grup Se-
kreteri Mesut Kösedağı

yaptığı açıklamada, “İstanbul'un
depreme karşı dönüşmesi için çok
güzel kararlar aldık. Neredeyse 38
ilçenin depreme karşı dönüşüm sü-
recini atlattık. Bu ne demek oluyor?

Mesela 5 katlı bir eviniz
var. Ama resmi imar

raporlarında 3 katlı
görünüyor. Siz

onu yıkıp yaptığı-

nızda 3 katlı  yapabiliyorsunuz. Bu
sorun çözüldü. Bugün İstanbul'un
neredeyse bütün ilçelerinde aldığı-
mız kararlarla imar artışı yapma-
dan mevcut halini tekrar olduğu
yerde dönüştürebiliyorsu-
nuz” dedi. Kösedağı, gelen
raporlar arasında Kadı-
köy'ün bulunmadığına dik-
kat çekerek, “Komisyonun
gözünden kaçmış olabilir”
diye konuştu.
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İstanbul’da deprem riski taşıyan ancak yaşanacak hak kaybı nedeniyle yıkılamayan
binlerce binanın dönüşmesinin önünü açacak imar düzenlemesi, İBB Meclisi’nde oybir-
liği ile kabul edildi. 38 ilçedeki riskli yapıların dönüşümünün önünde engel kalmadı.
39 ilçeden geriye kalan Kadıköy ilçesiyle ilgili teknik çalışmanın da sürdüğü öğrenildi.

KAVGAYA DÖNÜŞEN TARTIŞMALARIN YAŞANDIĞI
İBB MECLİSİ'NDE ÖNEMLİ BİR KARAR ALINDI

RİSKLİ PLAN NOTU İLAVESİ
DÜZENLEMESİ TAMAMLANDI

BÜTÜN İLÇELERDE İMAR ARTIŞI
OLMADAN DÖNÜŞÜM YAPILACAK

EKSİK EVRAKLARI
TAMAMLAYALIM

CHP Grup Sekreteri Mesut Kösedağı, “Eksik evrakımızı tamamlayalım. Kadıköy halkının da depreme dönüşüm
sürecinde önünü açalım. İstanbul'u bir depreme daha dayanıklı hale getirelim” dedi. AK Parti grubundan ise 
Kadıköy ile ilgili teknik çalışmanın yapıldığı en kısa sürede meclis gündemine getirileceği açıklaması yapıldı.

Mehmet Mert söyleşi sayfa 16'da

ÜÇ YILDA ÜÇ BUÇUK KAT ARTTI

Menemenin maliyeti 2017 yı-
lında 8.5 TL iken, 2021 yılında

28 TL'ye çıktı. Sofraların basit ve
ekonomik yiyeceğinin maliyeti 3.3
kat arttı. Aygun, “Menemen biliyor-
sunuz bizim en basit yemeklerimiz-
den biri. Domates, biber, soğan ve
yumurtadan oluşan bizim yerli ye-
meğimiz. Menemen şu an tam 28
TL. Maalesef artık bu yemek lüks
yemek haline geldi” dedi. I SAYFA 6
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Menemen şu
an tam 28 tL

Tahsin Güner’in söyleşisi sayfa 10’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,
“Şayet inanın, Gazi hayatta ol-

saydı emin olun bunları o partiden
sopayla kovalardı” sözlerine cevap
veren CHP Grup Başkanvekili Özgür
Özel, “Bu nasıl rezalet! Kurucumu-
zun ölüm yıldönümünde Cumhur-
başkanı sıfatıyla bu kadar ucuz
siyaset. Yazıklar olsun!
Böyle bir günde Ata-
türk’ün Cumhuriyetle
birlikte iki büyük ese-
rimden biri dediği par-
tisine saldırıyorsun.
Bari bugün sus. Sen
git Atatürk düşmanı
fesli deli Kadir’i an"
ifadelerini kullandı.

Sen git fesli
deli Kadir’i an!

ERDOĞAN’A YÜKLENDİ
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Atatürk’ü gören ve bir süre bir-
likte zaman geçiren 96 yaşın-

daki Alp Özbay, Büyükçekmece
Belediyesi'nin düzenlediği Atatürk'ü
anma etkinliğine katıldı. 10 Kasım
1938 tarihinde Atatürk’ün cenazesine
katıldığını belirten
Özbay; “Atatürk’e
bakarken güneşe
bakar gibi gözleriniz
kamaşırdı. Mavi
gözleri pırıl pırıl bir
insandı. Böyle bir
insan doğmamıştır”
ifadesini kullandı. 
I SAYFA 9

Böyle bir insan
doğmamıştır!

MAVİ GÖZLERİ PIRIL PIRILDI
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İstanbul'a gelen Masai kabilesi başlarındaki su kovalarıyla
şehrin turistik yerlerinde yürüyerek su sorununa dikkat çekti

Tanzanya'nın Arusha bölgesinde yaşayan
Masai kabilesinden 6 kişi su sorununa dik-

kat çekmek için İstanbul'a geldi. Uluslararası Su
Kuyusu Yardım Derne-
ği'nin davetlisi olarak
Türkiye'ye gelen Masai-
ler, giydikleri geleneksel
kıyafetleri ve başlarına
koydukları su kovalarıyla
Taksim Meydanı, İstiklal

Caddesi, Sultanahmet ve Üsküdar gibi turistlik
yerlerini yürüyerek Afrika'daki su soruna dikkat
çekti. Yaşadıkları sorunları anlattı. Ülkelerinde

ortalama 5 kilometre yü-
rüyerek temiz suya ulaş-
maya çalışan Masailer
başlarına koydukları ko-
valarla Üsküdar İskele-
si'nden Kız Kulesine
kadar yürüdü. I SAYFA 9
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AtAşehir'de hiç tanımadığı 28 yaşın-
daki Başak Cengiz'i yolda yürürken 

samuray kılıcıyla öldürdüğü iddiasıyla yakala-
nan üniversite öğrencisi Can Göktuğ Boz (27)
ifadesinde evden çıkarken birini öldürmeyi
planladığını, erkeğin kendisine karşı koyma
ihtimaline karşılık bir kadını öldürmeye 
karar verdiğini söylediği öğrenildi. I SAYFA 3
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Evden
çıkarken

karar
vermiş!

EN BÜYÜK SİLAH
SU VE SABUN!

Kendisinden
9 yaş küçük!

Sunuculuk, oyunculuk, der-
ken her alanda kendini göste-

ren Defne Samyeli, bu kez gönlünü
bir iş insanına kaptırdı. Samyeli'nin
sevgilisinin kendisinden 9 yaş 
küçük olması da dikkatleri çekti

ç

Mahmut
Oyman

Özgür Özel

Başak Cengiz
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Akcİğer kanserinden korunmak için tütün ve
ürünlerinden uzak durulması gerekiğini belirten
Sayar, “ Gelişen tıbbi ve teknolojik gelişmeler ile

erken teşhis ve tedavi olanakları sayesinde hastalarının te-
davi konforu ve yaşam kalitesi artırabiliyor. Küçük hücreli
dışı ve küçük hücreli akciğer kanseri olmak üzere iki çeşidi
bulunan akciğer kanseri tümörleri, akciğer dokusunun
kendi hücrelerinin kuralsız ve sınırsız bir şekilde çoğal-
ması ile oluşmaktadır. Zamanla büyüyüp kitle haline
gelen bu hücreler çevre doku ve organlara yayılabil-
mekte,  kan dolaşımına yolu ile diğer organlara da sıç-
rayabilmektedir.  Günümüzde erkek ve kadınlar
arasında hızla artan akciğer kanseri günümüzde en
çok endişe edilen kanser türleri arasında yer almakta-
dır. Akciğer kanserinin en önemli sebebi ise tütün ve
tütün mamulleridir. Yapılan araştırmalara göre gü-
nümüzde sigara kullanımının azalmaya başladığı
erkeklerde akciğer kanseri görülme sıklığı ve bu
hastalığa bağlı yaşam kaybının azaldığı görülür-
ken, sigara kullanımının arttığı kadınlarda ise bu
durumun tam tersinin yaşandığı görülmektedir.
Ayrıca sigara kullananların dışında pasif içiciler
yani sigara içilen ortamlarda uzun süre bulunmak zo-
runda kalan insanlarda da akciğer kanseri riski içme-
yenlere göre 1.5 kat daha artmaktadır. Sigara ile
akciğer kanseri arasında alınan doz ile ilgili de bir pa-
ralellik bulunmaktadır. Günde 2 paket ve üzerinde si-
gara kullanan her 7 kişiden biri akciğer kanseri
nedeniyle hayatını kaybetmektedir” dedi.

Genetik faktörler riski artırıyor

Sayar, “Sigara içmeyenlerde görülen akciğer kanserlerinin
bir kısmı çocukluk ve ergenlik döneminde maruz kalınan si-
gara dumanından kaynaklanmaktadır. Akciğer kanserinin si-
gara kullanımının dışındaki en önemli sebepleri ise asbest
maruziyeti, hava kirliliği, radon gazı, arsenik, nikel, uranyum
gibi çevresel ve genetik faktörlerdir. Sigara kullanıcıları, aile-
sinde kanser hikayesi olanlar, çevresel faktörlere maruz ka-
lanlar ile tersane ve maden işçileri daha fazla akciğer kanseri
riski taşımaktadır.  Akciğer kanserinin en önemli ve en sık
karşılaşılan belirtileri; halsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybıdır.
Ancak akciğer kanserlerinin bir kısmı ise yerleşimi sebebiyle
ileri evreye kadar hiç bulgu vermeden sinsi bir şekilde iler-
leyebilmektedir. Kanser ancak hastanın başka bir rahat-
sızlık nedeniyle doktora başvurmasıyla ortaya
çıkabilmektedir. Akciğer kanserinin belirtileri şöyle sırala-
nabilmektedir: Kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik, öksürük,
nefes darığı, kanlı balgam, öksürükle birlikte kan gel-
mesi, ses kısıklığı, yutkunmakta zorlanma, boyunda şiş-
lik, omuz veya kol ağrısı” şeklinde konuştu.

Kadınlar da risk altında

COCUKLAR ICIN
10 ALTIN ONERI!

Havaların soğuması
ile çocukların sık

hastalanmaya baş-
ladığını belirten

Çocuk Hastalıkları
Uzmanı Dr. Fatih

Fakirullahoğlu, aile-
lere dikkat edilmesi

gerekenlerle ilgili 10
uyarıda bulundu

M edical Park Göztepe
Hastane Kom-
pleksi’nden Çocuk

Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih
Fakirullahoğlu, “Havaların so-
ğuması ve okulların açılmasının
da etkisiyle çocukların toplu
yaşam alanlarında geçirdiği za-
manın artması, beraberinde
özellikle çocukların alt ve üst so-
lunum yolu başta olmak üzere
çeşitli enfeksiyon hastalıklarına
yakalanma riskini artırdı” dedi.

Sık maske değiştirmeli

Çocuklara el, yüz ve burun te-
mizliğinin öğretilmesi konu-
sunda velilere büyük görev
düştüğünü belirten Uzm. Dr.
Fatih Fakirullahoğlu, ailelerin
çocuklarına hapşırık ve öksürük
gibi durumlarda ağızlarını dir-
seklerinin içiyle kapatmalarını
öğretmelerinin önemli oldu-
ğunu vurguladı. Uzm. Dr. Faki-
rullahoğlu, çocukların
maskelerinin uzun süre takılı
kalması nedeniyle nemlendiğini,
nemlenmeye bağlı olarak mas-
kelerde toz akarı biriktirebilece-
ğini, bu nedenle de özellikle
alerjik çocukların 2 saatte bir
maske değişimi yapmalarının
önemli olduğunun altını çizdi.

Ateşe dikkat

Halsizlik ile eşlik eden yüksek
ateş, koyu renkli burun akıntısı
veya rahatsız edici şekilde sık
öksürük bulgularından her-
hangi birini gösteren çocukların
en kısa zamanda hekim tarafın-
dan değerlendirilmesi gerekti-
ğini söyleyen Uzm. Dr.
Fakirullahoğlu, “Hasta çocuğun
okula bu şartlarda devam ede-
rek sınıf arkadaşlarının da sağlı-

ğını riske atması doğru değildir.
Böyle durumlarda salgınların
önlenmesi adına önce velinin
kendisiyle iletişime geçilip çocu-
ğun doktora gösterilmesi için
okuldan alınmasının sağlan-
ması, sınıftaki diğer çocukların
velilerinin de sınıfta böyle bir
hastalık görülmesi nedeniyle
uyarılması önemlidir” diye ko-
nuştu.

Kalın kıyafetler hastalık
sebebi

Kışın çocuklarımızın daha az
hastalanması veya hastalığı
daha hafif atlatabilmesinin bir-
takım önlemlerle mümkün ol-
duğunu belirten Uzm. Dr.
Fakirullahoğlu, anne ve baba-
lara çocuklarının daha sağlıklı
bir kış sürmelerini sağlayacak
önerilerini 10 maddede şöyle sı-
raladı: “Özellikle bu aylarda ka-
palı kalabalık ortamlardan
çocuklarımızı uzak tutmalıyız.
Su ve sabun halen birçok bula-
şıcı hastalığı önlemede en
önemli silahımız. Bu nedenle
çocuklarımıza gün içinde ellerini
tekrarlayan defalar sabunla yı-
kamayı öğretmek gerekir. Biline-
nin aksine çocukları çok kalın
giydirmek, hastalıktan koruma-
dan ziyade çocukların daha
fazla hastalanmalarına neden
olur. Çocuğunuzu terletmeye-
cek şekilde, küçük çocuk ise
sizin giydiğinizden bir kat fazla,
büyük çocuk ise sizin giydiğiniz
kalınlıkta giysi giydirmeniz ye-
terli olacaktır. Dengeli beslenme
bu aylarda daha da önem arz
eder. Bu nedenle ana öğünlerde
sebze, kırmızı et, balık, yoğurt,
yumurta gibi besleyici özelliği
olan yiyecekler tüketilmelidir.

SESSİZ REFLÜYE DİKKAT
Uzm. Dr. Fakirullahoğlu önerileri şöyle noktaladı,
“Ara öğünlerde ise çocuğa ölçülü şekilde kuruyemiş
ve meyve verilmelidir. Cips, kola, hazır meyve
suyu, kakaolu yiyecekler, acılı ve baha-
ratlı yemekler, hazır katkılı market
ürünleri çocuklarda besleyici özel-
liği olmadığı gibi reflüyü tetikleye-
ceğinden uzak durmak gerekir.
Unutulmamalı ki çocuklarda ses-
siz reflü; tekrarlayan bademcik
enfeksiyonu, rinit, sinüzit, bronşit,
astım gibi birçok hastalığın oluş-
masında en başta gelen etkenler-
den biridir. Reflüye yol açabileceği
nedeniyle çocuklarımızı yatırmadan iki

saat önce inek sütü de dâhil beslenmeyi kesmek ge-
rekir. Özellikle alerjik çocukları daha fazla etkilediği

için keskin kokulu deterjan, parfüm, çamaşır suyu
kullanmaktan uzak durmalı, ev içinde ku-

rutmak için çamaşır asmamaya dikkat
etmeliyiz. Uyku düzeninden taviz veril-
memesi ve yaşına göre çocukların
8-12 saat arasında düzenli uykula-
rının sağlanması bağışıklığın güç-
lenmesi açısından önemlidir.
Çocuğun bulunduğu ortamın gün

içinde birkaç defa havalandırılması
gerekir. Hava soğuk diye odayı hava-

landırmayı ihmal etmeyin. Ev içinde ke-
sinlikle sigara içmeyin, içirmeyin.”

ERKEN TANI KURTARIYOR
Akciğer kanserinin tedavisinde erken tanı
hastanın hem tedavi konforunu hem de
yaşam süresini artırıdığını söyleyen Sayar,
“Günümüzde tıbbi ve teknolojik gelişmeler
sayesinde hastaya özel tedavi seçenekleri
sunmaktadır. Tedavi yöntemleri akciğer
kanserinin türü, yerleşimi ve evresine göre
değişmektedir. Akciğer kanserleri 2 ana
başlık altında toplanmaktadır. Bunlar
küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) ve
küçük hücreli dışı akciğer kanseri
(KHDAK) olarak ifade edilmektedir.

Küçük hücreli akciğer kanserinde (KHAK)
en etkili tedavi kemoradyoterapi iken;
küçük hücreli dışı akciğer kanserinde
(KHDAK) en etkili tedavi cerrahidir. Akci-
ğer kanserinde yaş, sosyoekonomik
durum, eşlik eden hastalıklar, ailesel destek
gibi faktörler hastanın sosyal hayata dönü-
şünü de etkilemektedir. Bu çok etkenli sü-
reci başarılı bir şekilde tamamlayan
hastalar sosyal hayattan da kopmadan te-
davilerini alarak yaşamlarına sağlıklı bir şe-
kilde devam edebilmektedir” dedi.

Reklamlara
kanmayın!
Londra’daki kliniğinde hizmet veren
Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan
Benar, estetik operasyon yaptırmayı
düşünenleri sosyal medya tuzakla-
rına karşı uyardı. Fırsatçıların insan-
ların hem sağlığı hem de duyguları
ile oynadıklarını belirten Dr. Benar,
“Öncesi-sonrası paylaşımlarına kan-
mayın. Tamamına yakını kandırma-
cadan ibaret” ifadelerini kullandı

İngİltere’nİn başkenti Londra’nın
ünlü medikal caddesi Harley Street’teki
kliniğinde hizmet veren Dermatoloji Uz-

manı Dr. Hasan Benar’dan sosyal medyadaki ‘es-
tetik operasyon tuzakları’na karşı uyarı geldi.
Benar, estetik ameliyat yaptırmak isteyen kişilerin
özellikle Instagram’daki before-after (öncesi-son-
rası) fotoğraflarına kanmaması gerektiğini, bu
paylaşımların çoğunun tuzak olduğunu söyleye-
rek, “Sosyal medyada dolaşan öncesi-sonrası pay-
laşımları tam bir kandırmacadan ibaret.
Telefonlara indirilen photoshop uygulamaları ile
fotoğraflar üzerinde oynanıyor. Bilimsel ve tıbbi
hiçbir temeli olmayan vaatlerle insanlar kandırılı-
yor. Ne yazık ki çoğu kişi, özellikle de gençler bu
paylaşımlara kanıp hem paralarından hem de sağ-
lıklarından oluyorlar” dedi.

Tecrübeyle doğru orantılı

Estetik uygulamaların da hayati riskler taşıdığını
ve her doktora güvenilmemesi gerektiğini vurgula-
yan Dr. Hasan Benar, “Estetik operasyonların ba-
şarısı hekimin ve ekibinin tecrübesiyle doğru
orantılıdır. Merdiven altı diye tabir edilen sözde
kliniklerde yapılan uygulamalar, faydadan ziyade
geri dönülmesi güç sonuçlara neden oluyor” uya-
rısında bulundu.

Seçici ve dikkatli davranmalı

Son dönemde yıldızı daha da parlayan estetik uy-
gulamaların fırsatçılar tarafından suistimal edil-
memesi için hastaların çok dikkatli ve seçici
davranmaları gerektiğine dikkat çeken Dr. Hasan
Benar sözlerini, “Estetik müdahalelerde amacımız
hastalarımızın hem güzel görünmelerini sağlamak
hem de ufak tefek dokunuşlarla sağlıklarına kavuş-
malarına yardımcı olmak. Ancak son dönemde
yanlış ve acemice yapılmış uygulamalar nedeniyle
büyük sıkıntılar yaşayan kişilerle karşılaşıyoruz.
Burada en büyük sorumluluk hastalarımıza düşü-
yor. Hekimi, ekibini ve operasyonun yapılacağı kli-

niği araştırmadan, bu konuda emin olmadan
hiçbir uygulama yaptırmamalılar. Yoksa

sonuçları çok ağır olabilir” diyerek sözle-
rini noktaladı.

Sunuculuk, oyunculuk,
şarkıcılık derken her
alanda gösterdiği başarı

ile sık sık adından söz ettiren
Defne Samyeli, özel hayatıyla da
merak ediliyor. Bir dönem komed-
yen Cem Yılmaz ve Beşiktaş'ın 31.

başkanı Serdar Bilgili ile yaşadığı
aşklarla gündemde olan Defne

Samyeli, bu kez gönlünü bir
iş insanına kaptırdı. Sam-

yeli'nin yeni sevgilisi-
nin kendisinden 9

yaş küçük olması
da dikkatleri

çekti

Kendisinden

9 yaş
küçük!

Erkeklerde daha sık görülen akciğer kanseri günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sigara kullanımına bağlı
olarak kadınlar arasında da hızla yaygınlaşıyor. En çok hayati riske yol açan kanser türü olan akciğer kanseri; inatçı öksürük,
akciğer enfeksiyonu, nefes darlığı, ses kısıklığı, göğüs ağrısı ve balgamda görülen kan ile kendisini belli ediyor
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O lay, dün akşam saat
19.00 sıralarında Bar-
baros Mahallesi'nde

gerçekleşti. İşten çıkıp kaldığı
otele gitmek isteyen Mimar
Başak Cengiz, yanına yaklaşan
Can Göktuğ Boz(29) 'un saldı-
rısına uğradı. Akli dengesi ye-
rinde olmadığı iddia edilen
saldırgan yanında taşıdığı sa-
muray kılıcıyla Cengiz'e saldırdı.
Aldığı kılıç darbeleriyle, ağır ya-
ralanan genç kadın kanlar
içinde yere yığıldı. Yaralı kadın,
Ataşehir'de özel bir hastaneye
kaldırıldıktan sonra tüm müda-
halelere rağmen hayatını kay-
betti. Cengiz'in cenazesi, otopsi
için İstanbul Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Adli Tıp
Kurumu'ndan alınan cenaze

Ankara'da Yahyalar Mahallesi
Merkez Camii'nden kılınacak
cenaze namazının ardından, Ye-
nimahalle Karşıyaka Mezarlı-
ğı'na defnedilecek.

Yeni nişan yaptı

Ağabeyi Fatih Cengiz ise, "Çok
üzüldük, elden bir şey gelmez. İş
için buradaydı kendisi mimar.
Pazar günü Ankara'ya dönecekti
normalde Ankara'da çalışıyor.
Bir proje için buraya geldi.
Akşam iş çıkışı bu olay gerçek-
leşti. Yapanı tanımıyoruz. Başak
işinde gücünde bir insan. Otelde
kalıyordu, yeni nişan yaptı. Bu
adamın akli dengesi bozuksa
neden dışarıda duruyor bu bir
mazeret değil. Bence planlı bir
şekilde öldürdü" dedi. DHA

Zehir tacirleri
yakayı ele verdi2016 yılında Siirt'te polis loj-

manlarına düzenlenen roketa-
tarlı saldırının faili terörist

F.Ş.E. İstanbul'da yakalandı. İçişleri Ba-
kanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya
göre; 2016 yılında Siirt'te polis lojmanla-

rına yönelik gerçekleştirilen roketatarlı
saldırının faili olduğu belirlenen terörist
F.Ş.E.'nin İstanbul'a geldiğini tespit etti.
Yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen
F.Ş.E., Terörle Mücadele Şube Müdürlü-
ğüyle koordineli yürütülen operasyonla 9

Kasım günü Arnavutköy'de yakalandı.
Terörist F.Ş.E.'nin ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasının yanı sıra 'hırsızlık' suçun-
dan da 8 yıl cezası bulunduğu bildirildi.
Teröristin, yapılacak işlemlerinin ardın-
dan cezaevine gönderileceği belirtildi.

İstanbul merkezli 2 ilde uyuşturucu madde
imal veya ticareti yaptığı tespit edilen
yabancı uyruklu şüphelilere yönelik op-
erasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 İran
uyruklu şüpheli gözaltına alınırken, 73 kilo
160 gram metanfetamin ele geçirildi.
Baskın anları kameralara yansıdıBIR CANI TARAFINDAN

VAHSICE OLDURULDU!

Olay, Ambarlı Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir
kafenin önünde 31 Ekim günü

saat 23.45 sıralarında meydana geldi.
Plakası alınamayan iki otomobil ile
gelen kimliği belirlenemeyen kişiler, 34
EEF 510 plakalı otomobile pompalı
tüfek ve tabaca ile ateş açtı. İhbar üze-
rine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ölen ve yaralanan kimsenin olmadığı
olayda, hedef alınan otomobilde çok sa-
yıda saçma ve kurşun izi olduğunu be-
lirledi. Açılan ilk ateşte bölgedeki kafede
oturan Murat Bulu'ya ait 34 JD 8989
plakalı otomobil de cam ve kaportasın-
dan isabet alarak zarar gördüğü anla-
şıldı. Olayla ilgili Avcılar Emniyet
Müdürlüğü ekipleri kapsamlı çalışma
yaptı. Ekipler, saldırganların kullandık-
ları ve sol arka stop lambasının yanma-
dığı belirlenen aracın plakası güvenlik
kameralarından tespit etti.  Polis, bu
otomobilin 2 Kasım 2021 tarihinde

başka bir kişiye satıldığını belirledi.
Polis, olayın taraflarından U.L. (20) ile
saldırıda kullanılan otomobili sattığı tes-
pit edilen D.I. (22) ve U.C. (22) ve olaya
karıştığı belirlenen İ.K. (18) adlı kadını
yakaladı. Yapılan araştırmada olayın
D.I. ve U.L.'nin aralarında kız arkadaş
konusu nedeniyle aralarındaki husumet-
ten kaynaklandığı belirlendi. D.I.,
U.L.'nin kafede bulunduğunu öğrene-
rek, buraya geldi. Tabanca ve pompalı
tüfeklerin kullanıldığı olayın ardından
D.I. ve U.L. otomobilleriyle kaçtı. Avcı-
lar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği’nde yapılan sorgulamada
U.L.'nin 23, D.I.'nın 11 ve U.C.'nin 5
suçtan kayıtları olduğu tespit edildi. Ha-
zırlanan dosya ile Küçükçekmece Adli-
yesi’ne sevk edilen şüphelilerden İ.K.
adli makamlarca serbest bırakıldı. U.L.
isimli şahıs hakkında adli kontrol hü-
kümleri uygulanırken, D.I. ve U.C. ise
tutuklandı.

Avcılar'da park halindeki bir otomobile pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açılmasına ilişkin 4 kişi gözaltına
alındı. Kız meselesi nedeniyle olayın gerçekleştiği belirlenen saldırı ile ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Saldırının sebebi kız meselesiymiş!

PKK’lı terörist İstanbul’da yakalandı

Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcıyla saldırarak öldürdüğü Başak Cengiz'in (28) cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan
alındı. Başak Cengiz'in babası, "Kızım saldırganı tanımıyor. Nişanlıydı Ankara'da mimardı. Çantası kan içindeydi" diye konuştu

Okusun diye her şeyi yaptım
Acılı baba Avni Cengiz, "Kızım otele giderken saldırıp kı-
lıçla öldürüyorlar. Biz akşam haber alıp geldik. Öğrendik
ki vefat etmiş. Sitede kalmıyordu. Ataşehir'de otelde kalı-
yordu. Çalışırken mesaiye kalıyor. Gelirken saldırıya uğ-
ruyor. Çantasını da vermiyor. Samuray kılıcıyla
öldürüyor. Kızım saldırganı tanımıyor. Nişan-
lıydı Ankara'da mimardı. Çantası kan için-
deydi. Safranbolu'da Karabük Üniversitesi
Mimarlık'tan mezundu. Kendi halinde merha-
metli bir insandı. Çok vahşice öldürüldü. Pazar
günü Ankara'ya geri dönecekti. Mimardı. Bir
bankanın projelerini çiziyordu burada. İş için
buradaydı 15'ine kadar kalacaktı. Ankara'dan

buraya iş yerine destek olmak için gelmişti. Yapanın ya-
nına kar kalmaması lazım. Yakalamışlar ama ne olup bit-
tiğini bilmiyoruz. İş yerinde arkadaşları servisle gidiyor.
Mesaiye kaldığı için Finans Merkezi'nden çıkıyor yürüye-

rek otele giderken, leblebi almış. Leblebiyi yiyerek
yürürken, orada gasp ediyor işte. Yanlış, kafası
esen herkes insan mı öldürecek yani. Katilin aklı
başında değil diyorlar meczupmuş. Öyle bir şey
olur mu aklı başında değilse yakalasınlar içeriye
atsınlar. Yazık değil mi? Ben emekli olduktan
sonra emek ettim. Okusun diye 5 sene daha çalış-
tım. Başarılıydı hiç kalmadan bitirdi üniversiteyi.
İki kız bir erkek üç kardeşlerdi" dedi.

Hazırlanan dosya ile
Küçükçekmece Adli-

yesi’ne sevk edilen
şüphelilerden İ.K.
adli makamlarca
serbest bırakıldı.

U.L. isimli şahıs hak-
kında adli kontrol

hükümleri uygula-
nırken, D.I. ve U.C.

ise tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 22.30 sı-
ralarında Yunus Emre Mahalle-
si'nde yaşandı. Sokak içerisinde

bulunan boş bir arazide arkadaşıyla sohbet
eden İbrahim Sevmiş (21) ile iddiaya göre
bu sırada sokaktan geçen kimliği henüz be-
lirlenemeyen kişilerce 'yan baktın' tartış-
ması yaşandı. Sevmiş'e ve yanında
bulunan arkadaşına "Bize yan mı bakıyor-
sunuz?" diyen kişiler, daha sonra iki arka-
daşı darp etmeye başladı. Kavga sırasında
taraflardan biri yanındaki bıçakla Sevmiş
ve arkadaşına saldırdı. Saldırı sırasında
Sevmiş kafasına ve vücudunun çeşitli yerle-
rine aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde

yaralanırken, arkadaşı da kolundan yara-
landı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken,
Sevmiş, yaralı bir şekilde olay yerine 200
metre mesafede bulunan evine doğru yürü-
meye çalıştı. Kısa bir süre sonra ise sokak
ortasında yere yığıldı. Haber verilmesi üze-
rine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis
ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde
yapılan Sevmiş ve arkadaşı Ambulanslarla
hastaneye kaldırıldı. Sevmiş, yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, ha-
yatını kaybetti. Sevmiş'in cenazesi dün ikindi
namazını müteakip kılınacak cenaze nama-
zının ardından Yayla Mezarlığı'nda toprağa
verildi. Kolundan yaralanan arkadaşının

hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.  
Bir süre sonra yere düştü

Olay anını anlatan mahalle sakinlerinden
Serdar Özdemir, "Ben esnafım burada.
Gürültü sesini duydum dışarı çıktım.
Akşam saatlerinde gençler 'yan baktın'
meselesinden dolayı kendi aralarında tar-
tışıyorlar. Daha sonra birbirine giriyorlar.
Biri belindeki bıçağı çıkarıyor. Bıçağı çı-
kardıktan sonra bir kaç kişi kaçıyor. Ölen
çocuk bıçaklanıyor. Yaralandıktan sonra
aşağı doğru yürüyor. Bir süre sonra yere
düştü" dedi. Olayla ilgili polisin 
soruşturması devam ediyor.   

Sultangazi'de,
iddiaya göre,
iki grup ara-

sında 'yan
baktın' 

kavgası çıktı.
Kavgada bı-
çaklanan 1

kişi hayatını
kaybederken,

1 kişi de 
yaralandı

Yan baktı deyip öldürdüler

İsTanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
uyuşturucu imalatı yaptığı belirlenen İran uy-

ruklu şüphelileri İstanbul'da teknik ve fiziki takibe aldı.
Ekiplerce yapılan 1 aylık çalışmaların ardından Yalo-
va'da metanfetamin yapılan imalathane tespit edildi.
Narkotik ekipleri 2 Kasım'da operasyon için düğmeye
bastı. İstanbul'da Beyoğlu, Büyükçekmece ve Beylikdü-
zü'nde tespit edilen adresler ve Yalova'daki imalatha-
neye eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerce yapılan
operasyonlarda, 6 İranlı şüpheli gözaltına alındı. Adres-
lerde yapılan aramalarda, 73 kilo 160 gram metamfeta-

min maddesi, 4 adet hassas terazi, 2
adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruh-
satsız pompalı tüfek, 3 adet şarjör, 19
adet mermi ele geçirildi. Şüpheliler
R.L, M.D, A.H, H.Y, M.F.D. ve
N.N. emniyetteki işlemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler-
den 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli ise
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon anları kameralarca gö-
rüntülenirken, ele geçirilen malzeme-
ler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün
Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşke-
sinde sergilendi.

İmalathanede
korkutan yangın

Tuzla’da boya imalathanesinde yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ima-
lathanede hasar oluştu. Yangın, saat 09.00 sı-

ralarında Tuzla, Aydınlı Mahallesi Tacir Sokak’taki boya
imalathanesinin kazanında henüz bilinmeyen bir ne-
denle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar durumu
itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bildirdi. Yangın, çok sa-
yıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık
ekipleri ise herhangi gibi bir olumsuzluğa karşıya hazır
bekletildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken
imalathanede hasar oluştu. İş yerindeki boya kazanın
alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Polis ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Meh-
terçeşme Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre,
Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, yaptıkları

denetimde kaldırımı işgal eden seyyar satıcıların tezga-
hını kaldırmak istedi. Tezgahlarının kaldırılmasına karşı
çıkan satıcılar, zabıtalar ile tartışmaya başladı. Sözlü
olarak başlayan tartışma kısa sürede zabıta ve seyyar
satıcılar arasında kavgaya dönüştü. Satıcılardan biri za-
bıta ekiplerine sopa ile saldırmaya çalıştı. Giderek büyü-
yen kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta, ilçe belediyesine bağlı zabıta
ekipleri ile  kaldırımı işgal eden seyyar
satıcılar arasında kavga çıktı. Yaşananlar
cep telefonu kamerasına yansıdı

Zabıtayla seyyar
satıcılar kapıştı

Terörist F.Ş.E.'nin
ağırlaştırılmış

müebbet hapis
cezasının yanı

sıra 'hırsızlık' 
suçundan da 

8 yıl cezası 
bulunduğu 

bildirildi. 

Başak 
Cengiz



D eprem sonrası riskli yapı olduğu
gerekçesiyle Bakanlıkça yıkım ka-
rarı verilen ve yıkım işlemi Ocak

ayında Silivri Belediyesi tarafından gerçek-
leştirilen Varnalı Konutları’nda kentsel dö-
nüşüm sevinci yaşandı. Silivri Belediyesi
tarafından Kentsel Dönüşüm Projesine alı-
narak SİYTAŞ ve Saral İnşaat işbirliği ile
yapımına başlanan konutlar için temel atma
töreni düzenlendi. Yeni Mahalle’de 5 blok
ve 122 daire olarak yapımına başlanan ko-
nutların ilk harç törenine Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilci-
leri, belediye meclis üyeleri, Saral İnşaat Yö-
netim Kurulu Başkanı Mustafa Saral, Saral
İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan
Saral, Varnalı Konutları sakinleri, STK tem-
silcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Tüm hazırlıkları yaptık

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise
konuşmasında kentsel dönüşüm vurgusu
yaparak şunları söyledi: “Bugün Silivri’de
çok küçük bir adım atılıyor gibi görünse de,

kentsel dönüşüm noktasında çok önemli

olacak, kaderini değiştirecek bir ufka doğru
yelken açılıyor. Silivri Belediyesi olarak Hz.
İbrahim’i yakacak ateşe, sönmeyeceğini bil-
mese de, su taşıyan karınca misali su taşı-
maya devam edeceğiz. Bu konuda bana her
zaman güvenen, destek veren, bütün hem-
şehrilerime teşekkür ediyorum. Bilindiği
üzere ülkemiz çok büyük deprem kuşakla-
rını içerisinde barındırıyor. Özellikle de Siliv-
ri’miz olası bir İstanbul depreminin merkez
üssü olma noktasında muhtemel adaylar-
dan birisi. En son 26 Eylül’de deprem yaşa-
dık. Seçimden önce hiçbir siyasi depremle,
kentsel dönüşümle ilgili bir şey konuşmadı,
konuşmadık. Biz göreve geldiğimizde çok
büyük bir yapı stokunun İzmit, Gölcük dep-
reminden önce yapıldığını ve bu binaların
muhtemel bir depremde ayakta kalamaya-
cağını fark ettik. Silivri Belediyesi olarak çok
kısa bir sürede şehri deprem ve tüm diğer
afetlere dirençli kılacak Kentsel Dönüşüm
Stratejik Belgesini hazırladık ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’ne teslim ettik. Onay-
landı ve oradan Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na onaya gidecek” dedi.

Bir ilke imza attık

Silivri’de yürütülen kentsel dönüşüm çalışma-
ları ve afet öncesi hazırlıklarla iliği bilgi veren
Başkan Yılmaz, “Silivri’mizin çok büyük bir
problemi bulunmaktaydı; Boğluca deresi. Bu
derenin etrafında 153 hektarlık bir alanda sel
felaketi nedeniyle yapı yasağı vardı. Bu alanda
bulanan binaları ekonomik olarak yıkıp yeni-
den yapma imkânınız olsa bile yapı yasaklı
alan olduğu için yapamıyordunuz. Bu yapı
yasağını mecliste grubu bulunan bütün siyasi
partilerimizle belediye meclisimizden ve İBB
meclisinden geçirerek kaldırdık. Silivri Beledi-
yesi olarak İstanbul’da bir ilke imza attık ve
binasıyla, aracıyla, teknik donanımıyla eksik-
siz bir şekilde Afet Koordinasyon Merkezi
inşa ettik. Silivri Arama Kurtarma (SAK) eki-
bini kurduk” ifadelerine yer verdi.

18 ayda tamamlanacak

Olası bir afet durumunda can ve mal kayıpla-
rının önüne geçmek için toplumsal duyarlılığa
ihtiyaç olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz,
Silivri’deki tabut hükmünde olan hasarlı ve

riskli binaların el birliği ile yenilenmesi gerekti-
ğini ifade ederek, “Durum ortadayken Silivri
Belediyesine ve Silivri vatandaşlarına bir şey
düşüyor. Metrekare, para pul hesabı yapma-
dan, yalnızca vatandaşımızın hayatını öncele-
yen bir hesapla, biz Silivri Belediyesi ve
SİYTAŞ olarak buradan tek kuruş kar yap-
madan, ama vatandaşımızın da yapacağımız
kentsel dönüşüme, yenilenecek olan evlere
katkı sunarak gelin Silivri’deki tabutlukları,
tabut gibi duran evleri bir bir yenileyelim.
Bugün ne yaptıysak yarın daha fazlasını ya-
palım. Hiçbir şey yapmadan oturmak bize
göre değil. Müteahhitlere, vatandaşlarımıza,
bu konuda da kapım sonuna kadar açık.
Bugün temelini attığımız bu proje herkese
örnek olur inşallah. Daha güzel bir ve daha
mutlu bir Silivri’de esenliklerle yaşarız inşallah
diyorum ve bu projede emeği geçen bütün ar-
kadaşlarıma, meclis üyelerimize, konut sakin-
lerimize, Saral ailesine bir kez daha
şükranlarımı sunuyorum. 18 ay gibi kısa bir
sürede kazasız belasız bir şekilde tamamlan-
masını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum”
dedi.
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1486219)

ESAS NO : 2020/256  Esas

Davacılar Rif-Sa Tekstil Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi ve Belgin Öztürk tarafından
mahkememizde açılan konkordato davasında
davacılar lehine verilen kesin mühlet hükümleri-
nin  İİK 289/V maddesi uyarınca 13/11/2021 
tarihinden itibaren 2 AY SÜRE İLE UZATIL-
MASINA karar verilmiştir. Konkordato komiseri
olarak Hukukçu Komiser Dr. Nihat Güman, 
Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi Hakan Taştan
atanmıştır. Kesin mühlet kararının İİK 288 
maddesi gereğince ilânı gerekmektedir. Bu
kapsamda;

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 273428
sicil nosunda kayıtlı olan ve "Mimar Kemalettin
Mah. Ordu Cad. No:61/E Fatih İstanbul" 
adresinde mukimRif-Sa Tekstil Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi ve  ''Balmumcu Mah.
Mustafa İzzet Efendi Sok. No:3J İç Kapı 
No:7 Beşiktaş İstanbul" adresinde ikamet eden
44005395594 Tc kimlik nolu Belgin Öztürk
hakkında açılan konkordato davasına itiraz
eden alacaklıların İcra İflas Kanunu'nun 288.
maddesi gereğince ilândan itibaren 7 günlük
kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkememize
müracaat ederek konkordato mühleti verilme-
sini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile
birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini
isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ 
olunur.05/11/2021

KONKORDATO KOMİSERLERİ :
1- 51061062360 TC kimlik nolu,Nihat

Güman, Şükrü ile Fatma oğlu 02/05/1976 
doğumlu, Balmumcu Mah. Dereboyu Cad.
M. İzzetefendi Sokak No:4 B Blok Daire:6
Beşiktaş/İstanbul adresinde oturur. Halen
Özyeğin Üniversitesi' nde Öğretim Üyesi
olarak görev yapar.

2-29564029210 TC kimlik nolu Hakan 
Taştan, Duran ve Duran oğlu 10/10/1969  
doğumlu, Nuhkuyusu Cad. No:235/3 Üskü-
dar İstanbul  adresinde oturur.Bağımsız 
Denetçi - Yeminli Mali Müşavir . Halen
İstanbul Okan Üniversitesi' nde öğretim 
görevlisi olarak görev yapar.

İ L A N

T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET 
MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1486212)

İhale kayıt numarası : 2021/11-0015
1-İdarenin;
a) Adresi : Koç Üniversitesi Hastanesi, 

Davutpaşa  Caddesi  No:4 
34010 Topkapı, İstanbul

b) Telefon ve faks numarası : 0 850 250 8 250
c) Elektronik posta adresi 

: mdsaihale@kuh.ku.edu.tr   
2-İhale konusu malın;
a) Niteliği, türü ve miktarı : PEDALLI ÇÖP 

KOVASI VE WC FIRÇASI 
ALIMI İHALESİ

b) Teslim yeri      :Koç Üniversitesi Hastanesi
3-İhalenin;
a) Yapılacağı yer : Koç Üniversitesi 

Hastanesi/1P Büyük 
Toplantı Odası

b) Tarihi ve saati : 19.11.2021 Saat: 11:00
c) Son teklif verme tarihi : 18.11.2021 Saat:17.00
4- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

Firma tarafından imzalı kaşeli,  Teknik Şart-
name / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı

İhale Durum Belgesi (Ticaret odasından 
alınmalıdır)

Yasaklı olmadığına dair taahhütname
Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
Firma İmza sirküsü 
İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat 
esasına ve numune değerlendirmeye göre 
belirlenecektir.
6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya
web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım
için  Koç Üniversitesi Hastanesi Yapı Kredi Ban-
kası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan TR71
0006 7010 0000 0095 5007 52 nolu hesabına
50 TL yatırıldığına ilişkin dekont ihale zarfının
içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yal-
nızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşı-
lığı elden ödeme alınmamaktadır.
7-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Koç
Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Mal-
tepe Mah. Davutpaşa Cad.No:4 Zeytinburnu
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.

Saat 9’u 5 geçe
hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük
Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan
ayrılışının 83. yıl dönümünde tüm yurtta ol-

duğu gibi Ataşehir’de de anıldı. Cumhuriyet Meyda-
nı’nda düzenlenen anma töreni; Ataşehir
Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Ataşehir Be-
lediye Başkanlığı’nın Atatürk Anıtı’na çelenk koyma su-
numuyla başladı. Saat 9’u 5 geçeyi gösterdiğinde ise
çalan sirenlerle iki dakikalık saygı duruşunda bulu-
nuldu; daha sonra İstiklal Marşının söylenmesiyle bir-
likte bayraklar yarıya indirildi. Tören sonrası
Ataşehirliler anıta karanfiller bırakarak, Atasına saygı-
sını ve minnetini bir kez daha gösterdi. Ataşehir Kay-
makamı İsmail Hakkı Ertaş, Ataşehir Belediye Başkanı
Battal İlgezdi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Cengiz Cem Karakaşlı, Ataşehir Belediye Meclis
Başkan Vekili Kudret Aslan, Belediye Başkan Yardımcı-
ları, siyasi partilerin Ataşehir İlçe Başkanları ve üyeleri,
Belediye Birim Müdürleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu
üyeleri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda
yurttaş törene katıldı.

TABUT GIBI DURAN
EVLERI YENILEYELIM

Büyükçekmece
tek yürek oldu!

Türk milletinin büyük kahramanı, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının

83‘üncü yıldönümünde saygı, sevgi ve minnetle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Gazi
Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 83’üncü
yılında Büyükçekmece’de düzenlenen törende saygı,
sevgi ve minnetle anıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet
Meydanı’nda düzenlenen ilk törende Atatürk Anıtı’na
çelenk takdimi yapıldı. Büyükçekmece Kaymakamı Dr.
Mehmet Özel, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün ve Büyükçekmece Garnizon Komutanı
Albay Caner Demirkol’un katılımıyla gerçekleştirilen tö-
rene ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. 7’den 70’e her yaştan
Büyükçekmece’linin katıldığı anma programında ilçe
protokolün Atatürk Anıtı’na çelenk takdiminin ardınA-
tatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu yapıldı.

Silivri Belediyesi
öncülüğünde SİYTAŞ

ve Saral İnşaat işbirliği
ile yapımına başlanan

Varnalı Konutları
Kentsel Dönüşüm 

Projesi için temel atma
töreni düzenlendi.
Törende konuşan

Başkan Yılmaz, 
“Gelin metrekare

hesabı yapmadan,
para pul hesabı 

yapmadan, Silivri’de
ki şu tabutlukları,

tabut gibi duran evleri
bir bir yenileyelim”

mesajı verdi

KOÇ ÜNİVERSİTESİ PEDALLI 
ÇÖP KOVASI VE WC FIRÇASI ALIMI İHALESİ

BELEDİYE BAŞKANI VOLKAN YILMAZ’DAN DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

HAYAT RİSKİNİ DÜŞÜNMEMELİ
Başkan Yılmaz, yaptığı konuşmanın ar-
dından projenin müteahhit firması
Saral İnşaat’ın Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Saral’ı sahneye davet
ederek teşekkür etti. Mustafa Saral bu-
rada yaptığı konuşmada, “Biz bu işin
reklamında değiliz. Sosyal sorumluluk
projesi olarak bakıyoruz. İnsanlar evle-
rine girdiği zaman yaşayabildiği şey-

leri düşünmesi lazım. Akşam ne yiye-
ceğini, sosyal donatı alanında ne ya-
pacağını düşünecek. Hayat riskini
düşünmemesi lazım. Biz Saral İnşaat
üç kuşaktır bunun için varız. Saral ai-
lesi olarak bize bu imkânı verdiğiniz
için size sonsuz minnettarız. Yakın za-
manda da anahtar tesliminde sizleri
burada ağırlarız inşallah” dedi.

Türkiye
Cumhuriyeti’nin 

kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk,

vefatının 83. Yılında
Bağcılar’da 

düzenlenen etkinlikle
anıldı. Gençler
Atatürk’e olan 

özlemlerini okudukları 
şiirler, sergiledikleri 

oratoryo ve söyledikleri
şarkılarla dile getirdi.

Türk Milletinin büyük
önderi Mustafa Kemal
Atatürk’ün ölümünün

83. yılı dolayısıyla düzenlenen
anma etkinlikleri Bağcılar 15
Temmuz Demokrasi ve Milli
İrade Meydanı’nda Atatürk anı-
tına çelenk konulmasıyla başladı.
Çelenk konulmasının ardından,
sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı
duruşunda bulunuldu ve İstiklal
Marşı okundu. Meydandaki töre-
nin ardından Bağcılar Edip İplik
Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si’nde bir program gerçekleşti-
rildi. Konuşmasında Atatürk’ün
yıkılan bir imparatorluğu ve dağı-
lan bir milleti toparladığını söyle-
yen Bağcılar Kaymakamı

Mustafa Eldivan, “Atatürk ve
silah arkadaşları sadece Cumhu-
riyeti kurmakla kalmadı. Modern
dünyanın ve hepimizin muasır
medeniyet seviyesine ulaşmamız
noktasını hedef gösterdi” dedi. 

Cumhuriyet var olacak

Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı ise “Küllerinden
yeni doğan Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü rahmet ve min-
netle andık. Cumhuriyetimizi ile-
lebet sürdürecek olan bu
çocuklarımızı gençlerimizi de
tebrik ediyorum. İnşallah dünya
var olduğu sürece Cumhuriyeti-
miz var olacak” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mus-
tafa Yılmaz ise şunları söyledi:
“Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün vatan adına yaptığı hiz-
metlerden gelecek nesilleri
haberdar etmeli, çok büyük zor-
luklar içerisinde kazanılan Kurtu-
luş Savaşı’nın ve kurulan
Cumhuriyet’in değerini daha iyi
anlatmamız gerekir.” Daha sonra
sahneye çıkan öğrenciler, şiir,
oratoryo gösterisi ve Atatürk’ün
sevdiği şarkılarından oluşan
müzik dinletisi sundu. Ayrıca 10
Kasım nedeniyle ilçe genelindeki
okullar arasında düzenlenen ya-
rışmada kompozisyon, şiir ve
resim dalında başarılı olan öğ-
rencilere ödülleri verildi.

ŞiiRLi ANMA

Silivri Belediyesi tarafından Kentsel 
Dönüşüm Projesine alınarak SİYTAŞ ve 
Saral İnşaat işbirliği ile yapımına başlanan
konutlar için temel atma töreni düzenlendi. 



5GÜNCEL 11 KASIM 2021 PERŞEMBEwww.gazetedamga.com.tr

D ünyanın önde gelen marka,
pazarlama, reklam, iletişim,
teknoloji ve düşünce liderle-

rini bir araya getiren “Brand Week İs-
tanbul” tanıtım toplantısı, “21.
Yüzyılda İnsan Olmak” temasıyla,
Kadıköy’deki Müze Gazhane’de dü-
zenlendi. Tanıtım toplantısına; İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek
Kaya İmamoğlu ve CHP PM üyesi
Eren Erdem de katıldı. 9. yılını doldu-
ran toplantının açılış konuşmasını
İmamoğlu gerçekleştirdi.

Çok tuhaf bir kavram

“Bugün burada, yakın zamanda aziz
İstanbul’umuza kazandırdığımız, kent
içinde bir vaha gibi kurtarılmış olan
bu mekanda, Müze Gazhane’de, size
çok garip, çok acayip bir kavramdan
söz edeceğim” diyen İmamoğlu, “21
Yüzyılda İnsan Odaklı Kent Olmak
hakkında konuşacağız. Ama bence bu
gerçekten de çok tuhaf bir kavram.
Çünkü; kent dediğimiz şey, zaten in-
sanların yarattığı, insanların ömürle-
rini geçirdiği ve insanların yönettiği bir
yaşam alanı değil midir? Benim bakış
açıma göre, kentlerin insan odaklı ol-
maması söz konusu bile olamaz. Ama
işte imkansızı başarmışız ve odağında
insan olmayan kentler yaratmışız. Bu

nedenle, çok garip bir şey yapıyor ve
kentlerin insan odaklı olması gerekti-
ğini hatırlatmak durumunda kalıyo-
ruz” tespitlerinde bulundu.

Gayri insani projeler

İstanbul’u, “Çok uzun yıllar boyunca
‘insan odaklılık’ kavramını unutmuş
bir kent” olarak niteleyen İmamoğlu,
şunları söyledi:  “1990’ların ortasın-
dan sonra İstanbul’da göreve gelen
yönetimler, şehrin odağını daha yük-
sek ranta, daha yüksek beton yapı-
lara, daha büyük ölçekli mühendislik
projelerine ve daha çılgın bir tüketim
anlayışına doğru kaydırdı. Çeyrek
yüzyıl boyunca İstanbul’da daha
büyük proje yapma tutkusu yolunda,
doğanın talan edilmesi sıradanlaştı.
İnsanların hizmete kolay erişimi, hiz-
meti hızlı ve kolay kullanımı göz ardı
edilip, yaşam alanlarından kilometre-
lerce uzakta gayri insani projeler inşa
edildi. Oysa ki, 19. yüzyılda olduğu
gibi büyük mühendislik projeleri yapı-
larak şehirlerdeki sorunları çözme tut-
kusu, çağı geçmiş bir tutkudur.
Çünkü ne kadar büyük proje yaparsa-
nız, doğada o kadar büyük tahribat
yaratırsınız. İnsanları çok büyük me-
safelerde yolculuk yapma mecburiye-
tine mahkum edersiniz. Günümüzde

marifet; kentsel sorunların çözümünü
büyük mühendislik projeleriyle değil,
küçük mühendisliklerle, insanların ka-
tılımıyla geliştirmektir. Hele ki, çevre
sorunlarının gezegenimizdeki hayatın
devamını alabildiğine riskli bir evreye
getirdiği süreçte, büyük projeler çevre
sorununu kangren etmekten başka bir
işe yaramaz.”

İhsanmış gibi sunuldu

“Şehrinizde yaşayan insanlara, vatan-
daş değil de müşteri gözüyle bakmaya
başlarsanız, şehir hastanelerinde,
beton kulelerde ve hava alanlarında
yapılan hataya düşersiniz” diyen İma-
moğlu, “İnsanları bu hizmeti almak
için uzun mesafe yolculuk yapmak ve
karbon izini artırmak zorunda bırakır-
sınız. Şehirlerinizde insan onurunun
unutulduğu, yüksek stresin ve mut-
suzluğun hakim olduğu bir toplum
yaratırsınız. Yıllarca bu şehirde do-
ğayı ve hayatı derinden etkileyecek
projeler, insanların fikirlerini sorma-
dan, onların sesine ve katılımına ola-
nak vermeden, emrivaki halinde
dayatıldı. Kentte yaşayanların vergile-
riyle finanse edilen projeler sanki, si-
yasetçiler tarafından ihsan edilen bir
şeymiş gibi topluma sunuldu” 
ifadelerini kullandı.

Doğa harikası İğneada 
longozları ve nükleer santral

H erhalde 10-16 Yıl oldu Çevre Bakanlığı 
20-25 Sivil Toplum Kuruluşunu Ankara’ya
çağırmış bir Avrupa Birliği Projesi olan

“Türkiye’de Biyolojik Çeşitliliğin Korunması” 
konusunda STK’larla el birliği içinde neler yapılabilir
çalıştayı yapıyorduk. Konu Gediz Deltası, Kayseri ci-
varındaki Sazlı Göl ve Trakya’mızdaki İğneada idi.
Tüm dünya bu üç noktanın korunması için çaba sarf
ediyordu. Eee! problem ne? Türkiye'nin en büyük ve
önemli subasar ormanları (longoz) Yıldız Dağları'nın
(Istranca) Karadeniz'le birleştiği Kuzey-Batı sahilinde
yer alıyor. Bu bölge Trakya'nın geride kalmış tek doğal
alanı ve başta İstanbul ve çevre illerin olmak üzere en
önemli hafta sonu turizm alanlarından idi.

25 bin hektar alanı kaplayan İğneada Longozları
bugüne kadar yapılan araştırmalara göre 27 tür
ağaç ve ağaççık, 4'ü endemik (sadece o yöreye ait)
olmak üzere toplam 671 tür bitki, 221 tür kuş, yak-
laşık 50 tür memeli, 35 tür sürüngen, 310 tür böcek,
30 tür tatlı su balığı ve 20 tür ekonomik değeri olan
deniz balığının yaşam alanı idi İğneada. Akarsular ve
longoz sularının denizle karıştığı alanlar ise balıkla-
rın üremesi ve beslenmesi ve balıkçılık verimi açısın-
dan vazgeçilmez yerlerdendir. Aynı şekilde bölgenin
doğal zenginlikleri ve güzelliği ekoturizm agro-ek-
oturizm açısından son derece önemli ve büyük bir po-
tansiyel taşıyor bu bölge. Peki biz nasıl koruyacağız
bu biyolojik çeşitliliği. Okuyun da öğrenin. İSKİ'nin
Bulgaristan sınırındaki Rezve Deresi'nden İstanbul'a
su getirme planlarının yanı sıra Vize'ye yapılması 
düşünülen çimento fabrikasının ihtiyacı için İğnea-
da'ya yapılması planlanan liman nedeniyle dünyanın
nadir ekosistemlerinden olan İğneada Longozları
(subasar ormanları) tehdit altında.

O tarihlerde İğneada Longozları'nı ve yörenin
geçim kaynaklarını korumak amacıyla İğneada'da
bir araya gelen ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşla-
rının ortak bildirisinde, İğneada Longozlarındaki
akarsuların buradaki canlı yaşamın can damarları
olduğunu hatırlatarak İğneada'nın damarlarını kes-
meyin" dendi. Bildiride, İğneada Longozları’ndaki
akarsular üzerinde yapılan planların, buradaki zen-
gin canlı yaşamıyla birlikte, balıkçılığı ve bölge hal-
kına yeni bir geçim kaynağı sağlayacak olan
ekoturizmin gelişmesini de tehdit ettiğine dikkat çe-
kildi. Şimdi bir yeni tehlike gündemde nükleer. Nük-
leer, son günlerde yine sık sık konu olmaya başladı
Belediye başkanı yardım istiyordu. 15 santralden söz
ediliyor ve en çok da Karadeniz bölgemiz hedef alını-
yordu. HES’lerden sonra bir de bu çıktı Karadeniz’in
başına. Bu konuya daha önce de değinmiştik. Yine
değinelim. Biz gerçek doğa dostu çevrecilere hep ters
gelmiştir Nükleer Enerji. MMO (Makine Mühendis-
leri Odası) İstanbul Şubesinin yaptığı Genel Üye 
Toplantısında Prof. Dr. Tolga Yarman’ın konuşmasın-
dan tuttuğum notlar var elimde. Bu yıllarda çok, çok
söz edilecek bir konuydu bu. Hocadan aktarmalarla
bilgilendirmek istedim sizi.

Türkiye’de enerji sıkıntısı var mı? Diye başlamıştı
söze. Ve yine kendi cevapladı. Hayır. Ve devam etti. “
Şu anda yaşamımızı sürdürdüğümüz eko sistemde do-
ğaya zarar vermemek için 40 yıl sonra, bu günkü
kadar enerji kullanmalıyız. Bunun bir tek çözümü var.
Bu da enerji verimini artırmak. Yani bu gün 100 Watt
enerji ile çalışan bir aletin 40 yıl sonra aynı işi 25 Watt
ile yapabileceği teknolojiyi sağlamak, enerji kayıplarını
önlemek. Nasıl ki şimdi A+++ buz dolapları vs. çıktı.
Biliyor musunuz? İstanbul’da 1 senede olan şebeke ka-
yıpları, Sinop’ta kurulmak istenen nükleer santralın 1
senede üreteceği enerjiye eş değerde. O halde santral
kurmaktan önce kayıpları önlemeliyiz. Neden Tür-
kiye’de enerji çok pahalı? Çünkü devlet kaynağı dışa-
rıda olan doğal gaza yatırım yapıyor. Yeni yapılan tüm
santralleri doğal gazlı yapmış. Rusya ve bir başkası
gaza bir zam yapsın ülkemizde ekonomi sarsılıyor. Ül-
kemizin doğal kaynakları bu kadar kıt mı? Hayır.
Doğal kaynaklar bakımından son derece zenginiz.
Kömür, su, rüzgar, güneş, jeotermal enerji kaynakları-
mız var. Neden faydalanmıyoruz? Politik tercihlerden.
Rüzgâr tribününe yatırım yapılmaz çünkü bundan rant
yok. Nükleer ve doğal gaz rant getiriyor. 

Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

TOPLUMSAL cinsiyet
eşitliği konusunda far-
kındalık sağlamak için

çalışmalarını sürdüren Beylik-
düzü Belediyesi, 3.Yerel Eşitlik
Eylem Planı doğrultusunda eği-
tim ve seminerleri de yaygınlaştı-
rıyor. Eylem planı hedeflerini
hayata geçiren müdürlüklerden
biri olan Beylikdüzü Belediyesi
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür-
lüğü de Toplumsal Eşitlik Birimi
ile çalışmalarını aralıksız sürdü-
rüyor. Beylikdüzü’nde yer alan
firmalarda eğitimler düzenleyen
birim, son olarak Beylikdüzü Sa-
nayi Sitesi’nde bulunan bir tekstil
firmasının çalışanlarına yönelik
bir eğitim düzenledi. 

Aileden başlıyor 

Toplumsal Eşitlik Birimi’nde

görev yapan sosyolog ile sosyal
hizmet uzmanı tarafından ger-
çekleştirilen eğitimde; toplumsal
cinsiyet kavramı, cinsiyet rolleri
ve cinsiyet temelli ayrımcılıkların
yanı sıra iş yerinde eşitliği sağla-
mak adına atılabilecek adımlar
konuşuldu. Aynı zamanda cinsi-
yet temelli ayrımcılıkların çoğu
zaman aileden başladığı dile geti-

rilirken, toplumsal eşitliğin sağla-
nabilmesi için söylem ve eylemle-
rin önemine dikkat çekildi. Eğitim
kapsamında ayrıca, kadın ve er-
keklerin toplum hayatında ne
kadar yer aldığına ilişkin sorula-
rın olduğu interaktif bir yarışma
yapılarak en çok doğru cevabı
veren ilk üç kişiye hediyeler 
verildi. 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 

SIRADANLASTI!
DOGA TALANI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl
“21. Yüzyılda İnsan Olmak” temasıyla

düzenlenen “Brand Week İstanbul”
 tanıtım toplantısında konuştu. İsim

 vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı
eleştiren İmamoğlu, “1990’ların 

ortasından sonra İstanbul’da göreve
gelen yönetimler, şehrin odağını daha

yüksek ranta, daha yüksek beton 
yapılara, daha büyük ölçekli mühendis-
lik projelerine ve daha çılgın bir tüketim
anlayışına doğru kaydırdı. Çeyrek yüzyıl

boyunca İstanbul’da daha büyük proje
yapma tutkusu yolunda, doğanın talan

edilmesi sıradanlaştı” dedi.

21. yüzyılın ikinci yarısında, dijital ve
fiziksel hayat deneyimlerinin çok
daha fazla iç içe geçeceği öngörü-
sünde bulunan İmamoğlu, konuşma-
sında, “Böyle bir dünyada, her şeyi
bilen, kudretli yöneticiler kendilerine
ancak birer mizah unsuru, birer kari-
katür olarak yer bulabilecekler. İnsan
aklını, sağduyusunu ve onurunu hiçe

sayan otoriter eğilimler, büyüyüp
güçlenmek için ihtiyaç duydukları ze-
mini yaratamayacaklar. Kentlerimiz
yalnızca seçimden seçime değil, 7/24
ortak aklın hakimiyeti altında yöneti-
lecek. Evet, ben kentlerimizi insani-
leştirme mücadelesini
kazanacağımızdan ve bizi güzel bir
geleceğin beklediğinden hiç kuşku

duymuyorum. Daha da ötesi, bu
büyük evrensel mücadeleye İstan-
bul’un ve bütün Anadolu’nun çok de-
ğerli katkılar sunacağına da yürekten
inanıyorum. Yalnızca, ‘askıda fatura’
uygulamamızın bile insanlarda uyan-
dırdığı o güzel, o soylu duyguları gör-
mek bile bu konuda umutlu olmaya
yeter” tespitlerine yer verdi.

kARİkAtÜR
OlARAk YER 
BUlABİlECEklER

KADIKÖY Belediyesi’nin her
sene "10 Kasım Atatürk'ü
Anma" programı kapsamında

düzenlediği “Ata’ya Saygı Zinciri” bu
yıl da sosyal mesafe kurallarına uygun
olarak gerçekleşti. Yurttaşlar, Fener-
bahçe Orduevi ile Bostancı sahil ara-
sında oluşturulan 6,5 kilometrelik
zincirin halkalarını, aralarında 2 metre
mesafe bırakarak oluşturdular. Saat
9’u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla birlikte
saygı duruşuna geçildi. Kadıköy Bele-
diye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve
eşi Rojvan Odabaşı’nın katıldığı tören
İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardın-
dan sona erdi.
Minnetle anıyoruz

Ata’ya Saygı Zinciri’ne katılan Kadıköy

Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı,
“Bugün Atamızı kaybedişimizin
83’üncü yıl dönümü. Bugün Kadı-
köy’ün birçok yerinden, bütün mahal-
lelerinden Kadıköylüler burada, Ata’ya
saygılarını gösteriyorlar. Ata’ya saygı
zinciri her ne kadar Kadıköy sınırları
içinde olsa da Bostancı’yı geçip Malte-
pe’ye kadar ulaşıyor. Pandemi kuralla-
rını gözeterek bir buçuk metrelik
aralıklarla yurttaşlarımız eskiden el ele
tutuşuyorlardı şimdi de bayrakları tuta-
rak zinciri oluşturdular. Cumhuriyeti-
mizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ü, sonsuz saygı ve min-
netle anıyorum” diye konuştu. Her yıl
Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Beledi-
yesi Gönüllüleri tarafından düzenlenen
‘Ata’ya Saygı Zinciri’ne denizden de ka-

nolar, su jetleri ve tekneler 9’u 5 geçe si-
renlerini çalarak katıldı. Dalgıçlar deni-
zin altında dev Atatürk posteri ve Türk
bayrağı açarak denizin yüzeyine çı-

kardı. Kadıköy Belediyesi Kentsel
Arama Kurtarma Takımı – BAK Kadı-
köy de Ata’ya Saygı Zinciri’nde yer 
alarak, Türk bayrağı açtı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, aramızdan ayrılışının 83’üncü yılında, binlerce
kişinin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak
oluşturduğu “Ata’ya Saygı Zinciri” ile Kadıköy'de anıldı

ATA’YA SAYGI ZINCIRI

ESitlik Eğitimi
Cumhuriyet
gençlere emanet

KARTAL’DA; Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kurucusu, Kurtuluş Savaşı’nın
Başkomutanı Ulu Önder Mustafa

Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin
83’üncü yılı dolayısıyla bir anma töreni gerçek-
leştirildi. Kartal Meydanı’nda gerçekleşen anma
törenine; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir,
Deniz Teknik Komutanı Cihat Eryiğit, Kartal
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, siyasi parti
temsilcisi, sivil toplum örgütü ile vatandaşlar
katıldı. Tören, Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel ve ilçe protokolünün Atatürk Anıtı’na
çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun
ardından, saatler tam 9’u 5 geçeyi gösterdi-
ğinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e;
sevgi, saygı ve minnet duygularıyla 2 dakikalık
bir saygı duruşu gerçekleştirilerek, İstiklal Marşı
okundu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yük-
sel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü an-
manın, anlamanın ve yolunda yürümenin bir
şeref olduğunu belirterek; “Cumhuriyet’imizin
kurucusu, Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebedi-
yete intikal edişinin 83’üncü yılında; sevgi, saygı
ve minnetle anıyoruz. O’nu anmak, anlamak
bizim için şereftir” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren
Toplumsal Eşitlik Birimi, Beylikdüzü Sanayi Sitesi’nde yer alan bir tekstil firmasının
çalışanlarına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi düzenledi Silivri sahilinde, güver-

cin, kerkenez ve bazı
göçmen kuşların yuva

yaptığı falezler, İBB tarafından heye-
lanı önlemek amacıyla takılan çelik
ağlar örülmüştü. Dün öğlen saatle-
rinde ağlara takılan güvercinleri gö-
renler durumu itfaiye ekiplerine
bildirdi. Olay yerine gelen Silivri İt-
faiye ekipleri merdiven yardımıyla
sıkışarak mahsur kalan kuşları mer-
diven aracını kullanarak kurtardı. 

İBB önlem almalı

Daha önce kuşların sık sık mahsur
kaldığını belirten, Silivri Çevre Der-
neği Başkanı Ali Korsan DHA'ya
yaptığı açıklamada, "Burası yıllar-
dan beri yaban hayatı, kerkenezler,
güvercin ve saksağanlar burada
yavruluyorlar. Kerkenezler göçmen
kuşları olduğu için kış aylarında Afri-
ka'ya gidiyorlar. Burada İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi, insanların
üzerine kayalar zaman zaman

kopup düşüyor, bunları engellemek
için tel örgü çekti. Ama burada
yaban hayatını unutmuşlar. Kendile-
rine uyardık, belirli yuvaların önünü
açtılar. Daha sonra düzenleme ya-
pacaklardı ama yapmadılar. Yetkili-
lere bunla ilgili bir proje sunduk
ama bu sırada burada güvercinler
sıkışıyor, vatandaşlar yürüyüş ya-
parken görüp itfaiye ekiplerine
haber veriyorlar. Burada Büyükşehir
Belediyesinin bir an önce önlem
alınması gerekiyor” dedi.  DHA

Güvercinler çelik
ağlara takıldı



C HP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan
Aygun, TBMM’deki Tarım Orman Ba-
kanlığı bütçe görüşmelerinde menemen

hesabı yaptı. Özcan Aygun, “Başkanlık sistemi
öncesi 2017 kasım ayında salkım domatesin ki-
losu 5 TL, sivri biberin kilosu 5 TL, kuru soğanın
kilosu 1 TL, yumurtanın tanesi 27 kuruş ve 5 litre-
lik ayçiçek yağının fiyatı 24 TL’ydi. Kasım 2021’de
salkım domatesin kilosu 14 TL, sivri biberin ki-
losu 13 lira, kuru soğanın kilosu 2 lira 25 kuruş,
ayçiçek yağının 5 litresi 95 lira ve yumurtanın ta-
nesi 1 lira oldu. 2017’de 8.5 liraya mal olan mene-
men şimdi 28 lira. Menemen de artık lüks ” dedi.

Bu nasıl bir pahalılıktır

Aygun, “24 Haziran 2018’de uygulanmaya başla-
nan başkanlık sistemi, Türkiye’yi öyle bir hale ge-
tirdi ki ekonomi adeta çöktü, fiyatlar aldı başını
gidiyor. Menemen biliyorsunuz bizim en basit ye-
meklerimizden biri. Domates, biber, soğan ve yu-
murtadan oluşan bizim yerli yemeğimiz… Ama
maalesef artık bu yemek lüks yemek haline geldi”
diyerek 2017 yılının kasım ayı ile 2021 yılının
kasım ayını kıyasladı. Aygun şunları söyledi: 2017
yılının kasım ayında salkım domatesin kilosu 5
TL, sivri biberin kilosu 5 TL, kuru soğanın kilosu
1 TL, yumurtanın tanesi 27 kuruş ve 5 litrelik ay-
çiçek yağının fiyatı 24 TL’ydi. Kasım 2021’de sal-
kım domatesin kilosu 14 TL, sivri biberin kilosu
13 lira, kuru soğanın kilosu 2 lira 25 kuruş, yu-
murtanın tanesi 1 lira ve ayçiçek yağının 5 litresi
90-95 lira. 1 kilo domates, yarım kilo biber, 1
soğan, 4 yumurta ve üçte 2 ayçiçek yağıyla yaptı-
ğımız menemenin maliyeti 2017’de 8.5 liraya mal
olurken, menemen şu an tam 28 TL. Bizim kam-
yoncu esnafımızın yollarda uğradığı lokantalar
vardı. Bir menemen tabağı olmuş 20-25 TL.
İnsaf, insaf. Son dört yılda domatesin fiyatı 2.8
kat artmış, yumurtanın fiyatı 3.7 kat, ayçiçek yağı-
nın fiyatı 4 kat artmıştır. Bu nasıl bir pahalılıktır?

Hu kuk Danýþman larý: av. uğur SayaNer, av. Mustafa eNGİN

Genel yayın yönetmeni ve Sorumlu yazı İşleri Müdürü
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12 AY SÜRELİ 15 KİŞİLİK PERSONEL ÇALIŞTIRMA İŞİ
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ET İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

12 Ay Süreli 15 Kişilik Personel Çalıştırma İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu mad-
desine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak-
tır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/724683
1-İdarenin
a) Adı : ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ET 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kavaklı Mahallesi Kosova Caddesi No: 17 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2126905171 - 2126905055
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : 12 Ay Süreli 15 Kişilik Personel Çalıştırma İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Ay Süreli 15 Kişilik Personel Çalıştırma İşiAyrıntılı 

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

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Et İşletme Müdürlüğü 
idari binası, işletme binası, satış mağazası ve Tekirdağ İrtibat Bürosu.

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.12.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: İstanbul Et İşletme Müdürlüğü Kavaklı Mahallesi 
Kosova Caddesi No:17 Beylikdüzü / 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 hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde  personel çalıştırmaya dayalı olarak ihale edilen işler benzer iş olarak kabul
edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza 
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan
istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanu-
nun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Dünyada ve Türkiye’de
alışveriş tutkunlarının

heyecanla beklediği
alışveriş günleri

‘’11.11’’ ve ‘Cuma
Fırsatları’ için geri

sayım başladı. AVM
yönetimleri ve

mağazaları ‘’Yılın en
büyük alışverişi’’ için
gerekli hazırlıklara

başladığını duyurdu 

Pandemi döneminde alınan
tedbirler sebebiyle geçen yılı,
önceki yıllara nispeten sönük

geçiren AVM sektörü, ‘’indirim günlerini’’
en verimli şekilde geçirmek için gerekli
tedbirleri alıyor. Ziyaretçilerin AVM’de ge-
çirdikleri süre boyunca keyifli ve sağlıklı
bir şekilde alışveriş yapabilmesi nokta-
sında her türlü hazırlığın düşünüldüğünü
belirten Venezia Mega Outlet, Yönetim
Direktörü Oğuz Isıgöllü ‘’İndirim kam-
panyalarında birçok farklı kategorideki

ürünler, yüzde 70’lere varan indirimli fi-
yatlarla satışa sunulacak.  Her yaştan alış-
veriş severlere hitap eden, teknolojik
ürünler, kitap, oyun ve kırtasiye malzeme-
leri, giyim, ayakkabı, ev eşyası, kozmetik
ve bakım ürünlerindeki bütçe dostu fiyat-
lar ile daha birçok alanda ihtiyaç duyulan
ürünleri almak için pek çok indirim fırsatı
ziyaretçilerimizi bekliyor olacak. İndirim
fırsatları ile oldukça avantajlı ve eğlenceli
vakit geçirmeleri için ziyaretçilerimizi
AVM’ye davet ediyoruz” dedi.

Menemenin maliyeti 2017 yılında 8.5 TL iken, 2021
yılında 28 TL'ye çıktı. Sofraların basit ve ekonomik
yiyeceğinin maliyeti 3.3 kat arttı. Aygun, “Menemen
biliyorsunuz bizim en basit yemeklerimizden biri.
Domates, biber, soğan ve yumurtadan oluşan bizim
yerli yemeğimiz. Menemen şu an tam 28 TL” dedi

MENEMEN 
taM 28 tL!

Geri sayım başladı COP22 için 
Antalya’dayız 

Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı Murat Kurum,

İskoçya’nın Glasgow kentinde
düzenlenen Birleşmiş Milletler

İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi kapsamında bir dizi
görüşme gerçekleştirdi. Bakan
Kurum, COP22'nin Antalya'da

düzenleneceğini belitti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanı Murat Kurum daha sonra Brezilya
Çevre Bakanı Joaquim Leite, Katar Çevre

ve İklim Değişikliği Bakanı Sheikh Faleh bin Naser,
Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Anne
Marie Trevelyan, Almanya Çevre, Doğa Koruma ve
Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flas-
barth, AB Komisyonunun çevre ve iklim değişimi
konularından sorumlu Başkan Yardımcısı Frans
Timmermans ile ikili görüşme yaptı. Görüşmelerde,
iklim değişikliğiyle mücadelede ve çevre alanlarında
iş birliği çalışmaları ele alındı. Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Glasgow'da
2 hafta boyunca devam eden müzakerelerde, tarafla-
rın iklim değişikliği ile mücadelede iş birliği konula-
rını müzakere ettiğini vurgulayarak, "Biz de Türkiye
olarak müzakere süreçlerine önemli katkılar sağla-
dık. 40'ın üzerinde yan etkinlik gerçekleştirdik. Türki-
ye'nin iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarını
katılımcılarla paylaştık." dedi.

Kararlılıkla sürdüreceğiz

Bakan Kurum, Glasgow'dan sonra, Akdeniz'in
Deniz Çevresinin ve Kıyı Alanlarının Korunması
(Barselona) Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı
(COP22) 7-10 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzen-
leneceğini ve zirvenin temasının "Mavi Bir Akdeniz'e
Doğru: Çöpsüz Miras Bırakmak; Biyolojik Çeşitliliği
Korumak, İklim Dengesini Sürdürmek" olarak belir-
lendiğini söyledi. Kurum, zirveye, Akdeniz'e kıyısı
olan 21 ülkenin çevre bakanları, delegeler, AB ve BM
temsilcilerinin katılacağını belirterek, "Tüm katılım-
cılarla Akdeniz'i konuşacağımız önemli bir konfe-
ransa Antalya'mız ev sahipliği yapacak. Bu
çerçevede bugüne kadar gösterdiğimiz kararlı adım-
ları yine aynı şekilde yürütmeye gayret göstereceğiz"
dedi. Türkiye'nin Akdeniz Havzasında iklim değişik-
liğinden ciddi anlamda etkilenen ülkeler arasında ol-
duğuna dikkat çeken Kurum, "1970'lerde
ülkemizdeki ortalama hava sıcaklığı 13,1 iken, şu an
15 derecenin biraz üzerine çıkmış bulunuyor. Son 3
yılımıza baktığımızda aşırı hava olayları, sıcaklık ar-
tışları, seller, heyelanlar, hortumlar, ülkemizde yaşa-
nan afetlerin sayısı ve sıklığı giderek artmaktadır. Bu
çerçevede mücadelemizi de kararlılıkla sürdürüyo-
ruz. İklim değişikliğinin sadece bir çevre meselesi ol-
madığını, aynı zamanda bir kalkınma ve güvenlik
meselesi olduğunu her zaman dile getiriyoruz. Bu
konuya da her zaman siyaset üstü bir anlayışla bakı-
yoruz ve bakmaya devam edeceğiz." diye konuştu. 
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39,54 artış
İnşaat maliyet endeksi,
2021 yılı Eylül ayında bir
önceki aya göre yüzde 0,25,
bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 39,54 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK), 2021 yılı Eylül ayı
inşaat maliyet endeksi
verisini açıkladı 

İnşaat maliyet endeksi temmuz
ayında yıllık yüzde 44,76 artışla
zirveyi gördükten sonra ağus-

tos'ta yüzde 42,13 artış kaydetmişti. Ey-
lül’deki artış ise yüzde 39,54 oldu. Bir önceki
aya göre malzeme endeksi yüzde 0,41 arttı;
işçilik endeksi yüzde 0,18 azaldı. ayrıca bir
önceki yılın aynı ayına göre malzeme en-
deksi yüzde 47,44, işçilik endeksi yüzde
22,25 arttı.

Yüzde 40,7 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya
göre yüzde 0,19, bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 40,17 arttı. Bir önceki aya göre
malzeme endeksi yüzde 0,37 arttı; işçilik en-
deksi yüzde 0,27 azaldı. ayrıca bir önceki
yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde
48,58, işçilik endeksi yüzde 22,27 arttı. Bina
dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir
önceki aya göre yüzde 0,45, bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 37,41 arttı. Bir önceki
aya göre malzeme endeksi yüzde 0,55, işçi-
lik endeksi yüzde 0,16 arttı. ayrıca bir önceki
yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde
43,72, işçilik endeksi yüzde 22,17 arttı.

İnşaatta yüzde 

39,54 artış

Murat
Kurum
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C umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Türkiye Cumhuriye-
ti'nin kurucusu Ulu Önder

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete ir-
tihalinin 83. yılı dolayısıyla Atatürk Kül-
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca
Tarihi CSO Konser Salonu'nda düzen-
lenen anma törenine katıldı. Konuşma-
sına kendisini dinleyenleri selamlayarak
başlayan Erdoğan, İstiklal Mücadele-
si'nin Başkomutanı, Cumhuriyet'in ba-
nisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü
ebediyete irtihalinin 83. yılında hür-
metle, rahmetle yad etti. Malazgirt Za-
feri'nden bu yana bu toprakların vatan
olması için mücadele eden, gözlerini
kırpmadan canlarını veren tüm şehit-
lere, gazilere, kahramanlara Allah'tan
rahmet dileyen Erdoğan, kurucu kadro
başta olmak üzere, TBMM'nin toplan-
dığı ilk günden bugüne kadar Cumhu-
riyet'in ayakta kalması, gelişmesi,
büyümesi için gayret gösteren herkese
şükranlarını sundu.

Gece gündüz çalışıyoruz

Halen sınır boylarında vatan nöbeti
bekleyen askerlerden, ekmek teknesi ba-
şında ter döken esnafa ve işçiye, topra-
ğını eken çiftçiye, fabrikasında üretim
yapan girişimciye, kamuda görev yapan
insana kadar büyük ve güçlü Türki-
ye'nin inşası için çalışan herkese müte-
şekkir olduklarını belirten Erdoğan,
şunları kaydetti: "Amacımız, Cumhuri-
yet'imizin kuruluşunun 100'üncü yı-
lında ülkemizi ecdadımızın mirasına
layık ve milletimizin hayallerine uygun
bir seviyeye çıkarmaktır. Bunun için eği-
timden sağlığa, güvenlikten teknolojiye
kadar her alanda kurduğumuz sağlam
altyapı üzerinde, siyasi ve ekonomik
gücü ile dünyanın birinci liginde iddia
sahibi bir Türkiye inşa etmenin gayreti
içindeyiz. İlhamımızı Malazgirt'ten, İz-
nik'te atılan ilk temelden, Söğüt'te diki-
len ulu çınardan, İstanbul'un fethinden,
Çanakkale destanı, İstiklal Harbi'miz-
den alarak aydınlık geleceğimize doğru
yürüyoruz. Küresel krizlerin üstesinden
başarıyla gelen, hangi engelle karşıla-
şırsa karşılaşsın mücadeleden vazgeç-
meyen bir ülke olarak her geçen gün
hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz.
Hem devraldığımız birikime sahip çıka-
rak hem de bugüne kadar yapılanları
5'e, 10'a katlayarak yeni hizmetlerle
Cumhuriyet'i yaşatmak ve büyütmek
için gece-gündüz çalışıyoruz." Erdoğan,
toplantının gerçekleştiği Cumhurbaş-
kanlığı Senfoni Orkestrasının eski bi-
nası ve hemen yanı başındaki yeni
binasının bu anlayışın somut örnekleri
olduğunu dile getirdi. İstanbul'daki Ata-
türk Kültür Merkezi'nin eski ve yeni bi-

nalarının da Türkiye'nin nereden nereye
geldiğinin sembolü olduğuna işaret
eden Erdoğan, aynı anlayışla Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nu
Kavaklıdere'deki eski binasından gele-
cek yıl sonunda Beytepe'deki yeni yerine
taşıyarak, bir başka sembolik adımı
daha atmış olacaklarını söyledi. Erdo-
ğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkes-
trasının eski binasının restorasyonu ile
kurumun yeni binasının, Ankara'ya ve
Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. "Ata-
türk'ü anmak elbette önemlidir ama asıl
olan Atatürk'ü verdiği mücadelenin izini
sürerek gerisindeki sebepleri doğru şe-
kilde tespit ederek anlamaktır." diyen
Erdoğan, şöyle konuştu: "Ülkemizde
dillerinden Atatürk'ün ismini düşürme-
yen ama onu anlama konusunda en
küçük gayret de göstermeyen bir kesim
hep olagelmiştir. Bugün sizlerle Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlik ha-
yatı boyunca görevde bulunduğu yerler
ile ülkemizin son dönemde faaliyetlerini
yoğunlaştırdığı yerlerin şöyle bir karşı-
laştırmasını yapmak istiyorum. Mus-
tafa Kemal akademideki eğitimi
sonrasında yüzbaşı rütbesiyle 1905'te
Suriye Şam'daki 5. Ordu'da göreve baş-
ladı. 1907'de Makedonya'daki 3. Or-
du'ya tayin olduktan sonra hemen
ardından 1908'de Libya Trablus'taki ilk
görevine gitti. Hatta 1909'daki İttihat
Terakki Kongresi'ne Trablus delegesi
olarak katıldı. Büyük savaş öncesi Av-
rupa'da tespitlerde bulunmak üzere, ba-
zıları derler ki 'hiç yurt dışına çıkmadı.'
Ben, yurt dışına çıktığını söylüyorum.
1910 yılında Fransa, İsviçre, Belçika ve
Hollanda'yı kapsayan bir gezi yaptı.
İtalyanların Libya'ya saldırması üzerine
1911 yılında binbaşı rütbesi ile tekrar
Trablus'a giderek 1912 Ekim'ine kadar
süren, gözünden ve kolundan yaralan-

dığı tarihi bir mücadeleyi yürüttü."

Şanlı bir süreci yürüttü

Atatürk'ün Birinci Dünya Savaşı'nın
arifesinde yarbay rütbesi ile bulunduğu
Sofya'dan Tekirdağ'da yeni oluşturulan
19. Tümen Komutanlığı'na atandığını
belirten Erdoğan, ardından başında bu-
lunduğu 57. Alay ile destan yazdığı Ça-
nakkale'ye geçtiğini kaydetti.
Çanakkale'de çeşitli görevler üstlenen ve
göğsündeki saate isabet eden şarapnel
ile yaralandıktan sonra 1915 sonunda
İstanbul'a dönen Atatürk'ün, görevlen-
dirildiği 16. Kolordu Komutanlığı'nda
birliği ile Halep üzerinden Diyarbakır'a
geçerek 1916'da Muş ve Bitlis'i Rus iş-
galinden kurtardığını anlatan Erdoğan,
konuşmasını şöyle sürdürdü: 2. Ordu
Komutanlığı'ndaki görevinden Alman
general ile olan anlaşmazlığı sebebiyle
istifa ederek 1917 sonunda İstanbul'a
döndü. Veliaht Vahdettin'in Almanya
seyahatine eşlik ederken kendisini ya-
kından tanıma imkanı buldu. Böbrekle-
rinden rahatsızlandığı için 1918
Mayıs'ında bir müddet Viyana'da tedavi
gördü. Sultan Vahdettin'in tahta çıkma-
sının ardından 1918'in Ağustos'unda 7.
Ordu Komutanlığı'na atanarak Nab-
lus'a geçti. Suriye'nin kaybedileceğinin
anlaşılması üzerine Halep'e çekildi.
Mondros Anlaşması'nın ardından Yıl-
dırım Orduları Grup Komutanlığı gör-
evine getirildi. İngiliz işgalinin ardından
bu ordu dağıtılınca İstanbul'a geri
döndü. İstanbul'da saray, hükümet ve
çeşitli ülke temsilcileri ile yaptığı istişare-
ler sonucunda Anadolu'ya geçerek Milli
Mücadele'yi başlatmaktan başka çare
kalmadığını gördü. Bu amaçla 9. Ordu
Kıtaları Müfettişi unvanıyla Samsun'a
doğru yola çıktı. Samsun'a ayak bastığı
19 Mayıs sabahından itibaren de şanlı
Milli Mücadele süreci başladı."

Nutuk'ta 3 hedef belirtiliyor

Cumhuriyet'in ilanı ile taçlanan Milli
Mücadele'nin her safhasının da bu çiz-
ginin devamı ve tamamlayıcısı oldu-
ğuna işaret eden Erdoğan, şunları
kaydetti: "Her fırsatta önünde poz ver-
dikleri ama içinde ne olduğunu bilme-
dikleri Nutuk'ta, Cumhuriyet'in
kuruluşu ile birlikte ortaya konan 3
hedef belirtiliyor. Yurdumuzu dünyanın
en mamur ve medeni memleketleri sevi-
yesine çıkartacağız. Milletimizi en geniş
refah vasıta ve kaynaklarına sahip kıla-
cağız. Milli kültürümüzü muasır mede-
niyet seviyesinin üstüne çıkartacağız.
Gazi'nin milletimize işaret ettiği istika-
met işte budur. Laf değil, icraat. 
Biz de bu doğrultuda ilerlemeye 
devam ediyoruz.”

GAZI HAYATTA OLSA
CHP’LILERI KOVALARDI

İhale kayıt numarası : 2021/11-0013
1-İdarenin ;
a) Adresi : Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi  No:4 34010 

Topkapı, İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : 0 850 250 8 250
c) Elektronik posta adresi : mdsaihale@kuh.ku.edu.tr   
2-İhale konusu malın ;
a) Niteliği, türü ve miktarı : GENEL AHŞAP MOBİLYA ALIM İHALESİ 
b) Teslim yeri :Koç Üniversitesi Hastanesi
3-İhalenin ;
a) Yapılacağı yer : Koç Üniversitesi Hastanesi/1P Büyük Toplantı Odası
b) Tarihi ve saati : 19.11.2021 Saat: 13.00
c) Son teklif verme tarihi : 18.11.2021 Saat:17.00
4- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
• Firma tarafından imzalı kaşeli,  Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı
• İhale Durum Belgesi (Ticaret odasından alınmalıdır)
• Yasaklı olmadığına dair taahhütname
• Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
• Firma İmza sirküsü 
• İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu
• İş Deneyimini gösteren belgeler (idari şartnamede detay mevcuttur.)
• Geçici teminat yatırıldığına dair banka dekontu
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına ve numune değerlendirmeye göre belirlenecektir.
6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için  Koç
Üniversitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095
5007 52 nolu hesabına 50 TL yatırıldığına ilişkin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış
bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.
7-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. 
Davutpaşa Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8-Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür ve aşağıda gösterilen banka hesabına
ihale numarası belirtilerek yatırılması, dekontunun zarf içerisine koyulması gereklidir.İlgili banka hesabı: 
Koç Üniversitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan 
TR71 0006 7010 0000 0095 5007 52.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1487058)

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ GENEL AHŞAP
MOBİLYA ALIM İHALESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Eğer bu ülkede Gazi'nin bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik,
ekonomik ve askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa; o da biziz” dedi. Türkiye'de Atatürk'ü istismar eden bir kesimin 
olduğunu belirten Erdoğan, CHP'ye yüklenerek "Emin olun, Gazi hayatta olsaydı, onları partiden sopayla kovalardı.
Gerçi partinin mevcut yapısı içinde Atatürk o partinin kapısından içeri sokulur muydu? Onu da bilmiyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet
için demokrasi

CHPGenel Başkanı Kılıçdaroğlu,
genel merkezde düzenlenen ‘Atatürk’ü
Anmak ve Anlamak Konferansı’na

katıldı. Tarihçi İlber Ortaylı, konferansta Ata-
türk’ün hayatı ve Cumhuriyet tarihini anlattı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu da konferansın kapanı-
şında yaptığı konuşmada Ortaylı’nın sözlerine
atıfta bulunarak şunları söyledi: “Hocamız arkeo-
lojiden söz etti. Tıptan, kurmaylıktan, endurun-
luktan söz ettik. Dış politikadan, büyükelçilerin
nasıl yetişmesi gerektiğinden
söz etti. Balkanlar’dan söz
etti. ‘Her birimiz birer Bal-
kanlıyız’ dedi ve 83’üncü yıl-
dan 83 yılın birikimlerinden
söz etti. Birinci cihan harbi-
nin kadrolarının ne kadar de-
ğerli olduğunu ve asıl
Türkiye’yi aydınlığa kavuştu-
ran kadroların birinci cihan
savaşından sonra harekete
geçtiğini ve Cumhuriyeti
kurup sürdürdüğünden söz
etti. Öğretmen kadrolarından
öğretmenliğin ne kadar
önemli olduğundan söz etti.
Gerçekten de eğitim bir topluma sınıf atlatan bir
unsur. Şu anda en temel sorunlarımızdan birisi
de eğitim. Doktorlara yapılan saldırılardan söz
etti. Bir de kadın cinayetleri var. Bir anlamda ileri
doğru giderken ve ileri doğru gidişte tarihimizden
destek alırken kültürel yozlaşmaya yol açan kadın
cinayetleri gibi doktorlara yapılan saldırılar gibi
gerçeklerle de karşılaşıyoruz.”

Birlikte başaracağız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Atatürk’ü
saygı ve özlemle andıklarını belirterek, “83 yıl
önce sadece bizim değil önemli bir dünya liderini
sonsuzluğa uğurladık ama bize miras bıraktığı
çok değerli konular var, daha doğrusu önemli de-
ğerler var bize miras bıraktığı. Bunu sürdüreceğiz
ama şundan emin olmanızı isterim ki Mustafa
Kemal’in kurduğu bu partinin kadroları, yoldaş-
ları biz hep birlikte güzel cumhuriyetimizi, cum-
huriyetin ikinci yüzyılında gerçek anlamda bir
demokrasi ile taçlandıracağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
"Mustafa Kemalin kurduğu bu partinin kadroları,
yoldaşları biz hep birlikte güzel cumhuriyetimizi;
cumhuriyetin ikinci yüzyılında gerçek anlamda
bir demokrasi ile taçlandıracağız" dedi

MİLLETİMİZDEN HAK
ETTİĞİ DERSİ ALACAKLAR
Türkiye'nin ekonomik tuzaklara maruz kaldığını
yineleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunca gü-
venlik krizi yaşadı, terör örgütleri saldırdı, sınır-
ları kuşatılmaya çalışıldı, ekonomik tuzaklara
maruz kaldı. Güya, Gazi Mustafa Kemal'in kur-
duğu partinin başındaki zatın bunların hiçbiri için
yabancı büyükelçilere mektup yazdığını hatta
ima yollu bir cümle kurduğunu duymadık. Türki-
ye'nin en büyük yatırımını engellemek için ta-
mamı yalan, yanlış ifadelerle hem kendi iş
insanlarımızı tehdit ediyor, yetmiyor yabancılara

mektup yazıp, Tür-
kiye'ye karşı ittifak
çağrısı yapıyor.
Emin olun, Gazi ha-
yatta olsaydı onları
partiden sopayla
kovalardı. Gerçi
partinin mevcut ya-
pısı içinde Atatürk
o partinin kapısın-
dan içeri sokulur

muydu? Onu da bilmiyoruz. İktidarın hayalini kur-
makla bile böylesine küstahlaşan, nobranlaşan,
kibirden yanlarına varılmayan, herkesi tehdit
eden gavurun kılıcını sallamaktan başka hiçbir iş
bilmeyen bu faşist zihniyet, milletimizden hak et-
tiği dersi mutlaka alacaktır. Biz ise Atatürk'ün ül-
keyi muasır medeniyet seviyesinin üzerine
çıkarma hedefi doğrultusunda; hangi yatırım ya-
pılması gerekiyorsa yapmayı, hangi adım atılması
gerekiyorsa atmayı, kiminle mücadele edilmesi
gerekiyorsa mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

Recep
Tayyip
Erdoğan
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Başakşehir Yeni
Medya Akademi

ve Başakşehir
Radyo

Akademi’de 
mezuniyet

heyecanı yaşandı.
Alanında uzman

kadrolardan
eğitim 

alan 36 kursiyer,
sertifikalarını

Başakşehir
Belediye 

Başkanı Yasin
Kartoğlu’nun 
elinden aldı.

Kartoğlu,
“Başakşehir
ailemiz için 
çalışmaya, 

üretmeye hep 
beraber devam
edeceğiz” dedi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1486215)

SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Çekmece Bölgesindeki Park, Yeşil Alan, Spor Alanlarının Yapımı, Onarımı ve Revizyonu İşi 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 : 2021/709053
1-İdarenin
a) Adresi : Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 

KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124444360 - 2124110684
c) Elektronik Posta Adresi : park@kucukcekmece.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 356 kalem inşaat elektrik peyzaj imalat nakliye yapım işiAyrıntılı 

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

b) Yapılacağı yer : İstanbul İli Küçükçekmece Belediye Başkanlığı sınırları dahilinde
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 350 (ÜçyüzElli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı NO:10 

Küçükçekmece/İSTANBUL adresindeki Küçükçekmece Belediye 
Başkanlığı Hizmet Binası 1. Kat Encümen toplantı salonu

b) Tarihi ve saati : 06.12.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 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 tara-
fından 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 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 memurluk-
ları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzen-
lenen 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 kulla-
nılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka refe-
rans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu
sunulmak suretiyle 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 bilanço-
nun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bi-
lançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere ye-
minli 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 sunabilirler.
Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağ-
lanmadığına 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 başla-
mak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların pa-
rasal 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 oranın-
dan 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 mi-
marlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde  benzer İş grupları tebliğinin A grubu XVIII grup işler benzer iş olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgesini sunmak suretiyle ihaleye girecek Mühendislik ve Mimarlık
bölümü Peyzaj Mimarlığıdır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TP)

“Teklif fiyatı puanlaması 55 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif
edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 55 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP =
(TFmin x 55) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,           
TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.” Şeklinde,
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTDP) (45 puan)
A.2.1 İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP) (39 puan)
“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 39 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekli-
lere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
POZ NO İŞ KALEMİNİN ADI PUAN
68 MİNERAL YÜZEYLİ BETON PARKE 

TAŞI TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (h:8 cm) 1
70 AÇIK GRİ GRANİT LEVHALAR İLE DÖŞEME 

KAPLAMASI YAPILMASI (3cm Kalınlık ,30XSerbest boy) 1
71 FİORE ŞEV TAŞI İLE DUVAR YAPIMASI 3
78 KOMPOZİT AĞAÇ DİBİ IZGARA (60cm X 60cm) 3
79 KOMPOZİT AĞAÇ DİBİ IZGARA (80cm X 80cm) 3
98 PRES TUĞLA (215*102*65 MM) İLE DUVAR ÖRÜLMESİ 2
102 PRES TUĞLA (215*65*15 MM) İLE CEPHE 

KAPLAMASI TAMİRİ YAPILMASI 2
148 60 WATT LED PARK AYDINLATMA ARMATÜRÜ 2
149 4 METRE'LİK DEKORATİF DİREK 2
152 TEK SAYAÇLI PARK PANOSU 1
208 4'LÜ KARIŞIM BİTKİSEL TOPRAK TEMİNİ VE 

SERİLMESİ (NAKLİYE DAHİL) 3
214 YENİ PARK TABELASI 2
270 300 CM ÇELİK HALATLI OYUN ALETİ (DÜZ İPLİ MODEL) 2
275 DAİRESEL TRAMBOLİN TEMİNİ VE MONTAJI 2
307 ÇOCUK OYUN GRUBU (TİP3) 1
308 ÇOCUK OYUN GRUBU (TİP2) 1
314 RENKLİ DÖKME KAUÇUK YAPILMASI (25MM) 3
315 EPDM (18+7MM) DÖKME KAUÇUK YAPILMASI 3
317 KARO VEYA KİLİT KAUÇUK TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 2

TOPLAM PUAN  39
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 oranı-
nın %90  - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tab-
loda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90  - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri
için puan alamayacaklardır. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı  her bir iş kalemi için verilen
puanların toplamıdır.
A.2.2 TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANI: (TDNP) (6 PUAN)
İsteklinin Kamu veya Özel Sektöre karşı ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde geçici ka-
bulü yapılan ve teklif  bedelinin % 80 den az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin
yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği hükümlerine uygun İdari Şartnamenin 7.5 ve 7.6.maddele-
rinde istenen iş deneyim belgesi hariç olmak üzere ilave sunulan iş deneyim belgesinin,  Benzer İş Grup-
ları Tebliğinde Yer Alan A XVIII  grubu yapım işlerinden ''Peyzaj Sahaları Tanzim İşleri'' işlerini içeren,
noter onaylı veya aslı idarece görülmüş; iş deneyim belgesi (EKAP'a kayıtlı olanlar için onay şartı yok-
tur.) sunması şartıyla aşağıdaki puanlar verilecektir. 
Peyzaj Sahaları Tanzim İşleri Puan
0 ise 0
1 ise 3
2 ve daha fazlası ise 6
puan alacaktır.
* Teknik değer nitelik puanı (TDNP) için sunulan veya dikkate alınan iş deneyim belglerinden iş denet-
leme ve/veya iş yönetme belgesi sunan isteklilere TDNP olarak 0 (sıfır) puan verilecektir.
Kalite ve Teknik Değer Puanı (KTDP), İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP), Teknik Değer
Nitelik Puanı (TDNP) 'nın toplamıdır.
KTDP=İKNP+TDNP
A.3. Değerlendirme Puanı (DP)
Değerlendirme puanı, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
DP=TP+KTDP
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak Değerlendirme Puanı (DP) en
yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
C. Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan avantajlı
teklif sayılacaktır.
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 : Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı NO:10 Küçükçekmece/İS-
TANBUL adresindeki Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 3. Kat Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü 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 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen 
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

T ürkiye’nin ilk YouTube
merkezi olan Başakşehir
Yeni Medya Akademi ve

Başakşehir Radyo Akademi’de
bir eğitim dönemi daha tamam-
landı. Başakşehir Belediyesi Li-
ving Lab Teknoloji ve İnovasyon
Merkezi’ndeki modern stüdyolar
ve sınıflarda eğitim gören kursi-
yerler mezuniyet heyecanı yaşadı.
Başakşehir Şehit Savcı Mehmet
Selim Kiraz Bilgievi’nde düzenle-
nen sertifika töreninde kursiyerle-
rin mezuniyet heyecanına ortak
olan Başakşehir Belediye Başkanı
Yasin Kartoğlu, “Başakşehir
Radyo Akademi’de 5. dönem,
Yeni Medya Akademi’de 4. dö-
nemi geride bıraktık. Akademile-
rimizde eğitim alan her bir
kursiyerimiz bizler için büyük bir

öneme sahip. Sizler artık bizim
ailemizin bir parçasısınız. Bizler
de ailemiz için üretiyor, ailemizin
büyümesi için büyük çaba sarf
ediyoruz.” dedi. Yeni okullarımız
yoldaGençlere hayallerinin pe-
şinde koşmaları yönünde çağrıda
bulunan Başkan Kartoğlu, “Mut-
laka bir hedefiniz olsun ve hedef-
lerinizin peşinden koşun. Tabii ki
akademilerimiz bununla da sınırlı
kalmayacak. Sinema Okulu ve
Dublaj Okulu’muzda da sona
yaklaştık. Kısa süre içerisinde du-
yurusunu yapmış olacağız. Mut-
laka bu okullarımıza da katılarak
kendinizi geliştirmenizi tavsiye
ediyorum.” şeklinde konuştu. Ya-
pılan konuşmaların ardından ser-
tifika törenine geçildi. Sahneye
çağrılan kursiyerlere, mezuniyet
sertifikaları Başkan Yasin Kar-
toğlu tarafından verildi.

BASAKSEHIR AILESI 
ICIN CALISACAGIZ Eyüpsultan turşuya doydu

Eşsiz lezzetiyle ünü tüm yurda yayılmış olan Kemerburgaz turşusu, 
Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği Geleneksel Turşu Festivali ile yeniden
vatandaşların beğenisine sunuldu. Festival renkli görüntülere sahne oldu

FestivaleEyüpsultan
Belediye Başkanı Deniz
Köken ile birlikte AK

Parti İstanbul Milletvekilleri
Hasan Turan ve Ahmet Hamdi
Çamlı, Eyüpsultan Kaymakamı
İhsan Kara, AK Parti İl Başkan
Yardımcısı Cahit Altunay, İlçe
Emniyet Müdürü Levent Türk-
men, İlçe Jandarma Komutanı
Jandarma Üsteğmen Zeki Gülter
ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kemerburgaz'ın meşhur turşusu-
nun eşsiz lezzetini vatandaşlar ile
buluşturan Geleneksel Kemerbur-
gaz Turşu Festivali'nde, lahana,
salatalık, biber gibi geleneksel tur-

şuların yanında altın, para, Covid-
19, yengeç, yumurta, bal kabağı,
elma, nar, ahtapot karpuz, hamsi,
altın, dolar, avokado gibi birçok
farklı turşu türü tezgahlarda yerini
aldı. Bu arada festival alanında
Eyüpsultan Belediyesi tarafından
vatandaşlara kuru fasulye, pilav ve
Kemerburgaz turşusu ikram
edildi. Festivalde folklor gösterisi
ve çocuklar için renkli animasyon-
lar yer aldı. Rumelili sanatçı Cü-
neyt Şentürk konseriyle davetlilere
keyifli dakikalar yaşattı. Vatandaş-
lar arasında yapılan turşu yeme
yarışında kazanana turşu hediye
edildi.



Ö nceki gün, Büyükçekmece Belediye
Başkanlığı'ndan '2050'de nasıl bir
Büyükçekmece hayal ediyorsunuz?'

başlıklı SMS aldım.
SMS'de geçen https://vizyon2050.bcek-

mece.bel.tr adresine tıklayarak şu mesajı
yazdım:

Eşitlik, adalet, demokrasi, şeffaflık, yeni-
likçi, gelişimci, organize olan, ülkemizi, kenti-
mizi, gençlerimizi, kadınlarımızı daha iyi bir
geleceğe hazırlayan 2050 vizyonu için olumlu
katkı sunmak adına ben hazırım...

***
Vizyon 2050 projesini İstanbul Büyükşehir

Belediye Başkanlığı Şubat 2020'de başlattı ve
İstanbul Planlama Ajansı bileşeni olarak ku-
ruldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha ön-
ceki görev yeri olan Beylikdüzü Belediye Baş-
kanlığı döneminde de her defasında kentlerin
10 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık hatta 100 yıllık
projeleri olmalı mottosunu savunuyordu.

Vizyon 2050 çalışması ile İstanbulluların
katılımını sağlayıcı ve bu katılımı merkeze ta-
şıyıcı yeni bir adım atıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere
birçok büyükşehir ve İstanbul ilçeleri de Viz-
yon 2050 çalışmalarını başlattılar.

Bu kapsamda Ekim 2021'de Büyükçek-
mece Belediye Başkanlığı da '2050'de nasıl
bir Büyükçekmece hayal ediyorsunuz?' başlığı
ile 'Vizyon 2050 çalıştayında ben de varım'
dedi.

Şimdi gelelim '2050'de nasıl bir Büyükçek-
mece hayal ediyorsunuz?' sorusunun cevapla-
rına.

2050 yılında nasıl bir 
Büyükçekmece hayal ediyorum?

2050 senesine gelmeden geride bıraktığı-
mız 50 yıla bir göz atalım.

1970-80'li yıllarda Çatalca'ya bağlı bucak
olan Büyükçekmece 1987 yılında ilçe olarak
yaklaşık 10 bin kişinin şehir merkezinde, 40
bin kişinin de köylerde yaşadığı bir küçük İs-
tanbul ilçesiydi.

Daha sonra bu ilçeden önce 9 belde beledi-
yesi, 2009 yılında da üç tane (Beylikdüzü,
Esenyurt, Başakşehir) ilçe doğdu.

1990'lı yıllarda önce zamanın belediye baş-
kanı Ali Çebi imar planlarına önem vererek
Büyükçekmece'nin yeşili bol, bahçe düzeni
olan, yüksek katlara izin vermeyen, sahil
planlaması olan bir kent inşaa etti.

Ali Çebi'den sonra (1994 yılında) göreve
gelen Hasan Akgün ilk başlarda bu mirasa
sahip çıkarak şehrin silüetini fazla bozulma-
sına müsaade etmedi.

2010'lu yıllardan sonra çevre ilçelerdeki
(Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar) devasa yüksek
katlı, yeşili talan eden, otoparkı olmayan,
doğa düşmanı konutların yapılması modasına
Hasan Akgün de uymuş oldu.

***
1990'lı ve 2000'li yılların başında Hasan

Akgün başarılı belediyecilik gösterdi.
Şehirde bütün kabloları yer altına aldı,

alçak katlı ve bitişik düzen olmayan inşaat-
lara öncelik verdi, halk ile bütünleşerek başa-
rılı çalışmalar, festivaller yaptı.

Ancak aradan geçen uzun yılların yorgun-
luğu olacak, son yıllarda o Hasan Akgün gitti,
hantal, halktan kopuk, ekip çalışmasından
uzak, yeniliğe ve gelişime kapalı, çağdaş bele-
diyeciliğe yabancı bir belediye başkanı geldi.

Bugün Büyükçekmece; alışverişi çevre ilçe-
lerde yapan, gezmek, tozmak için çevre ilçe-
leri kullanan, yemeye içmeye çevre ilçelerden

istifade eden ve sadece akşam-
ları yatmak üzere kullanılan bir kent 
görünümünde.

***
Bir ilçe düşünün, adliye binası beşe bölün-

müş, devlet hastanesi çimento fabrikası ya-
nına taşınmış, vergi dairesi şehir dışına
taşınmış, özel idare binasına bütün devlet ku-
rumlarını taşımayı başaramamış, üniversite
binalarının adı var kendi yok, ilk, orta ve lise-
lerde velilerin ve öğrencilerin çevre ilçe okul-
larını daha çok tercih ettiği yer.

Bu ilçede esnaf perişan, avm esnafı kan ağ-
lıyor, restoranlar ilçenin sahil yapısına ve fi-
ziki avantajlarına rağmen bu ilçede iş
yapamıyorlar, halk vakit geçirecek alan, genç-
ler gezecek alan, çocuklar oyun oynayacak
alan bulamamaktan müzdarip.

Şehirde insanları bir araya toplayacak kent
meydanı yok, Büyükçekmeceli olma kültürü
yok, kentin insanlarını bir araya getirici etkin-
likler yok, alanlar yok.

***
Evet Büyükçekmece dünyada fiziki özellik-

lerinden dolayı belki de istisna kentlerden 
birisidir.

Bir tarafta muhteşem gölü.
Göl manzarası.
Muhteşem tarım alanları.
Diğer tarafta kentin tamamını kucaklayan

sahili.
Peki bir dakika düşünelim.
Bu özellikleri barındıran bir hizmet, bir

proje, bir yapı, bir kültür var mı 
Büyükçekmece'de.

Evet doğrudur, sahil yaz aylarında insanla-
rın uğradığı yerlerden birisi oluyor.

Peki o insanlar o güzel sahile kolayca girip
çıkabiliyorlar mı?

Hayır.
O zaman bu daha önce neden akıl edilmedi.
Neden planlanmadı?
Mesela tarım adına bu ilçede neden en ufak

bir proje başlatılamadı?
Tarım demek senede bir gün karpuzcu ile

poz vermek olmamalıydı.
Kente neden Büyükçekmeceli karakteri 

verilmedi.
İnsanları kucaklayıcı, bir arada tutucu, 

içerisinde yeme içme alanları, alışveriş alan-
ları, gezilecek yeri olan, vakit geçirici, eğlence
alanı olan meydanlar neden oluşturulmadı.

Kentin var olan tek şehir merkezi (İnönü
Caddesi'nin başladığı yer) neden kaderine terk
edildi. Adeta viraneye çevirmek için ne gereki-
yorsa yapıldı.

Bu kabustan uyanalım!

2050'de nasıl bir Büyükçekmece hayal edi-
yorum, biliyor musunuz?

Yukarıda yazdığım Büyükçekmece'nin
olumsuzluklarla dolu son 20 yıldaki kabusun-
dan kurtulmayı hayal ediyorum.

Kentte barış içerisinde, birlik beraberlik
içerisinde, refah içerisinde, kardeşlik içeri-
sinde yaşayan insanlar hayal ediyorum.

Vatandaşını azarlamayan, tüm ilçe halkını
eşit gören, herkese adil olan, şeffaf olan, vic-
danlı, merhametli, hoşgörülü bir yönetim
hayal ediyorum.

Büyükçekmece halkının eğitim, sağlık, alış-
veriş, eğlence, yeme, içme, gezme, dinlenme
alanında yine Büyükçekmece'yi tercih etmesini
hayal ediyorum.

Ulaşım, deprem, eğitim, toplumsal cinsiyet,
sağlık, spor, eğlence, dinlence anlamında so-
runu daha az bir kent hayal ediyorum...

2050 yılında nasıl bir 
Büyükçekmece 
hayal ediyorum?
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Atatürk’ü gören ve bir süre
birlikte zaman geçiren 96

yaşındaki Alp Özbay, 10 Kasım
1938 tarihinde Atatürk’ün 

cenazesine de katıldığını 
belirterek; “Atatürk’e bakarken

güneşe bakar gibi gözleriniz
kamaşırdı. Mavi gözleri pırıl

pırıl bir insandı. Böyle bir insan
doğmamıştır” ifadesini kullandı

B üyükçekmece Belediyesi Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ü vefatının
83’üncü yıldönümünde kapsa-

mında Atatürk Haftası Etkinlikleri düzenli-
yor. Etkinliklerin ilk günü olan 10 Kasım
Atatürk’ü Anma Günü’nde Büyükçekmece
Kültürpark’ta ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar’
adlı müzik dinletisi ve Hanri Benazus’un
Atatürk Fotoğrafları koleksiyonundan Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün nadir ve görül-
memiş fotoğraflarının bulunduğu serginin
açılışını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün ve minik öğrenciler yaptı. Ata-
türk’ün ender ve görülmemiş 101 fotoğrafın
yer aldığı “Gülen ve Ağlayan Atatürk Fotoğ-

rafları” sergisi yediden yetmişe her yaştan zi-
yaretçinin ilgisini çekti. Atatürk Fotoğrafları
Sergisi’nin ardından Tarihçi-Yazar Sacide
Bolcan ve Atatürk’ü gören 96 yaşındaki Alp
Özbay’ın konuşmacı olduğu ‘Atatürk’ ko-
nulu söyleşi gerçekleşti.

Hep gurur duydum

Atatürk’ü Anma etkinliklerinin açılışında ko-
nuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün dünyanın yetiştirmiş olduğu en
büyük komutan, devlet adamı, düşünür ol-
duğunu belirterek, “Böyle bir Ata’nın torunu
olmaktan son derece mutluyum. Hiçbir 10

Kasım’da üzülmedim. Hep gurur duydum.
Bugün de 10 Kasım’da Ata’mızı, onun fikir-
lerini, inkılaplarını, söylemek istediklerini an-
lamak için başka özel bir gayret sarf
ediyoruz. Büyükçekmece Kanuni Sultan Sü-
leyman Köprüsü’nün başında Kervansa-
ray’ın içerisinde Atamızın 101 tane değişik
fotoğrafı sergilendi. Bunun özelliği herkes
Atamızı gülmez bilir. 101 fotoğrafın 50 ta-
nesi hep gülen fotoğraf bakarsanız. Hanri
Benazus hocanın koleksiyonun alınmış 101
fotoğraf Ata’nın çok daha değişik yüz ve mi-
miklerini ortaya koydu. 50 tane de gülmeyen
fotoğrafı” dedi. 

Gözünüz kamaşırdı!

Atatürk'ü gören ve cenazesine katılan Alp
Özbay ise “Ben Atatürk’ü ve Atatürk Orman
Çiftliği’nde gördüm. Onuncu Yıl İlkoku-
lu’nu yaptırdı. Ben ilk talebelerinden biriyim.
Numaram dört. Kız kardeşim rahmetlinin
üç. Her akşam gelirdi. Okula uğrardı. Mar-
mara Köşkü’ne çıkardı. Vekiller heyetini top-
lardı orada. Bizim Onuncu Yıl İlkokulu’na
mutlak uğrardı. Ve hep nasılsınız diye so-
rardı. Bunu çok yerde anlattım. Bizde koşar
ceketinden tutardık. İsimlerimizi de öğrendi.
Bana Alp diye hitap ederdi. Bir gün nefes
nefese geldim. ‘Alp ne oldu?’ dedi. Muaz-
zam bir beyni vardı. “Efendim nefes alamı-
yorum” dedim. Hemen yanımda olan haca
hanıma ‘Hoca hanım Alp’i hekime götürün.
Ben yarın akşam geleceğim. Ne gördü bana
söyleyeceksiniz’ diye seslendi. Hocalarımıza
ve bize adabı muaşereti öğretirdi. Harf dev-
rimine çok ehemmiyet verirdi. Böyle bir
anekdotumuz var. 5 sene okudum o ilk-
okulda. Güneşe bakar gibi gözünüz kama-
şırdı. Mavi gözleri pırıl pırıl bir insandı.
Böyle bir insan doğmamıştır. Bunları yaşa-
dık, gördük, feyz aldık. Ben o tarihte okulu
bitirmiştim. 1938 senesinde. Atatürk’ün öl-
düğünü duyduk. Bütün okul çığlık çığlığa.
Sabahta tren geldi İstanbul’dan. Gazi Çift-
liği denilirdi o zaman Atatürk Orman Çiftli-
ği’ne. Tren orada durdu. Biz gözyaşları
içinde vagonlara koştuk. Ağladık. Çaresiz,
hayatın şartları. Ankara’ya yolcu ettik. Ora-
dan göremedik. Tren orada 5 dakika sireni
çalarak durdu” açıklamasını yaptı. 

Ulu Önder için 
mevlit okutuldu
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83'üncü
yıldönümünde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen
törenle anıldı. Ulu Önder için Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide
Sultan Camisi'nde de mevlit okundu

Törende İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı ekrem İma-

moğlu, 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı
Korgeneral Kemal Yeni, siyasi parti tem-
silcileri hazır bulundu. Anıta çelenk bıra-
kılmasının ardından Atatürk ve silah

arkadaşları için saygı duruşunda bulu-
nuldu. İstiklal Marşı okundu ve bayraklar
yarıya indirildi. Saatler 09.05 gösterdi-
ğinde sirenler çaldı ve Taksim'de hayat
durdu.

Şehitler de unutulmadı

Atatürk'ün ölümünün 83. yılı nedeniyle
dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan
Camisi'nde de mevlit okundu. dolma-
bahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Cami-
si'nde düzenlenen mevlit programına,
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Ko-
mutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul
İl emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İBB Baş-
kanvekili Hüseyin Aksu, komutanlar sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri ve va-
tandaşlar katıldı. öğle namazı öncesi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arka-
daşları ve şehitler için mevlit okundu,
dualar edildi.

Onu çok özledim

Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete inti-
kalinin 83. yılında 7’den 77’ye Türki-
ye’nin bir çok yerinden vatandaşlar
dolmabahçe Sarayı’na geldi. Kalabalık
saat 09.05'te çalan sirenle birlikte saygı
duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.
daha sonra Atatürk’ün hayata gözlerini
yumduğu odayı ziyaret etti. 
Her yaştan insanın akın ettiği sarayda si-
renlerin çaldığı sırada göz yaşlarını tuta-
mayanlar oldu. Her yaştan vatandaşın
geldiği dolmabahçe Sarayı’nda 4 yaşın-
daki Hazal Sağ'ın, "Onu çok özledim" söz-
leri ise dikkat çekti. Kızıyla birlikte
dolmabahçe Sarayı’na gelen Ayşegül
Sağ, "Kızım çok istiyordu buraya gel-
meyi. Bugün özellikle getirdim. Çok üzgü-
nüz, keşke şu an yaşasaydı" diye
konuştu. 4 yaşındaki kızı Hazal Sağ ise,
"Keşke Atatürk yaşasaydı, onu çok özle-
dim" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Mustafa
Kemal Atatürk, ölümünün 83’ncü yıldönümünde, Tak-
sim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene ka-
tılna İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu ülkenin başına
gelmiş en güzel şey, Atatürk. İnşallah layık olacağız”
dedi. İmamoğlu, İBB tarafından düzenlenerek atıl ha-
linden kurtarılan Florya Atatürk Kent Ormanı’nı vatan-
daşların kullanımına açtı ve yurttaşlarla beraber “10
Kasım Ata'yı Anma Yürüyüşü”nü gerçekleştirdi. İma-
moğlu, daha sonra CHP PM üyesi Eren Erdem, Bakırköy
Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Kemal Çebi ile
Florya Atatürk Kent Ormanı’nda düzenlenen “10 Kasım
Ata'yı Anma Yürüyüşü”ne katıldı. İmamoğlu, “Yıllardır
kendi haline bırakılmış bu alanı, altyapı olarak insanla-
rın sadece ve sadece yürüyüş, koşu yaptığı, dinlendiği
bir alan olarak hazırladık. Çok eksikleri vardı, tamamla-
dık. Bunun bittiği günü, özellikle 10 Kasım'da, Ata’mızı
andığımız bu güzel günde, bir geleneksel yürüyüşle baş-
latalım istedik” dedi. 

İnşallah Atatürk’e 
LAYIK OLACAĞIZ

MASAiLERDEN iLGiNÇ EYLEM
İstanbul'a gelen Masai kabilesi başlarındaki su kovalarıyla şehrin turistik yerlerinde yürüyerek su sorununa dikkat çekti.
Masai kabilesinden Adam Salum Choggy, "Türkiye'ye gelme amacımız, bizim köyümüzde su problemi var. Kadınlar
sıkıntılı yaşıyorlar. Kadınlar uzun mesafe yürüyor, yorucu oluyor. Türkiye'den destek istiyoruz suyla ilgili " dedi

TANZANYA'NIN Arusha bölgesinde ya-
şayan Masai kabilesinden 6 kişi su so-
rununa dikkat çekmek için İstanbul'a

geldi. Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği'nin
davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Masailer, giydik-
leri geleneksel kıyafetleri ve başlarına koydukları
su kovalarıyla Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi,
Sultanahmet ve Üsküdar gibi turistlik yerlerini yü-
rüyerek Afrika'daki su soruna dikkat çekti. Yaşa-
dıkları sorunları anlattı. Ülkelerinde ortalama 5
kilometre yürüyerek temiz suya ulaşmaya çalışan
Masailer başlarına koydukları kovalarla Üsküdar
İskelesi'nden Kız Kulesine kadar yürüdü. Gelenek-
sel danslarını yapan, şarkılar söyleyen Masaileri
çevredekiler ilgiyle izledi. 

Her bölgede susuzluk var

Afrika'da çalışmalar yürüttüklerini ve çok sayıda
su kuyusu açtıklarından bahseden Uluslararası
Su Kuyusu Yardım Derneği Başkanı Hacı Ali
Aydın Afrika'daki en büyük sorunun su olduğuna
dikkat çekti. Aydın, "Her bölgede susuzluk var. Yo-
ğunlaşmadan dolayı aşırı bir yağmur var. Yılın
dört ayı yağmur yağıyor fakat buharlaşma sebe-
biyle o sular çabuk çekiliyor. Bölge halkı çok
büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Biz o bölgelerde yaptı-
ğımız projelerimize hem Tanzanya'daki halkın
gündemine hem devletin gündemine hem Türki-
ye'deki insanların gündemine taşımak için böyle
bir etkinlik düzenlemeye çalışıyoruz. Türkiye'deki
problem de çok fazla. Türkiye su zengini bir ülke
değil. Su ayak izine baktığımızda Türkiye'de orta-
lama 250 litre kişi başına harcama var. Tanzan-
ya'da bu 25 litre. Bir kişi bir 25 litre kovayı

başlarında günde altı saat yürüyerek getiriyorlar.
Sabah çıkıyorlar ve beş altı saat yol yürüyorlar bir
kova suyla. O da buldukları çok temiz sular değil.
Türkiye'de eğer suyumuza sahip çıkmazsak biz
Afrika'daki aynı duruma düşebiliriz. O yüzden
Türk halkına mesajımız lütfen suyunuza sahip
çıkın, suyunuzu koruyun" dedi.

İlk defa deniz gördüler

Masailerin daha önce kendi köylerinden hiç çık-
madıklarını, ilk defa uçağa bindiklerini, ilk kez va-
pura binip deniz gördüklerini söyleyen Aydın,
“İstanbul'daki güzel yerleri gezdirerek zihinlerinde
bir şey oluşturmasını istiyoruz. Afrika'daki halk
Türk halkını çok seviyor. STK'larının Tanzanya'da

yaptığı, Afrika'da yaptığı çalışmalar beğeniyle kar-
şılanıyor. Dolayısıyla biz de Tanzanya halkıyla,
Türk halkı arasındaki bu sıcak ilişkiyi Türkiye'ye
taşıyalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den destek talebi

Masai kabilesinden Adam Salum Choggy, 
"Türkiye'ye gelme amacımız, bizim köyümüzde
su problemi var. Kadınlar sıkıntılı yaşıyorlar.
Kadınlar uzun mesafe yürüyor,yorucu oluyor.
Türkiye'den destek istiyoruz suyla ilgili " dedi.
Nancy Magere ise " Çok problem yaşıyoruz. 
Su nedeniyle başka işle uğraşamıyoruz çünkü su
taşımamız lazım. 3-5 kilometre yürüyoruz su
için" diye konuştu.   DHA
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S on zamanlarda özellikle sı-
ğınmacı ve mülteciler konusu
gerek ülkemizde ve gerekse

de dünyada gittikçe büyüyen bir
problem haline gelmeye başladı.
Göçmen sorununu Global Peace
Türkiye Temsilcisi Uluslararası
Avukat Mehmet İhsan Kalkan’la

konuştuk. Kalkan, her ülkenin ciddiyetle eğilip
mutlaka çözümler üretmeleri gerektiğini be-
lirtti.  Uzun yıllar Birleşmiş Milletler bünye-
sinde Uluslararası Göç Örgütü'nde görev
aldığını, mülteciler, çocuk ve kadın haklarına
yönelik birçok projede gönüllü olarak çalıştı-
ğını ifade eden İhsan Kalkan, mülteci sorunu-
nun ciddiyetle ele alınması gerektiğini
vurguladı. Dünyanın yeniden mülteciler, küre-
sel iklim ve barışı gündemlerine almasının ve
bu konuda yeni yapılanmalara ihtiyaç oldu-
ğunun altını çizen Kalkan, “Değişen dünya
düzeninde, uluslararası organizasyonların de-
ğişimden geçmesi ,yeniden gününüze uygun,
sorunlara hızlı müdahale edebilen uluslar-
arası mekanizmaların kurulması gerekir” ifa-
delerini kullandı.

çMülteci, sığınmacı ve göçmen kime denir? 
4 Ekim 1967 tarihinde Mültecilerin statüsüne
dair protokol yürürlüğe girmiştir. 146 ülke bu
protokole imza atmıştır. Birleşmiş Milletler ta-
rafından kabul edilip yürürlüğe giren proto-
kole göre mülteci, Irkı, dili, dini, tabiiyeti belli
bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyası
düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağın-
dan haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı
olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin
korumasından yararlanamayan, ya da söz ko-
nusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen,
yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu
önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bu-
lunan, oraya dönemeyen veya söz konusu
korku nedeniyle dönmek istemeyen şahsa
1951 Cenevre sözleşmesi uygulanır. Bu kap-
sama giren kişilere mülteci denir. 1951 Ce-
nevre Sözleşmesindeki tanımdan
yararlanamayanlara sığınmacı olarak nitelen-
diriliyor. Sığınmacı, uluslararası koruma ara-
yan ancak statüleri henüz resmi olarak
tanınmamış kişilere deniyor. Göçmen ise, ül-
kesindeki ekonomik veya diğer nedenlerle gö-
nüllü olarak ayrılan kişi demektir. Göçmenler,

ülkelerini kendi
istekleri doğ-
rultusunda terk
ederken, mül-
teciler ve sığın-
macılar ise terk
etmek zorunda
kalan ya da
terk ettirilenlerden oluşmaktadır. 

çÖzellikle çok göç ve sığınma başvurusu alan
belki de dünyada en çok mülteci kabul eden
ülke olarak Birleşmiş Milletler 1967 protoko-
lünde ki konumumuz nedir? Biraz bilgi vere-
bilir misiniz? Türkiye bu protokole taraf mı?
Türkiye, 1951 Cenevre sözleşmesi olan birleş-
miş milletler mültecilerin hukuki statüsüne
ilişkin olarak 1961 tarihinde taraf olmuş, söz-
leşmenin kapsamını genişleten 1967 tarihli
New York protokolüne de 1968 yılında katıl-
mış. Ancak Türkiye sözleşmeye taraf olurken,
coğrafi sınırlama şerhi koymuş ve bu sınırla-
mayı günümüze kadar da muhafaza etmiştir.
Sözleşmeye coğrafi sınırlama ile taraf olan tek
Avrupa Konseyi ülkesidir. Türkiye’nin sözleş-

meye coğrafi sınırlama ile taraf olması 
Avrupa Konseyi üye ülkeleri dışından gelip
Türkiye’ye sığınanlara mülteci statüsü tanı-
mayacağı anlamına gelmektedir, Türkiye 
sözleşme hükümlerine göre mülteci statüsü
alabilecek Avrupalı Olmayan kişileri iç hukuk-
taki düzenlemelerle şartlı mülteci olarak
tanımlamakta ve üçüncü bir ülkeye yerleştiri-
linceye kadar süreli bir koruma sağlamaktadır.

çBirleşmiş Milletler verilerine göre, Dünya
çapında yerinden edilmiş kaç milyon 
insan var? En çok mülteci kabul eden 5 ülkeyi
sayabilir misiniz? 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komi-
serliği verilerine göre, dünyada zulüm, ça-
tışma ve insan hakları ihlalleri nedeniyle
evlerini terk etmek zorunda kalan mülteci ve

yerinden edilmiş insan sayısını 2020 ortala-
rında 80 milyona yaklaştığını bildirmiştir.
Son 10 yılda zorunlu yerinden edilme ikiye
katlanırken, uluslararası toplum barışı koru-
mada maalesef başarısız olmuştur. Gelişen
dünya düzeninde, insanı hak ve kavramlar ge-
riye gitmiştir. Bu noktada, mülteci sayısındaki
bu artış dünya gündemini meşgul edeceğe
benziyor. Bu konuya her ülkenin ciddiyetle
eğilip mutlaka çözümler üretmeleri gerekir.
En basit en son Suriye savasını göz önüne
alırsak, dünya ülkeleri bu sınavı yanı birlikte
hareket etme, çözüm üretme, dayanışma ve
yardımlaşma konusunda kelimenin tam anla-
mıyla sınıfta kalmıştır. Birlesmis Milletler veri-
lerine göre dünyada en çok mülteci
barındıran ülkeler sırasıyla Türkiye, Kolom-
biya, Pakistan, Uganda, Almanya ve Lüb-
nan’dır. Ayrıca dünyanın en çok mülteci alan
bu ülkeler için özellikle ekonomisi orta ve iyi
durumda olmayanlar için fon kurulmalı ve bu
fon tamamen mültecilere harcanmalıdır. On-
ların en temel hakkı olan insanı standartların
korunması için harcanmalıdır.

çÜlkemizdeki mülteci ve sığınmacılarla ilgili
düşünceleriniz nelerdir? 
Doğrusunu isterseniz mülteci ya da sığınmacı
sorunu, belki de gelecekte en büyük sorunlar-

dan birisi olarak karşımıza çıkacaktır. El-
bette en doğru çözüm özellikle

Suriye'deki savaşın bitmesi ile birlikte,
mültecilerin gönüllü geri dönüş esa-
sına göre öncelikle barışçıl bir şe-
kilde ülkelerine geri dönüşlerinin
sağlanması elbette en doğru
çözüm olacaktır. Umarım bu
sorun bu şekilde kısa bir surede
çözülür. Doğrusu realiteye baktığı-

mızda bunun kısa bir surede gerçek-
leşmesi zor gözükmektedir. En

azından mültecilerin güvenli bölgelere
öncellikle yerleştirmeleri sağlanmalıdır.

Diğer bir yandan bakıldığında, birlikte yasa-
maya alışmamız gerektiği de bir diğer gerçek-
liktir. Sığınmacı ve mültecilerin dönüşleri
sağlansa bile tamamının dönmelerinin bek-
lenmesi yanılgı olur. Burada evlenenler, vatan-
daşlık alanlar, işyeri açanlar, fabrikalar
açanlar ve daha birçok alanda faaliyet göster-
dikleri de unutulmamalıdır. Dolayısıyla bu
açıdan bakıldığında, bunların toplumla en-
tegre edilmeleri en doğru çözüm olacaktır.
Her açıdan, gerekse sosyo-kültürel gerekse
kurallar ve yasam felsefesi bakımından ülke-
mize uyum sağlamaları gerekir.

çDünyada en çok mülteci barındıran ülke 
olmamız bakımından, birleşmiş milletler ve
Avrupa Birliği ile diğer ülkelerin mülteci soru-
nunun çözümü noktasında yeterli desteği ver-
diklerini düşünüyor musunuz?
Kesinlikle hayır. Mülteci sorunu, sadece bir
ülkenin değil aslında tüm dünyanın bir soru-
nudur. Maalesef en büyük yükü ve sorumlu-
luğu mülteci barındıran ülkeler yaşamaktadır.
Bakıldığı zaman ne Avrupa Birliğinin ne de
birleşmiş milletlerin ve diğer ülkelerin yeterli
desteği verdiğini söyleyemeyiz. Her ne kadar
dönem donem maddi destek verilse bile, bu
rakamlar sorunu çözmekten çok uzaktır.
Kaldı ki, bu sorun sadece ekonomik rakam-
lara indirgenemez sosyo kültürel değerler,
yasam koşulları, standartlar ve uyum nokta-
sında birçok problemi de içinde barındırmak-
tadır Bu noktada dünya ülkelerinin ve
birleşmiş milletlerin çok daha fazla destek ve
çaba sarf etmesi gerekir, Maalesef bazı ulus-
lararası kuruluşların yeterince destek vereme-
diğini görmekteyiz. Bu sorun sadece ülkemize
ait bir sorunmuş gibi yaklaşılamaz. Özellikle
basta Avrupa Birliği olmak üzere, Amerika ve
diğer ülkelerin desteklerini çok daha fazla art-
tırmaları gerektiği açıktır. Bütün mültecilere
asgari yaşam standartları sağlanmalıdır. Mül-
tecilerin dünya genelinde temel insan ve hak-
larının korunması ayrıca önem arz etmektedir.
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D olar/TL 9.85 rekoruna
yaklaşarak 9.84 seviye-
sine kadar yükseldi.

Dolar endeksi cuma günü 94.634
ile bir yıldan uzun bir sürenin en
yüksek seviyesini görmesinin ar-
dından ABD enflasyon verisi ön-
cesi 94 seviyesinin üzerinde
kalmayı sürdürüyor. Reuters haber
ajansı, Türk Lirası'nda sert yaşa-
nan değer kaybıyla ilgili, “TL'nin
dolar karşındaki günlük kaybı ise
yüzde 1 ile benzer para birimleri-
nin açık ara ötesinde. Bankacılar
ABD verisi öncesi azalan risk işta-
hının TL'de etkili olduğunu ancak
para politikası ve enflasyon endişe-
lerinin ise negatif ayrışmalardaki
ana belirleyici olmaya devam etti-
ğine dikkat çekiyorlar” yorumunda
bulundu.

Dünyanın aksine

"Enflasyon dünyada olduğu gibi
Türkiye'de de belirgin yükseliyor"
ifadesine yer verilen analizde şun-

lar kaydedildi: "Dünyada hem ge-
lişmekte olan hem de gelişmiş ül-
kelerin bir şekilde sıkılaştırma ya
da destekleri azaltma eğilimine gir-
diği dönemde TCMB ise yükselen
enflasyona ve değer kaybeden
TL'ye rağmen dünyanın aksine
gevşeme eğiliminde." Reuters,
"TCMB fiyat istikrarının cari fazla
verilmeden sağlanamayacağını be-
lirtirken, tüketici enflasyonun ise
Ekim'de yükseldiği  yüzde 20'lerde
aylarca kalması bekleniyor. Ekono-
mistler cari fazlaya odaklanmanın
enflasyondaki yükselişini daha da
yukarı çekebileceğinden de endişe-
liler" değerlendirmesine yer verdi.

Sınırlama geliyor

Bu makro ve para politikası bileşi-
minin kısa vadede enflasyonu
daha da yükseltmesi beklenirken
hükümet ise enflasyonun yurttaş
üzerindeki negatif etkisini sınırla-
mak için bütçeyi daha çok kullan-
maya asgari ücret artışları, vergi

teşvikleri, doğalgaz, elektrik fatura
destekleri ve sübvansiyonlarla et-
kiyi sınırlama yoluna gidiyor. Ana-
lizde, "Hükümet bunun
önümüzdeki dönemde, asgari üc-
retin yüksek bir seviyede belirlen-
mesi başta olmak üzere devam
edeceğini belirtiyor. Uzun yıllar
reddedilen emeklilikte yaşa takılan-
lara ilişkin düzenlemeler de gün-
deme alındı" ifadeleri kullanıldı.

Haftaya işaret edildi

Birçok bankacının, "TCMB'nin
faiz indirimlerinin devam etmesi
halinde enflasyon ve TL'deki değer
kaybı nedeniyle ani faiz artışlarına
kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği
endişesini dile getirdiği" aktarıldı.
Analizde, "TCMB ise faiz indirim-
lerine devam yönünde algılanan
bir mesaj verdi, ancak bunun için
yıl sonuna kadar "sınırlı" bir alanın
kaldığını belirtti. TCMB'nin bir
sonraki faiz kararını önümüzdeki
hafta alacağı" belirtildi.

Malala, İngiltere’nin Birming-
ham şehrindeki evinde aile
içinde bir törenle Asser Malik’le

evlendi. Haberi, Twitter hesabında paylaş-
tığı fotoğraflarla duyuran Malala, “Bugün
hayatımda özel bir gün. Ailelerimizle bir-
likte küçük bir seremoni düzenledik. Bize

dualarınızı gönderin. Önümüzdeki yolcu-
lukta beraber yürümek için heyecanlıyız”
ifadelerini kullandı. 15 yaşındayken Tali-
ban’ın kurşunlarının hedefi olan ve başın-
dan vurulan Yousafzai, iyileştikten sonra
dünya çapında kız çocukları ve kadınlar
için yürüttüğü çalışmalarla biliniyor.

Nobel Ödüllü
aktivist evlendi

YABANCI
YATIRIMCI
EKSIKLIgI!

9,74 seviyelerine ulaşan dolar/TL, dün hızlı bir artışla 9,83'ü gördü. Reuters haber ajansı hazırladığı
analizde, 'piyasalarda takip edilen bir diğer konu ise yabancı yatırımcı eksikliği' ifadelerini kullandı

Aşağıda belirtilen işin ihalesi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği'nin 16. maddesine
göre açık ihale usulüyle yapılacaktır.
1. Üniversitenin ;
1.1. İhaleye çıkan birimi :Satınalma Direktörlüğü
1.2. Telefon ve faks numarası :05498121109
1.3. Adresi :Koç üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü 34450 Sarıyer-İstanbul
1.4. İlgili personelinin adı ve 

elektronik posta adresi :Gizem Çağatay Korkusuz
2. İhale konusu malın ;
2.1. Adı :Donanım Alımı
2.2. Varsa kodu, niteliği, miktarı ve türü :Teknik Şartnamede belirtilmiştir
2.3. Teslim edileceği yer :Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü
2.4. Teslim süresi / tarihi :Sipariş geçildikten sonra 13 hafta
3. İhalenin ;
3.1. Numarası :TK-1108
3.2. Usulü :Elektronik açık ihale
3.3. Son başvuru tarih ve saati :18.11.2021 13:30
3.4. İhale tarih ve saati :18.11.2021  14:30
3.5. İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi :Üniversitenin 1. maddede belirtilen adresi
www.ku.edu.tr Ana Sayfasında “İhaleler” 
sekmesinden ulaşılabilir

4. İstenilen belgeler:
4.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname. 
4.2. Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt belgesi 
4.3. Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)
4.4. İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
4.5. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler. (Gerekli açıklama 

İdari Şartnamededir.)
4.6. Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak 

durumda olunmadığına dair belgeler. 
4.7. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler: İsteklinin; (a) Cari oranının (Cari oran = Dönen varlıklar / 

Bir yıldan kısa vadeli borçlar) en az 0,75; (b) Öz kaynak oranının (Öz kaynak oranı = Öz kaynaklar / 
Toplam aktif) en az 0,15; (c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük 
olduğunu gösteren bilançosu, bilanço yayınlama zorunluluğu olan istekliler için yayınlanması 
zorunlu bilanço, bilanço yoksa eşdeğer belgeler. Belgeler ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait 
olmalıdır.

4.8. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen belgeler ile kalite belgeleri.
4.9. İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.
4.10. İş ortaklığı olarak teklif verecekler için: (a) Her bir ortak için, yukarıda ve İdari Şartnamede belirtilen 

belgeler; (b) İdari Şartnamenin ekinde yer verilen yer verilmiş forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
5. İhale dokümanı md. 3.5’te belirtilen internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın 

internet adresinden indirilmesi zorunludur, ancak satın alma zorunluluğu yoktur. 
6. İsteklilerin md. 3.5’te belirtilen adresteki Aktif İhaleler sayfasından Koç Üniversitesi İhale Başvuru 

Platformu’na kayıt olmaları ve teklif dosyalarını son başvuru tarih ve saatine kadar platforma 
yüklemeleri gereklidir.

7. Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür ve aşağıda gösterilen banka 
hesabına ihale numarası belirtilerek yatırılması gereklidir.

8. İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN: 
TR580006701000000057498132

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1487069)

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜYLE 
DONANIM ALIMI İLANI

YABANCI YATIRIMCI
TÜRKİYE'DEN ÇIKIYOR

Reuters, piyasalarda takip edilen bir diğer
konunun ise yabancı yatırımcı eksikliği ol-
duğunu belirtti. Analizde, "Yabancı yatırım-
cılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL
cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine
devam ediyorlar. Bankacıların hesaplama-
sına göre yabancı yatırımcı swap işlemle-
rinde son yedi haftanın toplam çıkışı 6.2
milyar dolara ulaştı. Bankacılar yabancı ya-
tırımcı eksikliğinde TL'nin seyrini görmek
için daha çok lokallerin döviz tevdiat he-
saplarında (DTH) yapacakları işlemlere
daha çok bakıyorlar" denildi

ABD’LİLERE
KANMAYIN!

Ekonomik terörizm

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vati-
kan Dışişleri Bakanı Başpiskopos Paul Richard
Gallagher ile görüşmesinin ardından ortak

basın toplantısı düzenledi. Lavrov, "Kürtler kendilerini
Suriye toplumunun bir parçası olarak hissetmeli. Kürt
temsilcilerle yakın temas halindeyiz. Anayasa Komisyo-
nu'nun faaliyetleri bağlamında yeni siyasi çerçeveler oluş-
turulurken yasal çıkarlarının dikkate alınması için
elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

Tehlikeli oyunlardır

Lavrov konuşmasında, "Kürtlere, Suriye'nin doğusunda
ayrılıkçı eğilimleri besleyen ve Suriye'nin toprak bütünlü-
ğünü hedef alan Amerikalı meslektaşlarımıza kanmama-
larını tavsiye ederim. Bu tip
oyunlar, kötü durumlara
yol açabilecek tehlikeli
oyunlardır. Kürt so-
runu bölgeyi etkisi
altına aldığında,
bunun sadece Su-
riye değil, diğer ül-
keleri de
etkileyebileceğini
akılda tutmak ge-
rekir" ifadelerine
yer verdi.

İşbirliği vurgusu

Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi'nin 2254 sayılı
kararının tüm ülkeler tarafından uygulanmasında ısrarcı
olacağını ifade eden deneyimli diplomata göre, "Bu karar,
Suriye'deki askeri varlığı yasa dışı olan kuvvetleri de kap-
sıyor ve bu karar uyarınca, tüm ülkelerin egemenlik ve
toprak bütünlüğüne herkes tarafından saygı duyulması
gerekiyor." Başpiskopos Gallagher ise açıklamasında, Su-
riye Anayasası'na ilişkin istişarelerin önemini vurguladı.
Gallagher, "Çatışmaya siyasi bir çözüm bulmayı müm-
kün kılacak müzakerelerin başarılı bir şekilde sonuçlan-
ması için tarafların birbirleriyle işbirliği yapmalarını"
umduklarını dile getirdi.

GlasGow'daki Bir-
leşmiş Milletler İklim
Zirvesi'ne, İran Cum-

hurbaşkanı Yardımcısı Ali Sala-
jegheh'in konuşması damga
vurdu. Salajegheh konuşma-
sında, 'ülkelerine yönelik am-
bargo ve ekonomik yaptırımların
ekonomilerini zayıflattığını ve bu
durumun da hava kalitesini iyi-
leştirmek için gerekli olan yeşil
teknolojilere erişimi kısıtladığını'
vurguladı. Salajegheh bunun so-
rumlusu olarak ABD liderliğin-
deki Batılı ülkeleri gösterdi.

Sağlığı hedef alır

Salajegheh konuşmasında, "Eko-
nomik terörizmin ortaya çıkışı
sürdürülebilir kalkınmaya yönelik
yükselen bir tehdittir. Ülkeme da-
yatılan haksız ve zorlayıcı ekono-
mik tedbirler vatandaşlarımızın

esenliğini ve sağlığını hedef al-
maktadır" dedi. Salajegheh, zor-
layıcı tedbirler ve yaptırımların
küresel sürdürülebilir kalkınma
gündemine aykırı olduğunu ve
İran dışında sonuçları olduğunu
vurguladı.

5000 kişi ölüyor

Salajegheh, İran'ın yeşil bir eko-
nomi, düşük karbonlu endüstriler
ve temiz enerji kullanımı konu-
sunda büyük adımlar attığını sa-
vundu; ülkesinin çölleşme, toz ve
kuraklık gibi çevresel tehditleri
yönetme çabalarına da övgüde
bulundu. İran basınına göre Tah-
ran'daki hava kirliliği Covid-
19'dan daha fazla can alıyor.
Ebtekar News geçtiğimiz gün-
lerde başkentte hava kirliliği ne-
deniyle her yıl yaklaşık 5.000
kişinin öldüğünü bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Salajegheh, Glasgow'daki Bir-
leşmiş Milletler iklim zirvesinde yaptığı konuşmada 'küresel ısınma'
sorununu alışılmışın dışında bir yaklaşımla ele aldı. Küresel ısınma-
nın sorumlusu 'ekonomik terörizm' olduğunu vurguladı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov basın
toplantısındaki açıklamasında, "Kürt-
lere, Suriye'nin doğusunda ayrılıkçı
eğilimleri besleyen ve Suriye'nin top-
rak bütünlüğünü hedef alan Amerikalı
meslektaşlarımıza kanmamalarını
tavsiye ederim" ifadelerini kullandı

Sergey Lavrov

Çin’de kar fırtınası
Çin'in kuzeydoğusundaki
Liaoning eyaletinde etkili
olan ve bölgeye 1905'ten bu

yana en fazla kar yağışını getirdiği be-
lirtilen kar fırtınası nedeniyle 1 kişi ha-
yatını kaybetti. Eğitime ara verilmesine
ve demiryolu hizmetlerinin askıya alın-
masına yol açan şiddetli kar fırtınası
nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Çin

medyası, söz konusu ölümün Tongliao
kentinde gerçekleştiğini aktarırken, ha-
yatını kaybeden kişiye ilişkin ayrıntılı
bilgi paylaşılmadı. Yetkililer, kar fırtı-
nası nedeniyle kırmızı uyarı yayınla-
nan ve halka tedbir almaları çağrısında
bulunulan Jilin eyaletinde de otoyol-
larda gece boyunca yaklaşık bin kişi-
nin mahsur kaldığını söyledi.
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Uzm. Dr. Timur Yılmaz’ın kaleme aldığı Dedikoducu Beyin 
raflardaki yerini aldı. Nemesis Kitap etiketiyle yayımlanan eser
beyinle ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt arayan nitelikte
Geçmişten günümüze beynin geli-
şimini, çalışma mantığını anlatan
Dedikoducu Beyin duygulardan,
davranışlardan, beynin odacıkları
ve gerçeklik algısından ve başlan-
gıçtan günümüze beynin gelişimin-
den izler taşıyor. Homo sapiens’ten
günümüze beynin yolculuğunda
çok şey değişti. Çözülen şifreler ve
açığa çıkan sırlarla beynimizi artık
daha iyi tanıdığımıza inanıyoruz.
Her şeye rağmen bilimsel doğru-
larla cevap beklediğimiz sorular
var. İnsan, varoluşundan günü-
müze dek beynin sırlarını çözmeye
çalışıyor. Bilincin ortaya çıkışından
nasıl karar verdiğinize, beyninizi
nasıl daha etkili kullanabileceğiniz-
den hafızanızı nasıl geliştirebilece-
ğinize, bilginin nasıl
kodlandığından zekânın genetik
olup olmadığına kadar merak etti-
ğiniz tüm soruların bilimsel ceva-
bını konunun uzmanından, Dr.
Timur Yılmaz’ın kaleminden okuya-
caksınız. Dedikoducu Beyninizle ta-
nışmaya, okurken hem

öğreneceğiniz hem şaşıracağınız
keyifli bir yolculuğa hazır olun. 

Timur Yılmaz kimdir? 

Uzman Doktor Timur Yılmaz, 1980
yılında Almanya’da doğdu. 1988
yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye
kesin dönüş yaptı. Nöroloji uzman-
lık eğitimini Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Mec-
buri hizmetini nöroloji uzmanı ola-
rak Şanlıurfa’da yaptıktan sonra
Antalya’ya geri döndü. Çeşitli ulu-
sal kanallarda ve TEDx platfor-
munda konuşmalar yaptı. Kamu ve
özel sektör çalışanı öğretmenlere
beyin tabanlı eğitim perspektifin-
den eğitimler verirken, Udemy adlı
çevrimiçi platformdaki eğitimlerine
devam etti. Bir dönem senaristlik
ve oyunculuk da yapan Timur Yıl-
maz kendisine ait YouTube kanalı
için bilgilendirici içerikler hazırla-
maktadır. Online sağlık danışman-
lığı ve eğitmenliği yapmaya devam
etmektedir. İki çocuğuyla birlikte
Antalya’da yaşamaktadır.

DEDiKODUCU BEYiN

KısısEL sus 
EsYAsı

İhale kayıt numarası : 2021/11-0012
1-İdarenin;
a) Adresi : Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi  No:4 34010 Topkapı, İstanbul
b) Telefon ve faks numarası: 0 850 250 8 250
c) Elektronik posta adresi : mdsaihale@kuh.ku.edu.tr   
2-İhale konusu malın;
a) Niteliği, türü ve miktarı : MOBİLYA (OTURMA GRUBU) ALIMI İHALESİ, 2 KALEM
b) Teslim yeri :Koç Üniversitesi Hastanesi
3-İhalenin;
a) Yapılacağı yer : Koç Üniversitesi Hastanesi/1P Büyük Toplantı Odası
b) Tarihi ve saati : 19.11.2021 Saat: 16:00
c) Son teklif verme tarihi : 18.11.2021 Saat:17.00
4- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

Firma tarafından imzalı kaşeli,  Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı
İhale Durum Belgesi (Ticaret odasından alınmalıdır)
Yasaklı olmadığına dair taahhütname
Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
Firma İmza sirküsü 
İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu
Geçici teminat yatırıldığına dair banka dekontu

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına ve numune değerlendirmeye göre belirlenecektir.
6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için  Koç Üniver-
sitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095 5007 52
nolu hesabına 50 TL yatırıldığına ilişkin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yal-
nızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.
7-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Davutpaşa
Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
8-Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür ve aşağıda gösterilen banka hesabına ihale
numarası belirtilerek yatırılması, dekontunun zarf içerisine koyulması gereklidir.İlgili banka hesabı: Koç Üniversitesi
Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095 5007 52.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MOBİLYA 
(OTURMA GRUBU) ALIMI İHALESİ

Çanakkale'nin 
Bozcaada ilçesinde başlatılan
kazı çalışmalarında, Demir
Çağı'ndan kalma mezarlar,
çeşitli seramik grupları ve

kişisel süs eşyaları 
bulundu

DEMIR CAGI’NDAN 

Ç anakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Arkeoloji Bö-

lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Turan Takaoğlu başkanlığında ya-
pılan Bozcaada’nın ilk bilimsel
arkeolojik kazısında, 3 bin yıl ön-
cesine ait bulgular ortaya çıktı.
Kazı çalışmalarının ilk sezonu;
Bozcaada’nın Demir Çağı yerel
kültürel kimliğini ve komşu kül-
türlerle bağlantılarını anlamaya
yönelik olarak nekropolis ala-
nında gerçekleştirildi. Ekim ayı
boyunca yapılan kazı çalışmala-

rında Demir Çağı’ndan kalma
mezarlara, çeşitli seramik grupla-
rına ve kişisel süs eşyalarına ula-
şıldı.

Güçlü geleneğine sahip

Kazı Başkanı Prof. Dr. Takaoğlu,
“Yapılan arkeolojik kazılar, Demir
Çağı sırasında adada seçkin bir
yerel toplumsal sınıfın var olduğu
ve bölgede kuzeydoğu Ege kültü-
rünün bir parçası olarak güçlü bir
yerel seramik geleneğine sahip ol-
duğu konularında yeni bulgular
ortaya koymuştur” dedi.

Ant Yapı’dan alışveriş merkezi
Uluslararası alanda en çok iş yapan 100 müteahhitten biri olan Ant Yapı,
Rusya’nın başkenti Moskova’nın tarihi merkezlerinden Paveletskaya
Meydanı'nda alışveriş merkezi inşaatı gerçekleştiriyor

Yurt içinde ve yurt dı-
şında birçok önemli
projeye imza atan, Tür-

kiye’nin önde gelen müteahhitlik
şirketlerinden Ant Yapı, Rusya’nın
başkenti Moskova’nın tarihi mer-
kezlerinden Paveletskaya Mey-
danı’nda yeni bir projeyi hayata
geçiriyor. Yer altı alışveriş merkezi
olarak tasarlanan proje sayesinde
Paveletskaya Tren Garı, Pavelets-
kaya metro istasyonu ve Sodovoe
Koltso güzergahı üzerindeki yolcu
durakları da doğrudan birbirine
bağlanıyor. Hem bölgenin tarihi
dokusunu hem de iklim koşullarını
gözeterek toplam 73.000 metrekare
alana inşa edilen alışveriş merkezi,
190 mağazadan oluşan alışveriş
çarşısının yanı sıra farklı ülke mut-
faklarını içeren bir gastronomik
alana da sahip. Bu sayede Pavelets-
kaya Plaza ziyaretçilerine, kültürel
bir mozaik de sunmayı amaçlıyor.

Işığı doğal alıyor

Yer altı alışveriş merkezi olarak
planlanan Paveletskaya Plaza’nın
en önemli özelliklerinden bir tanesi
de ışık galerileriyle açık ve kapalı
alanların doğal şekilde aydınlatıl-
ması. Bu sayede zeminin altında
yer alan mağaza katları doğal ışığı
doğrudan alarak ziyaretçilerin gök-
yüzünü görmesine de olanak sağla-

nıyor. Alışveriş merkezinde şehir
parkı alanı, şehir etkinlikleri, festi-
valler ve konserler için belirlenen
mekânların yanı sıra toplam alanın
yaklaşık dörtte biri de restoran, kafe
ve fast food markalarına ayrıldı.
Paveletskaya Plaza’nın yer aldığı
meydan, müzikli fıskiye, dinlenme
alanı, ışıklı salıncaklar ve banklar ile
dekore edilirken, yaklaşık 350 iğne
yapraklı ve yaprak döken ağaç diki-
lerek 18.000 çalı ve çiçek ile süs-
lendi. Paveletskaya Plaza’nın 2022
yılının başında misafirlerini ağırla-
ması hedefleniyor.

Yapmaya devam edeceğiz 

Paveletskaya Plaza’nın Mosko-
va’nın en büyük yeraltı alışveriş
merkezlerinden biri olduğunu belir-
ten Ant Yapı Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Okay, “Ağustos
2019’da yapımına başladığımız ve
110 milyon Euro bedel ile hayata
geçmesi planladığımız Paveletskaya
Plaza’yı taahhüt ettiğimiz gibi
2022’nin ilk aylarında misafirlerin
kullanımına açacağız. Metro ve
diğer ulaşım ağlarını birbirine bağ-
layan bir noktada olan alışveriş
merkezi araç trafiği hariç günlük
140 bin tren istasyonu yolcusunun
geçiş güzergahında konumlanıyor.
300 araç kapasiteli kapalı otoparkı
ile ziyaretçilerine rahat alışveriş ola-

nağı sağlayan Paveletskaya Pla-
za’nın bölgeye dinamizm kataca-
ğına inanıyoruz” dedi.

Önemli projeye imza attık 

Rusya’nın Ant Yapı için çok önemli
bir pazar olduğunu vurgulayan
Mehmet Okay “Bundan 28 yıl
önce ilk yurtdışı operasyonumuz
Rusya ile başladı. Bugün geldiği-
miz noktada ise Rusya’nın çeşitli
şehirlerinde ve özellikle Mosko-
va’da pek çok ilk ve önemli projeye
imza attık. Avrupa’nın en yüksek
binası unvanını alan OKO Towers,
Soçi Olimpiyat Köyü ve Domode-
dovo Havaalanı Terminal 2 binası,
Tolmaçevo Havaalanı, IQ Quarter
Moskova City Terminal Binası,
Bvlgari Otel, Capital Towers
Mirny Havaalanı’nı projelerimizi
bunlardan sadece birkaç tanesi.
Ant Yapı olarak kurulduğumuz
günden 30’uncu yılımızı kutladığı-
mız 2021 yılına kadar yurt içi ve
yurt dışında nitelikli işler gerçekleş-
tirdik. Bugüne kadar faaliyet gös-
terdiğimiz ülkelerde toplamda 10
milyon metrekarelik projeyi hayata
geçirdik. Önümüzdeki dönemde
Rusya başta olmak üzere yurt
içinde ve faaliyet gösterdiğimiz
diğer ülkelerde nitelikli işler yap-
maya devam edeceğiz” diye 
konuştu. 

Rüyadan
dünyalar
Mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin ve 32 öğrencisinin
eserlerinden oluşan ‘Rüyadan Dünyalar’ adlı mozaik
sergisi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde açıldı.
Ezengin “32 öğrencimle birlikte mozaik sanatı adına
geçmişten geleceğe köprü olmaktan mutluluk 
duyuyoruz” diye konuştu

Binlerce yıldan beri saraylara, mabetlere ve
daha birçok önemli yapıya görkem, sıcaklık,
özgün bir üslup kazandıran mozaiğin ana mal-

zemesi; taş, toprak ve camdır. Topraktan gelen ve belli bir
ahenk içinde yan yana dizilerek ve hünerli ellerde ateşle dans
ederek yeni formlar kazanan mozaikler, ilk günkü kadar
canlı ve kalıcı bir malzeme olması nedeniyle her daim büyük
ilgi görür. Mozaikler; resmin aksine zamanın yıpratıcı, yok
edici etkisine yenik düşmez, solmaz, bozulmaz...

Siyasetçiler katıldı

Mozaik sanatını icra eden sanatçılar arasında bulunan
Meyçem Ezengin ve 32 öğrencisinin
eserlerinden oluşan 'Rüyadan Dünyalar'
mozaik sergisi, Bağlarbaşı Kongre ve
Kültür Merkezi'nde açıldı. Davete Rey-
han Kalyoncu, AK Parti İstanbul Mil-
letvekili Emine Sare Aydın, İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur
Yerlikaya, Üsküdar Kaymakamı Murat
Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye
Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra çok
sayıda sanatsever katıldı.

Geleceğe köprü

Sanatçı sergisiyle ilgili “ Burada 32 öğ-
rencimle mozaik sanatı adına geçmişten
geleceğe köprü olmaktan mutluluk du-
yarız" diye konuştu. Meyçem Ezengin
ve Atölye Grubu'nun çalışmaları, 28
Kasım'a kadar Bağlarbaşı Kongre ve
Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilir.
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Spor Toto Süper Lig'in namağlup lideri
Trabzonspor'un taraftarı, takımlarının sezon
sonunda mutlu sona ulaşacağına inanıyor.
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda
karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 yenerek, 30 puanla
zirvedeki yerini koruyan ve en yakın takipçi-
sine 7 puan fark atan Trabzonspor, bordo-
mavili taraftarların şampiyonluk umutlarını
erken artırdı. Teknik Direktör Abdullah Avcı
yönetiminde bu sezon oynadığı maçlarda
henüz mağlubiyetle tanışmayan Karadeniz
temsilcisinin, şampiyonluk adaylarından
Galatasaray'a 9, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye
de 10'ar puan fark atması Trabzon'da 7'den
70'ye herkesi mutlu etti. Trabzonspor'un
Süper Lig'deki başarılı performansından
fazlasıyla memnun olan bordo-mavili taraf-
tarlar, sezon sonunda takımlarının şampi-
yon olacağına yürekten inanıyor.
Bütün şehir kenetlenmiş durumda
Kent meydanında ayakkabı boyacılığı yapan
Şenol Karaman, yaptığı açıklamada, şampi-
yonluğa gönülden inandıklarını belirterek,
"Kesinlikle, 'bu sene, o sene' diyoruz. Bütün
şehir kenetlenmiş durumda." dedi. Teknik di-
rektör Abdullah Avcı'nın çok güzel bir takım
kurduğunu, ikinci yarı yapılacak transferlerle
takımın daha da güçleneceğine inandığını
dile getiren Karaman, "Takım kenetlenmiş
durumda. Bakasetas bile 30 yıldır Trabzon-
luymuş gibi top oynuyor. Ben 45 yaşında-
yım, şampiyonluk gördüysem de hayal
meyal hatırlıyorum. Çok küçüktüm. Bu sene
inşallah Trabzonspor şampiyon olacak.
Bütün hüznümüz de mutluluğumuz da her
şeyimiz Trabzonspor." diye konuştu. Kara-
man, "Yatıyoruz Trabzonspor, kalkıyoruz
Trabzonspor. Her yeri Trabzonspor forması
atkısıyla süsledim. İnanıyoruz. Bu sene şam-
piyon olacağız diye düşünüyorum." ifadele-
rini kullandı. Pastane çalışanı Zeki Korkmaz
da en son, kendisinin doğduğu yıl Trabzons-
por'un şampiyon olduğunu, bu sene mutlu
sona ulaşacaklarını aktararak, "Bir problem
yaşamazsak inşallah bu sene, o sene olacak.
Bazen eskilere takılıyoruz ama onlara takıl-
mazsak, birlik ve beraberlik içinde bu sene
ipi göğüsleyeceğiz. Trabzonspor anlatılmaz,
yaşanır. Kalp atışı, aşk gibidir. Aşık oldu-
ğunda insan nasıl heyecanlanırsa Trabzons-
por bizde de öyledir." diye konuştu.

Bu sene şampiyon olacağız

Balıkçı Gökmen Aydın ise Trabzonspor'un
her alanda iyi yolda olduğuna dikkati çeke-
rek, şunları kaydetti: "Futbolcu kardeşlerimi-
zin de inşallah bu sene şampiyonluğu bize
yaşatmalarını istiyoruz. Allah'ın izniyle bu
sene şampiyon olacağız. Trabzonspor kaza-
nınca mutlu oluyoruz. Trabzonspor demek
benim sevdam demektir. Gurur duyuyorum
takımımla. Trabzonspor kazanınca daha
zevkli çalışıyoruz, onlar yenerse bize huzur
veriyor, yenilince herkes üzülüyor."

7'den 70'ye yüzümüz gülecek

Bordo-mavili takımın eski futbolcularından
Ünsal Karaçomak ise şampiyonluğu çok öz-
lediklerini, bu sene şampiyonluk hasretine son
vereceklerine inandığını söyledi. Karaçomak,
20-25 senedir şampiyonluğa hasret oldukla-
rını belirterek, şöyle devam etti: "25 yaşındaki
bir adam şampiyonluk göremedi. İnşallah bu
sene şampiyonluğu tadacaklar. Temennimiz
odur. Faroz Mahallesi bu konuda Trabzon'un
başını çeker. Çok özledik şampiyonluğu. Yö-
neticisiyle, hocasıyla, taraftarıyla bir bütün
olacağız. Bu yasaklar da kalkacak inşallah,
daha iyi olacak. Stadımız dolunca seyircimiz
itici bir güç. Bununla beraber inşallah şampi-
yonluğu kucaklayacağız bu sene. Benim şüp-
hem yok. Allah'ın izniyle topçularımız
sakatlanmasın, özlediğimiz hasrete kavuşaca-
ğız. 7'den 70'ye yüzümüz gülecek."

Trabzon
şampiyonluğa inandı

Galatasaray'da oynadığı dönemde de sürekli sakatlık-
lar yüzünden gerçek performansından uzak kalan ve
sonrasında Rayo Vallecano'da oynadığı 7 maçta 5 gol
atarak gözleri tekrar üzerine çeken Kolombiyalı 35
yaşındaki Radamel Falcao'nun sakatlık kabusu İspan-
ya'da da başladı. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga)
13. haftasında Real Madrid, dün sahasında Rayo Val-
lecano'yu 2-1 mağlup ettiği maçta ikinci yarı oyuna
girdikten 7 dakika sonra gol atan ve hemen sonra-
sında sakatlanarak oyundan çıkan Falcao hakkında
kulüpten yazılı açıklama yapıldı. Rayo Vallecano sağ-

lık personeli, Falcao'nun sağ uyluk kasında yırtık ya-
şadığını bildirerek tahmini 3 ila 4 hafta sahalardan
uzak kalacağını açıkladı. Real Madrid'e karşı dün oy-
nadıkları maçta Rayo Vallecano'da yedek başlayan ve
69. dakikada oyuna giren Falcao, takımı 2-0 yenik du-
rumdayken 76. dakikada rakip ağları havalandırarak
farkı 1'e indirmişti. Falcao, 80. dakikada sakatlanarak
oyundan çıkmıştı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra
geldiği Rayo Vallecano'da oynadığı 7 maçta 5 gol
atan Falcao, hafta içinde kas ağrıları sorunu yaşamış
ve bu yüzden Real Madrid maçında yedek başlamıştı.

Falcao bildiğiniz gibi!
Rayo Vallecano sağlık personeli, Falcao'nun sağ uyluk kasında yırtık yaşadığını
bildirerek tahmini 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı

M illi kaleciler, ay-yıldızlı ekibin TFF Hasan
Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim
Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde

basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sinan
Bolat, çok önemli iki maça çıkacaklarını belirterek,
"Öncelikle Cebelitarık maçına odaklanmak istiyoruz.
Konsantrasyonumuz o maça yönelik. Oradan 3
puan alıp, güzel bir moralle Karadağ maçına çık-
mak istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Sinan, sakatlığı
nedeniyle milli takım kadrosunda yer almayan Altay
Bayındır'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, "İnşallah
en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Şu anda iki genç
kardeşimizin arasında ağabey konumundayım. Ben
de kardeşlerime elimden gelen katkı ve tecrübemi ak-
tarmaya çalışıyorum. Tabii kaleci antrenörümüz ön-
derliğinde. Performansları ortada. İnşallah onlar da
en kısa zamanda Avrupa’ya gider ve ülkemizi orada
en iyi şekilde temsil ederler. Hamit ağabeyimiz ve
yeni hocamızın gelmesiyle yeni bir hava ve enerji
oluştu. İnşallah hocamız da istediği taktikleri bize
gösterip, en kısa zamanda istediğimiz sonuçları alıp,
en kısa dönemde istediğimiz yere gelmek istiyoruz."
şeklinde konuştu. Milli kalecilerin Avrupa kupala-
rında gösterdiği performansla kendilerini kanıtladı-
ğını aktaran deneyimli kaleci, "Kendi açımdan
Avrupa’ya ayrı bir önem veriyorum. Avrupa'da oy-
namak ve Türkiye'yi temsil etmek benim için de bir
gurur. Türkiye’den böyle yetenekleri kaleciler çıkması
önemli. İnşallah bunların devamı gelecektir. Kardeş-
lerimiz de kısa zamanda Avrupa’ya transfer olup,
Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerdir inşallah."
değerlendirmesinde bulundu.

Şansımızı zorlamak istiyoruz

Uğurcan Çakır da iki maçı da kazanmak istediklerini
söyleyerek şöyle konuştu: "Ersin'e hayırlı olsun, yete-
neğiyle ve hak ettiği için burada. Altay'a da geçmiş
olsun diyorum. Bizim için Cebelitarık maçı çok
önemli. Şansımızı son ana kadar zorlamak istiyoruz.
Öncelikle Cebelitarık maçını kazanmak istiyoruz.
Ben biraz moralli geldim ama burası milli takım.
Milli takım için birlikte savaşacağız. İnşallah iki mü-
sabakadan da en iyi şekilde ayrılacağız. Hoca taktiğe
karar verecek, kim oynarsa elinden geleni yapmaya
çalışacak. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. En iyi
şekilde hazırlanarak galip gelmek istiyoruz. Kim oy-
narsa oynasın elinden geleni yapacaktır." şeklinde
konuştu. Milli takımın kaleci antrenörü Michael
Rechner ile uyum içinde çalıştıklarını söyleyen Uğur-
can, "Almanya'dan geldi. Oranın eğitimini almış bir
isim. Çok iyi bir uyum yakaladık, iyi çalışıyoruz. İn-
şallah performansımızı maçlara da yansıtırız." ifade-
lerini kullandı. Dünya Kupası'na katılma şanslarını
sonuna kadar zorlamak istediklerinin altını çizen
Uğurcan Çakır, "Norveç, Hollanda ile zor bir müca-
dele oynayacak. O maçta istediğimiz gibi sonuçla-
nırsa Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. İki takım
için zor müsabaka, önce biz kazanmalıyız" dedi.

A Milli Futbol Takımının kalecileri Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu ve Sinan Bolat, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynanacak maçlara iyi hazırlanıp kazanmak istediklerini söyledi

Burada olduğum için çok mutluyumBurada olduğum için çok mutluyumBurada olduğum için çok mutluyumBurada olduğum için çok mutluyumBurada olduğum için çok mutluyumBurada olduğum için çok mutluyum

Milli kaleciler
kendinden eMin

A Milli Takım aday kadrosuna ilk
kez seçilen Ersin Destanoğlu, büyük
bir gurur ve mutluluk yaşadığını be-
lirterek şu ifadeleri kullandı: "Çok
mutlu oldum. Seçilmeyi bekliyordum.
Kadroya dahil edildiğimi arkadaşla-
rımdan öğrendim. Kulübümde her
maç en iyi performansı göstermeye
çalışıyordum. Arkadaşlarımdan
duydum, sonrasında da ailemle pay-
laştım. Burada olmak tarif edilemez
bir duygu. Burası en üst seviye. Bu-
rada olduğum için çok mutluyum.
Önce Beşiktaş'ta sonra da A Milli Ta-
kım'da forma giymek hem zihinsel

hem de fiziksel çalışmanın sonucu.
Bunlara önem veriyoruz. Ben de çok
çalışıyorum. Her açıdan kendimi ge-
liştiriyorum. Zorlu, stresli maçlar oy-
nuyoruz. Bunun altından
kalkabilecek kapasitede olduğumu
biliyordum. Bu sayede de şu an A
Milli Takım'dayım." Milli takıma
davet edildiğinin ilk haberini Rıdvan
Yılmaz ile paylaştığını söyleyen Ersin,
"Ona da söyledim, çok mutlu oldu.
Burada da beraberiz. Burada tüm
ağabeylerim sıcakkanlı davrandılar.
Teknik ekip olsun, ağabeylerim olsun
güzel bir ortam var. Rıdvan ile aynı

şekilde tesislerde de burada da bera-
beriz." ifadelerini kullandı. Futbolda
kalecilerin daha önemli hale geldiği-
nin altını çizen Ersin, "Artık daha çok
oyun içinde oluyorsunuz. Ayak oyun-
ları olsun, defansın arkasına atılan
toplar olsun hep oyunun içindeyiz.
Kalecinin önemi arttığı için de an-
trenmanlar ve analizler farklı oluyor.
Bu da kalecilerin gelişimine yansıdı.
Türkiye'de birçok mevkide önem gös-
terildiğinde iyi oyuncular çıkabiliyor.
Şu an kaleci konusunda çok rahatız.
Birçok kaleci var. Bu bizim için mut-
luluk verici bir şey." şeklinde konuştu.

Berat’tan mutlusu yok
Özdemir,Trabzonspor dergisinde yayınlanan
röportajında, futbol kariyerinin en unutulmaz
gününü "A Milli takıma davet aldığım gün çok
heyecanlanmıştım." ifadeleri ile anlattı. Futbol-
cunun kendinden sonraki gençlere örnek ol-
ması için profesyonelce yaşaması gerektiğini
vurgulayan Özdemir, Trabzonspor'un kendisi
için doğru tercih olduğunun altını çizdi. Özde-
mir, futbol hayatında 2017 yılında Hacette-
pe'de oynadığı dönemde Bucaspor'a attığı
golü unutamadığını dile getirdi. Bir daha dün-
yaya gelse pilot olmak istediğini anlatan Özde-
mir, uğurlu numarasının 5 olduğunu ve
Ronaldinho ile aynı takımda oynamak istedi-
ğini kaydetti. Profesyonel futbolculuğun en zor

tarafının mental olarak dirençli olmak gerekti-
ğine dikkati çeken Özdemir, hayatı boyunca al-
dığı en iyi tavsiyenin eski antrenörünün, "tek
rakibin sensin" sözleri olduğunu vurguladı.
Özdemir, futbolcu olmasını annesinin çok iste-
diğini ve ailesinin aldığı ilk kramponun, şim-
diye kadar aldığı en güzel hediye olduğunu
belirterek, anne ve babasını kahraman olarak
gördüğüne dikkati çekti. Futboldan sonra en
sevdiği sporun basketbol olduğuna işaret eden
Özdemir, en iyi futbolcunun Cristiano Ro-
naldo ve en iyi kalecinin ise Dida olduğunu
dile getirdi. Özdemir, kariyerinde en büyük kat-
kıyı altyapı antrenörleri Avni Okumuş ve Tun-
cay Marancı'nın sağladığının altını çizdi.

Konsol oyunlarını seviyorum

Geçen sezon oynadıkları Göztepe maçına
çok üzüldüğünü belirten Özdemir, "Hem kır-
mızı kart görmüştüm hem de maç 1-1 bit-
mişti. Bu maç en çok üzüldüğüm maçlardan
biridir." değerlendirmesinde bulundu. Berat
Özdemir, boş zamanlarında konsol oyunları
oynadığını ve köpeğiyle vakit geçirdiğini ak-
tardı. Özdemir, gördüğü en çalışkan oyuncu-
nun Marek Hamsik, en yetenekli oyuncunun
Serdarcan Eralp, en şakacı oyuncunun Rah-
metullah Berişbek, en iyi şarkı söyleyen fut-
bolcunun Siopis ve en doğrucu futbolcunun
da Nobre olduğunu sözlerine ekledi.

Trabzonsporlu futbolcu Berat Özdemir, A Milli Takım'a davet aldığı gün çok heyecanlandığını belirtti

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 
oynadığı maçlarda yenilgi yüzü
görmeyen Trabzonspor'un şam-
piyonluk adaylarından Galata-
saray'a 9, Beşiktaş ve
Fenerbahçe'ye de 10'ar puan
fark atması Trabzon'da 
7'den 70'ye herkesi mutlu etti



5-7 Kasım 2021 tarihinde WOW otelde düzenlenen 11. World Shotokan Karate Şampiyona-
sı’nda Esenyurt’ta hizmet veren Kamil Üci Gençlik ve Spor Kulübü dünya birincisi oldu

S por Toto Süper Lig'in 30'uncu haf-
tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

TAV Antalyaspor'un 13 maçlk yenilmezlik 
serisi sona ererken, teknik direktör Ersun 
Yanal da 2021 ylndaki ilk yenilgisini ya-
şad. Akdeniz temsilcisi 2021 ylnda teknik 
direktör Yanal gözetiminde çktğ 14 
maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 
1 yenilgi elde edip, 19 puan toplad. 

13 maçlk seri bitti 

Krmz beyazl takm 2020 ylnn son 
günlerinde sahasnda 6-0 kaybettiği Ata-
kaş Hatayspor maçnn ardndan oyna-
dğ 14 maçta 3 galibiyetin yan sra 10 
beraberlik alrken, 30'uncu haftada bir 
başka Antalya ekibi olan Aytemiz Alan-

yaspor'a deplasmanda 4-0 kaybetti. Akde-
niz ekibi 2021 ylnda Fatih Karagümrük, 
Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarn kaza-
nrken, Galatasaray, Trabzonspor, İH 
Konyaspor, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, 
BTC Türk Yeni Malatyaspor, Gaziantep 
FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve 
Kasmpaşa ile de berabere kald. Antal-
yaspor'un, ligde devam eden 13 maçlk 
yenilmezlik serisi ise bu hafta 4-0 kaybedi-
len Aytemiz Alanyaspor maçnda son 
buldu. 

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

Ligin 9'uncu haftasnda Fraport TAV An-
talyaspor'un başna geçen ve yakaladğ 
istikrarl performansla takmn üst sra-
lara taşayan Ersun Yanal, Alanyaspor 

maçnda bu sezonki 4'üncü yenilgisini 
elde etti. Tecrübeli teknik direktör Antal-
yaspor ile bu sezon Türkiye Kupas maç-
lar da dahil olmak üzere toplam 25 maça 
çkt. 21 lig maçnda 5 galibiyet, 12 bera-
berlik ve 4 yenilgi alan Yanal, Türkiye  
Kupas'nda oynanan 4 maçn tamamn 
kazanarak takmn yar finale çkartma 
başars yakalad. Teknik direktör Ersun 
Yanal, Süper Lig'de çalştrdğ hiçbir ta-
kmla Aytemiz Alanyaspor'a karş galip 
gelmeyi başaramad. 59 yaşndaki Yanal, 
9 kez rakip olarak karşlaştğ Aytemiz 
Alanyaspor'a karş 2 beraberlik ve 7 ye-
nilgi elde ederken hiçbir maçta galip gele-
medi. Yanal'n Süper Lig'de bulunan 
Atakaş Hatayspor'a karş da galibiyeti 
bulunmuyor.

SÜPER Lig'in 30. haftasnda son 
haftalarn formda iki takm Ankara-
gücü ile Göztepe Eryaman Sta-

d'nda karşlaşt. Hikmen Karaman ile iyi bir 
çkş yakalayan Ankaragücü, bu maç da kaza-
narak alt sralardan kurtuluş mücadelesini 
devam ettirmek istiyor. Son 5 haftada 4 galibi-
yet 1 beraberlik alarak iyi bir seri yakalayan 
Göztepe de üst sralara trmanmann peşinde...  

İlk yar 1-0 

Maçn ilk yarsna ev sahibi Ankaragücü etkili 
başlad. 14. dakikada sol kanattan ceza saha-
snn ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze’nin 
sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu 
kornere tokatlad. Ankaragücü, Borven'in at-
tğ golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta Endri Çe-
kici topla rakiplerinden syrldktan sonra ceza 
sahasna ortasn gönderdi. Börven rakibinin 
önüne geçerek kafa vuruşunu yapt ve takmn 
1-0 öne geçirdi. 37. dakikada MKE Ankara-
gücü kontra atağnda Geraldo topun yönünü 
sağdan sol kanada çevirerek pasn Lobjanid-
ze’ye aktard. Bu oyuncunun ceza sahasna 
girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can 
Eğribayat’n üzerine gitti. İlk yar bu skorla 
sona erdi. 

Net skor 

Maçn 61. dakikasnda Ankaragücü Börven'in 
attğ golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarda 
oyuna giren Paintsil, topla birlikte ceza saha-
sna yaklaşt. Sağ kanattan bindirme yapan 
Kitsio tek pasla Börven'e gönderdi. Börven 
penalt noktasnn hemen ilerisinden şutunu 
att ve topu filelerle buluşturdu. 
 Ankaragücü bu golden 2 dakika sonra, dakika 
63'te fark 3'e çkard. Ceza sahasnn sağ çiz-
gisinde Kitsiou, dşardaki arkadaş Endri Çe-
kici'ye yerden pasn gönderdi. Endri, gelişine 
çok sert bir şut çekti ve topu ağlara gönderdi: 
3-0. MKE Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek 
bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde 
etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan  
yenilgiyle ayrld. 

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

LİGDE attğ 18 golle bir 
anda dikkatleri üzerine 
çeken ve şimdiden transfe-

rin gözdesi haline gelen Boupendza 
konusunda da ilginç gelişme var. 
Hatayspor cephesinden geçtiğimiz 
haftalarda yaplan ‘Boupendza’y 
Türkiye’de kalacaksa Fenerbahçe’nin 
almasn isteriz’ açklamasndan 
sonra bu transferin gündemde ol-
duğu her platformda konuşulmaya 
başlamş, taraftarlar önümüzdeki 
yln kadrosunda Boupendza’y şim-
diden görmeye başlamşt. Özellikle 
önümüzdeki Milli maç arasnda Ha-
tayspor’un yeni stadnn açlşna Fe-
nerbahçe’nin katlmas ve açlş 
maçn Hatayspor Fenerbahçe’nin 
oynayacak olmas da bu transferin 
bitmesinin bir delili olarak görülm-
üştü. 

Önemli bir golcü 

Ancak görüşünü aldğmz Fener-
bahçeli bir yetkili “Buopendza ligi-
mize renk katan önemli bir golcü. 
Ancak biz Fenerbahçe olarak bu 
oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz. 
Ayrca telaffuz edilen 8-10 milyon 

Euro gibi bir rakamlar hiçbir futbol-
cuya vermeyi düşünmeyen bir yap-
mz var. Bu nedenle milli arada 
oynanacak stat açlş maçnn fut-
bolcu transferiyle hiçbir alakas bu-
lunmamaktadr. Hatay’a iki kulüp 
arasndaki iyi ilişkilerin ve dostluğun 
pekişmesinden başka bir gidiş ama-
cmz yok" dedi.  

Hatayspor açklamşt 

Hatayspor Basn Sözcüsü Rahmi 
Vard, Fenerbahçe'nin ilgisini net bir 
şekilde doğrulamş ve ''Açkças 
oyuncumuzun Türkiye’de kalp, Tür-
kiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii 
ki burada kalmasn isteriz. Fener-
bahçe’nin almasn isteriz. Galatasa-
ray da alabilir. Ama futbolcumuzun 
aklnda böyle bir şey yok. Açk söylü-
yorum Hatayspor’da başarl olduk-
tan sonra yurt dşna gitmek 
istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdşn-
dan 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi 
takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan 
bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. 
Türkiye’den de Fenerbahçe açk açk 
oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir 
teklif yapt.'' sözlerini kullanmşt.

Boupendza ile ilgilenmiyoruz
Süper Lig'de Hatayspor formas ile frtna gibi esen Boupendza’nn ad Fenerbahçe 
ile anlrken sar lacivertli yetkililerinden “ilgilenmiyoruz” mesaj geldi

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yllk kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlk yenilmezlik  
serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takm, 2021 ylndaki ilk yenilgisini bir 
başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşsnda ald. Krmz beyazl takm, Yanal  
yönetiminde ligde çktğ 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

toplayan Uğurcan Çakr, Avru-
pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
leniyor. Son dönemde ise en ciddi 
takip İtalyan devi Juventus tara-
fndan başlatld. Juve’nin scout 
ekibi, yeni ve gelecek vaat eden bir 
kaleci arayşnda olduğu için 24 
yaşndaki Uğurcan’ listeye dahil 
etti. Sene başndan beri sürekli 
performansn artran Uğurcan, 
Juve yetkilileri tarafndan beğenili-
yor. Serie A ekibinin mevcut kad-
rosunda efsane eldiven Gianluigi 
Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve 
artk veda zamannn yaklaşmas, 
30 yaşn aşan Wojciech 
Szczesny’ye alternatif aranmas 
nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda 
liste başna çkt. 

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

Süper Lig'in 30. haftasnda Hikmet Ka-
raman'la birlikte çkşa geçen Ankara-
gücü, sahasnda son haftalarn forma 

takm Göztepe'yi 3-0 gibi net bir 
skorla mağlup ederek alt sralardan 
kurtulma adna önemli bir galibiyet 

daha elde etti. Sar lacivertliler, Hikmet 
Karaman yönetiminde çktğ 3. ma-

çnda 3. galibiyeti elde etti.

KAZAN Kremlin Cup'n finalinde 
Rus Zakharov'u yenen milli tenisçi-
miz Yank Erel profesyonel kariye-

rinin ilk ITF tekler şampiyonluğunu elde etti. 
Rusya'da sert zeminde düzenlenen toplamda 
15 bin dolar ödüllü ITF turnuvas Kazan 
Kremlin Cup'ta srasyla Moldoval, Rus, 
Özbek ve yar finalde de Rus rakibini yenen 
Yank Erel, finalde 1 numaral seri baş Alexey 
Zakharov'un rakibi oldu. 20 yaşndaki temsil-
cimiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden 
Alexey Zakharov karşsnda 6-3, 3-0 öndeyken 
rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa 
ulaşt. Kariyerinin ilk profesyonel tekler zafe-
rini Rusya'da kazanan Yank Erel yaptğ açk-
lamada, "Umarm devam gelecek. Günün 
anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu, 
canla başla pandemi ile savaşan sağlk çal-
şanlarmza armağan ediyorum. 14 Mart Tp 
Bayram kutlu olsun" dedi. DHA 

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu

15SPOR 15 MART 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

FRAPORT TAV Antalyaspor'un de-
neyimli teknik direktörü, kariyeri 
boyuncu 612 maçta görev ald. 
Yanal, bu maçlarda 273 galibiyet, 
153 beraberlik ve 186 yenilgi elde 
etti. Süper Lig'de ise 502 maçta tek-
nik adam olarak görev yapan teknik 
adam 213 galibiyet, 133 beraberlik 
ve 156 yenilgi ald. Ersun Yanal, 
Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rza 
Çalmbay, Ylmaz Vural ve Aykut 
Kocaman ile birlikte Süper Lig'de 
500 maçta görev yapan 6 teknik di-
rektörden biri konumunda. Yanal, 
Denizlispor, MKE Ankaragücü, 
Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
hirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe 
ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
km çalştrrken, A Milli Takmn 
başnda da yer ald. Deneyimli tek-
nik direktörün kariyerinde Fener-
bahçe ile de 1 Süper Lig 
şampiyonluğu bulunuyor. DHA 

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
S por Toto Süper Lig'in 30'uncu haf-

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

TAV Antalyaspor'un 13 maçlk yenilmezlik 
serisi sona ererken, teknik direktör Ersun 
Yanal da 2021 ylndaki ilk yenilgisini ya-
şad. Akdeniz temsilcisi 2021 ylnda teknik 
direktör Yanal gözetiminde çktğ 14 
maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 
1 yenilgi elde edip, 19 puan toplad. 

13 maçlk seri bitti 

Krmz beyazl takm 2020 ylnn son 
günlerinde sahasnda 6-0 kaybettiği Ata-
kaş Hatayspor maçnn ardndan oyna-
dğ 14 maçta 3 galibiyetin yan sra 10 
beraberlik alrken, 30'uncu haftada bir 
başka Antalya ekibi olan Aytemiz Alan-

yaspor'a deplasmanda 4-0 kaybetti. Akde-
niz ekibi 2021 ylnda Fatih Karagümrük, 
Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarn kaza-
nrken, Galatasaray, Trabzonspor, İH 
Konyaspor, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, 
BTC Türk Yeni Malatyaspor, Gaziantep 
FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve 
Kasmpaşa ile de berabere kald. Antal-
yaspor'un, ligde devam eden 13 maçlk 
yenilmezlik serisi ise bu hafta 4-0 kaybedi-
len Aytemiz Alanyaspor maçnda son 
buldu. 

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

Ligin 9'uncu haftasnda Fraport TAV An-
talyaspor'un başna geçen ve yakaladğ 
istikrarl performansla takmn üst sra-
lara taşayan Ersun Yanal, Alanyaspor 

maçnda bu sezonki 4'üncü yenilgisini 
elde etti. Tecrübeli teknik direktör Antal-
yaspor ile bu sezon Türkiye Kupas maç-
lar da dahil olmak üzere toplam 25 maça 
çkt. 21 lig maçnda 5 galibiyet, 12 bera-
berlik ve 4 yenilgi alan Yanal, Türkiye  
Kupas'nda oynanan 4 maçn tamamn 
kazanarak takmn yar finale çkartma 
başars yakalad. Teknik direktör Ersun 
Yanal, Süper Lig'de çalştrdğ hiçbir ta-
kmla Aytemiz Alanyaspor'a karş galip 
gelmeyi başaramad. 59 yaşndaki Yanal, 
9 kez rakip olarak karşlaştğ Aytemiz 
Alanyaspor'a karş 2 beraberlik ve 7 ye-
nilgi elde ederken hiçbir maçta galip gele-
medi. Yanal'n Süper Lig'de bulunan 
Atakaş Hatayspor'a karş da galibiyeti 
bulunmuyor.

SÜPER Lig'in 30. haftasnda son 
haftalarn formda iki takm Ankara-
gücü ile Göztepe Eryaman Sta-

d'nda karşlaşt. Hikmen Karaman ile iyi bir 
çkş yakalayan Ankaragücü, bu maç da kaza-
narak alt sralardan kurtuluş mücadelesini 
devam ettirmek istiyor. Son 5 haftada 4 galibi-
yet 1 beraberlik alarak iyi bir seri yakalayan 
Göztepe de üst sralara trmanmann peşinde...  

İlk yar 1-0 

Maçn ilk yarsna ev sahibi Ankaragücü etkili 
başlad. 14. dakikada sol kanattan ceza saha-
snn ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze’nin 
sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu 
kornere tokatlad. Ankaragücü, Borven'in at-
tğ golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta Endri Çe-
kici topla rakiplerinden syrldktan sonra ceza 
sahasna ortasn gönderdi. Börven rakibinin 
önüne geçerek kafa vuruşunu yapt ve takmn 
1-0 öne geçirdi. 37. dakikada MKE Ankara-
gücü kontra atağnda Geraldo topun yönünü 
sağdan sol kanada çevirerek pasn Lobjanid-
ze’ye aktard. Bu oyuncunun ceza sahasna 
girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can 
Eğribayat’n üzerine gitti. İlk yar bu skorla 
sona erdi. 

Net skor 

Maçn 61. dakikasnda Ankaragücü Börven'in 
attğ golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarda 
oyuna giren Paintsil, topla birlikte ceza saha-
sna yaklaşt. Sağ kanattan bindirme yapan 
Kitsio tek pasla Börven'e gönderdi. Börven 
penalt noktasnn hemen ilerisinden şutunu 
att ve topu filelerle buluşturdu. 
 Ankaragücü bu golden 2 dakika sonra, dakika 
63'te fark 3'e çkard. Ceza sahasnn sağ çiz-
gisinde Kitsiou, dşardaki arkadaş Endri Çe-
kici'ye yerden pasn gönderdi. Endri, gelişine 
çok sert bir şut çekti ve topu ağlara gönderdi: 
3-0. MKE Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek 
bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde 
etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan  
yenilgiyle ayrld. 

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

LİGDE attğ 18 golle bir 
anda dikkatleri üzerine 
çeken ve şimdiden transfe-

rin gözdesi haline gelen Boupendza 
konusunda da ilginç gelişme var. 
Hatayspor cephesinden geçtiğimiz 
haftalarda yaplan ‘Boupendza’y 
Türkiye’de kalacaksa Fenerbahçe’nin 
almasn isteriz’ açklamasndan 
sonra bu transferin gündemde ol-
duğu her platformda konuşulmaya 
başlamş, taraftarlar önümüzdeki 
yln kadrosunda Boupendza’y şim-
diden görmeye başlamşt. Özellikle 
önümüzdeki Milli maç arasnda Ha-
tayspor’un yeni stadnn açlşna Fe-
nerbahçe’nin katlmas ve açlş 
maçn Hatayspor Fenerbahçe’nin 
oynayacak olmas da bu transferin 
bitmesinin bir delili olarak görülm-
üştü. 

Önemli bir golcü 

Ancak görüşünü aldğmz Fener-
bahçeli bir yetkili “Buopendza ligi-
mize renk katan önemli bir golcü. 
Ancak biz Fenerbahçe olarak bu 
oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz. 
Ayrca telaffuz edilen 8-10 milyon 

Euro gibi bir rakamlar hiçbir futbol-
cuya vermeyi düşünmeyen bir yap-
mz var. Bu nedenle milli arada 
oynanacak stat açlş maçnn fut-
bolcu transferiyle hiçbir alakas bu-
lunmamaktadr. Hatay’a iki kulüp 
arasndaki iyi ilişkilerin ve dostluğun 
pekişmesinden başka bir gidiş ama-
cmz yok" dedi.  

Hatayspor açklamşt 

Hatayspor Basn Sözcüsü Rahmi 
Vard, Fenerbahçe'nin ilgisini net bir 
şekilde doğrulamş ve ''Açkças 
oyuncumuzun Türkiye’de kalp, Tür-
kiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii 
ki burada kalmasn isteriz. Fener-
bahçe’nin almasn isteriz. Galatasa-
ray da alabilir. Ama futbolcumuzun 
aklnda böyle bir şey yok. Açk söylü-
yorum Hatayspor’da başarl olduk-
tan sonra yurt dşna gitmek 
istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdşn-
dan 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi 
takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan 
bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. 
Türkiye’den de Fenerbahçe açk açk 
oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir 
teklif yapt.'' sözlerini kullanmşt.

Boupendza ile ilgilenmiyoruz
Süper Lig'de Hatayspor formas ile frtna gibi esen Boupendza’nn ad Fenerbahçe 
ile anlrken sar lacivertli yetkililerinden “ilgilenmiyoruz” mesaj geldi

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yllk kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlk yenilmezlik  
serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takm, 2021 ylndaki ilk yenilgisini bir 
başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşsnda ald. Krmz beyazl takm, Yanal  
yönetiminde ligde çktğ 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

toplayan Uğurcan Çakr, Avru-
pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
leniyor. Son dönemde ise en ciddi 
takip İtalyan devi Juventus tara-
fndan başlatld. Juve’nin scout 
ekibi, yeni ve gelecek vaat eden bir 
kaleci arayşnda olduğu için 24 
yaşndaki Uğurcan’ listeye dahil 
etti. Sene başndan beri sürekli 
performansn artran Uğurcan, 
Juve yetkilileri tarafndan beğenili-
yor. Serie A ekibinin mevcut kad-
rosunda efsane eldiven Gianluigi 
Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve 
artk veda zamannn yaklaşmas, 
30 yaşn aşan Wojciech 
Szczesny’ye alternatif aranmas 
nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda 
liste başna çkt. 

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

Süper Lig'in 30. haftasnda Hikmet Ka-
raman'la birlikte çkşa geçen Ankara-
gücü, sahasnda son haftalarn forma 

takm Göztepe'yi 3-0 gibi net bir 
skorla mağlup ederek alt sralardan 
kurtulma adna önemli bir galibiyet 

daha elde etti. Sar lacivertliler, Hikmet 
Karaman yönetiminde çktğ 3. ma-

çnda 3. galibiyeti elde etti.

KAZAN Kremlin Cup'n finalinde 
Rus Zakharov'u yenen milli tenisçi-
miz Yank Erel profesyonel kariye-

rinin ilk ITF tekler şampiyonluğunu elde etti. 
Rusya'da sert zeminde düzenlenen toplamda 
15 bin dolar ödüllü ITF turnuvas Kazan 
Kremlin Cup'ta srasyla Moldoval, Rus, 
Özbek ve yar finalde de Rus rakibini yenen 
Yank Erel, finalde 1 numaral seri baş Alexey 
Zakharov'un rakibi oldu. 20 yaşndaki temsil-
cimiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden 
Alexey Zakharov karşsnda 6-3, 3-0 öndeyken 
rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa 
ulaşt. Kariyerinin ilk profesyonel tekler zafe-
rini Rusya'da kazanan Yank Erel yaptğ açk-
lamada, "Umarm devam gelecek. Günün 
anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu, 
canla başla pandemi ile savaşan sağlk çal-
şanlarmza armağan ediyorum. 14 Mart Tp 
Bayram kutlu olsun" dedi. DHA 

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu
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FRAPORT TAV Antalyaspor'un de-
neyimli teknik direktörü, kariyeri 
boyuncu 612 maçta görev ald. 
Yanal, bu maçlarda 273 galibiyet, 
153 beraberlik ve 186 yenilgi elde 
etti. Süper Lig'de ise 502 maçta tek-
nik adam olarak görev yapan teknik 
adam 213 galibiyet, 133 beraberlik 
ve 156 yenilgi ald. Ersun Yanal, 
Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rza 
Çalmbay, Ylmaz Vural ve Aykut 
Kocaman ile birlikte Süper Lig'de 
500 maçta görev yapan 6 teknik di-
rektörden biri konumunda. Yanal, 
Denizlispor, MKE Ankaragücü, 
Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
hirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe 
ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
km çalştrrken, A Milli Takmn 
başnda da yer ald. Deneyimli tek-
nik direktörün kariyerinde Fener-
bahçe ile de 1 Süper Lig 
şampiyonluğu bulunuyor. DHA 

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
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ESENYURT KARETEDEESENYURT KARETEDE
DUNYA BIRINCISIDUNYA BIRINCISI
30 ülkeden bin 987 sporcunun ya-

rıştığı 11. World Shotokan Karate 
Şampiyonası saygı duruşu ve İstiklal 

Marşı’nın okunmasıyla başladı. Üç gün 
süren şampiyonada genel klasmanda Ka-
zakistan birinci,  Türkiye ikinci, Özbekis-
tan üçüncü, Romanya ise ülke sıralama-
sında üçüncü oldu. Esenyurt Belediyesi 
Karate Antrenörü  ve Türkiye Karate Fe-
derasyonu Uluslararası Karate Hakemi 
Kamil Üci duygularını şöyle dile getirdi,  
“11. Dünya Shotokan Karate Şampiyo-
nasına 30 ülkeden 1987 sporcu katıldı. 
Wow otelde düzenlenen ve üç gün süren 
şampiyonada  minik bayan kata takımı-
mız gümüş, büyük bayan kata  takımımız 

dünya ikincisi, büyük bayan kumite takı-
mımız dünya üçüncüsu olurken master 
karate takımımız ise dünya birincisi oldu. 
Toplamda dört kupa, 16 madalya ka-
zandık. Sporcularımızın ulaşım ihtiyacı 
Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Kemal 
Bozkurt tarafından karşılandı. Bu konuda 
teşekkür ediyoruz. Musabakaya kendi im-
kanlarımız ile katıldık”

16 madalya 4 kupa
u Ferdi Klasman Kata Esillasu Güneş 
Dünya ikincisi. Takım Kata Dalında 
dünya ikincisi.
u Ferdi Kata Dalında Yaren Çınar dün-
ya üçüncüsü Takım Kata Dalında dünya  
ikincisi.
u İrem Su Bayğın Ferdi kumite  Dalında 

3.Takım Kata dalında dünya ikincisi.
u Dilan Nançin Takım Kata dalında dün-
ya ikincisi.
u Büyük Bayan Kategorisinde Tuğçe 
Taşyapar takım kata dalında dünya İkin-
cisi, Takım Kumite +18 yaş dalında dün-
ya üçüncüsü ferdi kumite shobu ippon 
katagorisinde dünya 3.  WKF takım 16-17 
yaş kumite dalında dünya ikincisi oldu.
u Kardelen Üci Büyük Bayan Kata dalın-
da  takım dünya ikincisi.
u Büyük erkek Kumite  Rahmi Soyuşen 
dünya üçüncüsü.
u Kamil Üci Master Takım Kata dalında 
Kamil Üci- Murat Arslanpençe-Kemal 
Kesik Dünya  Birincisi, Kamil Üci ferdi 
Kata dalında dünya birincisi  ferdi kumite  
dalında dünya birincisi oldu.

ZEHRA ÇELİK

SIYAH-Beyazlı-
lar’ın, 12. haftada 
aldıkları 2-1’lik 

Trabzonspor mağlubiyeti 
sonrasında zirveyle olan 
puan farkı 10’a yükselmiş-
ti. Milli arayı toparlanma 
şansı olarak gören teknik 
direktör Sergen Yalçın, bir 
yandan takımını hazırlar-
ken diğer yandan çıkış 
programı üzerinde du-
ruyor. Kondisyon ve güç 
anlamında eksikleri 
bulunan takımını 
bu 2 konuda ge-
liştirmeye yönelik 
bir program 
uygulayan 
Yalçın, ek 
olarak 
sakatlığı 
bulunan 
isimle-
rin de 
takıma 
bu sürede 
dönmesiyle 
Alanyaspor 
karşılaşmasıyla 
birlikte yeni bir 
seriye başlama-
yı hedefliyor. 
Tedavileri süren 

Can Bozdoğan ve Michy 
Batshuayi’nin Alanya ma-
çına yüzde 100 hazır olarak 
çıkması planlanıyor,

Daha az seyahat avantajı
Süper Lig ’de 13. haftada 

Alanyaspor’la deplasmanda 
oynayacakları karşılaşma 
sonrasında çıkacakları 

5 müsabakayı da 
İstanbul’da ya-
pacak olan Kara 

Kartal’da teknik 
direktör Ser-
gen Yalçın, bu 
periyottan 18 
puanla çıkmayı 
hedefliyor. Zirve 
yarışına tekrar 
dahil olabilmek 
için seri galibi-
yetlere ihtiyacı 
bulunan Sergen 
Yalçın, İstan-
bul’da oynaya-
cakları maçların 
fazla olması ve 
Kasım ayı içe-
risinde daha az 
seyahat edecek 
olmalarını avan-

taja çevirmeyi 
planlıyor.

KARTAL YENIDEN
KANATLANACAK

MUSTAF DENIZLI’NIN
HEDEFI AVRUPA

1907 Fenerbahçe Derneği 
ve 1907 ÜNİFEB Derneği 
(Üniversiteli Fenerbahçe-

liler Birliği) üyeleri Anıtkabir’i 
ziyaret etti. 1907 Fenerbahçe 
Derneği ile 1907 ÜNİFEB 
geleneksel Anıtkabir ziyaretinin 
18’incisini gerçekleştirdi. Ulu 
Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün ebediyete uğurlanışının 
83’üncü yılında gerçekleştirilen 
Anıtkabir ziyaretine, Türkiye’nin 
farklı bölgelerindeki 63 üniversi-
teden 3 bin 500 öğrenci ile 1907 
Fenerbahçe Derneği Başkanı 
Rıfat Perahya ve yönetim kurulu 
üyeleri katıldı. Ziyarette Aslanlı 
yoldan yürüyen kortej mozoleye 
çiçek bıraktı. Ziyaretin ardından 
Anıtkabir Komutanlığı ziyaret 
edilerek Anıtkabir Komutanı 
Albay Hakan Osman Sert’e 
Başkan Rıfat Perahya tarafından 
hediye takdim edildi. 

MAESTRO BEKLENENI VEREMEDI
TAKIMIN başına 4’üncü haftada 
geçen Sırp teknik adam 9 maçta 2 
galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi alıp 

7 puan toplayarak Göztepe’de maç başına 
0.78’lik bir puan ortalaması yakaladı. Maest-
ro’dan önce görev yapan teknik adamlardan 
Ünal Karaman 24 müsabakada 1.17 puan 
ortalaması yaparken, şu an İttifak Holding 
Konyaspor’u çalıştıran İlhan Palut ise İzmir 
ekibinde 47 maça çıktı. Palut, 47 karşılaşmada 
1.26 puan ortalaması yakaladı. Sarı-kırmızı-
lılarda Süper Lig’de son 5 sezonda 2 dönem 

görev yapan Tamur Tuna, ikinci 
gelişinde 22 maça çıktı. Tamer Tu-
na’nın Göztepe’si 1.14’lük bir puan 
ortalamasıyla oynadı. Göztepe’ye 
büyük umutlarla gelen 38 yaşındaki 
Maestro sistem değişikliğine gitsede 
takımı alt sıralardan kurtaramadı. Ma-
estro, 2-0 kaybedilen Konyaspor maçının 
ardından yaptığı açıklamada milli arayı çok 
iyi değerlendireceklerini, oynanan futboldan 
memnun olduğunu ve bireysel hataları düzel-
teceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’de 12 maç sonunda 9 puan toplayıp milli maç arasına düşme hat-
tında giren Göztepe’de teknik direktör Nestor El Maestro beklenen katkıyı veremedi

SEZONA beklentile-
rin üzerinde bir giriş 
yaptıklarını söyleyen 

Mustafa Denizli, “Süper 
Lig’e yeni gelmiş bir takım 
için çok önemli bir başlan-
gıçtı. Son Antalya maçında 
gerçekten kötü oynadık, 12 
haftalık periyodun en kötü 
maçıydı. Kötü oynasak puan 
alırdık. Biz ligin bütçesi en 
düşük takımıyız ama bu 
problem ya da mazeret değil. 
Büyük düşünen takımlar için 
mali bütçeler senin değerini 
ortaya koymaz. İlk 6 hafta sı-
kıntı yaşamadık. Sakatlıklar 
nedeniyle sol tarafımız güç 
durumda, oyuncu ihtiyacımız 
var. Bunları çözeceğiz” diye 
konuştu.

Benim büyüklüğüm 
küçük kalır
Altay’ın önünde, 
“Büyük” sıfatının 
olduğunu dile 
getiren teknik 
direktör Mustafa 
Denizli, kendisi-
ne, “Büyük Mus-
tafa” denilmesi-
nin hatırlatılması 
üzerine, “Öyle 
bir camia ki bu-
rası 107-108 yıllık 
tarihinde 18 yıl 
fiilen bulunmak 
çok farklı duygu-
ları beraberinde 
taşıyor. Çok 
büyük camialar-
da görev yaptım. 

Bütün gençliğini geçirdiğin 
camiada hissettiklerin biraz 
farklı. Bunu herkes anlayışla 
karşılar. Tüylerin her maça 
çıkışında diken diken oluyor. 
Altay tekrar hak ettiği yerde. 
Altay’ın önünde, ‘Büyük’ sı-
fatı var, bizimkisi küçük olur 
Altay’ın yayında. Bizim bü-
yüklüğümüzün sözü olmaz. 
Bu camiayı Türkiye’de en 
iyi bilen ve en fazla yaşayan 
insanlardan biriyim. Geçen 
yıl Süper Lig’e çıkışımız, 
Altay’la bir şampiyonluk 
yaşamak yaşadığım bütün 
şampiyonluklardan farklı 
bir duygu ortaya çıkartıyor. 
Bütün şampiyonluklar çok 
değerli fakat büyüdüğün 
camiada tekrar bunları 
yaşamak inanılmaz mutluluk 
verici” yorumu yaptı.

Spor Toto Süper Lig’de son haftalarda düşüşe geçerek 16 pu-
anla 11’inci sıraya gerileyen Altay’da teknik direktör Mustafa 
Denizli, Avrupa kupaları hedefinden sapmadıklarını vurguladı

Ligin zirvesiyle puan farkı 10’a yükselen Siyah-Beyazlılar’da 
Sergen hoca, çıkış planını hazırladı. Milli arada oyuncularına 

kondisyon ve güç yüklemesi yapan Yalçın, eksiklerinde dönme-
siyle Alanya maçına tam kadro ve hazır bir ekiple çıkacak

Fenerbahçe Ata’sına koştuFenerbahçe Ata’sına koştu
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D olmabahçe
Okulları Genel
Müdürü Mah-

mut Oyman önemli
açıklamalarda bulundu.
“Okulun, öğrenen okul
olma zorunluluğu, onun
sosyal düzende yapıl-
ması gerekli düzeltme-

leri görev bilmesine dayanır” diyen
Oyman, “Gelişmeyi hedefleyen her
ülkede;  değişmekte olan kültürü,
doğru analiz  edip kendi toplumu
için en uygun yöne sokabilecek ka-
rarlılığa sahip  bireyler yetiştirmesi,
okulun ancak öğrenen bir örgüt ol-
masıyla gerçekleşebilir” ifadelerini
kullandı. Türkiye'de eğitim yolunun
bir standarda bağlanması gerekti-
ğini dile getiren Oyman, “Türkiye
Cumhuriyeti'nin bir eğitim politikası
olmalı ve kişiden kişiye değişme-
melidir. İhtiyaca göre ilaveler 
yapılmalıdır” dedi. 

nTürkiye’de genel olarak özel okul-
ların durumunu özetler ve yorumlar
mısınız?
Özellikle son dönemlerde yani pan-
demiden önce, özel okullara verilen

yatırım teşviki ve kapatılan dersha-
nelerin özel okullara dönüşmesi 
nedeniyle, özel okullaşma anla-
mında hızlı bir artış yaşanmış ancak
ekonomik daralma nedeniyle öğ-
renci sayısı artmamıştır. Dolayısıyla
finansal açıdan sıkıntıya düşen
okullar olmuştur. Bunun öngörüle-
bileceği düşünülerek, sürdürülebilir
finansal çalışmaların yapılması ka-
çınılmazdır. Özel okulculuğa olan
güvenin sarsılması adına ailelerin
alınması gerekmektedir. Yani açıla-
cak özel okullar için ciddi kalıcı ön-
lemlerin planlamaları yapılmalıdır.
O bölgenin yeni bir özel okula ihti-
yacı olup olmadığı gibi ciddi araştır-
malar oldukça önemlidir.

nBu tabloda Dolmabahçe Okul-
ları’nın durumu nedir?
Kendi geliştirdiği Eğitim Bakanlığı
müfredat programı ile paralel eğitim
programını, tüm fiziksel gerekliliğini
karşılayan modern ortamlarıyla ana-
okulundan üniversiteye kadar, tüm
yaşlardaki çocuklarımıza hizmet ve-
riyoruz. Kurumumuzun bu küresel
sıkıntılı ortamda kendi ekonomik öz-
gürlüğünü kanıtlamış, özgüveniyle

eğitim yolculuğuna planlı bir şekilde
devam etmektedir. Öğrenmeyi öğre-
nen, kendine özgü bir bakış açısıyla
beklenen noktaya emin ve güvenilir
adımlarla yolculuğuna devam 
etmektedir.

nDolmabahçe Okulları’nın eğitim
alanında hizmet vermesinin 
amacı nedir?
Dolmabahçe okulları; Anaokulu –
İlkokulu – Ortaokulu -Anadolu Li-
sesi ve Havacılık Teknik Lisesi’yle
eğitim alanında hizmet vermektedir.
Amacımız, evrensel değerleri öz de-
ğerleriyle renklendirerek özgüvene
sahip, öğrenmeyi öğrenen, keşfet-
meyi, farklı bakışı, doğaya ve çevreye
duyarlı, bilim, sanat, spor gibi farklı
alanlarıyla kendini ifade etmelerini
sağlamaktadır.

nOkulunuz neleri hedefliyor?
Her zaman kendini geliştiren ve
alanlarında uzman akademik 
kadrosuyla öğrencilerimizin her
daim yeterli ve gelişime açıl bireyler
olmalarını, ayrıca yabancı dil eğiti-
miyle tercih ettiği diller ile eğitim ve
öğretimle edindikleri bilgileri payla-
şabilmeleri, tüm dünyanın ihtiyaçla-
rını harmanlayarak eğitim
sistemimiz ile personel ihtiyaçlarının
yüksek olduğu alanlarda mesleki 
eğitime yönelerek hem ülkemizin
hem de velilerimizin ihtiyaçlarına
cevap verebilmek hedefiyle yoluna
devam eden yenilikçi yaşamı 
boyunca öğrenmeye ve kendini 
geliştirmeyi ilke edinmiş bireyler 
yetiştirmeyi hedef alan bir okuluz. 

nŞimdiye kadar geldiği noktada 
hedeflerine ve amacına ne 
kadar ulaştı?
Son iki yılda gerek Türkiye’nin ve ge-
rekse dünyanın içinde bulunduğu bu
Pandemi durumu olmasına karşın
uzaktan eğitimle öğrencilerimizin 
evlerine misafir olarak hedeflerimiz-
den şaşmadık. Her kademede ki ço-
cuklarımıza alması gereken bilgileri
aktarıyoruz. Başarıya her alanda
ulaşabilmeyi amaç edindik ekip ola-
rak. Çünkü, başarı asla tesadüf de-
ğildir. başarı uzun bir yolculuk
biçimidir.

nOkulunuzda öncelikle öğrenci 
seçimlerinde nelere dikkat edersiniz,
ne gibi kriterleriniz var?
Öncelikle şunun altını çizerek başla-
mak istiyorum; her ferdin okuma
hakkı vardır. Okulların amacı da 
bu hakkı imkânları doğrultusunda
yerine getirmektir. Öğrencilerimizi
tanımak adına bireysel sınavlar ve
mülakatlar yaparız. Onlardaki 
ilerlemeyi takip ederiz. Eksik kalan
noktaları, kademelerimizde görev
yapan yönetici, akademik uzman
öğretmen, psikolog ve aileleriyle

tamamlarız.

nEğitim kadronuz hangi 
düzeydedir?
Dolmabahçe Okulları’nın akademik
kadrosu, alanlarında ciddi eğitim ça-
lışmalarını yapan sürdüren kendini
yenileyen, öğrenmeye açık uzman
elemanlardan oluşmuştur. Ayrıca
bunu pekiştiren okul içi eğitim semi-
nerleriyle eksiklerimizi tamamladığı-
mızı görmekteyiz. Okulumuzdaki
tüm kadro birbirini tamamlayan
takım ruhuyla çalışmayı görev ve so-
rumluluk bilir. Bununla ilgili aktif ça-
lışmalar yıl içinde planlar.

nTürkiye’de eğitim ne durumda?
Yarım asırlık bir eğitim yaşamında
bu sorunuza vereceğim cevap belki
bir kitap sayfalarına sığmaz üzgü-
nüm bu konuda. Kısa ve sizleri dü-
şündürecek net cevabım şudur; Bir
ülke idaresinde son 10-12 yılda, 6-7
Milli Eğitim Bakanı değişiyorsa
cevap bunun içindedir sanırım.

nEğitim Bakanlığı’nın hangi hizmet-
leri doğru, hangi hizmetleri doğru
değildir?
Bu sorunuz 'Türkiye'de eğitim ne
durumda?' sorunuzla bağlantılı
cevap vermek istiyorum. Öncelikle
günü kurtarmak amacıyla kararlar
alınmamalı. Eğitim yolumuz bir
standarda bağlanmak zorundadır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin bir eğitim
politikası olmalı ve kişiden kişiye de-
ğişmemelidir. İhtiyaca göre ilaveler
yapılmalıdır. Öğretmen atamalarına
bir standart getirilmelidir. İhtiyaca
göre okullar açılmalı ve kadrolar
doldurulmalıdır. Meslek Teknik Lise-
lerine özen gösterilmeli, teşvik edil-
meleri sağlanmalıdır. Özellikle
ortaöğretimde sınıf geçme sistemi
değişmez standartlara getirilmelidir.

nÖzel okul veya devlet okulu anla-
mında veliye-öğrenciye önerileriniz?
Bu tamamen velinin çocuğunu iyi ta-
nıyıp çevre okulları objektif olarak ta-
nımalı ve karar vermesi daha

uygundur. Velilerimizin duyumlarla
hareket etmemelerini bizzat gidip gö-
rüşmeleri karar vermelerinde yar-
dımcı olur.

nEklemek istediğiniz neler var?
Öncelikle özgür bir gazetecilik yap-
manızı kutluyorum. Dolmabahçe
Okulları'na tanıdığınız bu söyleşiye
okul kurucumuz Sn. Murat Muşlu
kurumum ve şahsım adına teşekkür
ediyorum. Bir ülkenin kalkınması ve
refah seviyelerine ulaşmasının yolu-
nun ülke eğitim politikasının planlı ve
doğru uygulanmasından geçtiğini bir
kez daha hatırlatarak tüm Damga
Gazetesi çalışanlarına sevgilerimizi
iletiyor, başarılar diliyoruz.

nOkulunuzun fiziki yapısı ne durumdadır? Spor
salonları, konferans salonları, kütüphanesi hak-
kında değerlendirir misiniz?
Şunu açıkça söyleyebiliriz ki gerek İstanbul’da
hatta Türkiye’de 22 bin metrekarelik kapalı alana
sahip bir eğitim kurumuna zor rastlanır. En önem-
lisiyse her alanımızın öğrenci ve öğretmenlerimi-
zin aktif kullanmalarına hazır durumda olmasıdır.
Sınıf koridorlarımız bir bahçe görünümün-

dedir. 14’ün üzerinde atölyeler mevcut olup ge-
rekli kullanıma açık vaziyette var olan atölyeler;
görsel sanatlar atölyesi, müzik feb ve enstrüman
atölyesi, fen ve bilim atölyesi, robotik-kodlama
atölyesi, drama atölyesi, çevre ve tarım atölyesi,
seramik atölyesi, dans, jimnastik, basketbol, vo-

leybol, futbol, yüzme,
buz pateni.

BÖYLE EĞİTİM KURUMUNA ZOR RASTLANIR

Dolmabahçe Okulları Genel
Müdürü Mahmut Oyman
Damga'ya konuştu. “Ekip

olarak başarıya her alanda
ulaşabilmeyi amaç edindik”

diyen Oyman, “Çünkü,
başarı asla tesadüf değildir.

başarı uzun bir yolculuk
biçimidir” ifadelerini

kullandı. İktidarın eğitim
politikasını da eleştiren

Oyman, “Bir ülke
idaresinde son 10-12
yılda, 6-7 Milli Eğitim

Bakanı değişiyorsa sorun
var demektir” diye konuştu

MEHMET
MERT

SÖYLEŞİ

KiŞiLERE 
GÖRE 

BAKANLIK 
OLMAZ

nTürkiye’de eğitim sorunlarını
çözmek adına ne gibi önerileriniz
olur?
Türkiye’de eğitim sorunlarını
çözme adına önerilerim; unutul-
maması olan bir şey var, Bakanlık
adlarına baktığımızda Milli Eğitim
Bakanalığı der. Demek ki kişilere
göre değil milli sınırları temel
hedef alan bir bakanlık olmalıdır.
Burada ki hassas nokta devletimi-
zin temel bir eğitim sisteminin ol-
ması iktidarın her değişmesiyle
planların değiştiği bir alan olma-
malı diye düşünüyorum. Eğitim
sistemimiz çağdaş bir yapılanma
ile çekirdek yapının üzerine inşa
edilmesidir. Ülkemizin ve dünya
ülkelerinin ihtiyaçları üzerine ila-
veler yapılan bir bütünlük içinde
olmalıdır. 

Dolmabahçe Okulları kurucusu Murat Muşlu ve Genel Müdür 
Mahmut Oyman, Mehmet Mert'e okul hakkında detaylı bilgi verdi.
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