
Akşener bu hainin
adını açıklamalıdır

KENARA ÇEKİLMEK OLMAZ

Etkinlikler mart
ayında başlar

Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, mart

ayı itibariyle etkinliklerin başlaya-
cağını duyurdu. Ersoy, "Biz yeni
Göbeklitepe’lere hazır olalım, pro-
jeyi çok büyütüyoruz, birkaç ay
sonra detaylı açıklamayı yapaca-
ğız" dedi. Ersoy, “Vaka sayısı hızla
aşağıya iniyor. Türkiye kırmızı
destinasyondan
çıkıp güvenli ko-
numa geliyor.
Bu hafta itiba-
riyle aşılama
başlayacak.
Mart ayında iki
binli rakamların
altına ineriz"
ifadelerini 
kullandı. 

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener'in, 24 Hazi-

ran Cumhurbaşkanlığı Seçimlerin-
den kısa bir süre önce telefonla
aranarak adaylıktan istifa etmesi
istendiği açıklamalarına yanıt
veren CHP'li Muharrem İnce, bu
telefon görüşmesini yapan meçhul
kişiyi hainlikle suçladı. Akşener'in,
istifa etmesi gerektiğini söyleyen
kişiyi açıklaması gerektiğini vurgu-
layan İnce, "Ortaya bir top atıp ke-

nara çekilmek
olmaz. Çekile-
cekse benim le-
hime çekilecekti.
Benim bundan
haberim yok.
Benim haberim
yoksa bu kişi
kim? Bu haini
açıklasın, kim?"
diye sordu. 
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SEVİNDİREN HABER
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'sözde Cumhurbaşkanı' tartışmasına ilişkin “Balık baştan kokarmış. 
Bir de Anadolu'da bir söz var; istediğini söyleyen istemediğini duyarmış” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın bazı siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretleri de değerlendiren Akşener, “Ben 2023 veya daha
önce yapılacak seçimlerde Sayın Erdoğan’ın seçilemeyeceğini gördüğünü anlıyorum, bu turdan o çıkıyor” dedi

“İstanbul Barometresi”
araştırmasının Aralık

Raporu yayınlandı. İstanbullu-
ların ev içi gündeminde ekono-
mik sorunlar ve Covid-19 ön
plana çıktı. Katılımcıların
yüzde 47.9’u, İstanbul’da as-

gari ücretin 3 bin-3 bin 500 TL
arasında olması gerektiğini be-
lirtti. İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’nin belirlediği 3 bin 100
lira asgari ücret düzeyi, katı-
lımcıların yüzde 83.3’ü tarafın-
dan desteklendi. I SAYFA 5
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Mehmet Nuri Ersoy

USTDA ile ikinci
hibe anlaşması

İBB, Başakşehir’deki 'Veri
Merkezi'nin bir benzerini,

kentin Anadolu yakasında da kur-
mak için ABD Ticaret ve Kalkınma
Ajansı (USTDA) ile yaklaşık 1 
milyon dolarlık hibe anlaşması 
imzaladı. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu gelişen bilgi ve iletişim
teknolojileri karşısında, dijital dö-
nüşüm projesi ile İstanbul'u çağı
yakalamış, akıllı bir şehir olarak ta-
sarlamak istediklerini belirtti. İma-
moğlu, "Söz konusu proje ile
İstanbul'un so-
runlarına yeni-
likçi, katılımcı,
veri odaklı tek-
nolojiler aracılı-
ğıyla çözümler
üretmeyi ve var
olan mevcut
hizmetlerimizi
iyileştirmeyi he-
defliyoruz" dedi. 
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SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

Ekrem İmamoğlu

HES kodu için
uzun kuyruk

Koronavirüse karşı alınan
yeni önlemler kapsamında

İstanbul'da toplu ulaşımda kullanı-
lan İstanbul kartlarına HES kodu
zorunluluğu getirildi. 3 gün sonra
uygulanmaya başlanacak yeni ted-
bir için akbil bayilerinin önünde
gün boyunca uzun kuyruklar
oluştu. Uzun süre kuyrukta bekle-
diğini söyleyen Arif Akbal, "Kartları
güncelleyeceğiz onun için bekliyo-
ruz. HES kodunu eşleyecekmişiz"
şeklinde konuştu. I SAYFA 8
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GÜNCELLEME YAPILACAK

BALIK BASTAN
KOKARMIS!

CHP PM toplantısı açılı-
şında konuşan Kılıçda-

roğlu, "Sözde Cumhurbaşkanı
dedim diye bana 1 milyon liralık
tazminat davası açmış. Teşekkür
ederim 1 milyon liralık dava açtığı
için. Ben 1 paralık tazminat davası
açıyorum. Değeri bu çünkü" ifade-
sini kullandı. CHP İstanbul İl Baş-

kanı Canan Kaftancıoğlu'na ikti-
dar kanalından gelen eleştirilere
çıkışan Kılıçdaroğlu, "Sen CHP İs-
tanbul İl Başkanı ile uğraşacağına
işsizlik sorunuyla uğraşsana. Sen
benimle uğraşacağına çöpten yi-
yecek toplayan kadınların sorunu
nasıl çözülür diye uğraşsana" 
tepkisini gösterdi. I SAYFA 7
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BEN DE 1 PARALIK
DAVA ACACAGIM!

GUNDEMDE COVID VAR!
CHP İstanbul İl 
Başkanı Canan 

Kaftancıoğlu, kendisini 'mili-
tan olmak'la suçlayan Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu'ya 1 milyon
liralık tazminat davası açtı.
Kaftancıoğlu, kazanacağı taz-
minatı İstanbul'da yoksul aile-
lerle paylaşacağını açıkladı.
Kaftancıoğlu, kendisi hak-
kında montaj fotoğraf payla-
şan kişilerin avukatları
tarafından tespit edildiğini ve
birkaç gün içerisinde onlar
hakkında da suç duyurusunda
bulunacağını söyledi.  I SAYFA 7
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Kaftancıoğlu’ndan
tazminat davası
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Muharrem İnce

Planladığınız su
kesintisi var mı?

TASARRUF ÇAĞRISI YAPTI

İBB MHP Grup Başkanve-
kili ve Silivri Belediye 

Başkanı Volkan Yılmaz, İBB Mec-
lisinde yaptığı konuşmada kurak-
lık, su tasarrufu ve yeni halk ekmek
büfeleri konusuna değindi. Yılmaz,
"İstanbul’da bulunan 10 barajda
su seviyesinin yüzde 20’lere düştü-
ğünü hepimiz biliyoruz. İstanbul

halkı su kesintisi
yaşanıp yaşan-
madığı konu-
sunda merak
içinde. İstan-
bul’da planladı-
ğınız bir su
kesintisi var
mı?" diye 
sordu. 
I SAYFA 4
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Volkan Yılmaz

Dalga geçtiler
özür bekliyorum

İLTİFAT İSTEMİYORUM

İstanbul'da
Milli Eğitim

Müdürlüğü yaptığı
dönemde uyuştu-
rucu ile mücadele
için bal arılarının
kullanılabileceği
önerisinde bu-
lunan Ata
Özer, bu pro-
jesi nedeniyle

o günlerde kendisiyle alay
edenlerden özür bekledi-
ğini söyledi. Almanya ve
İngiltere polisi tarafından
kullanılan özel eğitimli
bal arılarının, Belçika’da
da uyuşturucu ile mü-
cadele için kullanılaca-
ğını hatırlatan Özer,
"Benim derdim meş-
hur olmak değil. Ben
sadece özür bekli-
yorum, iltifat değil”
açıklamalarında
bulundu. I SAYFA 9

Ata Özer

İSTEDİĞİNİ
SÖYLEME

İSTEMEDİĞİNİ
DUYMA!

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, Avcılar ve

Beylikdüzü'nde esnaf ziyareti ger-
çekleştirdi. Basın mensuplarının
gündeme dair sorularını yanıtla-
yan Akşener, 'sözde Cumhurbaş-
kanı' tartışmasıyla ilgili, "Sözde
Cumhurbaşkanı meselesi; balık
baştan kokarmış. Anadolu’da bir
söz vardır istediğini söyleyen iste-
mediğini duyarmış diye. Bütün
bunları başlatan bu sert kötü iğ-

renç dili başlatan Sayın Erdoğan
bir türlü Ak Parti Genel Başkanlı-
ğından sıyrılıp hepimizin Cum-
hurbaşkanı olmayı istemedi,
yapmadı ve böyle bir tavra
girmedi. Şimdi herhalde bir
15- 20 gün bu kavga devam
eder. Dön baba dönerek
bunları konuşmaya devam
edeceğiz. İYİ Parti olarak
bu gündemi reddediyoruz”
açıklamasını yaptı. 

ç Akşener, Boğaziçi Üniver-
sitesi’nde yaşanan olaylara

da değinerek, “Bunların tamamı
'ben istersem olur' tavrıdır. Sayın

Melih Bulu'nun yerinde olsam
affımı isterdim” önerisinde bu-
lundu. Erdoğan'ın siyasi parti
temsilcileri ve liderlerine ger-
çekleştirdiği ziyaretleri de de-
ğerlendiren Meral Akşener,
“Ben 2023 veya daha önce ya-
pılacak seçimlerde Sayın Er-

doğan’ın seçilemeyeceğini gördü-
ğünü anlıyorum, bu turdan o 
çıkıyor” diye konuştu. Daha önce
yaptığı bir açıklamada Cumhur-
başkanı adaylığından çekilmesi
yönünde kendisinin arandığını
ifade eden Akşener, bu konunun
hatırlatılması üzerine, “Beni
CHP’den veya bir başka yerden
yöneticiler aramadı yanlış anlaşıl-
masın. Beni sokaktan insanlar ara-
dılar” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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BENİ CHP’DEN HERHANGİ BİR YÖNETİCİ ARAMADIBU SERT, İĞRENÇ DİLİ BAŞLATAN ERDOĞAN’DIR

BARIŞ KIŞ

HABER

GİZLİ SAKLI HİÇBİR İLİŞKİMİZ OLAMAZ
Memleket masası teklifini yineleyen Meral Akşener, “Hala bu sözümün arkasındayım. Bizim hiçbir siyasi parti ile gizli saklı ilişkilerimiz
olamaz. Ne Ak Parti ile ne de CHP ile. Bizim merdiven altı görüşmelerimiz olmadı, bugünden sonra da olmayacak” diye konuştu. 
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Üsküdar Şemsi Paşa Ca-
mii'nin önüne beton döktüğü
gerekçesiyle eleştirilen İBB,
"Tarihi cami ve istanbullu 
güvence altına alındı" açıkla-
masıyla kendini savundu

Üsküdar Şemsi Paşa Ca-
mii'nin önüne beton döktüğü
gerekçesiyle eleştirilen İBB,
"Tarihi cami ve istanbullu 
güvence altına alındı" açıkla-
masıyla kendini savundu

Üsküdar Şemsi Paşa Ca-
mii'nin önüne beton döktüğü
gerekçesiyle eleştirilen İBB,
"Tarihi cami ve istanbullu 
güvence altına alındı" açıkla-
masıyla kendini savundu

Üsküdar Şemsi Paşa Ca-
mii'nin önüne beton döktüğü
gerekçesiyle eleştirilen İBB,
"Tarihi cami ve istanbullu 
güvence altına alındı" açıkla-
masıyla kendini savundu

Üsküdar Şemsi Paşa Ca-
mii'nin önüne beton döktüğü
gerekçesiyle eleştirilen İBB,
"Tarihi cami ve istanbullu 
güvence altına alındı" açıkla-
masıyla kendini savundu

Üsküdar Şemsi Paşa Ca-
mii'nin önüne beton döktüğü
gerekçesiyle eleştirilen İBB,
"Tarihi cami ve istanbullu 
güvence altına alındı" açıkla-
masıyla kendini savundu

Üsküdar Şemsi Paşa Ca-
mii'nin önüne beton döktüğü
gerekçesiyle eleştirilen İBB,
"Tarihi cami ve istanbullu 
güvence altına alındı" açıkla-
masıyla kendini savundu

Üsküdar Şemsi Paşa Ca-
mii'nin önüne beton döktüğü
gerekçesiyle eleştirilen İBB,
"Tarihi cami ve istanbullu 
güvence altına alındı" açıkla-
masıyla kendini savundu

Üsküdar Şemsi Paşa Ca-
mii'nin önüne beton döktüğü
gerekçesiyle eleştirilen İBB,
"Tarihi cami ve istanbullu 
güvence altına alındı" açıkla-
masıyla kendini savundu

Üsküdar Şemsi Paşa Ca-
mii'nin önüne beton döktüğü
gerekçesiyle eleştirilen İBB,
"Tarihi cami ve istanbullu 
güvence altına alındı" açıkla-
masıyla kendini savundu

2017 yılında Kadir Top-
baş tarafından Şemsi

Paşa Camii önü yapılmak istenen
yol, gelen tepkiler üzerine iptal

edilmişti. İBB  eski projeyi iptal
ederek, sökülüp takılabilen çelik

konsol sistemi ile yeni yol yaptı. Ay-
rıca Mimar Sinan tarafından 420 yıl

önce yapılan taş yolun üzerine beton

döktü. Gelen eleştiriler üzerine İBB
Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat,
3 metreye düşen genişliği nedeniyle
günlük 30 bin yayanın kullandığı nokta-
nın insan güvenliği için risk oluşturdu-
ğunu söyledi. Can güvenliği risklerini
ortadan kaldırmak istediklerini belirten
Mahir Polat, tarihi cami ve insanların
güvence altına alındığını savundu. 
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TARİHİ YOLUN ÜZERİNE BETON DÖKÜLDÜ

IBB’DEN BETON
SAVUNMASI!
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SAVUNMASI!
Sabah yerleştirip
akşam kaldırdılar

Kadıköy Sahili'nde hafta sonları
yüzlerce kişinin yürüyüş yaptığı

yola İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) tarafından çar-
daklar konuldu.
Çardaklar tar-
tışma konusu
oldu. Çardak-
lar, haber ya-
pılması
üzerine kısa
süre içinde İBB
ekiplerince kaldı-
rıldı. Sabah görüntüle-
nen 6 çardak, öğle saatlerinde gelen
ekipler tarafından götürüldü. I SAYFA 8
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Kemal 
Kılıçdaroğlu

Canan 
Kaftancıoğlu
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RomaTem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Hastanesi Fizyoterapisti Ali Menoğlu,
“Skolyoz önemli bir omurga deformitesi ol-

makla birlikte kişilerde kozmetik kaygılar da oluştur-
maktadır. Özellikle erken tanı ve teşhisle birlikte kişiye
özel hazırlanan tedavi planı olumlu sonuçlar elde
etmek açısından oldukça önemlidir” dedi. Sağlıklı bir
insan omurgası omur adı verilen 33 kemikten oluşur.
Omurgaya yandan bakıldığında; kifoz ve lordoz deni-
len girinti ve çıkıntılar görünürken, ön-arka plandan
incelediğimizde düz bir görüntü olması gerekir. Çeşitli
sebeplerden dolayı kifoz, lordoz ve skolyoz gibi
omurga deformiteleri görülür. Skolyoz basit tabirle
omurganın s veya c şeklinde olan sağa-sola eğriliği
olarak tanımlanabilir. Bu omurga sorununun birçok
yan etkisi olabileceğinin altını çizen Romatem Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Fizyoterapisti Ali
Menoğlu, “Skolyozu olan bireylerde devam eden
boyun, sırt , bel ağrıları görülür. Bunlara ek  görüntü
olarak da farklılıklar oluşur. Bu farklılıklar omuzların,
kürek kemiklerinin ve kalça kemiklerinin aynı hizada
olmaması, omurganın bir yöne doğru açılanması ola-
bilir. İlerlemiş skolyoz durumlarında göğüs kafesinin
hacminin küçülmesine bağlı olarak solunum problem-
leri de görülebilir” ifadelerini kullandı.

Tedavide neler yapılır?

Menoğlu, skolyoz tedavisi ve teşhisi için ise şu bilgileri
verdi: “Detaylı klinik muayene ve çekilecek omurga
grafisi ile birlikte teşhis konulabilir. Skolyoz tedavisinde
eğriliğin derecesine ve yaşa göre egzersiz, korseleme ve
cerrahi uygulama seçenek olabilir. 10-25 derece arası
olan eğriliklerde belirli periyotlarla çekilecek x-ray gra-
filer ile takip ve özel egzersiz programı uygulanması
önerilir. 25-45 derece arası eğriliklerde kişiye özel korse
kullanımı, daha yüksek açılarda ise cerrahi önerilir. “

2015 yılından bu yana Türkiye’nin birçok
şehrinden öğrencilerin sanatını görünür ve
ulaşılabilir kılan Sanata Bi Yer platformu

ile sanat, sergi salonlarının ve galerilerin dışına ta-
şındı. Doğuş Grubu mekanlarının sanatçı adayları
için sergileme alanına dönüştüğü platform kapsa-
mında 13 öğrencinin çalışmalarından oluşan seçki, 1
Mart 2021'e kadar farklı lokasyonlarda sanatsever-
lerle buluşuyor. 2015 yılından bu yana güzel sanatlara
ilgi duyan üniversite öğrencilerine ‘’Çünkü Sanat
Alan İster’’ mottosuyla Doğuş Grubu’na ait çeşitli
mekanlar, festivaller ve sergilerde çalışmalarını sergi-
leme imkanı sunan sosyal sorumluluk platformu Sa-
nata Bi Yer, 1 Mart 2021 tarihine kadar 13 öğrencinin
çalışmalarından oluşan seçkiyi farklı lokasyonlarda
sanatseverlerle buluşturuyor. Ece Gül, Eylem Can
Kılıç, Mert Ağbulak, Safiye Otman, Seda Öztürk,
Serap Can, Merve Özpütürcüklü, İbrahim Yanık,
Yunus Emre Aydın, Emine Dirik, İbrahim Deniz Tav-
lıbıyık, Emirhan Azgel ve Tuğba Korucu’nun birbirin-
den farklı çalışmaları İstanbul’a yayılıyor.
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Skolyoz tedavisinde
aman ha geç kalma

Sanatseverlere müjde
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D üzenli antrenman yapanların yanı
sıra spora yeni başlayanlar için de
uygun bir program olan ‘Total

Body Workout’ tüm kasları çalıştırarak
hem vücudun dengeli biçimde gelişme-
sini hem de kısa sürede etkili sonuçlar
alınmasını sağlıyor. İşte yedi adımda
tüm vücut egzersizi:

Push Up

Göğüs kası, ön omuz, arka kol ve izo-
metrik olarak karın kaslarını çalıştırır.
Hareketin yapılışı: Eller göğüs hizasında
olacak şekilde şınav pozisyonu al. Vücu-
dunu dirsekler 90 derece olana kadar
aşağı indir, sonra vücudunu dirsekleri ki-
litlemeden kolunu düzelteceğin açıya
kadar kaldır. Üç kez, 10-15 saniye arası
tekrarla, her set arası 45-60 saniye din-
len. Dikkat edilecek noktalar: Ellerin po-
zisyonu göğüs hizasında olsun.
Dirseklerinin 90 derecenin altına indire-
cek kadar aşağı inme. Omurga dikliğini
koru, yandan bakıldığında kulaklar,
omuz, kalça, diz aynı çizgide olmalıdır.
Kalçayı daha aşağıya veya daha yuka-
rıya getirme.

Wide Grip Lat Pulldown

Sırt ve kol kaslarını çalıştırır. Hareketin

yapılışı: Ekipmanı omuz genişliğinden
iki avuç kadar geniş pozisyon alacak şe-
kilde kavra. Bel bölgende nötr pozis-
yonu koruyacak şekilde gövdeni geride
tut. Ekipmanı çene hizana kadar yaklaş-
tırarak ağırlığı kaldır, ekipmanı kendin-
den yukarı doğru uzaklaştırarak ağırlığı
indir. Üç kez, 10-15 saniye arası tekrarla,
her set arası 45-60 saniye dinlen. Dikkat
edilecek noktalar: Hareket süresince
omurga pozisyonunu ve kürek kemiği-
nin aşağıda tuttuğun pozisyonunu koru.
Ağırlığı çene altından daha aşağı in-
dirme. Ağırlığı yukarı bıraktığında kasla-
rınla yükü taşımaya devam et, kürek
kemiklerin yukarı doğru hareket etmesin.

Close Grip Seated Cable Row

Sırt ve kol kaslarını çalıştırır. Hareketin
yapılışı: Ayaklarını destek noktalarına
yerleştir. Dizlerin hafif bükülü belin nötr
pozisyonda olsun. Ekipmanı vücuduna
yaklaştırarak ağırlığı kaldır, vücudundan
uzaklaştırarak ağırlığı indir. Üç kez 10-
15 saniye arası tekrarla, her set arası 45-
60 saniye dinlen. Dikkat edilecek
noktalar: Ağırlığı yaklaştırdığında dir-
seklerin geriye doğru gövdeni geçmesin.
Ağırlığı uzaklaştırdığında kaslarınla
ağırlığı taşımaya devam et, kollarını aşırı
öne uzatma. Kürek kemiklerin aşağıda
ve geride olsun. Omurganın pozisyo-

nunu hareket süresince koru. Hareketi
yaparken üst bedenini öne-geriye hare-
ket ettirme.

Standing Dumbell Side Lateral
Raise

Omuz kaslarını çalıştırır. Hareketin ya-
pılışı: Ayaklar omuz genişliğinde açık
olacak şekilde ayakta dur. Ellerin vücu-
dunun hafifçe önünde dirseklerin hafifçe
bükülü bir şekilde dumbelları yana
doğru omuz hizana kadar kaldır ve
indir. Üç kez 10-15 saniye arası tekrarla,
her set arası 45-60 saniye dinlen. Dikkat
edilecek noktalar: Kürek kemiklerin ge-
ride ve aşağıda olsun, hareket boyunca
bu pozisyonunu koru. Dirseklerin ha-
fifçe bükülü olsun, hareket boyunca bu
pozisyonunu koru. Hareket süresince
bel ve boyun pozisyonun nötr olsun.

Horizontal Leg Press

Üst bacak ve popo kaslarını çalıştırır.
Hareketin yapılışı: Horizontal leg press
makinasına otur. Ayaklarını omuz geniş-
liğinde parmak uçların hafifçe dışa
dönük olacak şekilde platforma yerleştir.
Ağırlığı iterek kendinden uzaklaştır, ağır-
lığı geriye kontrollü bir şekilde getirerek
hareketi bitir. Üç kez 10-15 saniye arası
tekrarla, her set arası 45-60 saniye din-
len. Dikkat edilecek noktalar: Başlangıç

pozisyonunda belinin tarafsız duruşunu
koruyarak pozisyon al. Ağırlığı uzaklaş-
tırdığın noktada dizlerini kilitleme. Ha-
reketi yaparken dizlerin içeri doğru
birbirine yaklaşmasın.

Lying Leg Curl

Arka bacak ve baldır kaslarını çalıştırır.
Hareketin yapılışı: Lying leg curl maki-
nasına yüz üstü uzan. Dizin hafifçe bü-
külü pozisyonda, arka bacak kasların
yükü taşımaya başladığı nokta hareketin
başlangıç noktası. Ağırlığı kendine
doğru diz hizanı hafifçe geçecek kadar
kaldır, başlangıç pozisyonuna geri dön.
Üç kez 10-15 saniye arası tekrarla, her
set arası 45-60 saniye dinlen. Dikkat edi-
lecek noktalar: Ağırlığı aşağı indirdi-
ğinde diz eklemin düz olmasın. Ağırlığı
yavaş tempoda kontrollü bir şekilde
aşağı indir. Omurga pozisyonunu koru.

Plank

Karın kaslarını çalıştırır. Hareketin Yapı-
lışı: Dirseğin omzunun tam altında kala-
cak şekilde ayaklarını destek noktası
olarak kullanıp bedenini yerden kaldır ve
zamana karşı bekle. Yandan bakıldı-
ğında kalçan omzun ve kulakların aynı
çizgide olsun. Üç kez 20-60 saniye arası
tekrarla, her set arası 45-60 saniye 
dinlen.

Pandemi süreci, maske, hij-
yenin yanı sıra sosyal mesa-
feyi de hayatımızın olmazsa

olmazları haline getirdi. Bir de virüs bu-
laşma riskini azaltmak için gelen sosyal
kısıtlılık, pek çoğumuzun ruh halini de-
ğiştirdi. Yalnızlığın ve sosyalleşememe-
nin getirdiği psikolojik yükler, hayatımızı
zorluyor. Peki, yüz yüze, birlikte olma-
mız mümkün değilken mutlu olmamız
mümkün mü? Bu soruya yanıt veren
Acıbadem International Hastanesi’nden
Klinik Psikolog Yeşim Karakuş, “Günlük
hayatın stresine karşı etkili bir iletişim,
sosyal bir tür olan bizlerin, en büyük güç
ve direnç kaynaklarından birisidir. Bu
süreci daha sağlıklı atlatabilmek için
sosyal mesafemizi koruyalım ancak sos-
yal bağlantılarımızı kesmeyelim.” diyor.

Pandemi yalnızlığıyla tanıştık

Covid-19, sadece vücudumuzu hasta
eden bir enfeksiyona yol açmadı; bizi,
sokağa çıkamadığımız, sevdiklerimize
sarılamadığımız bu nedenle “yalnızlık“
kavramının yeni bir yönüyle karşılaştığı-
mız bir döneme yaşamamıza da neden
oldu. Yeşim Karakuş “Birçok konuda
endişeli, kaygılı, sıkıntılı, yorgun, üzgün
hissediyorsanız ve bu duyguları son za-
manlarda daha yoğun yaşıyorsanız, yal-
nız değilsiniz. Pek çok kişi aynı duyguları
yaşıyor. Bu süreçte birçok geleneğin ve
alışkanlığın kaybından dolayı olumsuz
duygularımızı yönetmekte zorluk yaşa-
nabiliyor. İçinde bulunduğumuz bu
pandemi sürecinde, bu duyguları hisset-
memiz anlaşılır ve normal bir durum.“
diyor. Peki bu duygu durumuyla başa
çıkmak için neler yapmalı? Yeşim Kara-
kuş’a göre, özellikle evlere kapandığımız
günlerde, acılarımızı, üzüntülerimizi,
korkularımızı, kaygılarımızı yok say-
maya çalışmak ya da sürekli sürekli bu
tür sıkıntılarımızı dile getirip şikayet
etmek yerine oturup duygularımızla ko-
nuşmak, hissettiklerimizi olduğu gibi
kabul etmek gerekiyor.  Yalnızlığın ve
sosyal ortamdan uzaklaşmanın insan
doğasıyla çeliştiğini söyleyen Klinik Psi-

kolog Yeşim Karakuş; “Bizler sosyal bir
türüz. Gelişimimiz ve ruhsal sağlığımız,
ilişkilerimizle ve çevremizle şekilleniyor.
Dolasıyla ruh sağlığımız ve iyi olma ha-
limiz söz konusu olduğunda, insanı psi-
kososyal ortamından ayıramıyorsunuz.
Ancak burada, insan olarak fiziksel me-
safe ile ayrılsak bile duygusal olarak bir-
likte olmak için inanılmaz bir kapasiteye
sahip olduğumuzu hatırlatmakta fayda
var.“ diyor. Özellikle birbirimize duygu-
sal olarak erişebilir ve bağlı olmamız ge-
rektiğini belirterek, hayatımız dağınıkken
bu tür olumsuz duyguları hissetmenin
kaçınılmaz olduğunu, bu durumu yaşar-
ken yalnız olmadığımızı vurgulayan
Yeşim Karakuş, “Kendimizle daha fazla
vakit geçirdiğimiz bu süreçte, düşüncele-
rimizi bırakıp biraz duygularımızla ko-
nuşalım. Duygularımız ve hislerimiz
anlaşılmayı bekler. Yaşadığımız olumsuz
duygular ve sağlıklı olsun ya da olmasın
onlarla başa çıkma becerilerimiz, as-
lında bizi korumak ve hayatta kalmamızı
sağlamak için vardır. Bu duygular, gel-
sinler, bize bir şeyler öğretsinler, ancak
kalmalarına izin vermeyelim.“ diye ko-
nuşuyor.

Belirsizlik durumuyla nasıl başa
çıkabiliriz?

“Hayat her zaman bir miktar belirsizlik
içeriyor. Belirsizlik kelimesi, başı ve sonu
olmayan ucu açık bir kavram. Yaşadığı-
mız bu pandemi süreci de birçok ko-
nuda 'belirsizlik' durumunu içermekte ve
bu durumunun üzerimizde psikolojik et-
kileri olmaktadır. Peki, yaşadığımız bu
belirsiz süreç ile nasıl başa
çıkabiliriz?’ Klinik Psikolog Yeşim Kara-
kuş, bu soruya cevap verirken “Belirsiz-
lik durumunda, konuyla ilgili bilgi sahibi
olmadığımız için sürekli bilgi arayışı içe-
risinde olma davranışımız artmaktadır.
Belirsizlik durumunda kaldığımızda, ya-
şadığımız olumsuz duygularla baş ede-
bilmek için etrafımızdan o konu ile ilgili
(doğru ya da yanlış) birçok bilgiyi almak
istiyoruz. Normalden daha fazla bilgi

sahibi olmayı isteme durumu, belirsizliği
gidermekten çok artırmaktadır.” diyor.
Belirsizlik sürecinin, o konuda  bilgi
alma ihtiyacını tetiklediğini anlatarak
Karakuş; “Sürekli vakaları takip etmek,
iletişim kurduğumuz insanlarla korona-
virüs süreci, pandemi dönemi ve bu ko-
nuda türetilen çeşitli rivayetler hakkında
sıklıkla konuşmak, hatta konuşmaların
sadece bu çerçevede sürdürülmesi du-
rumu, sürecin ne zaman biteceği veya
buna benzer konularda sürekli tahmin-
ler yürütmeye çalışmak gibi durumlar,
belirsizliği azaltmaktan çok büyütmeye
yol açar.“ diyor. Bu şekilde sinir siste-
mini sürekli uyarmanın ve tetikte tutma-
nın kişiyi daha kaygılı ve tedirgin hale
getirdiğini belirtiyor. Bu davranışların ise
uyku ve yeme bozuklukları, panik atak
veya panik bozukluklar, anksiyete prob-
lemleri, bedensel belirti bozuklukları gibi
birçok psikolojik durumu da berabe-
rinde getirebildiğine işaret ediyor.

Sosyal olmaktan geri durma

ANTRENMAN
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MACFit eğitmenleri,
spor salonundaki 

zamanını en verimli
şekilde değerlendir-

mek isteyenler için
‘Total Body Workout’
programını hazırladı

Acıbadem International Hastanesi’nden Klinik Psikolog Yeşim Karakuş, “Günlük hayatın stresine karşı etkili
bir iletişim, sosyal bir tür olan bizlerin, en büyük güç ve direnç kaynaklarından birisidir. Bu süreci daha
sağlıklı atlatabilmek için sosyal mesafemizi koruyalım ancak sosyal bağlantılarımızı kesmeyelim” dedi
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ŞİŞlİ'de motosiklet çalmaya ça-
lışan şüphelier polis ekiplerince
yakalandı. Hırsızlık anları saniye

saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Şiş-
li'de dün iki kişi Paşa Mahallesi'ne gelerek
bir motosikleti çalmaya çalıştı. İhbar üze-
rine olay yerine giden polis ekipleri moto-
sikleti çalmaya çalışan  U.A, ve M.B'yi
yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerle il-
gili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri
geçmişe dönük güvenlik kameralarını ince-
lemeye alarak, şüphelilerin farklı zaman-
larda 3 motosikleti daha çaldıklarını ve bir
başka hırsızlık olayına daha karıştıklarını
belirledi.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin
ardından sevk edildikleri mahkemece“Mo-
tosiklet Hırsızlığı” suçundan tutuklanarak
cezaevine gönderildi.

Şişli’de motosiklet
hırsızları kamerada

FetÖ Terör örgütüne yönelik İs-
tanbul merkezli 33 ilde 118 şüp-
helinin yakalanmasına yönelik

düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözal-
tına alındı. Terörle Mücadele şube ekipleri,
İstanbul merkezli 33 ilde eşzamanlı olarak
FETÖ'nün TSK mahrem yapılanmasına
yönelik operasyon düzenledi. Türkiye ge-
nelinde gece saatlerinde eşzamanlı düzen-
lenen operasyonda 118 şüphelinin
yakalanması için çalışma yapıldı. Operas-
yonun İstanbul ayağında 34 adrese baskın
yapıldı. Yapılan baskınlarda örgütsel dökü-
manlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alı-
nırken hakkında gözaltı kararı verilen şüp-
helilerden 13 şüphelinin ise yurt dışında
olduğu belirlendi. Operasyonlarını sürdü-
ren ekiplerin hakkında gözaltı kararı veri-
len diğer şüphelileri ise yakalama
çalışmaları sürerken düzenlenen operas-
yon polis kamerasına yansıdı.

Kağıthane’de alışveriş yaptık-
tan sonra elindeki poşetlerle ya-
şadığı binanın kapısına gelen

Afrikalı genç bir kadın, kendisini takip eden
bir şahıs tarafından kapkaça uğradı. Olay,
geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.30 sıra-
larında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Afrika
uyruklu olduğu ve tercümanlık yaptığı öğ-
renilen genç bir kadın, işten çıktıktan sonra
evinin yakınlarındaki bir markete gitti. Bu-
rada alışveriş yapan kadın, satın aldıklarını
poşetlere koyduktan sonra evine gitmek
üzere yola koyuldu. Genç kadın evine giden
merdivenlerden inerek binaya giriş yapa-
cağı esnada kendisini takip eden bir şahıs
tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonu
çalınan ve neye uğradığını şaşıran kadın
çığlık attıktan sonra poşetleri bırakıp kap-
kaççının peşinden koştu. Kadının bir süre
kovaladığı şahıs ardından kaçarak izini kay-
bettirdi.

Kapkaççıyı kovaladı

Kapkaç anı ve sonrasında yaşananlar ise
güvenlik kameralarına saniye saniye yan-
sıdı. Görüntülerde, kadın elindeki poşetlerle
yaşadığı eve girmek üzere binanın girişine
geliyor. Takip eden şahıs ise kadına arkasın-
dan yaklaşıyor. Hızlı bir şekilde kadının ce-
binden cep telefonunu çalan şahıs koşarak
kaçmaya başlıyor. Kısa bir süre duran
kadın ardından poşetleri yere bırakıp şah-
sın peşinden koşmaya başlıyor. Şahsın ar-
kasından bağıran kadın daha sonra
peşinden gitmeye devam ediyor. DHA

FETÖ'ye operasyon

Kapkaç şoku

E dinilen bilgiye göre; yabancı uy-
ruklu Mohammed Fadloun ile Ab-
dulrahman Fadloun adlı telefon

dolandırıcıları, geçtiğimiz 4 Aralık'ta ken-
dilerini ‘hakim', ‘savcı' ve ‘polis' olarak ta-
nıtıp “adınız terör soruşturmasına
karıştı” diyerek, Kadıköy Bostancı'da ya-
şayan 70 yaşındaki Fatma Jale İ. adlı ka-
dını telefonla aradı. İddiaya göre, yaşlı
kadına banka hesaplarının terör örgütleri
tarafından kullanıldığını söyleyen dolan-
dırıcılar, Fatma Jale İ.'den paralarını ve
mücevherlerini kendilerine teslim etme-
sini, aksi halde başının derde gireceğini
söylediler. Zanlılar, yaşlı kadına telefonu
kapatmamasını istedi.

Yaşlı kadın fark etti

Telefon dolandırıcılarının hedefindeki
yaşlı kadın, karşılaştığı durumdan dolayı
şaşkına döndü. Bir süre sonra üzerindeki
şaşkınlığı atan 70 yaşındaki İ., dolandırı-
cılık şebekesiyle karşı karşıya olduğunu
fark edip, ilk fırsatta polisi aradı. İhbar
üzerine hemen harekete İstanbul Güven

Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatma
Jale İ.'nin dolandırılmak üzere olduğunu
fark ederek plan kurdu. Yaşlı kadın, polis-
lerin kendisine söyledikleri plana harfiyen
uyarak telefonun diğer ucundaki dolan-
dırıcılara tuzak kurdu.

Polis ‘veznedar' kılığına girdi

Dolandırıcıların yakalanması için elinden
gelen çabayı gösteren İ., polislerin yaptığı
film gibi plan doğrultusunda hareket ede-
rek, dolandırıcıların dediği gibi mahalle-
deki bir kamu bankasının şubesine gitti.
Tarif edilen bankaya giren kadın, kendini
bekleyen “veznedar” kılığındaki İstanbul
Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nde gö-
revli sivil ekiplerden, içinde 200 lira yazan
sahte paraların bulunduğu zarfı alarak
tekrar evine döndü. İ., plan doğrultu-
sunda söz konusu dolandırıcıların apart-
mana gelmesini beklemeye koyuldu. Bu
sırada sivil ekipler, kılık kıyafet değiştirip
‘işçi' ve ‘temizlik görevlisi' kılığına girerek
apartmanın hemen karşısında bulunan iş
yerinin çevresinde konuşlandı. Yaşlı

kadın bina girişinde elindeki zarfla bek-
lerken, kısa süre sonra şüphelilerden biri
sokağa girerek kadının yaşadığı evin
önüne geldi.

Binaya girer girmez baskın

Yaşlı kadın, binaya gelen dolandırıcılık
şebekesine mensup kişiye kapıyı açarken,
zarf alış-verişi yapıldığı sırada sokak için-
deki ‘çöpçü' ve ‘işçi' kılığında pusuda bek-
leyen sivil ekipler hızla binaya yönelerek
operasyon başlattı. Bu sırada polis son
anda fark eden dolandırıcı apartmanın
içine kaçarken, şebekenin hedefindeki
yaşlı kadın, kapıyı polislere açarak emni
yet güçlerine yardımcı oldu. Suriye uy-
ruklu dolandırıcı Mohammed Fadloun
dakalanırken, şebekenin “gözcülük”
yapan diğer üyesi Abdulrahman Fadloun
ise iki sokak arkada polis ekiplerince ya-
kalanarak gözaltına alındı. DHA

Kağıthane'de alacak-
verecek meselesi nedeniyle
bir şahsı çay ocağında

oturduğu esnada tabancayla vura-
rak yaralayan saldırgan Kağıthane
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ta-
rafından yakalandı. Saldırının ka-
meralara yansıdığı olayda
vatandaşların yaralının bacağını ke-
merle sıktığı görülürken, yaralının
ise borcuna karşılık verdiği taban-
cayla saldırıya uğradığı ortaya çıktı.
Kağıthane Sultan Selim Mahallesi
Bakraç Sokak üzerinde geçtiğimiz
Cuma günü saat 16.30 sıralarında
meydana gelen olayda Adnan Hoz-
man borcu olduğu Ahmet K.'yı tele-
fonla arayarak sokağa çağırdı.
Sokaktaki bir çay ocağında oturan
Hozman bir süre olay yerinde gelen
iki şahıs tarafından silahlı saldırıya
uğradı. Hozman bacağından yara-
lanarak yere savrulurken, saldırgan-
ları ise koşarak olay yerinden
uzaklaştı. Saldırı anı ve sonra yaşa-
nanlar ise güvenlik kameralarına
yansıdı. Sesleri duyan vatandaşlar

ise Hozman'ın yanına giderek kan
kaybetmesin diye bacağını kemerle
sıktı. Vatandaşlar ardından yaralıyı
el birliğiyle ambulansa taşıdı.

Kağıthane polisi kıskıvrak
yakalandı

Olayın ardından çalışma başlatan
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, olay yerinde bir süre ince-
leme yaptı. Çevredeki vatandaşların
ifadelerine başvurarak güvenlik ka-
mera görüntülerine bakan polis, sal-
dırganların eşkallerini belirledi.
Yaralı Hozman ile de görüşerek ifa-
desini alan polis, saldırıyı Ahmet K.
ve Mervan Hasan K. gerçekleştirdi-
ğini tespit etti. Çalışmalara devam
eden Kağıthane Asayiş Büro Amir-
liği ekipleri, iki şüpheliyi ertesi gün
olayda kullanılan tabancayla bera-
ber kıskıvrak yakaladı.

Silahla yaralandı

Gözaltına alınan emniyete götürü-
len şahıslardan Ahmet K. Hozman'ı
yaraladığını itiraf etti. Olayı anlatan

Ahmet K., Hozman'ın kendisinden
borç aldığını ve geri vermediğini
daha sonra kendisine olayda kullan-
mış olduğu tabancayı 1 hafta önce
vererek "bu tabancayı sat 250 liranı
al" dedi. Olayın olduğu gün de ken-
disini arayarak para istediğini, küfür
ettiğini kendisinin sinirlenmesi üze-
rine Hozman'ın yanına giderek onu
yaraladığını, olayda kullandığı ta-
bancayı olaydan sonra kaçtığı es-
nada düşürdüğünü ve bulamadığını
ifade etti. Mervan Hasan K. ise
olayda kendisinin bulunmadığını
olaydan sonra Ahmet K.'nın kendini
arayarak yanına çağırdığını ve ko-
nuyu K. ile görüştükten sonra öğ-
rendiğini söylediği öğrenildi.

Silahlı saldırgan tutuklandı

Emniyette ifadeleri alındıktan sonra
adli işlemleri yapılarak adliyeye sevk
edilen şüphelilerden Ahmet K. “kas-
ten yaralama” suçundan tutuklana-
rak cezaevine gönderilirken, Mervan
Hasan K. ise adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı. DHA

Alacak verecek kavgası

DOLANDIRICILARA
SUCUSTU
Kadıköy'de yaşlı bir kadın, kendilerini ‘hakim', ‘savcı'
ve ‘polis' olarak tanıtıp “adınız terör soruşturmasına
karıştı” diye arayan dolandırıcıları suç üstü yakalattı.
Polis, kandırma yöntemiyle yaşlı kadını dolandır-
maya kalkan yabancı uyruklu zanlıları film sahnele-
rini aratmayan operasyonla suçüstü yakaladı

Kağıthane’de alacak-verecek meselesi nedeniyle bir şahsı çay ocağında oturduğu esnada tabancayla
vurarak yaralayan saldırgan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı

Kameralar kaydetti
Öte yandan, kendilerini ‘hakim',
‘savcı' ve ‘polis' kılığında arayıp
“adınız terör soruşturmasına ka-
rıştı” diye dolandırmaya kalkan
zanlıların yakalanma anı saniye sa-
niye kameralara da yansıdı. Film
sahnelerini aratmayan operas-
yonda, kandırma yöntemiyle yaşlı
kadını dolandırmaya kalkan Suriye
uyruklu Mohammed Fadloun adlı
zanlı, binaya girer girmez yakayı
ele veriyor. Gözcülük yapan Abdul-
rahman Fadloun diğer zanlı ise iki
sokak ötede polisin operasyonunu
fark ederek kaçarken yakalanıyor.

Mont sayesinde katil bulundu
İstanbul'da ev arkadaşını göğ-
sünden bıçaklayarak öldüren
şüpheli yakalandı. Güvenlik ka-

meralarını inceleyerek cinayetin izini süren
polis ekipleri, şüphelinin fosforlu mont giy-
diğini tespit ederek eşkalini belirledi. Olay,
Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi
2401. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya
göre Cüneyt Bahşi (19), şüpheli Feyyaz
D.(24) ile aynı evde yaşamaktaydı. Alkol
alan ikili, bilinmeyen bir sebeple tartışmaya

başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dön-
üştü, kavga esnasında Feyyaz D., yanında
bulunan bıçak ile Bahşi'yi göğsünden yara-
layarak evden kaçtı. Mahallede oturan va-
tandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis
ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Bah-
şi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Feyyaz
D.'nin sosyal medya hesabında ki "Ani ya-
pılan bir cinayet gibi benim hayatım bu
aralar, iki kere düşün tek şansın var." sözü
dikkat çekti. Asayiş Şube Cinayet Büro

Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını in-
celeyerek şüpheliyi tespit etti. Şüphelinin
izini giydiği fosforlu monttan süren polis
ekipleri, 11 Ocak 2021 tarihinde şüpheliyi
Arnavutköy'de sağlandığı adreste kıskıvrak
yakalandı. 'Hırsızlık' suçundan 13 kaydı bu-
lunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ar-
dından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin olay
yerinden uzaklaştığı ve giydiği mont çevre-
deki güvenlik kameraları tarafından kame-
ralarına saniye saniye yansıdı.
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A merika’nın yaptığı seçim sonucu oyla-
rın bir birine çok yakın olmasından
kırılmadı kongre salonunun camları.

İnsanlar kongre salonuna demokrasinin
kalesi denilen beyaz saraya Oylar bir birile-
rine çok yakın diye saldırmadı.

Amerika tarihinin en başarısız, en bece-
riksiz, en ukala ve en hasta ruhlu liderini
gördü, Bir twitter atarak 5 kişinin ölümüne
ve insanların demokrasi anlayışının tekrar
gözden geçirmesine sebebe oldu.

Adeta Amerika’yı karıştırdı.
Daha iyisi bulunana kadar en güzel rejim

şimdilik demokrasidir
Demokrasinin içinde de en büyük sorun

güçlünün haklılığı sonucudur 
Eğer haklının güçlülüğü sağlanabilse ku-

sursuz bir sistem, lakin bu sistemin en büyük
düşmanı da maalesef paranın gücüdür.

Bu güç savaşı sanki başladı gibi (emper-
yalist güçlere karşı verilen mücadele yani
paraya karşı ) ama sonucu çok önemli…!

Halk çok önemli halkları yöneten liderler
çok önemli söyledikleri, yaptıkları ve karar-
ları çok önemli biz çimlerin ezilmesi (halk)
aksi durumda kaçınılmaz olabiliyor.

Ülkeleri yöneten siyasetçiler,
belediyeleri yöneten siyasetçiler, vermiş ol-
duğu herhangi bir kararla devletine milletine
eğer zarar verdi ise ki veriyorlar neden yar-
gılamıyor onları bu sistem.

Binlerce işçi çalıştırmaya hükmetmiş iş
adamları, kendi işlerini kurup uluslararası
başarılara imza atan insanları, Bilim insan-
larını yönetecek siyasileri, insanları, yeterli-

liği neden hiç sorgulanmadan partilerde
görev verilir.

Neden siyaset alanına giren siyasilerden
yeterlilik aranmaz. 

Kimler partiye çok hizmet etti ise ona
görev veriliyor iki koyunu koca merada kay-
bedebilecek kabiliyetsizler insanları 
yönetebiliyor.

Kendisi kaybedince seçimde hille var
diyen anlayışlar demokrasi bekçiliği yapan
siyasetçiler.

En yakın örneği işte Amerika seçimde hile
var diyerek insanları kışkırtarak, aslında biz
kazandık diyerek insanların ölmesine ve ya-
ralanmasına sebep olan birisi.

İşte Türkiye 1 yıl önce belediye seçimle-

rinde 13 bin oy farkla seçim mi kazanılır
deyip seçimi yenileten lider.

Kendisine hiçbir maliyeti yüklenilmeyen,
yani bedeli liderler tarafından ödenmeyen
kararlar.

Bence Haksızlığı tespit edildiğinde 
ödetilmeli.

Olayların büyüklüğüne göre derhal görev-
lerden alınması gereken bir sistem olmalı.

Emanetçi oldukları makamlarda ülkeye
ciddi zararlar veren yöneticiler mutlaka az-
ledilecek bir mekanizma kurulmalı.

Zira o makamların gerçek sahibi demok-
rasinin verdiği bir hak olan halkın ta 
kendisidir.

Zararı halk ödememeli. 

Demokrasinin kırılan camları 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1290719)

Planın Özü: BAKIRKÖY ilçesi, Yeşilköy Mahallesi, 1030 ada, 99 parselin bir kısmına ilişkin 
1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı; Büyükşehir Belediye Meclisince kabul 
edilerek; Büyükşehir Belediye Başkanınca 25.09.2020 tarihinde onaylanmış olup, Başkanlığımız 
Saraçhane Hizmet Binası Planlama Müdürlüğü 5. Kat ilan panosunda ve www.ibb.gov.tr  web sayfa-
sında bir ay süre ile askıya çıkarıldığı ilan olunur.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1290725)

Planın Özü : BEYOĞLU ilçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 1453 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ve 
1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı; Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek; 
Büyükşehir Belediye Başkanınca 25.09.2020 tarihinde onaylanmış olup, Başkanlığımız Saraçhane 
Hizmet Binası Planlama Müdürlüğü 5. Kat ilan panosunda ve  www.ibb.gov.tr  web sayfasında bir ay
süre ile askıya çıkarıldığı ilan olunur.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1290733)

Planın Özü : BEYOĞLU ilçesi, Sururi Mahallesi, 854 ada, 19 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000
ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı; Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek;
Büyükşehir Belediye Başkanınca 25.09.2020 tarihinde onaylanmış olup, Başkanlığımız Saraçhane 
Hizmet Binası Planlama Müdürlüğü 5. Kat ilan panosunda ve  www.ibb.gov.tr  web sayfasında bir ay
süre ile askıya çıkarıldığı ilan olunur.

Kanun GÖÇER
HAYATIN SÜZGECİ

kanungocer1@gmail.com

İ BB Meclisi 2021 yılı ocak ayı 1.oturu-
munda konuşan MHP Grup Başkan-
vekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan

Yılmaz, ocak ayı içerisindeki önemli gün ve
haftalara yönelik mesajlar vererek devlet, si-
yaset ve sanat insanlarını yâd etti. Başkan
Yılmaz, İstanbul’da bulunan 10 barajda su
seviyelerinin yüzde 20’nin altına düştüğüne
dikkat çekerek, İBB yönetimine ve İSKİ’ye
önlem almaları çağrısında bulundu. Halk
ekmek büfeleri konusuna da temas eden
Başkan Yılmaz, tüm detayların mecliste gö-
rüşülmesiyle büfe açılabileceğini hatırlattı. 

Kayıp-kaçak oranı nedir?

Başkan Yılmaz, Ocak ayının ikinci haftası-
nın “Enerji Tasarrufu Haftası” olduğunu be-
lirterek tasarruf uyarısında bulundu. "En
ucuz enerji, tasarruf edilen enerji" diyen Baş-
kan Yılmaz, "Tasarrufa önem vermek, tasar-
rufla ilgili çalışmalar yapmak bizim de
görevimiz olmalıdır" vurgusu yaptı. İstanbul
barajlarında en susuz dönemin yaşadığını
ifade eden Başkan Yılmaz, şöyle devam etti:
"İstanbul’da bu konuda hepimize görevler
düşerken İstanbul Büyükşehir Belediyesine
ve İSKİ’nin yönetim kuruluna çok daha
öneli görevler düşüyor. İstanbul’da bulunan
10 barajda su seviyesinin yüzde 20’lere düş-
tüğünü hepimiz biliyoruz. İstanbul halkı su
kesintisi yaşanıp yaşanmadığı konusunda
merak içinde. İstanbul’da planladığınız bir
su kesintisi var mı? İstanbul’da kullanılan
suyun içerisinde kayıp-kaçak oranı ne
kadar? Bunu azaltmak için ne gibi bir proje-
niz var? 3 yılın sonunda görevinizi devreder-
ken bu kayıp-kaçak oranını yüzde kaça
düşürmeyi hedefliyorsunuz? Konut ve iş
yerlerinde tasarrufu özendirici çalışmalarınız
var mı? İBB’ye ait binalarda yağmur suları-
nın toplandığı bir sistem var mı? İSKİ yağ-
mur sularını toplayarak gerek peyzaj
çalışmalarının sulanmasında gereksese kul-

lanımda bu suları kullanıyor mu? Deniz su-
yunun arıtılıp kullanma suyu haline getiril-
mesi konusunda İSKİ’nin bir çalışması var
mı? Merak ediyorum. Sularımızı doğru, ve-
rimli ve tasarruf ederek kullanmak demek
geleceğimizi de korumak demektir."

Tüm yetkiyi istiyorsunuz

Meclis gündemine gelen İstanbul’da yeni
halk ekmek satış yeri açılması konusuna
da değinen Başkan Yılmaz, "Attığınız taş,
ürküttüğünüz kurbağaya değsin! Bu tek-
nik bir konudur, değerlendirilir. Eğer açıl-
ması gerekiyorsa bu meclis bir karar alır
ve o halk ekmek büfeleri açılır. Ama siz

toptancı bir yaklaşımla bu meclisin yetki-
sini kendinize isteyip, keyfi uygulamalarla
bu işi yapıp yapamayacağınızı bilemediği-
mizden meclisin yetkisini size vermek iste-
medik. Gelin noktaları belirleyelim,
sayıları belirleyelim, halk ekmek büfelerini
açalım dedik. Ama siz araç kiralayacak,
şoför, personel istihdam edeceksiniz,
yakıt yakacaksınız, İstanbul’u da çok iyi
tanımadığınızdan hiç alakası olmayan
lüks mahallelere gideceksiniz halk ekmeği
satmaya çalışacaksınız" diye konuştu.

Bir yıldır atama yapılmadı!

Konuşmasında, 10 ay önce kurulan Şehit
ve Gazi Yakın-
larıyla İlişkiler
Şube Müdür-
lüğü'ne müdür
ataması yapıl-

mamasına tepki gösteren Başkan Yılmaz,
"Milliyetçi Hareket Partisi Gurubu adına
2019 yılı Aralık ayında bu meclise yazılı
bir teklif verdik. Dedik ki; şehitler, gaziler
bizim her şeyimiz. 
Şehit ve Gazi Yakınları Müdürlüğü'nün
bu çatı altında kurulması lazım. Neden?
Şehit ailelerine, gazilere, düzenli ve daha
doğru yatırımlar, hizmetler sunulsun diye.
Mart 2020 meclisinde komisyonda kabul
edilen bu karar mecliste oy birliği ile
kabul edildi. Bu meclisten üçüncü kez
söylüyorum. Şehit ve Gazi Yakınlarıyla
İlişkiler Şube Müdürlüğüne atama yapıl-
ması, bütçesinin oluşturulması ve yöne-
tim şemasının olması lazım ki, şehit
yakınları ile gazilerimiz ile temas kurula-
bilsin. Ama ne hikmetse bir yıla yakın bir
zamandır halen bir atama yapılmamıştır"
dedi.

İBB MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB Meclisinde
yaptığı konuşmada kuraklık, su tasarrufu ve yeni halk ekmek büfeleri konusuna
değindi. Yılmaz, "İstanbul’da bulunan 10 barajda su seviyesinin yüzde 20’lere
düştüğünü hepimiz biliyoruz. İstanbul halkı su kesintisi yaşanıp yaşanmadığı

konusunda merak içinde. İstanbul’da planladığınız bir su kesintisi var mı?" diye sordu

SU KESINTISI
OLACAK MI?

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 10
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münase-
beti ile Silivri’de görev yapan basın men-
supları ile Silivri Belediyesi Eşref Efendi
Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Top-
lantıda konuşan Başkan Yılmaz, gazeteci-
lik mesleğinin kamu hizmet olduğuna
dikkat çekerek, “Her biriniz basın meslek
ilkeleri çerçevesinde birer kamu görevlile-
risiniz. Bizlerin haber alma özgürlüğü siz-
ler sayesinde gerçekleşiyor. Milletimizin
gözü, kulağı ve toplum vicdanının da sesi
oluyorsunuz. İstanbul’da yerel medyanın
en güçlü olduğu ilçe Silivri. Silivri Beledi-
yesi olarak her zaman tarafsız, ilkeli ve ob-
jektif yayıncılık yapmanızı temenni
ediyoruz. Nasıl ki biz şeffaf, denetlenebilir
ve herkesin gözü önünde bir belediye yö-
netimi yapmaya çalışıyorsak, basının da
şeffaflığından ve yazacaklarından rahatsız
olacak değiliz. Ne birinize bir adım yakı-

nım, ne de birinize bir adım uzağım. İlişki-
ler anlamında bütün arkadaşlarımıza eşit
mesafede bir yönetim sergiliyorum" ifade-
lerini kullandı. "Bu şehirde belediyecilik
anlamında başka bir hikâye yazmayı he-
defliyorum" diyen Yılmaz, "Kişilerin kayrıl-
madığı, herkesin belediyeye geldiğinde
kendini eşit hissettiği ve ayrıcalıklı kişile-
rin, gurupların, Silivri’de yaşayan vatan-
daşların seviyesine indirildiği ve herkesin
eşit olduğu bir Silivrili. İkinci yılımıza yak-
laşıyoruz. Alışkanlıklar kolay vazgeçilecek
şeyler değil. Silivri’de eskiden kalma alış-
kanlıklarla ilgili personel ve vatandaş nok-
tasında ayak sürdürmeye devam eden
arkadaşlarımız da yok değil. Ama bu ko-
nuda benim mücadele azmimde en ufak
bir azalma olmayacak. Silivri’nin her kuru-
şunu aziz bilip, Silivri Belediyesini adil bir
şekilde yönetmeye devam edeceğiz" açık-
lamasını yaptı. 

HERKESE AYNI MESAFEDEYİZ

Evde sağlık hizmeti
Dünyayı etkisi altına
alan Koronavirüs
pandemisi ile birlikte

sağlık hizmetinin kapsamını da
genişleten Kartal Belediyesi, pan-
demi öncesi 65 yaş üzeri ve özel
gereksinimli bireylere verdiği
Evde Sağlık Hizmeti’ne risk gru-
bundaki tüm Kartallı vatandaş-
ları dahil etti. Kartal Belediyesi’ne
sağlık durumunu bildiren hasta-
lar, risk durumuna göre değerlen-
dirilirken, sağlık ekipleri sokağa
çıkması sakıncalı olan ya da
mümkün olmayan hastaların ev-
lerine giderek pandemi kuralla-
rına uygun bir şekilde hizmet
veriyor. Evde Sağlık Hizmeti kap-
samında hastalara pansuman,
enjeksiyon, tansiyon ve şeker öl-
çümü, serum ve kan alma gibi
birçok hizmet, doktor reçetesi
doğrultusunda uygulanıyor. Risk
grubunda bulunan vatandaşlar
444 4 578 numaralı hattan Kartal
Belediyesi Komşu İletişim Mer-
kezi’ni arayarak bilgi alıp başvu-
ruda bulunabiliyor. DHA

Elektrikli araçlar

hizmEtE
başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; 
PTT’nin, çevre dostu elektrikli araçlarının 
İstanbul’un Adalar İlçesinde kullanılmaya
başlandığı; araçların Büyükada, Heybeliada,
Burgazada ve Kınalıada olmak üzere toplam
4 adada hizmet vereceğini bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tara-
fından yapılan açıklamada, doğal ve
tarihi güzelliklerin yer aldığı İstan-

bul’un adalarında yeni bir dönemin başladığı
ifade edildi. Bakanlık, Türkiye’nin en köklü ku-
rumlarından biri olan PTT’nin İstanbul’un Ada-
lar İlçesinde yenilikçi bir uygulamayı hayata
geçirdiğini belirterek; bundan böyle PTT’nin
çevre dostu elektrikli araçlarının İstanbul’un Ada-
lar İlçesinde hizmet vereceğini açıkladı.

Yenilikçi bir uygulama

PTT’nin çevre dostu elektrikli araçlarının İstan-
bul’un Adalar İlçesinde kullanılmaya başlandığını
belirten Bakanlık, araçların Büyükada, Heybe-
liada, Burgazada ve Kınalıada olmak üzere top-
lam 4 adada hizmet vereceğini bildirdi. Bakanlık
tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer
verildi: "Doğal ve tarihi güzelliklerin yer aldığı İs-
tanbul’un adalarında yeni bir dönem başladı.
Türkiye’nin en köklü kurumlarında biri olan PTT,
İstanbul’un Adalar ilçesinde yenilikçi bir uygula-
mayı devreye soktu. Çevre dostu araçları kullan-
maya başlayan ilk kurumlardan biri olan PTT, 3
tekerlekli elektrikli araç ve elektrikli bisikletle dağı-
tım çalışmalarına başladı. Uygulama sayesinde
vatandaşların posta gönderileri ve kargoları, nos-
taljik tasarıma sahip bu araçlarla adreslerine
daha hızlı ulaştırılıyor. Ada sakinleri de tama-
mıyla çevre dostu olan araçlara büyük ilgi göste-
riyor." PTT’nin yeni uygulaması ile ilgili açıklama
yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu, çevre dostu uygulamaları hayata geçir-
meye devam edeceklerini belirterek; “Çevre dostu
elektrikli araçlar ile hem karbon salınımının azal-
tılması hem de doğal güzelliklerin korunması he-
defleniyor. Bakanlık olarak çevreci, hayatı
kolaylaştıran, ekonomik somut projeleri bir bir
hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi. DHA
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İ stanbul Planlama Ajansı (İPA) İs-
tanbul İstatistik Ofisi, İstanbul hal-
kının ev içi gündeminden duygu

durum seviyelerine, ekonomik tercihle-
rinden iş memnuniyetlerine kadar bir-
çok başlıkta İstanbul’un nabzını tutan,
“İstanbul Barometresi Aralık 2020 Ra-
poru”nu yayınladı. Rapor, 28 Aralık
2020 – 8 Ocak 2021 tarihleri arasında
827 İstanbul sakini ile telefon üzerin-
den görüşülerek hazırlandı. İstanbul
İstatistik Ofisi’nin hazırladığı İstanbul
Barometresi ile her ay, aynı temada so-
rular ile periyodik anketler yapılıyor. İs-
tanbullunun sıcak gündem konularına
dair düşünceleri, belediye hizmetlerine
karşı farkındalığı ve tutumu analiz edi-
liyor. Aralık Raporu’nun sonuçları
şöyle:

Ekonomi de öncelikli

Evde en çok ne konuştukları sorulan
katılımcıların yüzde 37.4’ü, ekonomik
sorunların, yüzde 35.9’u, Covid-19’un,
yüzde 6.7’si ise İstanbul’daki muhtemel
su ve kuraklık sorununun konuşuldu-
ğunu belirtti. Kasım ayı ile karşılaştırıl-
dığında, katılımcılar tarafından
ekonomik sorunların daha çok ifade
edildiği, Covid-19’un ise geçen aya
göre ev içi gündemde daha az yer al-
dığı görüldü. Yüzde 59.4, İstanbul’daki
baraj sularının kritik seviyeye inmesi-
nin; yüzde 21.1, Covid-19’un ve yüzde
10.5 ise İBB’nin ücretsiz Anne kart,
üniversite öğrencilerine yardım ve Halk
Süt dağıtımlarının Sayıştay tarafından
mevzuata aykırı bulunmasını, Aralık
ayının gündemi olarak gördüğünü söy-
ledi. Türkiye’nin aralık ayı gündemi
Covid-19, asgari ücret tartışmaları ve
Türkiye’ye aşı getirme çalışmaları oldu.
Katılımcıların yüzde 30,3’ü Covid-
19’un, yüzde 25,4’ü asgari ücret tartış-
malarının ve yüzde 23,1’i ise Türkiye’ye
aşı getirme çalışmalarını dile getirdi. 

Deprem ilk sırada

İstanbul’da yaşayan bir vatandaşın as-
gari ücretinin kaç TL olması gerektiği
yönündeki bir soruya, katılımcıların
yüzde 47.9’u, 3 bin -3 bin 500 TL,
yüzde 21.9’u ise 3 bin 500-4 bin TL
arasında olması gerektiğini kaydetti.
İBB’nin kendi bünyesinde çalışanlar
için belirlediği asgari ücret tutarı olan 3
bin 100 TL katılımcıların yüzde 83.3’ü
tarafından desteklendi. “Sizce İstan-
bul’un en önemli sorunu nedir?” soru-
suna, yüzde 51.8’i, olası İstanbul

depremi, yüzde 47.9’u, ekonomik so-
runlar, yüzde 40.9’u, ulaşım yanıtını
verdi. Kasım ayına göre olası İstanbul
depremi ve ekonomik sorunların oranı
azalırken, ulaşımın oranı artsa da ilk üç
sıralaması değişmedi. Katılımcılara
göre 2021 yılında İBB’den beklenen en
önemli üç hizmet, sosyal yardımlar
(yüzde 44.1),  ulaşım hizmetleri (yüzde
37.4) ve depremle mücadele (yüzde
26.6) oldu.

Borçlanmaya destek çıktı

Çocuklu ailelere Halk Süt dağıtımı, üc-
retsiz Anne Kart ve öğrenci bursları
gibi belediye hizmetlerinin Sayıştay ta-
rafından mevzuata aykırı olarak değer-
lendirilmesi hakkında katılımcıların
görüşleri alındı. Katılımcılara bu hiz-
metlerden memnuniyetleri soruldu-
ğunda, yüzde 74.5’inin memnun
olduğu görüldü. Katılımcılara İBB’nin
yurtdışından Eurobond ile borçlanarak
duran metro hatlarını yeniden hayata
geçirmesini destekleyip desteklemedik-
leri soruldu. Katılımcıların yüzde
61.9’u, desteklediğini belirtirken, yüzde
20.7’si desteklemediğini, yüzde 17.4’ü
ise bu konu hakkında bilgi sahibi 
olmadığını belirtti.

MÜGE YÜCETÜRK

700 bitki üretiliyor

Zeytinburnu’nda 2005
yılında 14 dönümlük arazi
üzerine kurulan Tıbbi Bit-

kiler Bahçesi, organik yöntemlerle
üretilen bitkilerin korunmasını, tanı-
tılmasını ve üretiminin yaygınlaştırıl-
masını sağlıyor. Bahçedeki 700'ü
aşkın bitki birebir doğal ortamındaki
haliyle yetiştirilirken, Türkiye'de üre-
timi oldukça zor olan kırmızı muz,
mango ve avokado gibi meyvelerin
hasadı için büyük özen gerekiyor.
Haftanın her günü ücretsiz gezilebi-
len bahçede, dışarıda bulunmayan
birçok bitki türü satışa da sunuluyor.
Zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın,
ıhlamur ve elma gibi kış bitkilerin ye-
tiştiği bahçede, cildi yumuşatmak için
kozmetik ürünlerde kullanılan aloe
vera da koruma altına alınan bitkiler
arasında bulunuyor.

Ön plana çıkmaya başladı

Bahçede geleneksel ve modern tıpta
kullanılan birçok bitkinin yetiştirildi-
ğini söylen Uzman Biyolog Tuğçe
Sevencan, “Tıbbi bitkiler konusu
dünyada çok önemli bir yere sahip.
Son zamanlarda Türkiye’de de ön
plana çıkmaya başladı. Bahçemiz
halka açık bir bahçe ve herkes buraya
gelip tıbbi bitkiler konusunda bilgi
alabilir” dedi. Bahçedeki bitkilerin ço-
ğunluğunun Türkiye’de yetişen bitki-
lerden seçildiğini dile getiren
Sevecan, “Bahçemizde yurt dışından
getirilen bitkiler de var. Genellikle bi-

yolojik yöntemlerle yetiştiricilik yapı-
lan bahçemizde, herhangi bir kimya-
sal ilaç kullanılmıyor. Bahçede, çay ve
kozmetikte kullanılan bitkilerde ol-
dukça fazla. Etken maddeleri saflaş-
tırılarak ilaç sanayinde kullanılan
tıbbi bitkilerde mevcut. İnsanlar bu-
raya gelerek merak ettikleri bitkileri
inceleyebiliyorlar. Okul gruplarıyla
bazı çalışmalarımız ve projelerimiz
de var” diye konuştu.

Amaç çeşitliliği korumak

Bahçede bir tohum bankası da oldu-
ğunu aktaran Tuğçe Sevencan,
“Bahçenin asıl amacı biyolojik çeşitli-
liği korumak. Bir ticari amacımız yok.
İş birlikleriyle elde ettiğimiz tohum-
ları paylaşabiliyoruz. Elimizde olan
fazla tohumları tezlere ya da araştır-
malara destek olması amacıyla veri-
yoruz. Bakanlıklarla ve resmi
kurumlarla anlaşmalarımız olabili-
yor” ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarını
fırsat bilerek ilçe genelindeki
parkların bakım, onarım ve yeni-

leme çalışmalarına hız veren Kartal Beledi-
yesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kartal
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in “Yeşil
Odaklı, Çevreci, Yaşanabilir Bir Kent” ilkesi
ile bir yandan da ilçedeki park sayısını artır-
maya yönelik çalışmalarına aralıksız devam
ediyor.

Yaşanabilir bir kent

Mavisi ile yeşili ile modern bir görünüme
kavuşmuş cadde, sokak ve meydanları ile
canlanan Kartal’a artı değer katacak çalış-
malara hız verdiklerini ifade eden Kartal
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Göreve

geldiğimiz günden bu yana üzerinde çok
fazla durduğumuz konulardan biri de güzel
Kartalımızı yeşille donatmak, canlandırmak
ve her projemizi “Yeşil alan” merkezinde
oluşturmaktı. Son bir yılda geldiğimiz nok-
tadan oldukça memnunuz, yeşil alanları-
mız 1 yıl içerisinde 30 bin metrekare
civarında arttı. Ama elbette burada bırak-
mıyoruz, komşularımızın nefes alacağı, ai-
lesiyle, eşiyle dostuyla hoşça vakit geçireceği
alanları onlara ve güzel ilçemize kazandır-
maya devam edeceğiz. Bu arada tüm park-
larda dönüşüme önem veren çalışma
sistemi ile ayrıca önümüzdeki günlerde ku-
raklık ile mücadele etmek ve su tasarrufu
sağlamak amacı ile sırasıyla otomatik su-
lama sistemine geçiyoruz” dedi.

“İstanbul Barometresi” araştırması-
nın Aralık Raporu yayınlandı. 

İstanbulluların ev içi gündeminde
ekonomik sorunlar ve Covid-19 ön

plana çıktı. Katılımcıların yüzde
47.9’u, İstanbul’da asgari ücretin 3

bin-3 bin 500 TL arasında olması ge-
rektiğini belirtti. İstanbul Büyükşehir

Belediyesi’nin belirlediği 3 bin 100
lira asgari ücret düzeyi, katılımcıların
yüzde 83.3’ü tarafından desteklendi

Türkiye'nin ilk şifalı bitkiler bahçesi olan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bah-
çesi, tamamı organik yöntemlerle üretilen 700'ü aşkın bitkiyle tohum
bankalarını aratmıyor. Uzman Biyolog Tuğçe Sevencan, "Bahçemiz halka
açık, herkes buraya gelip tıbbi bitkiler konusunda bilgi alabilir" dedi.

Planın Özü : BAKIRKÖY ilçesi, Zuhuratbaba Mahallesi, Şenyuva Sokaktan mah-

reç alan 845 ada, 19, 15 parseller, 501 ada, 7 parsel, 502 ada, 2, 3, 4 2A parsel-

ler, 503 ada, 8, 9 parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama

İmar Planı; Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek; Büyükşehir Belediye

Başkanınca 25.09.2020 tarihinde onaylanmış olup, Başkanlığımız Saraçhane

Hizmet Binası Planlama Müdürlüğü 5. Kat ilan panosunda ve  www.ibb.gov.tr

web sayfasında bir ay süre ile askıya çıkarıldığı ilan olunur.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1290712)
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Planın Özü : BAKIRKÖY ilçesi, Zuhuratbaba Mahallesi, 139 ada, 25 parsele iliş-

kin 1/5000 ölçekli plan; Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek; Büyükşe-

hir Belediye Başkanınca 26.10.2020 tarihinde onaylanmış olup, Başkanlığımız

Saraçhane Hizmet Binası Planlama Müdürlüğü 5. Kat ilan panosunda ve

www.ibb.gov.tr web sayfasında bir ay süre ile askıya çıkarıldığı ilan olunur.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1290718)
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Sevim Y. GÜNEY

guneys13@hotmail.com

ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

Ş imdi düşündüm de, üzerinden ne çok yıl geçmiş. Bugün
bir haberi okurken, aklıma birden 2000’li yıllarda Reha
Muhtar ve Murat Kekilli’nin ana haber bültenindeki ko-

nuşmaları geldi. Hatırlamayanlara kısa bir hatırlatma yapayım.
O yıllarda, Murat Kekilli”Bu akşam ölürüm”isimli bir şarkı
yapmıştı. 

O döneme isabet eden zamanlarda 17 intihar vakasının
suçlusu, komik bir şekilde”bu akşam ölürüm, beni kimse 
tutamaz...”isimli şarkı olmuştu.

***
Reha Muhtar televizyonda haber bülteni sunarken, şu cümle-

lerle seslenmişti Kekilli’ye;”Bana bak! Kekillimisin, nesin... Ken-
dine iyi bak, insanlara örnek ol! İnsanların intiharı, ölümlerinin
üzerine ticari kaygılarla gitmeye kalkma. Sanatçılar, 
Türkiye’de kamuoyunun önüne çıkan insanlar örnek olmak 
zorundadır.”

Daha sonra, Kekilli’yi bültene konuk olarak aldığını da anım-
sıyorum. Orada da sevecen bir nasihatla;”bundan sonra böyle
şarkılar yazma, bana söz ver”gibi şeyler söylemişti.

***
Kendi fikrimce, sanatçıların topluma örnek olmak gibi bir va-

zifelerinin olmadığını düşünüyorum. Herkes hayatını kendi doğ-
ruları ile yaşar ve kendi hayatının sahibidir. 

***
Dünyada ve Türkiye’de neler olmuş diye  bültenlere göz gezdi-

rirken, Ali Ekber Ertürk’ün bir haberine rastladım. Marmara
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi üyesi Doç.Dr.Bilal Yorul-
maz, Din Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Tuğba Sarımsakçı Akar
isimli iki eğitim görevlisi, 2020 yılının Haziran ayında “Cem 
Yılmaz filmlerinin din ve değerler açısından incelenmesi”
başlıklı bir makale yazmışlar. 

İncelesinler elbet, buna hiçbir diyeceğim yok. Ancak buna
neden gerek duymuşlar diye merak ettiğimi söylemeliyim. Çekile-
cek filmlerde bu ayrıntılara dikkat edilmesi konusunda bir zorun-
luluk, ya da yaptırım mı var acaba? Cem Yılmaz’ın filmlerinde
din ve değerler ile ilgili unsurların olup olmadığı konusunda
neden o kadar zahmete girmişler anlayamadım. Sonuçta çektiği
filmlerin tarzı belli. Anlamak için sadece biraz zeka gerekiyor.
Bir de dünya da olup biten kültürel, politik, sanatsal, sosyal 
gelişmeleri takip etmek...

***
Araştırmayı merak ettim ve Uluslararası Sosyal Araştırmalar

Dergisi’nde yayınlanan makaleyi okumaya başladım. 
“G.O.R.A”,”A.R.O.G”,”Arif 216”isimli üç film ile ilgili ince-

leme özetinde şu ifadelere yer verilmiş;”Araştırma sonucunda,
dinle ilgili iletilere filmlerde çok az yer verildiği, din ile ilgili sözel
iletilerin günlük konuşma dilinin bir parçası olarak kullanıldığı
ve bu kullanımların genel olarak dindar kişilik temsiline ilişkin
olmadığı;toplum değerlerine aykırı olabilecek cinsellik imalarına
sıklıkla yer verildiği ve eşcinselliğin sıradanlaştırıldığı; şiddetin,
küfürün ve hakaretin meşrulaştırıldığı görülmüş, dolayısı ile in-
sanları güldürmek amacıyla çekilen söz konusu filmlerin toplum
üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceği öngörülmüştür.
Ancak bununla birlikte, dini değerlerin komedi unsuru olarak
kullanılmaması, eski yerli komedi filmlerinden aşina olduğumuz
olumsuz dindar tipolojisine yer verilmemesi, yardımlaşma, kar-
deşlik ve dostluk gibi değerlerin yüceltilmesi bu filmlerin öne
çıkan olumlu yönlerindendir.”

***
Cem Yılmaz’ın A.R.O.G filminin beş sahnesinde Darvin’in

evrim teorisinin sorgulanmakta olduğunu ve tamamen reddedil-
diğini de açıklamalarına eklemişler. Ceku, internette evrim teo-
risi ile ilgili gördüğü bilgiler üzerine Arif’e,”insanlar gerçekten
maymundan mı gelmiş?demiş. Arif de,”Ney! Vallahi bu sabah
programlarını yasaklıyorum”deyip televizyonu kapatıyormuş.
Böylelikle Arif bu sahne ile evrim teorisini kabul etmediğini 
ortaya koyuyormuş.

***
Başka bir ifade de ise, evrim teorisine inandığı izlemini ver-

mek istiyormuş; Arif, bir milyon yıl öncesine gidip maymunlarla
karşılaşıyor.Günümüze dönmek isterken, maymunları evrimleşti-
rerek insanlığın gelişimini hızlandırmak istiyor. Şöyle diyor;”
Beyler, sizden fazla şey istemiyorum. Biraz medeniyet Allah
aşkına!”

Arif, bütün bir kış maymunlarla kalıyor, ancak hiçbir gelişme
olmadığını görüyor. Maymunlardan ayrılırken de”Yo, yo kalk-
mayın zaten kalkamıyorsunuz”diyerek esprili bir dille evrim 
teorisini eleştirir”diye ilave ediliyor.

Başka neler incelenmiş filmlerde ve makalede hangi 
başlıklar var diye sorarsanız;

-Allah İnancı, Peygamber inancı,Melek ve Görünmeyen 
Varlık inancı, Kader İnancı, Batıl İnanç... 

Bir de, ibadet ile ilgili iletiler diye bir başlık var. Orada şöyle
bir metin yazmışlar;”İncelenen filmlerde, namaz, oruç, zekat,
hac, kurban, kuran-ı kerim okunması gibi ibadetle ilgili unsur-
lara yer verilmediği görülmüştür. Bu durum uzay ve ilkel çağ-
larla ilgili olan A.R.O.G. ve G.O.R.A.filmleri bakımından normal
karşılanabilir.

(Ohhh, burada bir nefes aldım.)
“1969 ve günümüz Türkiye’sini konu alan Arif V 216 fil-

minde ise ibadetlerle ilgili unsurlara sosyal hayattaki tezahürleri
bağlamında senaryoda yer verilebilirdi. Buradan yola çıkarak
Cem Yılmaz filmlerinde özel bir tercih olarak ibadetlere olumlu
ya da olumsuz bağlamda yer verilmediği söylenebilir.”denmiş.

***
Filmlerde kaç kez,

selamünaleyküm/eyvallah/vallahi/billahi/allah aşkına...
demiş, tek tek sayıp yazmışlar.  

***
Sunuç kısmında ise, filmlerde yalanın çok basit şekilde kulla-

nılmakta olduğu, Arif karakterinin sahtekar ve yalancı kişiliğinin
seyirciye hoş gösterilerek, olumsuz ahlaki özellikleri ile seyirciye
rol model olduğu belirtilmiş. 

Filmlerde en problemli konuların başında da cinsellik ile 
ilgili iletiler olduğu yazılmış.

***
Şarkı dinleyerek intihar edilmez. Belki intihara ve ölmeye

karar vermiş kişi sevdiği şarkı eşliğinde bunu yapmak
isteyebilir. 

Bu sinemaların yetişkin insanlar için yapılmış olduğunu 
düşünürsek; filmler, insanı dinsiz, yalancı, sahtekar ve ahlaksız
yapmaz. Şiddete yöneltmez.  

Sanat, sinema hayal gerektirir. Dünya sinemalarına baktığı-
mızda, insanlar bir film için yepyeni bir alfabe ve dil geliştiriyor,
olanaksız şeyleri sahnelendiriyor. Aklın sınırlarını aşacak şeyler
geliştiriyor.

Hayal olmadan, özgürlük olmadan ne sinema, ne de sanat 
yapılamaz! Sanat biraz delilik gerektirir. 

Ben hala okuduğum makalenin etkisindeyim! Sahi ya, 
bu iki değerli öğretim görevlisi bu filmlerin neleri içerdiği 
konusunda neden bu kadar uğraşmışlar?

Şimdi bekleyelim; Filmlerinde namaz kılmadığı, kurban kes-
mediği, kuran okumadığı için Cem Yılmaz özür mü dilemeli?

***
Sevgiyle kalın

Cem Yılmaz özür mü dilemeli?

GUNDEMDE
COVID VAR!

YÜZDE 40 AŞI OLMAK İSTİYOR
Katılımcıların yüzde 40.1’i, aşı
olmak isterken bunların yüzde 61.1’i,
en kısa sürede aşılanmak istediğini
ifade etti. Türkiye’de aşı yaptırmanın
zorunlu olması durumunda hangi
aşıyı tercih edecekleri sorulan katı-
lımcıların yüzde 44.1’i, aşılar hak-
kında bilgi sahibi olmadığını
belirtirken, yüzde 41.1’i ise Alman
menşeili BioNtech aşısını tercih
etmek istediğini açıkladı. İstanbul
barajlarındaki doluluk oranının düş-
mesiyle ilişkili olarak katılımcılara
ilerleyen dönemde suya erişimin zor-
laşacağını düşünüp düşünmedikleri
soruldu. Katılımcıların yüzde 78,8’i
zorlaşacağını düşündüğünü belirtti.
Katılımcıların yüzde 93’ünün su ta-
sarrufu yaptığı öğrenildi. Su tasar-
rufu için en çok yapılanlar arasında
yüzde 71.9 ile diş fırçalarken suyu
boşa akıtmamak, yüzde 68,4 ile bu-
laşık ve çamaşır makinesini dolma-
dan çalıştırmamak yer aldı.

Katılımcılara 2017 yılı öncesine
kadar uygulanan ikili saat sistemi
hakkındaki görüşleri soruldu. Yüzde
45.3, ikili saat sisteminin uygulan-
masını, yüzde 39.8, sabit yaz siste-
minin uygulanmasını istediğini
belirtti. Yüzde 14.9, bu konu hak-
kında görüş bildirmedi.

Son 1 yılda büyük artış
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A BD ekonomisi, geçen yıl yeni
tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınının neden olduğu

derin bir ekonomik gerilemeyle karşı
karşıya kalırken, salgının etkilerinin
ülke ekonomisinde kalıcı bir hasar bı-
rakıp bırakmayacağı ve ekonomideki
toparlanmanın nasıl olacağı belirsizli-
ğini koruyor. Geçen yılın ocak ayında
ilk Kovid-19 vakasının tespit edil-
diği ABD'de, mart ve nisanda
artan salgınla 21,4 trilyon do-
larlık büyüklüğe sahip ülke
ekonomisi altüst oldu. Ül-
kede salgını kontrol altına
almaya yönelik kısıtlama-
ların etkisiyle ekonomik
faaliyet neredeyse durma
noktasına geldi. Alınan
önlemlerle vaka sayıların-
daki artış yaz döneminde
azalırken, ülkedeki ekono-
mik faaliyet de toparlanma
sinyalleri vermeye başladı.
Kovid-19 vaka sayılarının eylül
ayı itibarıyla yeniden yükselmesi
ve salgına karşı alınan önlemlerin
yeniden uygulamaya başlanmasıyla
Amerikan ekonomisinin görünümüne
ilişkin belirsizlik de arttı.

Ülke ekonomisi daraldı

ABD ekonomisi, uzun bir ekonomik
büyümenin ardından Kovid-19 salgı-
nının neden olduğu krizle 2020'de
derin bir resesyon yaşadı. Derlediği
bilgilere göre, 2019'da yüzde 2,2 bü-
yüyen ABD ekonomisi, salgının etki-
siyle 2020'nin ilk çeyreğinde 5 daraldı.
Ülke ekonomisi, salgının etkilerinin
yoğun şekilde hissedildiği 2020'nin
ikinci çeyreğinde ise yüzde 31,4 ile ta-
rihi bir daralma yaşadı. Salgını kont-
rol altına almaya yönelik önlemlerin
gevşetilmesi ve ekonomik faaliyetin
kademeli bir şekilde normale dön-
meye başlamasıyla ülke ekonomisi,
geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde
33,4 ile rekor bir büyüme kaydetti.
ABD Merkez Bankası ise (Fed) ülke
ekonomisinin 2020'de yüzde 2,4 kü-
çüleceği tahmininde bulundu. Fed,
ABD ekonomisinin 2021'de yüzde
4,2, 2022'de yüze 3,2 ve 2023'te ise
yüzde 2,4 büyüyeceğini öngördü.
IMF ise ABD ekonomisinin 2020'de
yüzde 4,3 daralacağı, 2021'de yüzde
3,1 büyüyeceği tahmininde bulundu. 

Bütçe açığı 3,1 trilyon 
dolara çıktı

Ülkede federal hükümetin bütçe açığı
da 2020 mali yılında Kovid-19 salgı-
nının etkisiyle toplam 3,1 trilyon do-
larlık rekor seviyeye ulaştı. Söz
konusu açık, 2019'un aynı döneminde
984 milyar dolar seviyesinde gerçekle-
şirken, 2020 mali yılında bu seviyenin
neredeyse 3 katına çıktı. Hükümetin
bütçe açığının 2020 mali yılında rekor
seviyeye ulaşmasında, Kovid-19 sal-
gınının yarattığı kriz etkili oldu. Bu
dönemde federal hükümetin gelirleri
ekonomik faaliyetin aksamasıyla
düşüş gösterirken, harcamaları da
salgınla mücadele kapsamında ha-
yata geçirilen destek paketleriyle arttı.
Ülkedeki şirketlerin iflas etmesine, ya-
tırımların düşmesine ve insan serma-
yesinin zarar görmesine neden olan
salgının, ABD ekonomisinde kalıcı bir
hasar bırakıp bırakmayacağı ve eko-
nomideki toparlanmanın nasıl ola-
cağı ise belirsizliğini koruyor. 

İşsizlik, yüzde 14,7'ye yükseldi

Kovid-19 salgını nedeniyle ABD eko-
nomisinin en sert darbeyi aldığı alan-
lardan biri iş gücü piyasası oldu.
Salgın öncesi, Şubat 2020'de yüzde
3,5 gibi son 50 yılın en düşük seviye-
sinde olan işsizlik oranı, martta yüzde
4,4'e ve nisanda da yüzde 14,7'ye yük-
seldi. İş gücü piyasasında Kovid-19

salgınının etkilerinin yoğun bir şekilde
hissedildiği mart ve nisanda istihdam
rekor seviyede azaldı ve 22 milyonu
aşkın kişi işini kaybetti. ABD'de
Kovid-19 salgını öncesi 200 bin sevi-
yelerinde seyreden ilk kez işsizlik
maaşı

başvu-
rusunda bulunanların sayısı, salgının
iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28
Mart ile biten haftada 6 milyon 867
bine yükselerek rekor seviyeye ulaştı.
Kovid-19 salgınına karşı alınan ön-
lemlerin gevşetilmeye başlamasıyla iş-
sizlik oranında da kademeli olarak
düşüş kaydedildi. Ülkede işsizlik,
geçen yıl mayısta yüzde 13,3'e, hazi-
randa yüzde 11,1'e, temmuzda yüzde
10,2'ye, ağustosta yüzde 8,4'e, eylülde
yüzde 7,9'a, ekimde yüzde 6,9'a ve ka-
sımda yüzde 6,7'ye geriledi. Ülkedeki

işsizlik oranı, geçen yılın aralık ayında
da yüzde 6,7 seviyesini korudu.
ABD'de eylül ayı itibarıyla Kovid-19
vakalarındaki artışın hızlanmasıyla iş
gücü piyasasındaki toparlama da ya-
vaşlama kaydetti. Fed, ülkede işsizli-
ğin 2020'de yüzde 6,7, 2021'de yüzde
5, 2022'de yüzde 4,2 ve 2023'te yüzde

3,7 olacağı tahmininde bulundu.
Salgının neden olduğu işten çı-

karmalardan en çok etkile-
nen kesim, restoran ve

perakende sektörlerinde
çalışan düşük ücretli iş-
çiler oldu. İşten çıkar-
maların en yoğun
olduğu Nisan
2020'de iş kayıpları-
nın yüzde 37,3'ü eğ-
lence ve konaklama
sektörlerinde mey-

dana gelirken, söz ko-
nusu kaybın yüzde

12,4'ü eğitim ve sağlık
hizmetlerinde, yüzde

10,4'ü profesyonel ve iş hiz-
metlerinde, yüzde 10,3'ü ise pe-

rakende ticaret sektörlerinde
gerçekleşti.

Yüzde 2 hedefinin altında kaldı

Kovid-19 salgını nedeniyle ABD'de
enflasyon ise önemli ölçüde düşüş
kaydetti. Fed'in Ağustos 2020'de açık-
ladığı yeni para politikası stratejisi
sonrası enflasyon verisinin önemi ar-
tarken, Banka'nın "ortalama" yüzde 2
enflasyonu hedefleyeceği duyurul-
muştu. Ancak salgın nedeniyle enflas-
yon Banka'nın hedefinin oldukça
altında bir seyir izledi. Salgından
önce, Şubat 2020'de yüzde 2,3 olan
yıllık enflasyon, martta yüzde 1,5, ni-
sanda yüzde 0,3 ve mayısta yüzde
0,1 olarak kaydedildi. Salgına karşı
alınan önlemlerin gevşetilmesi ve iş-
letmelerin yeniden açılarak ekonomi-
nin normalleşmeye başlaması
sonucu haziran itibarıyla toparlanma
eğilimi gösteren yıllık enflasyon, hazi-
randa yüzde 0,6, temmuzda yüzde 1,
ağustosta yüzde 1,3, eylülde yüzde
1,4, ekimde ve kasımda yüzde 1,2
oldu. Fed ise enflasyonun 2020'de
yüzde 1,2, 2021'de yüzde 1,8, 2022'de
yüzde 1,9 ve 2023'te yüzde 2 olacağı
öngörüsünde bulundu.

Dış ticaret açığı 
yüzde 13,8 arttı

Kovid-19 salgınını kontrol altına al-
maya yönelik önlemler kapsamında
uluslararası hareketliliğin kısıtlanması
ve tedarik zincirinde yaşanan aksa-
malar, ülkelerin dış ticaretini de kesin-
tiye uğrattı. Salgın nedeniyle ticaret
akışında yaşanan aksamalar,
ABD'nin dış ticaret dengesini de
olumsuz etkiledi. ABD'nin 2019'da
576,9 milyar dolar olan dış ticaret
açığı, 2020'nin ilk 11 ayında 604,8
milyar dolar olarak hesaplandı. Dış
ticaret açığı, Ocak-Kasım 2020'de bir
önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 13,8 artış kaydetti.
Ülkenin ihracatı Ocak-Kasım 2020'de
bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla
yüzde 17,3 azalarak 1,9 trilyon dolar,
ithalatı da yüzde 10,7 gerileme ile 2,5
trilyon dolar oldu. Kovid-19 salgının-
dan sert bir şekilde etkilenen dünya-
nın en büyük ekonomisi ABD,
salgının ekonomik etkilerine karşı
benzeri görülmemiş hızda, oldukça
önemli mali ve parasal önlemler ha-
yata geçirdi. Salgının hanehalkları ve
işletmeler üzerindeki ekonomik etki-
sini sınırlamak için ABD Kongresi,
sadece mart ayında 3 destek paketini
onaylandı. Söz konusu 3 mali pakete
ek olarak, bu paketler kapsamındaki
programların etkinliğini artırmak için
daha sonraki aylarda da 2 ilave tedbir
hayata geçirildi. Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1292006)

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 
YÜK DENGELEME SİSTEMİ LİSANS YENİLEME VE BAKIM DESTEK HİZMETİ İHALESİ

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR  
İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler    
1- İş sahibi İdarenin; 
Adı: İstanbul Bilgi Üniversitesi (BİLGİ)
Adresi: Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 

Eyüpsultan İstanbul
Telefon numarası: 0212 311 64 21
Elektronik posta adresi: guner.caglayan@bilgi.edu.tr
İlgili personelinin Adı-soyadı /unvanı Güner Çağlayan / Satınalma Uzmanı
2- İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle
temin edebilirler.
İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler 
İhale konusu işin;  
Adı Yük Dengeleme Sistemi Lisans Yenileme ve Bakım Destek Hizmeti İhalesi 
Tanımı Yük Dengeleme Sistemi Lisans Yenileme ve Bakım Destek Hizmeti 
Kapsamı Citrix Netscaler MPX-8200 Lisans Yenileme

Citrix Netscaler Destek Hizmeti
Süresi 12 (oniki) Ay
Geçici Teminat Teklif edilecek bedelin %3’den az olamaz, en az 3 ay süreli olmalıdır.

İdarenin ilk yazılı talebi üzerine derhal ve gecikmeksizin İdareye veya 
emrine nakden ve tamamen talep tarihinden ödeme tarihine kadar 
geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödenmek üzere olmalıdır.

İhaleye İlişkin Bilgiler 
1- İhale kayıt numarası: 202101003
2- İhale usulü: Açık ihale
3- İhalenin yapılacağı adres: Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 

Eyüpsultan İstanbul
4- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taah-
hütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlen-
dirmeye alınmaz.
5- Verilen teklifler teklif geçerlik süresinin uzatılması halinde gerek görülmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri
alınamaz.
6- İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde aşağıda belirtilen yer ve saatte
yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
7- İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale aşağıda belirtilen saatte yapılır.
İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini 
1- İstekliler tarafından ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek
olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını kendileri veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcileri ihale
tarihinden önce satın almaları zorunludur. 
İhale dokümanının görülebileceği yer internet sitesi:

https://www.bilgi.edu.tr/tr/ihaleler/
İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer:

Gürsel Mah. İmrahor Caddesi No: 29 Premier Kampüs Ofis İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Ek Bina Kat:4 Kağıthane/İstanbul   
İhale doküman bedelinin yatırılacağı hesap numarası:
Banka adı : Garanti Bankası
Şube Adı : Beyoğlu Ticari
Şube kodu : 1671
Hesap no : 6298217
Iban No : TR12 0006 2001 6710 0006 2982 17
Hesap Adı : İstanbul Bilgi Üniversitesi
İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil):
20 TL

2- İhale dokümanı; bedeli yukarıda belirtilen banka hesabına “202101003 numaralı İhale Evrak Bedeli” açıkla-
ması ile yatırılıp, ödeme dekontu ihale dokümanın satın alınabileceği adreste Satın Alma Müdürlüğüne ibraz edi-
lerek satın alınabilir. Posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz ve satın alınamaz, dekont ibraz etmeyen
isteklilere ihale dokümanı teslim edilmeyecektir.
3- İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belge-
lerin tamam olup olmadığını incelemek zorundadır. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgele-
rin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair form, “Dokümanlar arasında uyuşmazlık halinde
Bilgi’deki aslı esastır.” şerhiyle biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenerek satın alana 
imzalatılır.
4- İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul
etmiş sayılır.
Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
İhale (son teklif verme) tarihi: 20 Ocak 2021
İhale (son teklif verme) saati: 14:30
İhale komisyonu toplantı yeri: Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 

Eyüpsultan İstanbul
İhale Dokümanının Kapsamı
1- İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) 16 Kasım 2018 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları
İhale Yönetmeliği ve 08 Haziran 2020 tarih ve 31149 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi İhale Yönetmeliği (İhale dokümanı kapsamında verilmeyecektir.)

b) İdari şartname
c) Teknik şartname
d) Taslak sözleşme
e) Geçici ve Kesin Teminat Mektubu Örneği 
f) Teklif Tablosu

2- İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin veril-
mesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale do-
kümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
1- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler, yeterlik kriterleri, iş deneyimi kriterleri ve ihale belgelerinin sunuluş
şekilleri işbu ihaleye ilişkin yayınlanan idari şartnamede açıkça belirtilmiştir. 
2- İhaleye katılamayacak olanlar, ihale dışı bırakılma nedenleri ile yasaklı fiil ve davranışlar işbu ihaleye ilişkin ya-
yınlanan idari şartnamede açıkça belirtilmiştir. 
3- İhale kapsamında isteklilerden istenilen belgeler aşağıdaki gibidir:
- “202101003 numaralı İhale Evrağı teslim tutanağı
- “202101003 numaralı İhale Evrak Bedeli” açıklamalı ödeme dekontu,
- İsteklinin son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhası,
- İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesi,
- İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişiklik-
lerle birlikte ibraz etmeleri,
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname
ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter tasdikli
imza sirküleri ve vekâletname ibraz etmeleri,
- Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin belge,
İdari ve teknik şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri,
- İsteklinin son 3 yıla ait gelir tablosu, (SMMM veya YMM ıslak onaylı) bilanço,
- SGK’dan alınmış olan firmanızın prim borç durumuna ilişkin belge,
- Firmanın vergi borç durumuna ilişkin belge,
- İsteklinin son 3 yıla ait Kurumlar Vergisi/ Gelir Vergisi (Şahıs Şirketleri) Beyannamesi ve ilgili beyannamenin ta-
hakkuk fişleri,
- Şekli ve içeriği bu idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.                               
DİĞER HUSUSLAR
1- Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanında
elektronik posta adresinin belirtilmesi ve bu adrese yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi
kaydıyla, BİLGİ tarafından elektronik posta yoluyla bildirim yapılabilir.
2- İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
3- İstekliler tekliflerini ihale konusu işin tamamı için verirler, kısmi teklif kabul edilmez.
4- BİLGİ kısmi alım yapma hakkını ve ihalenin bir parçasını iptal etme hakkını saklı tutar.
5- İhale ile ilgili detaylı tüm bilgilere ihale dokümanlarından ulaşılabilir.
6- Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yap-
mış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez. 
7- Bu ilan metni ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan her türlü yazılı açıklama ihale dokümanının bağ-
layıcı parçasıdır.

Para politikası kapsamında ise Fed, finan-
sal piyasaların işleyişini sürdürmek için
eski ve yeni politika araçlarını devreye
soktu. Faiz oranlarını sıfıra indiren Banka,
sınırsız parasal genişleme başlattı. Fed, 3
Mart'ta Kovid-19 salgınının ekonomik etki-
lerine ilişkin endişelerin artmasıyla sürpriz
faiz indirimine gitti ve politika faiz oranını
50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralı-
ğına çekti. Banka, 15 Mart'ta ikinci kez acil
faiz indirimine giderek politika faizini yüzde
1,00-1,25 aralığından yüzde 0-0,25 aralı-
ğına çekti ve 700 milyar dolarlık parasal
genişleme başlattı. Küresel ölçekte dolar
likiditesi sağlanmasını güvence altına
almak için dünyanın 14 büyük merkez
bankasıyla swap hatları oluşturma kararı
alan Fed, son olarak bu hatları Eylül
2021'e kadar uzattı. Banka, 23 Mart'ta ise
ekonomiye destek sağlamak amacıyla sı-
nırsız varlık alımı dahil bir dizi tedbir açık-
larken, 9 Nisan'da, 2,3 trilyon dolara kadar
kredi sağlayacak kredi programlarını du-
yurdu. Fed, Federal Açık Piyasa Komite-
si'nin (FOMC) 2020 yılındaki son
toplantısında ise ekonominin gidişatının
büyük ölçüde virüsün seyrine bağlı olaca-
ğını vurgulayarak, halk sağlığı krizinin
yakın dönemde ekonomik faaliyet, istih-
dam ve enflasyon üzerinde baskı yarat-
maya devam edeceğine ve orta vadede
ekonomik görünüm üzerinde önemli riskler
oluşturacağına dikkati çekti. Banka, varlık
alımının süreceğinin ve 2023 yılına kadar
faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceği-
nin de sinyalini verdi.

FED ne 
yapacak?

Dünyanın en büyük
ekonomisi olan ABD, 
uzun süren bir ekonomik
büyüme sürecinin
ardından Kovid-19
salgınının neden 
olduğu krizle 
2020'de derin bir 
resesyona girdi

ABD ekonomisini
vırus vurDu



BEN DE 1 PARALIK
DAVA ACACAĞIM!
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CHP PM toplantısı açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, "Sözde Cumhurbaşkanı dedim diye
bana 1 milyon liralık tazminat davası açmış. Teşekkür ederim 1 milyon liralık dava
açtığı için. Ben 1 paralık tazminat davası açıyorum. Değeri bu çünkü" ifadesini kullandı

“ Sözde Cumhurbaşkanı" tartışmasının ar-
dından Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  CHP Parti

Meclisi toplantısı açılışında konuştu. Kılıçda-
roğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
için "Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesini kullanış,
bu ifadeler AK  Parti ve Erdoğan tarafından
eleştirilmişti. Eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu,
"Milleti açlığa, fukuralığa mahkum eden sensin,
o yüzden ben sana sözde cumhurbaşkanı diyo-
rum ve demeye de devam edeceğim!
Sözde Cumhurbaşkanı dedim diye bana 1 mil-
yon liralık tazminat davası açmış. Teşekkür ede-
rim 1 milyon liralık dava açtığı için. Ben 1 paralık
tazminat davası açıyorum. Değeri bu çünkü"
şeklinde konuştu.

Devleti çürütmeye başladılar

"Kısır tartışmaların ülkeye hiçbir şey kazandır-
mayacağını herkesin çok iyi bilmesi lazım" diyen
Kılıçdaroğlu, "İktidarın bize teşekkür etmesi
lazım. 'Çözümü de ürettin teşekkür ederim' de-
mesi lazım. Saray'ın gündemi ile gerçek gündem
birbirinden farklı! Sorunlarımız var. Siyaset ku-
rumunun temel görevi sorunları tespit etmek ve
çözüm üretmektir. Türkiye'de derin bir yarılma
var. Erdoğan'a açık çağrı yapıyorum sen yapay
gündemlerle bu sorun çözülür diyorsan oturup
tartışalım. İşsizliği, yoksulluğu çözeceksen otu-
rup konuşalım. Yapay gündemler ayrı, gerçek
gündemler ayrı! Beylerin görmediği, bilmediği
sorunlarla ilgileniyoruz. Taşeron işçilerin sorun-
larını, apartman görevlilerinin sorunlarını dile
getiren biziz. Saray iktidarının bize oturup teşek-
kür etmesi lazım. Taşeron işçilerin, evlere temiz-
liğe giden kadınların sorunlarını dile getiren kim?
Biziz. Üniversite öğrencilerinin, işsizlerin soru-
nunu dile getiren kim? Biziz. Esnafın, kahveci-
nin, kasabın sorunlarını dile getiren kim? Biziz.
Bütün milletvekillerinin parti ayrımı yapmaksızın
Türkiye'nin sorunlarına kilitlenmeleri gerekir.
Bunların yatacak yeri yok, sefaletten de açlıktan
da bunlar sorumlular. Devleti çürütmeye başla-
dılar. Liyakat sistemini yok ettiğinizde devlet çü-
rümeye başlar" ifadelerini kullandı. 

On binlerce işsiz var

Ekonomik sıkıntılara da değinen Kılıçdaroğlu,
"Bir çiftçiyi düşünün. Boğazından kesiyor oğ-
lunu, kızını üniversiteye gönderiyor. O çocuk bi-
tiriyor üniversiteyi. Şimdi işsiz. O annenin
babanın dramını bunlar bilmezler! İktidar sahip-
leri Türkiye gerçekliğinden kopmuş durumdalar.
Türkiye gerçekliğinde açlık var açlık! Marketlerin
önünde, atılacak meyve sebzeleri toplamak için
insanlar sırada bekliyor. Bu memlekette açlık ya-
şanıyor. TÜİK açıklama yapmış, 2021 yılında iş-
sizliğin azaldığını söylüyor. Tam komedi... Yahu
siz gerçekleri görmüyor musunuz? Milyonların

açlığını, sefaletini görmüyor musunuz? Her yaş-
tan, her eğitim düzeyinden on binlerce işsiz var.
Hangi Ak Parti Milletvekili çıkıp da TBMM'de
esnafın sorunlarını anlattı? Ak Parti’ye, MHP'ye
oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum; gün be-
raber düşünme, dertleri birlikte çözme günüdür.
Çöpten yiyecek toplayan kadın bizim vatandaşı-
mız, bizim kardeşimiz" dedi. 

Erdoğan'a açık çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık çağrı yapan Kı-
lıçdaroğlu, "Sen yapay gündemlerle bu sorun
çözülür diyorsan otur tartışalım. İşsizliği, yoksul-
luğu çözeceksen oturup konuşalım. Yapay gün-
demler ayrı gerçek gündemler ayrı. 18 yılda
Cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmasını
yaptılar. Satmadıkları şey kalmadı. Nereye gitti
bu paralar? Bu sorunun cevabını Erdoğan sen-
den bekliyorum! 83 milyonu bir avuç tefeciye
mahkum ettiler. Para faizcilere gitti. 18 yıldır eko-
nomiyi faiz ve döviz ekseninde yönetiyorlar. 5'li
çete dünyanın en büyük ihalelerini aldı. Sizin ya-
tacak yeriniz var mı? Sizde ahlak var mı, vicdan
var mı? Otoyol,havaalanı yaptık diyorlar. Hayır,
onları başkaları yaptı, sen de kefil oldun. Vergi
verenlerin torunlarını borçlandırdın. Sen ne yap-
tın arkadaş? Bana de ki Kars'ta,Bitlis'te,Kırşe-
hir'de,Çankırı'da şu fabrikayı kurdum. Tek bir
fabrika bile kurmadı" eleştirisinde bulundu. 
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ikti-
dar kanalından gelen eleştirilere çıkışan Kemal Kı-
lıçdaroğlu, "atık soğanlardan, çürüklerden acaba bir
iki tane bulabilir miyim diye, kadınlar evlerine mut-
fak malzemesi çıkarmaya çalışıyorlar. Bu gerçek
gündem iktidarın gündemi midir? saray’ın gündemi
bununla ilgili midir? Gerçek gündem gazetenin
manşetinde; ‘Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana!’ Bu

tablo doğru mu? Doğru. Türkiye’de mi? Türkiye’de.
Tarih doğru mu? Doğru. Fotoğraf doğru mu? Doğru.
21. yüzyılın Türkiye’sinde çekildi. sen CHP İstanbul
İl Başkanı ile uğraşacağına işsizlik sorunuyla uğraş-
sana. sen benimle uğraşacağına çöpten yiyecek
toplayan kadınların sorunu nasıl çözülür diye uğraş-
sana. Bakıyor bütün çocuklarının hepsinin işi gücü
iyi" tepkisini gösterdi. 

BU TABLO DOĞRU MU?

Konşmasının sonunda 9 madde
sıralayan Kılıçdaroğlu, "Türki-
ye'nin şan ve şerefini korumak.
süleyman şah Türbesi’ni kim ka-
çırdı? Kim kendi toprağından kaçtı
ve terör örgütüne teslim etti?
Bunu teslim eden adamın Türki-
ye'nin şan ve şerefini koruduğunu
düşünüyor musunuz? Hani sen
yemin etmiştin? aptal olma diye
Türkiye Cumhuriyeti'ne söylüyor
aslında. Ben buna sözde demeye-
yim ne diyeyim? aslında daha
ağırını hak ediyor! Cumhurbaşkanı
temsil ettiği ülkenin bayrağının şa-
nını şerefini korur. Herkese eşit
mesafededir. Trump kendisine
'aptal olma' diyor. Erdoğan çıkıp
sen bana aptal olma diyemezsin
dedi mi? Demedi. Taç giyen baş
akıllanır. Düşünerek konuşması
lazım. Bir telefon, bir tehdit ile pa-
pazı teslim etti, oval ofise gön-
derdi. Bu mudur Türkiye'nin şan
ve şerefini korumak? ne sözdesi

kardeşim daha ağırını söylemek
istiyorum aslında. Her gelenin to-
katladığı bir ülke haline döndür-
dün sen! İdlib'te 36 askerimiz
şehit edildi. Vuranlar Rusya idi.
Koşa koşa Putin'e gitti Erdoğan.
Putin'in kapısında dakikalarca
bekletildi. Bu mudur Türkiye Cum-
huriyeti'nin şan ve şerefini koru-
mak? Benim ağırıma gidiyor bu!
İçeride aslan kesiliyor, güzel kesil-
sin. Erdoğan bak bizi kızdırma
senin mal varlığını araştırırız dedi-
ler. ne demek bu? Benim mal var-
lığımı araştırmazsanız namertsiniz
demesi lazımdı. Bu mudur Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin şan ve şe-
refini korumak? akdeniz'in orta-
sında bizim bir gemimizi arıyorlar.
4 saat ulaşılamıyor. Bir allah'ın
kulu çıkıp bizim gemimizi araya-
mazsınız diyemiyor. sen mi koru-
yorsun Türkiye Cumhuriyeti'nin
şan ve şerefini? Kimsin sen? sah-
tekarlığa prim veren adam Cum-

hurbaşkanı olabilir mi ya? sahte-
karlığa ses çıkarmazsanız o suça
ortaksınız demektir. sen cumhur-
başkanlığı koltuğuna oturmuş
işgal etmişsin. Yeminini tutmuyor-
sun. sahte diplomalı adamı alıyor-
sun kamu bankasının yönetim
kuruluna atıyorsun. Paraya çöktü-
ler, sonra da kalkıp bana milli da-
yanışmadan söz edecekler. sen
onları benim külahıma anlat! 15
Temmuz oldu, bağış kampanyası
açtınız. Bir ülkenin cumhurbaşkanı
şehitler için vatandaşın verdiği pa-
raya çöker mi ya? Hala vermiyor-
lar parayı. Ettiğin yemini
tutmuyorsun sen! Bana çıkıp bir
allah'ın kulu söylesin, bir ülkenin
en tepe noktasında olan kişi dün-
yanın hangi ülkesinde rüşvet alan
birisini Türkiye Cumhuriyeti'ni
temsil etmek üzere büyükelçi ola-
rak atasın? sana cumhurbaşkanı
demek hata. sen aK Parti'nin
genel başkanısın. sayın Erdoğan

senin için namus ve şeref hangi
anlama geliyor? namus ve şeref
için bütün dünya mücadele eder.
söylediklerimin yüzde 100'ü
doğru" dedi. 

9 MADDE SIRALADI

BiZ iŞiMiZE BAKALIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye gelen misafir devlet başkanlarını karşılama
törenlerinde Muhafız Alayı’na bağlı bir atlı birliğin de yer almasını temin ettiğini
kaydeden Erdoğan, "Tabii bunları dahi eleştirecek kadar tarih, kültür, medeniyet
yoksunu hatta düşmanı kişiler çıktı. Varsın eleştirsinler, biz işimize bakalım" dedi

CumHurbaşkanı Erdoğan, Anka-
ra'da Geleneksel Sporlar Gençlik ve
Spor Kulübü Tesisi açılışı töreninde

konuştu. Erdoğan, tesisin geleneksel sporlara
gönül veren Ankaralı vatandaşlara hizmet ede-
ceğini belirterek, "Bu tesisin özellikle binicilik,
okçuluk ve ata yadigarı güreş gibi sporları öğ-
renmek bu alanlarda kendilerini geliştirmek
hatta hoşça vakit geçirmek isteyen herkes için
yeni bir nefes alanı olacağına inanıyorum.
Bünyesindeki ahırı, açık ve kapalı manejleri,
gezi alanları, tribünü, açık ve kapalı ok atış sa-
haları, güreş alanları, satış ve tamir atölyeleri,
konferans salonu, bunun yanında kafeteryası
ve diğer tüm birimleriyle bu güzel tesisin Anka-
ra’ya kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik
ediyorum. Esasen yaklaşık 1,5 yıldır faaliyette
olan tesisimizin resmi açılışını yapmak bugüne
bizlere nasip oldu. Günde 48 öğrenciye at
biniş, 150 öğrenciye okçuluk eğitimi verme
kapasitesi bulunan tesisimize bilhassa gençleri-

mizin dört elle sarılacağından şüphe duymu-
yorum. Nitekim salgın şartlarına rağmen 110
öğrenci ile faaliyetlerine devam eden tesisimi-
zin önümüzdeki dönemde Ankara’nın en cazip
yerleri arasına gireceğini düşünüyorum" diye
konuştu.

Boynumuzun borcudur

Erdoğan, at, ok ve güreş spor dallarının dahi
binlerce yıllık Türk tarihini tek başlarına anlat-
maya yetecek zenginliğe sahip olduğunu söyle-
yerek, Divan-u Lugati’t-Türk’te at ile ilgili tam
180 tabirin yer aldığına dikkat çekti. Peygam-
bere miraç yolculuğunda 'Burak' adlı atın eşlik
ettiğine de değinen Erdoğan, "Tarihte hangi
toplum atla tanışmış, kaynaşmış, bütünleş-
mişse hemen arkasından büyüme, genişleme,
özellikle bu döneme girmiştir. Bu bakımdan at
bir medeniyet kurma aracıdır. Osmanlı devlet
ile birlikte sarayın at ihtiyacını karşılamak için
Çiftlikat-ı Hümayun’u da kurmuştur. Cirit

başta olmak üzere at ile ilgili pek çok oyunun
yer aldığı geleneksel sporlarımızın yeniden
canlanması bizi memnun ediyor. Tarihimizin
ve medeniyetimizin bu önemli sembolüne
sahip çıkmak boynumuzun borcudur" dedi.

Bundan rahatsız oldular

Cumhurbaşkanı olduktan sonra Türkiye’ye
gelen misafir devlet başkanlarını karşılama tö-
renlerinde Muhafız Alayı’na bağlı bir atlı birli-
ğin de yer almasını temin ettiğini kaydeden
Erdoğan, "Tabii bunları dahi eleştirecek kadar
tarih, kültür, medeniyet yoksunu hatta düş-
manı kişiler çıktı. Bundan rahatsız oldular.
Aynı zihniyet muhtemelen bu tesisi de eleştire-
cektir. Varsın eleştirsinler, biz işimize bakalım.
Halbuki kökü olmayanların akıbeti esen her
rüzgarın önünde sürüklenip gitmektir. Biz kök-
lerimize, tarihimize, kültürümüze sahip çıkarak
maziden atiye güçlü bir köprü kurmanın gay-
reti içindeyiz" mesajını verdi. DHA

Kaftancıoğlu
şikayet etti
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisini
'militan olmak'la suçlayan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'a bir milyon bir liralık, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu'ya ise bir milyon liralık tazminat
davası açtı. Kaftancıoğlu, kazanacağı tazminatı 
İstanbul'da yoksul ailelerle paylaşacağını açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıkla-
mada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, geçen
hafta, cuma namazı çıkışında gazetecilerin soru-

larını yanıtlarken CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na
asılsız suçlamalarda ve hakaretlerde bulunduğu ifade edildi.
Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini ziyaret edip et-
meyeceği yönündeki bir soruya "Ben öğrencilerle neden görü-
şeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde olanlar
terörist. İstanbul İl Başkanı orada, o zaten bir DHKP-C mili-
tanıdır" yanıtını verdiği, Bakan Soylu'nun da sosyal medya
hesabından, "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarı-
sıdır" yönünde bir paylaşımda bulunduğu hatırlatılan açıkla-
mada şunlar kaydedildi: "CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan
Kaftancıoğlu, yaşanan bütün bu gelişmeler üzerine yargı yo-
luna giderek AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan
Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu."

Şikayet dilekçesi verildi

Açıklamanın devamında, "Dr. Canan Kaftancıoğlu tarafın-
dan İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde AKP
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 1.000.001,00
liralık manevi tazminat davası ve İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu hakkında 1.000.000,00 liralık manevi tazminat davası
ile hem AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hem İçiş-
leri Bakanı Süleyman Soylu hakkında; Hakaret (TCK
m.125/1; 125/3/b; 125/4) Görevi Kötüye Kullanma (TCK m.
257/1), Yargı Görevi Yapanı Etkilemeye Teşebbüs (TCK m.
277/2), Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs (TCK m. 288)
suçlarını işledikleri için iddianame tanzim edilmesi ve kamu
davası açılması hususlarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı-
lığına şikayet dilekçesi verildi" denildi. Kaftancıoğlu yaptığı
açıklamada, Erdoğan ve Soylu’nun Anayasa suçu işlediğini
ifade ederek bundan ötürü kazanacağı tazminatların bir ku-
ruşuna bile dokunmadan İstanbul’da küçük çocuğu olan,
evine ekmek götürmekte zorlanan iktidarın fakirleştirdiği, ihti-
yacı olan ailelerle paylaşacağını belirtti. CHP İstanbul İl Baş-
kanı Kaftancıoğlu, Erdoğan ve Soylu’nun açıklamalarının
ardından AKP’li milletvekilleri ve yöneticilerin de kendisi ile il-
gili montaj olduğu kanıtlanan fotoğrafları dolaşıma sokarak
karalama kampanyası başlattığını ifade etti. Kaftancıoğlu, bu
paylaşımlarda bulunan kişilerin avukatları tarafından tespit
edildiğini ve birkaç gün içerisinde onlar hakkında da suç du-
yurusunda bulunup, manevi tazminat davası açacağını 
söyledi. NERGİS DEMİRKAYA

Canan 
Kaftancıoğlu

Kemal 
Kılıçdaroğlu



K adıköy Sahili'nde hafta son-
rası yüzlerce kişinin yürüyüş
yaptığı yola İstanbul Bü-

yükşehir Belediyesi (İBB) tarafın-
dan çardaklar konuldu. Çardaklar
tartışma konusu oldu. Vatandaşla-
rın sık sık yürüyüş yaptığı sahil yo-
lunda, Moda girişindeki 6 çardağın
yan yana konulmasını görüntüsü ve
kapladığı alan nedeniyle gereksiz
bulanlar oldu. Kimi vatandaşlar ise
durumdan memnun. Ancak çardak-
ları kötü niyetle kullanan ve sahilde-
kilere rahatsızlık verenler de olunca,
çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine
çardakların etrafına şerit çekilerek
kullanıma kapatıldığı öğrenildi. 

Denetimli kullanılmalı

Sık sık sahile yürüyüşe geldiğini
söyleyen Meryem Kılıç, "Aslında
güzel ama bazen içki masası kuru-
yorlar o güzel olmuyor. Çünkü bu-
rası ailelerin, çoluk çocuğun geldiği
bir yer. Denetimli olursa daha güzel
olur. Burası 7'den 70'e herkesin gel-
diği kamuya açık bir park olduğu
için dikkatli olunması, bazı şeylere
uyulması gerekiyor diye düşünüyo-
rum" ifadelerini kullandı Arkadaşları
ile sahilde yürüyüş yapan Zeynep
Çağlar ise, "Kurallara uygun olarak
kullanılırsa sorun yok. Her vatanda-
şın açık havadan, sahilden yarar-

lanma hakkı var. Burada mangal
yapmaya kalkarsanız tabii ki olmaz"
dedi.

Kapandığından memnunuz

Bir başka kişi ise, "Akşamüstü taş-
kınlığa kaçanlar var, kapandı farkın-
daysanız zaten. İyi niyeti suiistimal
edip kötüye kullananlar olduğu için
kapandığından da memnunuz" diye
konuştu. Uzun bir aradan sonra
Kadıköy Sahili'ne geldiğini ifade
eden Yaşar Yanık ise "Biraz rahat-
sızlık veriyor. Çünkü düzgün kulla-
nımı sağlanamaz. Kadıköylü biri
olarak, kaldırılsa iyi olur diye düşü-
nüyorum" şeklinde konuştu. DHA
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SAHILDE
CARDAK!

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 
AKARYAKIT ALIM İHALESİ

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR  
İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler             
1- İş sahibi İdarenin; 
Adı: İstanbul Bilgi Üniversitesi (BİLGİ)
Adresi: Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 

Eyüpsultan İstanbul
Telefon numarası: 0212 311 61 41
Elektronik posta adresi: gamze.erdem@bilgi.edu.tr
İlgili personelinin Adı-soyadı /unvanı Gamze Erdem / Satınalma Sorumlusu 
2- İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle
temin edebilirler.
İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler 
İhale konusu işin;  
Adı Akaryakıt Alım İhalesi
Tanımı Akaryakıt Alımı
Kapsamı İstanbul Bilgi Üniversitesinde bulunan hizmet alımı yolu ile temin edilen 

araçlarda kullanılmak üzere, otomatik taşıt tanıma üzerinden 
akaryakıt teminidir.

Süresi 24 (yirmidört) aydır

Geçici Teminat Teklif edilecek bedelin %3’den az olamaz, en az 3 ay süreli olmalıdır.
İdarenin ilk yazılı talebi üzerine derhal ve gecikmeksizin İdareye veya 
emrine nakden ve tamamen talep tarihinden ödeme tarihine kadar 
geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödenmek üzere olmalıdır.

İhaleye İlişkin Bilgiler 
1- İhale kayıt numarası: 202101001
2- İhale usulü: Açık ihale
3- İhalenin yapılacağı adres: Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 

34060 Eyüpsultan İstanbul
4- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taah-
hütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler 
değerlendirmeye alınmaz.
5- Verilen teklifler teklif geçerlik süresinin uzatılması halinde gerek görülmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri
alınamaz.
6- İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde aşağıda belirtilen yer ve saatte
yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
7- İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale aşağıda belirtilen saatte yapılır.
İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini 
1- İstekliler tarafından ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek
olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını kendileri veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcileri ihale
tarihinden önce satın almaları zorunludur. 
İhale dokümanının görülebileceği yer internet sitesi:

https://www.bilgi.edu.tr/tr/ihaleler/
İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer:

Gürsel Mah. İmrahor Caddesi No: 29 Premier Kampüs Ofis İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Ek Bina Kat:4 Kağıthane/İstanbul   

İhale doküman bedelinin yatırılacağı hesap numarası:
Banka adı : Garanti Bankası
Şube Adı : Beyoğlu Ticari
Şube kodu : 1671
Hesap no : 6298217
Iban No : TR12 0006 2001 6710 0006 2982 17
Hesap Adı : İstanbul Bilgi Üniversitesi
İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil):
20 TL

2- İhale dokümanı; bedeli yukarıda belirtilen banka hesabına “202101001 numaralı İhale Evrak Bedeli” açıkla-
ması ile yatırılıp, ödeme dekontu ihale dokümanın satın alınabileceği adreste Satın Alma Müdürlüğüne ibraz edi-
lerek satın alınabilir. Posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz ve satın alınamaz, dekont ibraz etmeyen
isteklilere ihale dokümanı teslim edilmeyecektir.
3- İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belge-
lerin tamam olup olmadığını incelemek zorundadır. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgele-
rin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair form, “Dokümanlar arasında uyuşmazlık halinde
Bilgi’deki aslı esastır.” şerhiyle biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenerek satın alana
imzalatılır.
4- İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul
etmiş sayılır.
Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
İhale (son teklif verme) tarihi: 20 Ocak 2021
İhale (son teklif verme) saati: 11:00
İhale komisyonu toplantı yeri: Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 

34060 Eyüpsultan İstanbul
İhale Dokümanının Kapsamı
1- İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) 16 Kasım 2018 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları
İhale Yönetmeliği ve 08 Haziran 2020 tarih ve 31149 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi İhale Yönetmeliği (İhale dokümanı kapsamında verilmeyecektir.)

b) İdari şartname
c) Teknik şartname
d) Taslak sözleşme
e) Geçici ve Kesin Teminat Mektubu Örneği 
f) Teklif Tablosu

2- İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin veril-
mesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale do-
kümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
1- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler, yeterlik kriterleri, iş deneyimi kriterleri ve ihale belgelerinin sunuluş
şekilleri işbu ihaleye ilişkin yayınlanan idari şartnamede açıkça belirtilmiştir. 
2- İhaleye katılamayacak olanlar, ihale dışı bırakılma nedenleri ile yasaklı fiil ve davranışlar işbu ihaleye ilişkin ya-
yınlanan idari şartnamede açıkça belirtilmiştir. 
3- İhale kapsamında isteklilerden istenilen belgeler aşağıdaki gibidir:
- “202101001 numaralı İhale Evrağı teslim tutanağı
- “202101001 numaralı İhale Evrak Bedeli” açıklamalı ödeme dekontu,
- İsteklinin son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhası,
- İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesi,
- İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişiklik-
lerle birlikte ibraz etmeleri,
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname
ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
- İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter tas-
dikli imza sirküleri ve vekâletname ibraz etmeleri,
- Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin belge,
- İdari ve teknik şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri,
İsteklinin son 3 yıla ait gelir tablosu, (SMMM veya YMM ıslak onaylı) bilanço,
- SGK’dan alınmış olan firmanızın prim borç durumuna ilişkin belge,
- Firmanın vergi borç durumuna ilişkin belge,
İsteklinin son 3 yıla ait Kurumlar Vergisi/ Gelir Vergisi (Şahıs Şirketleri) Beyannamesi ve ilgili beyannamenin ta-
hakkuk fişleri,
- Şekli ve içeriği bu idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.                               
DİĞER HUSUSLAR
1- Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanında
elektronik posta adresinin belirtilmesi ve bu adrese yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi
kaydıyla, BİLGİ tarafından elektronik posta yoluyla bildirim yapılabilir.
2- İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
3- İstekliler tekliflerini ihale konusu işin tamamı için verirler, kısmi teklif kabul edilmez.
4- BİLGİ kısmi alım yapma hakkını ve ihalenin bir parçasını iptal etme hakkını saklı tutar.
5- İhale ile ilgili detaylı tüm bilgilere ihale dokümanlarından ulaşılabilir.
6- Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yap-
mış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez. 
7- Bu ilan metni ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan her türlü yazılı açıklama ihale dokümanının bağ-
layıcı parçasıdır.

Kadıköy Sahili'ne
yerleştirilen 

çardaklar, görüntüsü
ve kapladığı alan 
nedeniyle tartışma
konusu oldu. Moda

girişindeki 6 çardağın
görüntüsü ve

kapladığı alan 
nedeniyle gereksiz

bulanlar oldu. 
Bazı vatandaşlar

çardakların
kaldırılmasını 

isterken bazıları
rahatsızlık

duymadığını söyledi

HES kodu
kuyruğu
HES kodu
kuyruğu
HES kodu
kuyruğu
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kuyruğu
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kuyruğu
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Koronavirüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan
İstanbul kartlarına HES kodu zorunluluğu getirildi. 3 gün sonra uygulanmaya başlanacak
yeni tedbir için akbil bayilerinin önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu

İStanbul'da toplu ta-
şıma için kullanılan İs-
tanbulkartlara

koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında 15 Ocak 2021 tarihi ile
HES kodu zorunluluğu getirildi.
Bu tarih itibarıyla kodunu kartına
tanımlatmamış olanlar toplu ta-
şıma kullanamayacak. Eşleme,
internet üzerinden yapılabildiği
gibi İstanbul Kart Dolum Mer-
kezleri'nde de yapılabiliyor. Avcı-
lar'da da İstanbul Kart Dolum
Merkezi önünde gün boyunca

uzun kuyruklar oluştu. Uygula-
maya 3 gün kala vatandaşlar kart-
larını eşlemek için bayilere akın
ediyor. Kimisi uzun süre kuyrukta
beklediğini söylerken, uygulamayı
gereksiz bulanlar da var.

Kuyruk uzadıkça uzuyor

Uzun süre kuyrukta beklediğini
söyleyen Arif Akbal, "Kartları
güncelleyeceğiz onun için bekliyo-
ruz kaç dakikadır. HES kodunu
eşleyecekmişiz. 3 gün sonra kulla-
namayacağız doğru. Yenilemeye

çalışıyoruz biz de" dedi. 61 yaşın-
daki Gülten Şimşek ise, "Kartı
alayım, sonra da HES kodu ala-
cağım. 61 yaşındayım ben. Bana
yasak yok sanırım. Evde duramı-
yoruz ne yapalım. Kızıma gidiyo-
rum, torunlarıma gidiyorum."
diye konuştu. Bir başka vatandaş
da "Yarım saattir bekliyorum.
Hep erteledim kaç zamandır
böyle sona kaldım şimdi. Mecbur
olmasa yapmazdım ama ne ya-
palım mecbur" şeklinde konuştu.
DHA

Sarıyer Belediyesi, sıfır
atık projesini öncelikle be-
lediye hizmet binası olmak

üzere, kültür merkezleri ve diğer tüm
ek hizmet binalarının, 44 alanında uy-
gulamaya başladı. Belediye ana hiz-
met binasına 49 adet metal
malzemeden üretilmiş modern görü-
nümlü, sıfır atık yönetmeliğine uygun
olarak tasarlanmış atık ayırma kumb-
arası yerleştirdi. İstanbul'da sayılı ku-
rumlar arasına giren Sarıyer
Belediyesi, uygun noktalara 35 adet
plastik malzemeden üretilen ikili top-
lama ekipmanı koydu. Atık ayırma
kumbaralarının üzerlerine bilgilendi-
rici ve yönlendirici tabelalar da astı.

Ekonomiye kazandırıyor

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yet-
kililerince denetime tabi tutulan Sarı-

yer Belediyesi, belirli noktalara yerleş-
tirilen kumbaralar sayesinde atıklarını
cam, kağıt, organik, metal ve plastik
olarak ayrıştırıyor. Bu ayrıştırma ile
belediye çevre kirliğinin önüne geçme-
nin yanı sıra geri dönüşümle ayrıştırı-
lan atıkları yeniden ekonomiye
kazandırıyor. Çevre duyarlılığı konu-
sunda yürüttüğü başarılı çalışmalarla

örnek olan Sarıyer Belediyesi, sıfır atık
yönetim sistemi kurulumu için önce-
likle, oluşan atıkları kaynağında
ayırma ekipmanlarını temin etti. Sıfır
Atık Yönetmeliği kapsamında ilk
adım olarak tüm kurum personeline
Sıfır Atık Bilinçlendirme Eğitimi de
düzenleyen Sarıyer Belediyesi, perso-
nelin masa altlarında bulunan çöp ko-
valarını  kaldırarak, koridor ve ortak
alanlara atık ayırma üniteleri yerleşti-
rip, bunların kullanımı hakkında bilgi-
lendirmeler yaptı.

Depolanması sağlandı

Ana hizmet binamızın personel girişi-
nin kısıtlı ve kontrollü olduğu -2 inci
katına yönetmelikçe zorunlu tutulan
Atık Geçici Depolama Alanı tesis
edildi. Bu alanda çalışanlarımızın
oluşturduğu evsel atıkların ve geri dö-
nüşümü mümkün olan atıkların ayrı
konteynerlerda geçici olarak depolan-
ması sağlandı. Buna ek olarak kuru-
mumuzun faaliyetlerinden
kaynaklanan “Tehlikeli Atıkların” ge-
çici olarak depolanması için de özel
korunaklı bir alan yapıldı. Bu alanda
bitkisel atık yağlar, atık piller, floresanlı
aydınlatma ekipman atıkları ve
toner/kartuş atıkları geçici olarak 
depolandı. 

Yönlendirici
tabelalar astı

HES kodu
kuyruğu

Kadıköy  Sahili'ne yerleştirilen çardaklar tartışma konusu olunca İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından saatler içinde kaldırıldı 



İ Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
Avcılar ve Beylikdüzü'nde esnaf ziya-
reti gerçekleştirdi. Burada basın men-

suplarının gündeme dair sorularını
yanıtlayan Akşener, 'sözde Cumhurbaşkanı'
tartışmasıyla ilgili, "Sözde Cumhurbaşkanı
meselesi; balık baştan kokarmış. Anado-
lu’da bir söz vardır istediğini söyleyen iste-
mediğini duyarmış diye. Bütün bunları
başlatan bu sert kötü iğrenç dili başlatan
Sayın Erdoğan bir türlü Ak Parti Genel
Başkanlığından sıyrılıp hepimizin Cumhur-
başkanı olmayı istemedi, yapmadı ve böyle
bir tavra girmedi. Şimdi herhalde bir 15- 20
gün bu kavga devam eder. Bir algoritma var
Türkiye’de Fetöcü, sonra darbe, sonra hain,
şimdi de sözde oldu etti dört algoritma.
Dön baba dönerek bunları konuşmaya
devam edeceğiz. İYİ Parti olarak bu gün-
demi reddediyoruz. Bu gündem basın
emekçilerinin derdini anlatmıyor, bu gün-
dem gezdiğimiz esnafın derdine bir çare ge-
tirmiyor. Bu pis çirkin iğrenç dil dönüyor,
dolaşıyor sahibini buluyor bumerang gibi.
Israrla bu tavrı bu dili bu davranışı reddet-
meye devam edeceğiz ki sizleri konuşabile-
lim diye" açıklamasını yaptı. 

Vatandaş aşı bekliyor

Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından
yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Ak-
şener, "Bir Cumhurbaşkanı düşünün AK
Parti Genel Başkanlığını da bıraktı. Dün
iki dakika pandemi, yirmi dakika Cum-
huriyet Halk Partisi'nin her bir kademe-

deki insanına bağırdı. Böyle bir pozisyonda
bir ülke nasıl yönetilir. Pek çok problemi
olan bir ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı,
eyvallah tersini söyleyen yok seçilmiş Cum-
hurbaşkanı, çıkıyor bir saniyecik Cumhur-
başkanı ol be kardeşim! Dün AK Parti'nin
genel başkanı gibi de değildi. AK Parti'nin
propagandadan sorumlu kişisi konumun-
daydı. Vatandaş aşı bekliyor. Biz bir öneride
bulunduk. Toplu taşıma kullanan çalışan
insanlarını önceleyin dedik. Dün açıklama-
sında bir kelime bile duymadım bunlarla il-
gili" dedi. 

'Ben istersem olur' tavrı

Akşener, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan
olaylara da değinerek, "Benim hem yeğe-
nim hem de eşim Boğaziçi Üniversitesi me-
zunudur. Orada insanların birbirleriyle
dövüşmediği bir düzen vardı. Bu solcu bu
ülkücü demeden forumlar yapılan, ben de
edebiyat fakültesi öğrencisiydim o zaman
şoka girerdim. Fikirlerinizi paylaşmasanız
bile birbirlerinin fikirlerini savunan bir anla-
yışın olduğu bir okuldu. Boğaziçi'nin böyle
bir geleneği var. Kardeşim orada hiç hoca
yok mu? Bunların tamamı 'ben istersem
olur' tavrıdır. En çok üzüldüğüm konu da
şu, Sayın Melih Bulu'nun yerinde olsam af-
fımı isterdim. Bu kadar istenmiyorsun kar-
deşim durumunda nasıl o hocaları,
öğrencileri yönetir bilemiyorum. Bu çirkin-
liğe müsaade edilmemeli eğer gerçekten
bilim insanıysan" önerisinde bulundu. 

Seçilememe kaygısı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi parti
temsilcileri ve li-
derlerine gerçek-
leştirdiği
ziyaretleri de de-
ğerlendiren

Meral Akşener, "Ben 2023 veya daha önce
yapılacak seçimlerde Sayın Erdoğan’ın se-
çilemeyeceğini gördüğünü anlıyorum, bu
turdan o çıkıyor. Ben ve arkadaşlarıma
makam elde etmek için kurulmuş bir siyasal
parti değiliz. Bu referandumda çok sert ça-
lışmış bir topluluğuz. Eğer bir sandalye der-
dinde olan biri olsaydım, haziran
seçimlerinden önce şahsıma teklif edilen
başbakan yardımcılığı teklifini reddetmez
kabul ederdim" dedi.

Sokaktan insanlar aradı

Daha önce yaptığı bir açıklamada Cum-
hurbaşkanı adaylığından çekilmesi yö-
nünde kendisinin arandığını ifade eden
Akşener, bu konunun hatırlatılması üzerine,
"Ben çok açık bir insanım. Birinci turda mu-
halif seçmenin öyle bir ruh hali oldu ki, bi-
rinci turu alıyoruz ve bu hanım aday
olduğu takdirde bu birinci turu zora soku-
yor inancı oluştu. Beni CHP’den veya bir
başka yerden yöneticiler aramadı yanlış an-
laşılmasın. Beni sokakta insanlar aradılar,
ama nasıl insanlar; çeşitli siyasi partilere oy
verip ama bu defa partili cumhurbaşkanlığı
sisteminden kurtulmak isteyen aklı başında
kanaat önderi bir kişi de değil epey insan
aradı. Son 15 gün kala dediler ki, Meral
hanım istifa et birinci turda alıyoruz. Ben de
kendilerine bunun böyle olmayacağını an-
latmaya çalıştım. Benim orada anlatmaya
çalıştığım şey şuydu, gerçeklik duygusunu
kaybedersek eğer sonuç alamayız. O gün
öyle bir heyecan yaşandı ki, birinci turu alı-
yoruz. Sonra alınamayınca fatura Sayın
İnce ile Bana çıktı. Niye gidip YSK ile dö-
vüşmediniz diye. Sonuç itibarı ile gerçeklik
duygusunu kaybetmeden, 31 Mart umu-
dunu kaybetmiş muhalif seçmenin başarma
duygusunu tahkim etti.  Bu iki farkı anlat-
maya çalıştım" açıklamasını yaptı. 
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BARIŞ KIŞ

E limden düşürmeden Ahmet Kardam’ın “Mustafa
Suphi – Karanlıktan Aydınlığa” kitabını okuyup
bitirdiğimde, kitap elimden düştü. Bir halsizlik

çöktü üzerime, gözlerim karardı, başım döndü! 
Bilebildiğim kadarıyla en azından 100 yıllık tarihimi-

zin katliamları geçti gözümün önünden. Refik Durbaş’ın
“Çırak Aranıyor” şiirinde “Ölüm hep bana – Bana mı
düşer usta” dediği gibi, ölüm hep ‘bize’ düşmüş.

İşkence, hapishane, baskı, zulüm, ayrılık, acı ve ölüm;
işte bu ülkede gerçeği haykıranların, hakikatin peşinde
koşanların, vicdanı kanayanların, sömürüye karşı çıkanla-
rın, özgürlük talep edenlerin, kısacası böyle gelmiş böyle
gitmez diyerek itiraz edenlerin payına düşenler. 

Mustafa Suphi ve 15 yoldaşı 28 Ocak 1921 tarihinde
Trabzon açıklarında denizde boğdurularak katledildiler.
Mustafa Kemal ile mektuplaşarak mücadeleye destek ver-
mek amacıyla Ankara’ya gelmek için Bakü’den çıkıp Kars
üzerinden Erzurum’a gelen Mustafa Suphi ve 15 yoldaşı,
M. Kemal’in bilgisi, Kazım Karabekir ve dönemin Erzu-
rum Valisi Hamit Bey’in yönlendirmeleri ve Trabzon’daki
İttihatçı artıklarının uygulamasıyla katledildiler. 

Elbette Kardam’ın farklı belgeler üzerinden karşılaştır-
malı araştırmasının emeği olan ve 2020’nin Kasım
ayında İletişim Yayınlarından çıkan 400 sayfalık bu de-
ğerli kitabı, ayrı bir değerlendirmeyi gerektiriyor. 

Şu kadarını belirteyim ki, kitap döneme dair iktidar
mücadeleleri ve devlet çıkarlarının izlenebileceği bir tarih
kitabı olarak da okunabilir. Öyle ki Bolşevik Partisi’nin
öncülüğünde 1920 Eylül’ünde Bakü’de toplanan “Doğu
Halkları Kurultayına” savaşın ve Ermeni katliamının so-
rumlusu Enver Paşa ve Halide Edip’in elini sıkmaktan
tiksinerek katil diye nitelendirdiği (Bkz. Falih Rıfkı’nın
“Zeytindağı” kitabı) Bahattin Şakir bile katılırlar. Hatta
Ankara TBMM Hükümeti bile bu kurultaya İbrahim Tali
önderliğinde 50 kişi göndermiştir. 

Suphilerin katliam trajedisini trajik kılan unsurlardan
biri de işte bu kongrede ifadesini bulan kompozisyondur.
Bolşeviklerle, daha doğrusu Moskova ile Mustafa Suphi
arasında bir soğuma yaşanmıştır. M. Kemal, dönemin
Moskova’sının İngiltere ile ticari ilişki kurma zorunlulu-
ğunu ve buna dayanarak Ankara’nın elinin Moskova
(Lenin) karşısında rahatladığını çok iyi hesap etmiş ve bu
kurultayın fotoğrafını isabetli okumuştur ki, Suphi ve yol-
daşlarının bedeni Karadeniz’e gömülmüşlerdir. 

Suphi ve yoldaşlarının katliamının üzerinden 100 yıl
geçti. Ve bu 100 yılda daha nice katliamlar yaşandı. 

Düşünüyorum da hangi yıl, iyi yılımız oldu?
Düşünüyorum da yılın hangi ayı, iyi ayımız oldu?
Bu cumhuriyet demokrasiyi istemedi. İsteyenleri ise,

bastırdı. Son 200 yıldır modernleşme, Batılılaşma süreci-
nin zorunlu kıldığı dönüşümler, özellikle de İkinci Dünya
Savaşı sonrasında ülkelerin yeni pozisyon belirlemeleri ile
birlikte zorunlu olarak uygulanan kısmi demokratikleşme-
ler olsa da bu sistem, hiçbir zaman demokratik olmadı. 

Türkiye Cumhuriyeti, Sol muhalefeti hep düşman ola-
rak gördü. Suphilerin katledilmesinden bu yana binlerce
solcu öldürüldü, on binlercesi işkenceden geçirildi, hapis
edildi, işinden aşından edildi, sürüldü, zulüm gördü. 

Bu ülkede 100 yıldan bu yana öldürülen, hapis edilen,
zulmedilen yazarının, çizerinin, şairinin, gazetecisinin,
üniversite hocasının, öğrencisinin, işçisinin, köylüsünün bi-
yografilerinin, fotoğraflarının ansiklopedik olarak derlen-
diği bir yayının yapılmasına en azından derli toplu bir
kayıt olması açısından ihtiyaç olduğu kanısındayım.

Yüreğimiz Karadeniz’de, Dersim’de, Van Özalp’da,
Kırklareli’nde, 1977 Taksim’de, Maraş’ta, Sivas’ta,
Gazi’de, Roboski’de, Suruç’ta, Ankara Gar’da yandı. 

Yürek yangınımızın korları ülkemizin hemen her nok-
tasında bulunur.

Her kuşak acısını ve gözyaşını içine akıttı.
Vatandaşına bu kadar düşman olan iktidarların coğraf-

yasında yüreğimiz yanmaya devam ediyor hala.

Ah Metin! Yürek ne zaman soğur?

Ne zaman Metin’in ölümüyle ilgili bir haber okusam
nedense Metin’in elinde fotoğraf makinasıyla çekilmiş gü-
lüşünü, umudunu ve yaşama sevincini yansıtan o estetik
fotoğrafından çok, tıpkı Cumartesi Anaları gibi, yüreğinin
yangınını onurluca taşıyan Fadime Ananın bu toprakların
acısı, emeği, ezilmişliği, yorgunluğu, hüznü ve isyanı yü-
züne vurmuş fotoğrafı gelir gözümün önüne. 

Evlatları katledilen nice anaların o tanımlanamaz evlat
acısının gözlerde yansıyan o yürek yangını nasıl anlatılabi-
lir ki? Burada söz yerini, acıyı hissederek paylaşma duy-
gusuna bırakır. Aileye başsağlığı ziyaretine gittiğimizde ne
hissettiysem, bugün de o fotoğraflara bakarken aynısını
hissediyorum. 

Metin Göktepe Ümraniye Cezaevi'nde öldürülen tutuk-
luların cenazesini izlemek üzere Alibeyköy'e gitmişti.
Ancak, "Sarı Basın Kartı" olmadığı gerekçesiyle ilçeye so-
kulmadı. Haberi izlemekte "ısrarcı" davranınca da, gözal-
tına alındı ve yüzlerce insanla birlikte Eyüp Kapalı Spor
Salonu'na götürüldü. Burada polislerin şiddetli cop darbe-
leriyle dövülerek öldürüldü. (Evrensel Gazetesi).

8 Ocak 1996 tarihinde öldürülen gazeteci Metin Gök-
tepe, ölümünün 25.yılında anıldı.  

Sözü bianet’ten Hikmet Adal’ın Metin’in ablası “Mer-
yem Göktepe anlatıyor – İyi Dinle Kardeşini Böyle Öldür-
dük” başlıklı haber- söyleşi yazısına bırakalım.

“İlk ‘Duvardan düştü’ dediler, sonrasında ise ‘Polis öyle
bir şey yapmaz’ dediler. Hatta bazı gazeteler ‘Gazetecinin
şüpheli ölümü’ diye verdi haberi. 

“Ama o ‘Yeter artık vurmayın, kör oldum’ demesine
rağmen polislerce dövülerek öldürülen gazeteciydi. Gence-
cik bir muhabirdi Metin Göktepe. Polislerce öldürüldü-
ğünde 28 yaşındaydı.” diyen Adal, haberinin devamında
Metin’in ablası Meryem Göktepe ile söyleşisine yer 
veriyor.

“İlk dava İstanbul'daydı. Duruşmanın hemen öncesinde
Aydın'a sürdüler. Sürülmeden bir hafta önce de benim
evimi bastılar. Gecenin bir yarısı, ben yalnızken gelip alıp
götürdüler.

Gözlerim bağlı bir şekilde bana Terörle Mücadele’de
erkek işkence sesi dinlettiler. Hiç unutmuyorum içlerinden
birisi bana şöyle söyledi: 'İyi dinle kardeşini böyle 
öldürdük.'”

“Ne zaman yüreğimiz soğur biliyor musun? Demokra-
tik, adil, basının özgür olduğu, insanların hak ve özgürlük-
leriyle yaşadığı bir ülke olduğumuzda diyebiliriz ki artık
‘Yakınlarımızı kaybettik ama bedel ödediler ama işte en
azından adalet sağlandı, eşitlik sağlandı.”

Mustafa Suphilerden Metin Göktepelere uzanan bir
tarihtir bu!

Yüreğimizin soğuması dileğiyle…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'sözde Cumhurbaşkanı' tartışmasına ilişkin "Balık baştan kokarmış. Bir
de Anadolu'da bir söz var; istediğini söyleyen istemediğini duyarmış" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın bazı siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretleri de değerlendiren Akşener, "Ben 2023 veya daha önce
yapılacak seçimlerde Sayın Erdoğan’ın seçilemeyeceğini gördüğünü anlıyorum, bu turdan o çıkıyor" dedi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1290740)

Planın Özü : FATİH ilçesi, Kalenderhane Mahallesi, 960 ada içi kadastral boş-

luk alan ve 961 adanın bir kısmı ile Hocagıyasettin Mahallesi, 513 adanın bir

kısmı ve 562 adanın tamamı Yenileme Avan Projelere ilişkin 1/5000 ölçekli

Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı plan ; Büyükşehir Belediye Meclisince kabul

edilerek; Büyükşehir Belediye Başkanınca 25.09.2020 tarihinde onaylanmış

olup, Başkanlığımız Saraçhane Hizmet Binası Planlama Müdürlüğü 5. 

Kat ilan panosunda ve  www.ibb.gov.tr  web sayfasında bir ay süre ile 

askıya çıkarıldığı ilan olunur.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1290747)

Planın Özü : EYÜPSULTAN ilçesi, Kemerburgaz – Mimar Sinan Mahallesi, 411

adanın kuzeyinde bulunan tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli

Nazım ve Uygulama İmar Planı; Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek;

Büyükşehir Belediye Başkanınca 25.09.2020 tarihinde onaylanmış olup, Baş-

kanlığımız Saraçhane Hizmet Binası Planlama Müdürlüğü 5. Kat ilan panosunda

ve www.ibb.gov.tr web sayfasında bir ay süre ile askıya çıkarıldığı ilan olunur.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1290722)

Planın Özü : BAĞCILAR ilçesi, Göztepe 
Mahallesi, 2048 ada, 24 parsele ilişkin 
1/5000 ölçekli plan; Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı’nca 25.09.2020 tarihinde onaylanmış olup, 
Başkanlığımız Saraçhane Hizmet Binası 
Planlama Müdürlüğü 5. Kat ilan panosunda ve
www.ibb.gov.tr web sayfasında bir ay süre 
ile askıya çıkarıldığı ilan olunur.
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bALIk bAsTAN
kOkARMIs!

Akşener açıklamasının sonunda,
"Benim sayın Erdoğan’a bir memle-
ket masası teklifim vardı. Suriye’de
işler kötüydü, ekonomi kötüydü
bütün bunlar olurken sen darbeci
üzerinde yapılan konuşmanın Türki-
ye’ye zarar getirdiğini, Cumhurbaş-
kanı’na muhalif ve iktidar
mensuplarını davet et ve dış poli-
tika, ekonomiye ilişkin onları dinle
demiştim. Hala
bu sözümün
arkasındayım.
Bizim hiçbir si-
yasi parti ile
gizli saklı ilişki-
lerimiz olamaz.
Ne Ak Parti ile

ne de CHP ile. Bizim merdiven altı
görüşmelerimiz olmadı, bugünden
sonra da olmayacak. Sayın Kılıçda-
roğlu dahil hepimizin davet edildiği
bir masadan bahsediyorum. Me-
sela rahmetli Demirel başbakan-
ken, Avrupa’ya görüşmeye gittiği
zaman rahmetli Erbakan Hoca ve
rahmetli Başbuğ ile konuşurmuş.
Beyanat vermelerini istermiş. Dün

sayın Putin’in
Ermenistan
Başbakanı ve
Aliyev’i yan
yana oturması
için bile konu-
şulması lazım"
diye konuştu. 

GİZLİ SAKLI HİÇBİR İLİŞKİMİZ OLAMAZ

Ben sadece bir 
özür bekliyorum
İstanbul'da Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı
dönemde uyuşturucu ile mücadele için bal
arılarının kullanılabileceği önerisinde 
bulunan Ata Özer, bu projesi nedeniyle o
günlerde kendisiyle alay edenlerden özür
beklediğini söyledi. Özer, "Benim derdim
meşhur olmak değil. Ben sadece özür 
bekliyorum, iltifat değil” dedi

ATA Özer'in bal arısı projesi-
nin üzerinden yaklaşık 10
geçti. Edinilen bilgilere göre

Almanya ve İngiltere polisi tarafından
da kullanılan özel eğitimli bal arıları,
Belçika’da da uyuşturucu ile mücadele
için kullanılacak. Bu günlerde emeklilik
hayatı süren ve Zeytinburnu’nda bir ba-
lıkçı teknesinde vakit geçiren Özer o yıl-
larda yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Bana emanet edilen çocukların 'uyuştu-
rucu ile bir araya gelmemesi için neler
yapabilirim' diye düşünürken bu proje
ortaya çıktı. Bir gün yazlıkta otururken
çay nedeniyle ıslanan şekere arıların gel-
diğini gördüm. Şekeri belirli bölgelere
koydum. Arıların şekere gittiğini gör-
düm. 'Uyuşturucu madde koyarsam bu-
raya gider mi' diye düşündüm. Emniyet
Genel Müdürlüğü’ne yazı yazdım.
Uyuşturucu madde talep ettim, vereme-
yeceklerini söylediler. Daha sonra kendi
imkanlarımla bu projeyi devam ettirdim.
Şekerli suya uyuşturucuları batırdım ve
arıların yine geldiğini gördüm. Daha
sonra projeden bahsedince ertesi sabah
bütün basında ‘arıcı müdür, narkotikçi
müdür, her öğrenciye bir arı’ yazarak
beni rezil ettiler."

Dalga geçmeye başladılar

Projenin ortaya çıkmasının ardından İn-
giltere'de Birmingham Üniversitesi’nden
bir doktorun kendisi iletişime geçtiğini
söyleyen Özer, “O sıra İngiltere Birming-
ham Üniversitesi’nde kriminoloji bölü-
mündeki bir doktor bana faksla bir yazı
iletti. ‘Sakın projeni geri alma Zakkumcu
Ziya da linç edildi ama şimdi o Ame-
rika’da ve verilen imkanlarla çalışmala-
rını yürütüyor’ dedi. Ben izin alıp
Amerika’ya gittim. Orada arı müzesini
gezdim ve arıların yeteneklerini gördüm.
Bana hiçbir bilim adamı sahip çıkmadı.
Hem bu bir projeydi, olur ya da olmaz.
Denemeydi. Bazı psikologlar da dahil
benimle dalga geçmeye başladılar. Ama
ben yılmadım. Benim derdim meşhur
olmak değil. Ben sadece özür bekliyo-
rum, iltifat değil” dedi.

Birçok projem ört bas edildi

Arıların köpekler gibi uzun süreli eğitime
ihtiyaç duymadığını da belirten Özer,
“Köpekten 100 kat daha fazla koku
alma özelliğine sahiptir arılar. Uzun sü-
reli eğitim görmesine de gerek yok. Kısa
sürede eğitiliyorlar. Gümrüklerde uyuş-
turucu geçirmek isteyen, satıcılığını yap-
mak isteyenlere bu proje ile dur
denecek” dedi. Ata Özer, Milli Eğitim
Müdürlüğü yaptığı dönemde pek çok
projesinin hayata geçmediğini belirterek,
“Benim çok projem ört bas edildi. Ben
yaşarken yine geleceksiniz 'bu da senin
projendi ve uygulanıyor' diyeceksiniz”
ifadelerini kullandı. DHA

Hoş geldin
bebek

Tuzla Belediye ekipleri, 0-3 ay arası bebek sahibi olan aileleri evlerinde ziyaret ederek
‘Hoş geldin Bebek’ seti hediye etti. Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Neşe içinde koşup,
sokaklarımız kahkahalarınla çınlasın diye şehrimizi senin için güzelleştiriyoruz" dedi.

TUZLA Beledi-
yesi, ‘Sosyal Bele-
diyecilik’ anlayışı

çerçevesinde, bebek heye-
canı yaşayan ailelerin mut-
luluğunu paylaşmak ve
onların yanında olduklarını
hissettirmek amacıyla, Tuzla
Belediye Başkanı Dr. Şadi
Yazıcı’nın talimatıyla hayata
geçirilen ‘Hoş geldin Bebek’
projesi kapsamında dün-
yaya gelen bebekleri, güzel
bir sürprizle karşılıyor. Bu

kapsamda belediye ekipleri,
2021 yılının ilk günü doğan
bebekler için hazırlanan, içe-
risinde ıslak mendil, bebek
bezi, pudra gibi malzemele-
rin olduğu seti annelere he-
diye etti.

Şehrimizi
güzelleştiriyoruz

0-3 ay arası bebekler için ha-
zırlanan çantanın içinde
Tuzla Belediye Başkanı Dr.
Şadi Yazıcı’nın mektubu da

yer aldı. Başkan Yazıcı, “Işı-
ğınla, bereketinle, masumi-
yetinle aramıza hoş geldin
bebek. Anne babanın heye-
canlı bekleyişinin nihaye-
tinde artık sende bizimlesin.
Gelişinle güzelleştirdiğin,
masumiyetinle süslediğin ve
umutla tutunduğun hayatı
birlikte paylaşacağımız şeh-
rimizde, bizde senin için
huzur ve mutluluk içinde
hazırlanacağın bir gelecek
için çalışıyoruz” dedi.

Akşener, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylara da değinerek, “Fikirlerinizi paylaşmasanız bile birbirlerinin fikirlerini
savunan bir anlayışın olduğu bir okuldu. Boğaziçi'nin böyle bir geleneği var. Kardeşim orada hiç hoca yok mu? Bunların
tamamı 'ben istersem olur' tavrıdır. En çok üzüldüğüm konu da şu, Sayın Melih Bulu'nun yerinde olsam affımı isterdim.
Bu kadar istenmiyorsun kardeşim durumunda nasıl o hocaları, öğrencileri yönetir bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

Hüseyin ŞENGÜL
h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

Yüreğimiz yanıyor 
Suphilerden bu yana 
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Azerbaycan karşısında uğranan hezimetin ardından işgal altında
tuttuğu Azerbaycan topraklarının büyük bir bölümünü geri
veren Ermenistan’da antlaşmanın üzerinden 1,5 aylık zaman
geçmiş olmasına rağmen siyasal istikrar sağlanabilmiş değil

Güvenlik kameraları ve kayıt cihazları bakım ve onarım hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üze-
rinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2021/14723

1-İdarenin
a) Adı: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM 

KURUMLARI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi: Cevdetpasa Cad. No:115 34342 Bebek BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası: 0 (212) 359 67 34 - 0 (212) 287 19 79
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı: Güvenlik kameraları ve kayıt cihazları bakım ve onarım
b) Niteliği, türü ve miktarı: 573 Adet Güvenlik Kamerası, 39 Adet Kayıt Cihazı Bakım ve Onarım Hizmeti

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

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Boğaziçi Üniversitesi Kuzey, Güney, Kandilli, Kilyos, 
Uçaksavar, Hisar Kampüsleri

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 10(On) aydır
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:22.01.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Toplantı
Salonu Cevdetpaşa Cad. No:115 Bebek 34342 Beşiktaş/İST.
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 imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri)
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlen-
diği 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
% 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
TS 12540 Hizmet Yeterlilik Belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu vey/veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında yapılan "Güvenlik Kameraları"
bakım ve onarım hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale ya-
pılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmek-
sizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
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A zerbaycan karşısında uğ-

ranılan hezimet ve ardın-
dan Rusya’nın

arabuluculuğunda imzalanan an-
tlaşma sonrası işgal altında tuttuğu
Azerbaycan topraklarının büyük
bir bölümünü geri vermek zorunda
kalan Ermenistan’da antlaşmanın
üzerinden yaklaşık 1,5 aylık bir
zaman geçmiş olmasına rağmen
siyasal istikrar sağlanabilmiş değil.
Savaş esnasında kaybolan ya da
ölen askerlerin bir bölümüne halen
ulaşılamamış olması Dağlık Kara-
bağ ve çevresindeki yedi rayondan
ayrılarak Ermenistan topraklarına
gelen insanların doğurduğu demo-
grafik, sosyo-ekonomik ve siyasal
kriz ile ülke toplumunun karşı kar-
şıya kaldığı psiko-sosyal yıkım Baş-
bakan Nikol Paşinyan’a yönelik
büyük bir tepkiye neden olmuş du-
rumda. Ermenistan, her ne kadar
ağır bir ekonomik darboğaz içinde
olsa da 1994’te imzalanan ateşkes-
ten bu yana Azerbaycan toprakla-
rının yüzde 20’sini işgal altında
tutuyor olmasından kaynaklanan
bir moral üstünlüğe sahipti. Ne var
ki Ekim-Kasım aylarında yaşanan
savaş neticesinde bu moral üstün-
lüğün de ortadan kalkması ve hatta
ülkenin güvenliğinin en önemli ga-
rantörü durumundaki Rusya’nın
da Azerbaycan’ı haklı bulan ve
topraklarının büyük bir bölümünü
geri almasını sağlayan bir tavır ser-
gilemesi Erivan’da büyük bir hayal
kırıklığı ve kızgınlık oluşturdu.
Böyle durumlarda toplum tepkisi
öncelikli olarak iktidarlara yönelir
ve şu an için Paşinyan’ın yaşadık-
ları da bunun bir göstergesi olarak
okunabilir. Zira 2018’de bir halk
ayaklanmasının lideri olarak ikti-
dara gelen ve geçen iki yıllık zaman
diliminde de bu desteği önemli
oranda koruduğu gözlemlenen
Nikol Paşinyan, Azerbaycan’la ya-
pılan savaştaki başarısızlık ve ülke-
nin gerek askeri gerekse de
ekonomik bakımdan içine sürük-
lendiği kötü durumun “tek sorum-
lusu” olarak gösteriliyor ve adeta
bir “günah keçisine” dönüştürülü-
yor. Halbuki Ermenistan’ın yaşa-
dığı dramın arkasında Paşinyan ile
birlikte başka aktörlerin de ciddi
sorumluluğu bulunuyor.

Krizin tek sorumlusu
Paşinyan değil

Her şeyden önce, Ermenistan’ın
ekonomik olarak bu kadar geri kal-
mış olmasının temel nedeni yal-
nızca Paşinyan’ın iki yıllık
iktidarında aranamaz. Zira Paşin-
yan zaten bu sosyo-ekonomik kri-
zin neticesinde iktidara gelmiş bir
isim. Ülkenin bu denli büyük bir
ekonomik krizle karşılaşmış olma-
sının temel nedeni, bağımsızlığın
hemen ardından, Azerbaycan top-
raklarının işgal edilmesi ve bu işgal
süreci sonrasında Rusya’ya her an-
lamda bağımlı bir
yapı mey-
dana

getirilmiş olmasıdır. Türkiye ve
Azerbaycan’la ilişki kurulamaması,
ülkenin bölgesel ulaştırma ve enerji
ağlarından izole olmasına yol açar-
ken, aynı zamanda doğu-batı
yönlü ticari işleyişin de Ermenis-
tan’ı pas geçecek şekilde dizayn
edilmesine yol açmıştır. Önemli bir
mineral zenginliğine sahip olma-
yan, petrol/doğalgazı olmayan ve
iklim şartları nedeniyle tarımsal
üretimde çeşitliliğe de gidemeyen
ülke tamamıyla dışa bağımlı bir hal
almıştır. Bu dışa bağımlılık ise
büyük oranda Rusya ve belli
oranda da İran ekseninde şekillen-
miştir.

Türk düşmanlığı pahalıya
patladı

Türkiye ve Azerbaycan gibi iki
önemli pazara yönelik ticaret yapa-
mayan, Azerbaycan’dan enerji ala-
mayan ve Dağlık Karabağ ile
çevresinde sürdürdüğü işgal ekse-
ninde güvenliğini tamamen
Rusya’ya havale eden Erivan’ın bu
pozisyonu içselleştirmesinde Kara-
bağ Klanı ve Ermeni Diaspora-
sı’nın rolü büyük olmuştur.
Karabağ kökenli siyasetçi, asker, iş
insanı ve bürokratların kendi “böl-
gesel kimliklerine” entegre bir dış
politika çizgisi izlemeye çalışma-
ları, aynı anlayışı yansıtan ve “Er-
meni” olduklarını “sözde soykırım
söyleminin” devamlılığı ve etkinli-
ğiyle hisseden ve anlatan diaspora
Ermenileriyle bir ortaklık kurmala-
rını sağlamıştır. Sözde soykırımı
dünyanın her yerinde tanıtmayı he-
defleyen ve Dağlık Karabağ ile çev-
resindeki yedi rayonda sürdürülen
“işgal politikasının” sürekliliğini
psikolojik bir üstünlük aracı olarak
gören Karabağ Klanı-Diaspora Er-
menileri ikilisi, bu eksende Erme-
nistan’ı yalnızlaştıran bir arka planı
da hazırladılar. Şüphesiz, bu du-
rumu kendi lehine çeviren dış aktör
olan Rusya, Türkiye-Azerbaycan-
Gürcistan denkleminde kendi böl-
gesel çıkarlarına uygun olmayan
Batı’ya entegre projeleri ve girişim-
leri, bölgede yalnızlaşan Ermenis-
tan’ın koruyuculuğunu üstlenerek
dengelemeye çalışmıştır. Rusya,
1994’te imzalanan Dağlık Kara-
bağ’a ilişkin ateşkes sonrası askeri
ve ekonomik anlamda Ermenis-
tan’a tamamen yerleşmiş ve Eri-
van’da “Türk” düşmanlığı
temelinde oluşan toplumsal/siyasal
histeriye yatırım yapmayı sürdüre-
rek Güney Kafkasya’daki varlığını
Ermenistan özelinde konsolide et-
miştir. Gürcistan ile yaşanan prob-
lemler (Gül Devrimi ve Ağustos
2008’deki savaş) ve Azerbaycan’ın
çok daha dengeli ve Türkiye ile ko-
ordine bir yaklaşım sergilediği dik-
kate alınırsa, Ermenistan’ın
Karabağ Klanı ve Diaspora Erme-
nileri aracılığıyla sürdürdüğü “yal-
nızcılık” politikasının devamı

Rusya

adına sürdürülmesi elzem bir yak-
laşım halini almıştır.

Çözümsüzlük yanlısı

Aslında bu “yalnızcı” ve “çözüm-
süzlük yanlısı” tutumun değiştiril-
mesi amacıyla Ermenistan içinde
farklı zamanlarda çeşitli gelişmeler
de yaşandı. Örneğin, ilk devlet baş-
kanı olan Levon Ter Petrosyan,
1990’ların ikinci yarısı itibarıyla
Türkiye ve Azerbaycan ile sorunları
müzakere etmek istediği için devlet
başkanlığından “istifa ettirilmiş” ve
yerine Dağlık Karabağ doğumlu ve
çözümsüzlük yanlısı Robert Koçar-
yan getirildi. Aynı şekilde, Koçar-
yan’ın etkinliğini kırması beklenen
ve Batı yanlısı bir çizgi izlemeyi
planlayan, bu çerçevede çözümsüz-
lük odaklı yaklaşımı da kırma ihti-
mali bulunan zamanın Başbakanı
Vazgen Sarkisyan’ın öldürülmesiyle
sonuçlanan 1999 yılında bir parla-
mento baskını yaşandı. 2008’deki
devlet başkanlığı seçimlerinde yeni-
den aday olan Ter Petrosyan’ın Batı
yanlısı ve muhtemelen Türkiye ve
Azerbaycan’la açılımcı bir çizgi izle-
mesi beklenen hareketi, seçimlerde
yaşandığı iddia edilen usulsüzlük-
lerle baskılandı. 2008-2009 yılla-
rında Türkiye ile imzalanan
protokoller ise, Ermenistan’daki ik-
tidar bloğunun (Karabağ Klanı ve
Diaspora) sözde soykırım ve Dağ-
lık Karabağ ile çevresindeki işgal
eksenli dış politikadan vazgeçmeye-
ceğinin anlaşılması ile yürürlüğe gi-
remedi.

Ermenistan'da değişim
arayışı

Nikol Paşinyan’ın 2018’deki mey-
dan protestolarında değişim yanlısı
bir tutum sergilemesi, geçmişinde
Karabağ Klanı ile yaşadığı ve hap-
sedilmesine dahi yol açan anlaş-
mazlık düşünüldüğünde ülkede
Batı yanlısı ve dış politikada açılım-
lardan yana olan kesimin, hareketin
liderliğini Paşinyan’a bırakmasına
yol açtı. Ne var ki Paşinyan, göreve
geldikten sonra izlediği tutumla
Rusya’nın ülkedeki pozisyonunu
fazlaca sorgulamadan Türkiye ve
Azerbaycan’a yönelik düşmanca tu-
tumu sürdürdü ve eski siyasal seç-
kinleri (Karabağ Klanı’nın siyaset, iş
dünyası ve güvenlik teşkilatındaki
uzantıları) sorgulayıp bazılarını ce-
zalandırmakla birlikte, ülkenin böl-
geden izole olmuş halini
düzeltebilmek için ileriye doğru bir
adım dahi atmadı. Zaten bunu ya-
pabilmesi için öncelikli olarak Tür-
kiye ve Azerbaycan ile ilişkileri
düzeltmesi gerekiyordu. Fakat, Er-
menistan’da Karabağ kökenlilerin
siyasi ve ekonomik gücünü hemen
kıramayacağının ayırdında olması
ve kendisinin de Ermeni milliyetçisi
bir arka planı olmasından dolayı,
ülkenin Rusya ile güvenlik ilişkilerini
ön planda tutan yaklaşımını sür-
dürdü. Bu durum ise Paşinyan’ın
kendisine destek veren “değişimci”
ve Batı yanlısı kesimin desteğini yi-

tirmesi ile sonuçlanırken, aynı
zamanda Batı’nın kendi-

sine yönelik bakış açı-
sının pozitiften

negatife dön-
mesine

sebep
oldu.
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Kİlİsenİn tavrı

Geçtiğimiz günlerde savaşta ölenler için ülkede üç günlük ulu-
sal yas ilan eden Paşinyan, yaptığı ulusa sesleniş konuşma-
sında da “yapılan yanlışlardan” ve ülkenin “yeni bir gelecek”
inşa etmesi gerektiğinden bahsetti ve bunun Ermenistan için
bir “zorunluluk” olduğunu söyleyerek, Azerbaycan ile yapılan
antlaşmanın ülkenin geleceği adına alınması gereken bir
“karar” olduğunu da ifade etti. Paşinyan’ın bu açıklaması, son
dönemde Ermeni basınında da sıklıkla yer bulan ve özellikle
Paşinyan karşıtı muhalefet ile Karabağ Klanı’na dahil gruplar
tarafından gündemde tutulmaya çalışılan, Paşinyan’ın Türkiye
ve Azerbaycan ile ilişkileri düzelterek ülkeyi değişime tabi tu-
tacağına ilişkin analizler ya da söylentilerle birlikte okununca
bir anlam kazanıyor. Nitekim Paşinyan, ülkenin ekonomik/ti-
cari anlamda nefes alabilmesi, içine sürüklendiği bölgesel izo-
lasyondan kurtulabilmesi ve Batı’ya daha fazla entegre
olarak, Rusya’ya olan bağımlılığını azaltabilmesi için, Azer-
baycan’la imzalanan antlaşmayı uygulaması ve Türkiye ile de
kabul edilebilir düzeyde ilişkiler kurması gerektiğinin bilin-
cinde. Zaten özellikle AB’nin beklentisi de Ermenistan’ın kom-

şularıyla iyi ilişkiler kurarak
Rusya’nın gözetiminden nispeten
uzaklaşması ve ülkedeki sosyo-ekono-
mik koşulların iyileştirilerek, Avrupa sınır-
ları içerisinde değerlendirilen
Türkiye-Ermenistan ve Ermenistan-Azerbaycan sı-
nırlarının açılması ve Hazar’dan Avrupa’ya kesinti-
siz bir karayolu/demiryolu bağlantısı kurabilmek.
Kısacası Paşinyan, iktidar dönemi içinde kendisinden
ümidini kesen ya da kendisine mesafeli yaklaşmaya baş-
layan Batı ile yakınlaşma ve Erivan’ın geleceğini Batı’da
arama yaklaşımı geliştirmek istiyor. Bu da Türkiye ve Azer-
baycan ile iyi ilişkiler kurulabilmesinden geçiyor. Tabii Brük-
sel ve Washington’un farkında olduğu hususlardan biri,
Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan’a entegre bir bölgesel
pozisyon alması halinde Rusya’nın Güney Kafkasya’daki et-
kinliğinin azalacak olması. Dolayısıyla Paşinyan’ı bu açıdan
cesaretlendirmek için, antlaşma sonrası oluşan yeni konjonk-
türde ellerinden geleni yaptıkları da sır değil.

Nikol Paşinyan’ın geçtiğimiz günlerde ilan edilen
üç günlük ulusal yas sürecinde, ölen askerler için
düzenlenecek ayine katılmak için gittiği kilisede
yaşanan gerginlik (kilise görevlileri kendisinin
elini sıkmadı ve kiliseden ayrılmasını istedi), ken-
disinin Ermeni Kilisesi ile de arasının açıldığını ve
ülke toplumu için çok önemli bir yönlendirici rolü
olan bu aktörün de muhalefetin saflarına geçtiğini

göstermesi bakımından önem taşıyor. Bu manada,
Karabağ Klanı ile Ermenistan Kilisesi arasında var
olduğu bilinen yakınlığın tekrar gözler önüne seril-
diği söylenebilir. Kilisenin bu tavrı, aynı zamanda,
ülke toplumunun yaşadığı psikolojik yıkım çerçe-
vesinde Paşinyan’ın “kişisel propagandası” olarak
görülebilecek bir manevraya izin vermeme ve
onun bu süreçten siyasal bir kazanç sağlamasını
engelleme girişimi olarak da okunabilir. Paşin-
yan’ın değişim isteği içinde olduğu, ulusa sesleniş
konuşması ve basına sızan Türkiye ve Azerbay-

can’la iyi ilişkiler kurmak istediğine ilişkin haber-
lerden anlaşılıyor. Ne var ki, ülke toplumunun ye-
nilgi sonrası bir hayli “kırılgan” ve “tepkili” bir hal
içinde olması ve Ermeni milliyetçiliği ile Kilise’ye
yakın gruplarca Türkiye ve Azerbaycan’la yakınlaş-
manın “ihanet” olarak görülüyor oluşu, Paşin-
yan’ın işini zorlaştırıyor. Karabağ Klanı’nın
Paşinyan karşıtı hareketliliği, toplumdaki tepkiyi
desteğe tahvil etme girişimi olarak okunabilir ve
anlaşıldığı kadarıyla Kilise ve hatta diaspora da
geleneksel müttefikine yardımcı olacak gibi.
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PERA Müzesi Film ve Video Programları,
geleneksel minyatür sanatının güncel yorum-
larını bir araya getiren “Minyatür 2.0” sergisi

çerçevesinde yeni bir film seçkisi hazırladı. Sergide işa-
ret edilen konuların izini süren çevrimiçi program, 11-
24 Aralık tarihleri arasında Pera Müzesi web sitesi
üzerinden izlenebilir. Pera Film yeni yıla, Pera Müze-
si’nin Minyatür Güncel Sanatta Minyatür sergisi kap-
samında hazırladığı seçkiyle merhaba diyor.
Minyatürden yola çıkan eserlerdeki farklı yaklaşımları
ve ortak prensipleri açığa çıkaran sergide yer alan sa-
natçıların ortak noktasını, dünyaya minyatür aracılı-
ğıyla bakmaları oluşturuyor. İçeri Adım, Dışarı Adım
başlıklı film programı ise, sanatçıların sergide minya-
türü kullanarak işaret ettiği konuların izini süren, hika-
yelerine hem içeriden hem de dışarıdan bir gözle
bakmaya çalışan üç filme yer veriyor.

Çarpıcı hikayeler var

Genç yönetmenler Su Baloğlu ve Merve Bozcu’nun
imzasını taşıyan Onun Filmi, on dört yönetmen kadı-
nın Türkiye sinemasında kadın sinemacı olmayı, kadın
olmayı anlattıkları bir dünyanın hikâyesini ekrana taşı-
yor. Ali Kemal Çınar’ın ikinci uzun metraj filmi olan
Gizli, 30 yaşına geldiğinde bir kadına dönüşeceğini öğ-
renen bir gencin hikâyesini anlatıyor. Seçkinin diğer
filmi, ödüllü belgesel Kamerayla İzdivaç ise, Esra
Erol’un bir fenomene dönüşmüş programının kamera
önü ve arkasından çok etkileyici kesitler sunuyor.

ZORLU PSM’nin dijital dünyadan sunduğu
içeriklerin en yenisini olarak Based Istanbul
iş birliği ve Türk Tuborg A.Ş.’nin katkıları ile

seyirciyle buluşmaya başlayan “Dijital Sahne”nin bu
haftaki gösteriminde Rus yazar Anton Çehov’un en
çok sahnelenen oyunu “Martı” var. Günümüz Türk ti-
yatro sahnesinin en cesur isimlerinden İbrahim Çiçek
uyarlaması ve yönetmenliğinde, tiyatronun kültleşmiş
eserlerinden kesitleri görsel hikaye anlatıcılığıyla birleş-
tirerek dijital dünyaya taşıyan “Dijital Sahne” klasikle-
şen eserlere modern bir yorum kazandırıyor.

Ama ihtimaller can yakar

Rus ve Dünya Edebiyatının en
büyük kalemlerinden biri olan
Anton Çehov’un en çok sahneye
konan kült oyunu “Martı”, Dijital
Sahne serisi kapsamında yepyeni
bir anlam üretimi ile seyirci karşı-
sına çıkmaya hazırlanıyor. İlk aşkı,
ilk hevesi, biri olma ama özellikle
“önemli biri olma” üzerine verilen
mücadelelerin hikayesini anlatan
zamansız bir metin olan “Martı”da izleyici Nina ve
Treplev’in bambaşka hayallerin peşinde ortaklık kura-
bilme ihtimalini Öykü Karayel ve Selahattin Paşalı’nın
göz dolduran performansı ile izleme fırsatı buluyor.
Ütopyaya gelene kadar hikayenin hep aynı kaldığı bu
“Martı” kesiti izleyiciye yeni bir sahnelemeyle başka bir
sese kavuşarak tazelenen bir seyir deneyimi sunuyor.
TACETTİN CEM SANCAR

İçeri adım dışarı adım

Martı'yı kaçırma

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki,
artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunma-
dığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gü-
nünden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,  mahcuzun satış bedeli üzerinden
aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin ve Damga vergisinin  alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasın-
dan görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi
almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 11/01/2021
1.İhale Tarihi : 26/01/2021 günü, saat 11:50 - 11:55 arası.
2.İhale Tarihi : 10/02/2021 günü, saat 11:50 - 11:55 arası.
İhale Yeri : Merkez Yediemin Otoparkı - Anadolu Mah. Alsancak Cad. Akyazı Sok. 

Mermerler Oto Sitesi No:5/1 TUZLA / İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 802.623,00 1   %1 34DES71 Plakalı , 2015 Model , MERCEDES-BENZ 

Marka , GLE 350 D Tipli , 64282641706649 Motor No'lu 
,WDC2923241A002277 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , 
BEYAZ RENKLİ DİZEL OTOMOBİL ÖN VE ARKA 
PLAKA MEVCUT DEĞİL ANAHTAR RUHSAT YOK. 
EKSİK PARÇALAR MOTOR,MOTOR MUHAFAZA 
SACI,ŞANUMAN,ÖN TAMPON DOLU,ÖN PANEL, 
ÖN TAMPON DEMİR,FANLAR,SU 
RADYATÖRÜ,TURBO RADYATÖRÜ, KLİMA 
RADYATÖRÜ,AKÜ,ARAÇ BEYNİ,SAĞ VE SOL ÖN 
FARLAR,SAĞ VE SOL SİS FARLARI, GÖSTERGE 
PANELİ,TORPİDO VE EKLERİ,HAVALANDIRMA 
BAŞLIKLARI,SAĞ VE SOL KAPI İÇ KAPI PLASTİK 
KAPAK VE DÜĞMELERİ,HAVA YASTIKLARI,AİRBAG 
BEYNİ, KOMPLE SES SİSTEMİ,ÖN SOL VE SAĞ 
KOLTUKLAR, KOMPLE ARKA KOLTUK, STEPNE, 
MUHTELİF ÇİZİKLER MEVCUT.

(İİK m.114/1, 114/3)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1292070)

T.C.
İSTANBUL ANADOLU

17. İCRA DAİRESİ
2019/34944 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No: 25*

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 'Dijital Tiyatro' ile 'Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde' projeleri
kapsamında 451 özel tiyatroya toplam 14 milyon 455 bin lira destek sağlanacağı açıklandı

TiyaTrolara 14 
milyon Tl dEsTEk

B akanlıktan yapılan yazılı açıkla-
mada göre; koronavirüs salgı-
nından en çok etkilenen

sektörlerin başında gelen tiyatrolara
destek miktarı 2021 yılı başı itibarıyla
36 milyon liraya ulaştı. Mevzuat deği-
şiklikleri ve tiyatroların faaliyetlerini ko-
laylaştırıcı uygulamaları yürürlüğe
koyan bakanlık, 2021 yılında da; 'Dijital
Tiyatro' ile 'Tiyatrolarımız DT Sahnele-
rinde' projeleri kapsamında 451 özel ti-
yatroya toplam 14 milyon 455 bin lira
destek sağlama kararı aldı. Salgın süre-
cinde yeni yılın ilk destek paketi olarak
verilecek bu rakamla birlikte toplam
destek miktarı da 36 milyon lira oldu.

Başvurular tamamlandı

Bakanlık, 2021 yılına yönelik geçen
kasım ve aralık aylarında ilan ettiği iki

projenin başvurularını ise 5 Ocak’ta ta-
mamladı. 'Dijital Tiyatro / Sesli Oyun'
projesi kapsamında 155 özel tiyatroya
toplam 3 milyon 875 bin lira verecek
olan bakanlık, 'Dijital Tiyatro / Dijital
Oyun' projesi kapsamında 255 özel ti-
yatroya toplam 8 milyon 670 bin lira
destek sağlayacak. 'Tiyatrolarımız DT
Sahnelerinde' projesinin Ocak ayı tur-
neleri için de 41 özel tiyatroya toplam 1
milyon 910 bin lira verilecek. Bakanlı-
ğın projeler kapsamındaki destek mik-
tarı böylece 451 özel tiyatro için toplam
14 milyon 455 bin liraya ulaşacak.

Dijital tiyatrolar 

Bakanlığın 'Dijital Tiyatro' projesi ile
yerli yazarlarının daha önce hiç sahne-
lenmemiş oyunları özel tiyatrolar tara-
fından seslendirilecek ve oyunların ses

kayıtları bakanlık tarafından dijital or-
tamda paylaşılacak. Salon sahiplerinin
de dâhil olduğu, tiyatronun tüm bile-
şenlerini kapsayan projenin 'Sesli Oyun'
başlığıyla bakanlık, hem yapımcı özel
tiyatrolara hem seslendirme yapan
oyunculara hem de yazarlara destek
olacak. Projenin ikinci başlığı olan 'Di-
jital Oyun' da ise, özel tiyatrolar sahne-
leyecekleri bir oyunun video kaydını
yayınlanmak üzere bakanlığa teslim
edecek ve bu oyunlar sanatseverlerle di-
jital ortamda buluşturulacak. Proje
kapsamında oyun kayıtları için belirle-
necek Devlet Tiyatroları sahnelerinin
kullanılması mümkün olacağı gibi, özel
sahnelerde çekim yapılması halinde,
sağlanacak ek destekle salon sahiple-
rine de önemli bir destek verilecek.
DHA

Endişe
yaşanmayacak
Diğer destek projesi 'Tiyatrolarımız
DT Sahnelerinde' ile de Devlet Ti-
yatroları'nın sahneleri özel tiyatro-
lara tahsis edilecek. Salgın
koşullarına uygun olarak, özel ti-
yatrolar oyunlarını Devlet Tiyatro-
ları sahnelerinde art arda iki günde
2 kez sahneleyecek. Bakanlık, bu
proje kapsamında özel tiyatroların
yapacakları turne için gerekli
maddi desteği de sağlayacak. Özel
tiyatrolar bilet satışı gibi konularda
herhangi bir endişe yaşamayacak.

Pandemide daha
çok aile olabildik

Pandemi sürecinde aile içi ilişkilerde de çeşitli değişimler yaşandığını
belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ailedeki sihirli kelimenin 
iş birliği olduğunu vurguladı. Tarhan, “Pandemi döneminde güzel bir
dönüşüm yaşandı. Bu durumu kalıcı hale getirenler kazanacaklar” dedi

ÜSKÜDAR Üniversitesi
Kurucu Rektörü Psiki-
yatrist Prof. Dr. Nevzat

Tarhan, pandemi döneminde deği-
şen aile içi ilişkileri değerlendirdi.
Pandemi sürecinde zorunlu bir izo-
lasyonun yaşandığını belirten Prof.
Dr. Nevzat Tarhan, “Böyle durum-
lar insanın karşı çıkamayacağı bir
şey. Burada akıllı insanın yapacağı
şey yakınmacı olmak yerine kabul-
lenici olmaktır” dedi. Pandemi sü-
recinde aile kurumunun değerinin
anlaşıldığını belirten Prof. Dr. Nev-
zat Tarhan, “Kader sanki pande-
miyle bu dönemde ailenin
kıymetini bilin diye bir mesaj veri-
yor. Biz çift terapilerinde en çok ev-
lilikte boşanmaya götüren
sebeplere bakıyoruz. Çiftlerin bu
dönemde birbirlerine yaptıkları ya-
tırım azalıyor. Sevgi yatırımı azalı-
yor, birbirlerine ayırdıkları vakit
azalıyor, takdir ve övgü sözleri aza-

lıyor. Bunlar azalınca da ne oluyor?
İki tarafta da bireyselleşme adı al-
tında bu sefer soğuk bir ilişki or-
taya çıkıyor ve kırılmalar başlıyor”
dedi.

Bu dönem fırsata çevrilmelidir

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu döne-
min bir fırsata çevrilmesi gerekti-
ğini belirterek “Burada çiftler
madem pandemiyi yaşayacağız.
Hiç olmazsa eşime ve çocuklarıma
daha fazla zaman ayırayım” diye
düşünmeliler” diyerek fedakarlık
duygusunun önemli sevgi dillerin-
den biri olduğunu söyledi. Çok eski
çağlardan itibaren yaşam amacının
farklılık gösterdiğini, modernizmin
bencilliği bir erdem olarak göster-
diğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat
Tarhan, “Şu andaki modernitenin
tarihi hatasıdır. Tarihte Sokrates in-
sanın yaşam amacı olarak erdem
peşinde koşmayı söylüyor. Hayata

anlam verecek erdemliliktir. Sokra-
tes’ten 200 sene sonra Epikür, Pla-
ton biraz devam ettiriyor sonra
Aristoteles bunu daha da bozmaya
başlıyor. Aristokrasi diye bir sınıf
ortaya çıkartıyor. Yavaş yavaş bo-
zuluyor. 200 sene sonra Epikür,
‘İnsanın yaşam amacı zevklerinin
peşinden koşmaktır’ diyor. Daha
sonra semavi öğretiler başlıyor. İs-
lamiyet de ilahi rızayı yaşama an-
lamı katar” dedi. Modern dünyada
aile ve yuva kavramının hasar aldı-
ğını belirten Prof. Dr. Nevzat Tar-
han, “Evini güvenli alan olarak
görmeyip sadece otel gibi gören bir
anlayış vardır. Eve sadece yemeye
içmeye geliyorlar evde sohbet yok,
paylaşım yok, aile içerisinde sosyal
bir hayat yok. Böyle bir ortam insa-
nın doğasına zaten aykırıdır. Ka-
dınların yaratılıştan empati
duygusu daha yüksektir” dedi.
SEMANUR POLAT
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D enizlispor Başkanı Ali Çetin,
Haluk Ulusoy Tesisleri’nde
basın açıklaması düzenledi.

Toplantıya yönetim kurulu üyeleri
de katıldı. Başkan Çetin, Denizlis-
por’un mali açıdan zor bir süreçten
geçtiğini, takımdaki 7 futbolcunun
alacakları nedeniyle kulübe ihtar-
name gönderdiğini belirtti. Denizli
Büyükşehir Belediyesi’nin kendileri
için 3,5 milyon lira kaynak aktara-
cağını bu parayla acil yatırılması
gereken ödemeleri yapacaklarını
ifade etti.Anadolu kulüplerinin zor
şartlar altında mücadele ettiklerini
ifade eden Çetin, “Bizde bıçak ke-

miğe dayandı. Bu yönetim 27 mil-
yon lira para verdi. TFF’den bu-
güne kadar aldığımız para 23
milyon lira. Ligler başlayalı 5 ay
oldu. Bu süreçte sadece 5 milyon
euro futbolcu giderleri var. Taraf-
tarlarımız da bizden başarı bekli-
yor. Onlar da haklı ancak bu
olumsuzluklar nedeniyle bugün
hak ettiğimiz yerde değiliz” dedi.

Çok zor durumdayız

Başkan Çetin, kulüp olarak 20 mil-
yon liraya ihtiyaç duyduklarını be-
lirterek, “Bu kulübü bir kara deliğin
içerisine atamayız. Yok olmasına

göz yumamayız. Bizim maddi gü-
cümüz tükendi. İş insanlarımızı,
belediyelerimizi, taraftarlarımızı
desteğe bekliyoruz. Yoksa bu ken-
tin markası göz göre göre eriyip
gider. 20 milyon liraya ihtiyacımız
var. Bu parayla sezon sonuna
kadar gidebiliriz. Bu parayı topla-
mak için elimizden geleni yapıyo-
ruz. Herkesi elini taşın altına
koymaya davet ediyoruz. 20 mil-
yon lira için bu kulüp heba olma-
sın. 3-4 nokta transfer, 3-4 de
ekstra transferle bu takım ilk 10
içerisinde sezonu tamamlar ” 
şeklinde konuştu. DHA

Ligde en son 13'üncü haftada Gaziantep FK'ya
mağlup olan Fenerbahçe, sırasıyla Medipol Başak-
şehir, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve BB Erzu-
rumspor maçlarında galip geldi. Yakaladığı çıkışı
sürdürerek ligde şampiyonluk hedefine emin adım-
larla ilerlemek isteyen sarı-lacivertliler çalışmalarını
da buna uygun şekilde sürdürüyor. Ziraat Türkiye
Kupası Son 16 Turu'nda perşembe günü evinde Ka-
sımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın ardından ye-
niden lige konsantre olacak Erol Bulut'un
öğrencileri, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Fe-
nerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas,
forma giydiği mücadelelerde takımına önemli katkı-
larda bulundu. Sarı-lacivertli formayla ligde 12
maçta görev alan Pelkas, 4 gol 5 de asist kaydetti.

Caner cezalı durumda

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcularından Caner
Erkin, Erzurumspor maçında gördüğü sarı kart ile
cezalı duruma düştü. Ligin 19'uncu haftasında sa-
hasında MKE Ankaragücü ile mücadele edecek Fe-
nerbahçe'de Caner forma giyemeyecek. DHA

Galatasaraylı futbolcu Belhanda, kulübün disiplin
kurulu üyesi Cem Emiroğlu'na tepki göstererek,
"Şimdi de Galatasaray'ın bir disiplin kurulu üyesi ta-
rafından 'bedevi' olarak tanımlanıyoruz. Bu ırkçılık
ne zamana kadar sürecek?" dedi. Galatasaray'ın
Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı ku-
lübün disiplin kurulu üyelerinden Cem Emiroğ-
lu'nun kendisine yönelik kullandığı ifadenin kabul
edilemez olduğunu belirtti. Instagram'dan yaptığı
paylaşımla Cem Emiroğlu'na tepki gösteren Bel-
handa, "Bu, kabul edilemez. İlk olarak bir hakemin
ırkçı ifadesine maruz kaldık. Şimdi de Galatasaray'ın
bir disiplin kurulu üyesi tarafından 'bedevi' olarak ta-
nımlanıyoruz. Bu ırkçılık ne zamana kadar sürecek?
Kökenlerimi asla inkar etmeyeceğim. Kesinlikle bir
bedeviyim ama takımını severek temsil eden bir bed-
eviyim." değerlendirmesinde bulundu. Galatasa-
ray'ın ligde 4-3 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor
maçından sonra sosyal medya üzerinden Belhan-
da'nın futbolunu eleştirerek takımdan gönderilmesi
gerektiğini savunan Cem Emiroğlu, "Bu bedevi ile
mi sözleşme uzatılacak?" ifadesini kullanmıştı.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR  
İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler      
1- İş sahibi İdarenin; 
Adı: İstanbul Bilgi Üniversitesi (BİLGİ)
Adresi: Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 

Eyüpsultan İstanbul
Telefon numarası: 0212 311 64 21
Elektronik posta adresi: guner.caglayan@bilgi.edu.tr
İlgili personelinin Adı-soyadı /unvanı Güner Çağlayan / Satınalma Uzmanı
2- İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle
temin edebilirler.
İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler 
İhale konusu işin;  
Adı Sunucu Sistemleri Donanım Garantisi ve Lisans Güncelleme Hizmeti Alım İhalesi
Tanımı Sunucu Sistemleri Donanım Garantisi ve Lisans Güncelleme Hizmeti Alımı
Kapsamı -1 adet NX-3060-G5 ana ünite,

-3 adet Nutanix Supermicro sunucu node + Flash Disk
Detay konfigürasyon:
Intel Xeon 2650-V4 Mikro işlemci-30MB Cache, 2.2 GHz (2 Soket)512 GB RAM 
(16x 32GB DIMM)1.92 TB Enterprise SSD (6 adet)2 adet 10G Ağ bağlantı portu
Server Starter Lisansı
-2 adet Arista 7150S 10Gig switch, 
-24 adet 10G SFP+ port
-Bakım Destek Hizmeti

Süresi 12 (oniki) Ay
Geçici Teminat Teklif edilecek bedelin %3’den az olamaz, en az 3 ay süreli olmalıdır.

İdarenin ilk yazılı talebi üzerine derhal ve gecikmeksizin İdareye veya emrine 
nakden ve tamamen talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait 
kanuni faiziyle birlikte ödenmek üzere olmalıdır.

İhaleye İlişkin Bilgiler 
1- İhale kayıt numarası: 202101002
2- İhale usulü: Açık ihale
3- İhalenin yapılacağı adres: Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan  

İstanbul
4- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli 
taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler 
değerlendirmeye alınmaz.
5- Verilen teklifler teklif geçerlik süresinin uzatılması halinde gerek görülmesi hali hariç herhangi bir sebeple
geri alınamaz.
6- İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde aşağıda belirtilen yer ve
saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
7- İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale aşağıda belirtilen saatte yapılır.
İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini 
1- İstekliler tarafından ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif vere-
cek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını kendileri veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilci-
leri ihale tarihinden önce satın almaları zorunludur. 
İhale dokümanının görülebileceği yer internet sitesi:

https://www.bilgi.edu.tr/tr/ihaleler/
İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer:

Gürsel Mah. İmrahor Caddesi No: 29 Premier Kampüs Ofis İstanbul Bilgi Üniversitesi Ek Bina 
Kat:4 Kağıthane/İstanbul   
İhale doküman bedelinin yatırılacağı hesap numarası:
Banka adı : Garanti Bankası
Şube Adı : Beyoğlu Ticari
Şube kodu : 1671
Hesap no : 6298217
Iban No : TR12 0006 2001 6710 0006 2982 17
Hesap Adı : İstanbul Bilgi Üniversitesi
İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil):
20 TL

2- İhale dokümanı; bedeli yukarıda belirtilen banka hesabına “202101002 numaralı İhale Evrak Bedeli” açıkla-
ması ile yatırılıp, ödeme dekontu ihale dokümanın satın alınabileceği adreste Satın Alma Müdürlüğüne ibraz
edilerek satın alınabilir. Posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz ve satın alınamaz, dekont ibraz etme-
yen isteklilere ihale dokümanı teslim edilmeyecektir.
3- İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve bel-
gelerin tamam olup olmadığını incelemek zorundadır. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan bel-
gelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair form, “Dokümanlar arasında uyuşmazlık halinde
Bilgi’deki aslı esastır.” şerhiyle biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenerek satın alana 
imzalatılır.
4- İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları
kabul etmiş sayılır.
Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
İhale (son teklif verme) tarihi: 20 Ocak 2021
İhale (son teklif verme) saati: 13:00
İhale komisyonu toplantı yeri: Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 

Eyüpsultan İstanbul
İhale Dokümanının Kapsamı
1- İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) 16 Kasım 2018 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları
İhale Yönetmeliği ve 08 Haziran 2020 tarih ve 31149 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi İhale Yönetmeliği (İhale dokümanı kapsamında verilmeyecektir.)

b) İdari şartname
c) Teknik şartname
d) Taslak sözleşme
e) Geçici ve Kesin Teminat Mektubu Örneği 
f) Teklif Tablosu

2- İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin veril-
mesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokü-
manında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
1- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler, yeterlik kriterleri, iş deneyimi kriterleri ve ihale belgelerinin sunuluş
şekilleri işbu ihaleye ilişkin yayınlanan idari şartnamede açıkça belirtilmiştir. 
2- İhaleye katılamayacak olanlar, ihale dışı bırakılma nedenleri ile yasaklı fiil ve davranışlar işbu ihaleye ilişkin ya-
yınlanan idari şartnamede açıkça belirtilmiştir. 
3- İhale kapsamında isteklilerden istenilen belgeler aşağıdaki gibidir:
-“202101002 numaralı İhale Evrağı teslim tutanağı
-“202101002 numaralı İhale Evrak Bedeli” açıklamalı ödeme dekontu,
-İsteklinin son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhası,
-İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesi,
-İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişiklik-
lerle birlikte ibraz etmeleri,
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile
vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
-İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter tasdikli
imza sirküleri ve vekâletname ibraz etmeleri,
-Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin belge,
-İdari ve teknik şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri,
-İsteklinin son 3 yıla ait gelir tablosu, (SMMM veya YMM ıslak onaylı) bilanço,
-SGK’dan alınmış olan firmanızın prim borç durumuna ilişkin belge,
-Firmanın vergi borç durumuna ilişkin belge,
-İsteklinin son 3 yıla ait Kurumlar Vergisi/ Gelir Vergisi (Şahıs Şirketleri) Beyannamesi ve ilgili beyannamenin ta-
hakkuk fişleri,
-Şekli ve içeriği bu idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.    
DİĞER HUSUSLAR
1- Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanında
elektronik posta adresinin belirtilmesi ve bu adrese yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kay-
dıyla, BİLGİ tarafından elektronik posta yoluyla bildirim yapılabilir.
2- İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
3- İstekliler tekliflerini ihale konusu işin tamamı için verirler, kısmi teklif kabul edilmez.
4- BİLGİ kısmi alım yapma hakkını ve ihalenin bir parçasını iptal etme hakkını saklı tutar.
5- İhale ile ilgili detaylı tüm bilgilere ihale dokümanlarından ulaşılabilir.
6- Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yap-
mış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez. 
7- Bu ilan metni ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan her türlü yazılı açıklama ihale dokümanının 
bağlayıcı parçasıdır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1292036)

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 
SUNUCU SİSTEMLERİ DONANIM GARANTİSİ VE LİSANS GÜNCELLEME HİZMETİ İHALESİ MADDI
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Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, kulüp
olarak mali anlamda zor günler geçirdiğini
ifade ederek, “Bu bayrağı daha ileriye taşı-
yabilecek herhangi bir kişi ya da bir yöne-
tim çıktığı takdirde biz bırakmaya hazırız.

Bizim maddi gücümüz tükendi. İş insanları-
mızı, belediyelerimizi, taraftarlarımızı 

desteğe bekliyoruz. Yoksa bu kentin 
markası göz göre göre eriyip gider” dedi

Fenerbahçe doludizgin
Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından
3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ligde bir haftayı bay geçen ve 17 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler,
35 puanla aynı puandaki Beşiktaş'ın ardından averajla 2'nci sırada yer alıyor

Belhanda tepkili

Kupada tur mesaisi
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son
16 turunda bu akşam sahasında Tuzlaspor ile
karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Sta-
dı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te başla-
yacak ve ASpor'dan canlı yayımlanacak.
Mücadelede hakem Turgut Doman düdük çala-
cak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nede-
niyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek
maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı

kazanan takım, çeyrek finale yükselecek. Medipol
Başakşehir, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu.
Turuncu-lacivertli takım, Misli.com 2. Lig temsil-
cisi Turgutluspor'u eleyerek son 16 turuna yük-
seldi. Tuzlaspor ise 3. turda Bayburt Özel İdare, 4.
turda Sultanbeyli Belediyespor ve 5. turda Genç-
lerbirliği'ni mağlup ederek adını son 16 turuna
yazdırdı. Medipol Başakşehir'de uzun süreli sa-
katlıkları bulunan Martin Skrtel, Junior Caiçara
ve Bolingoli bu mücadelede forma giyemeyecek.
Tedavisi süren kaleci Mert Günok da bu karşılaş-
mada takımındaki yerini alamayacak.

Denizlispor
Başkanı
Ali Çetin
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G alatasaray Kulübü Başkanı
Mustafa Cengiz, Türkiye
Futbol Federasyonu (TFF)

Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun
(UÇK) futbolcuları Oğulcan Çağ-
layan ile ilgili verdiği karar hakkında
yorumda bulunan Fenerbahçe Ku-
lübü Başkanı Ali Koç'u sert bir dille
eleştirdi. Başkan Cengiz, TFF
UÇK'nin Çaykur Rizespor ile söz-
leşmesini haksız feshettiği gerekçe-
siyle Oğulcan Çağlayan'a 6 maç
men ve 1 milyon 200 bin avro para
cezası vermesiyle ilgili GS TV'ye de-
ğerlendirmede bulundu. Bu kararla
ilgili görüşlerini aktaran Ali Koç'a
tepki gösteren Mustafa Cengiz,
"Fenerbahçe, çok değerli bir rakip
camiamız. Her zaman saygı duya-
rım. Buradaki söylemlerim tümüyle
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yö-
nelik. Sevgili Ali Koç, sen haddini
bileceksin. Yargıyı tahakküm altına
alamazsın. Türkiye'nin en varlıklı
insanı olabilirsin. Yargıya, mahke-
melere ve tahkime hakim olamaz-
sın. Baskı altına alamazsın. Buna,
ne haddin ne de yetkin var. Lütfen
bu tip söylemleri kullanmayalım.
Kim haklıysa TFF Tahkim Kurulu
karar verecek. Ali Koç buyursun,
Rizespor ile birlikte hareket etsin,
taraf olsun ve bizimle adli mahke-
melere gelsin. Karşımıza çıksın.

Bütün gücünün kullansın. Haklı mı,
haksız mı kazanır göreceğiz. Kendi
gözündeki mertliği yani direği gör-
meden başkalarının gözünde çöp
aramasın." ifadelerini kullandı.

Herkes Galatasaray'ı ister

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu-
nun Oğulcan Çağlayan ile ilgili ka-
rarı 5 Aralık 2020'de almasına
rağmen kendilerine 7 Ocak 2021'de
yazı geldiğini vurgulayan Cengiz,
sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir kulüp başkanı olarak, böyle so-
rumsuz ve hadsiz bir beyanat ile ilk
defa karşılaştım. Burada en önemli
nokta, Sayın Ali Koç'un açıklaması
şu: Bizi ayartan kulüp gibi, 'Bu
kulüp bunu hep ve devamlı yapıyor.
Gerekli cezalar verilsin, gözüm üze-
rinizde ey tahkim.' diyor. Biz ayar-
tan kulüp değiliz. Gelen 21 sayfa
yazıda açıkça 'Galatasaray ayartan
kulüp değildir' diyor. Çaykur Rizes-
por tek taraflı olarak Türkiye Futbol
Federasyonunda nasıl yapıyorsa
oyuncunun sözleşmesini 1 yıl uzatı-
yor. Oysa FIFA kurallarında 'Fut-
bolcu köle değildir, rızasının
alınması gerekir' diyor. Bunun üze-
rine futbolcu da bitime 6 maça kala
TFF'ye gidiyor ve 'Ben de tek taraflı
feshediyorum' diyor. Sonra bize ge-
liyor. Biz burada ayartan kulüp de-

ğiliz. Galatasaray, Türkiye'de futbo-
lun kıblesidir. Yerli ve yabancı tüm
sporcular önce Galatasaray'a gel-
mek ister. Bu bir gerçek. Bunu kabul
edeceksiniz. Türkiye'de bir kulübün
dünya çapında böyle bir isme sahip
olması, Türkiye'yi de rakiplerimizi
de gururlandırmalı. Bundan rahat-
sız olmayın."

UÇK'ya yönelik sert sözler

Oğulcan Çağlayan'a verilen cezanın
ardından TFF Tahkim Kuruluna
başvuruda bulunacaklarını aktaran
Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:
"Oğulcan Çağlayan, bizimle söz-
leşme imzaladıktan sonra Çaykur
Rizespor haksız fesih diye TFF'ye
başvuruyor. TFF, bunu aylardır in-
celiyor. UÇK açısından konuşuyo-
rum, 6 maç disiplin cezası
vermişler. Böyle bir şey olmaz.
UÇK'nin disiplin cezası vermeye
yetkisi yok. Futbolcun iyi niyeti göz
ardı edildi. 1 milyon 200 bin avro
muazzam bir rakam. Bunu ne insan
vicdanı ne adalet ne de Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi kabul
etmez. Biz TFF Tahkim Kuruluna
başvuracağız. Tahkim onarsa ya da
hoşnut olmadığımız bir karar çı-
karsa adli yola başvuracağız. Bu-
nunla sonuna kadar uğraşacağız."
DHA

Mustafa Cengiz:
Haddini bil Koç!

Onyekuru çıkmazı
Galatasaray'da gündem transfer...
Özellikle Gençlerbirliği maçı sonrasında
teknik direktör Fatih terim'in açıklamaları
gündemi sarsarken, tecrübeli çalıştırıcı-
nın listesinde yer alan eski öğrencilerin-
den Henry Onyekuru ile her konuda
anlaşıldı. 2018-2019'da ve geçen sezo-
nun ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımda
top koşturan Nijeryalı futbolcu, pandemi
sonrası lig devam ederken kulübü Mona-
co'nun geri çağırmasıyla Galatasa-
ray'dan kopartılmıştı. Galatasaray
yönetimi ara transfer döneminde tekrar
Fransız ligue 1 ekibi Monaco'nun kapı-
sını çalarken, bu süreçte Onyekuru da
Florya'ya geri dönmek istediğini kulü-
büne iletti.

Fiyat konusu net

yaz döneminde kalan yaklaşık artı 1 mil-
yon Euro bütçeyle sarı-kırmızılılar, Fran-
sızlara kiralık teklifini sunarken, Monaco
yönetimi ise bu teklifi reddetti ve 23 ya-
şındaki forveti Galatasaray'a satın alması
koşuluyla verebileceğini iletti. İki kulüp
arasında transfer konusunda müzakere-
ler sürerken, sarı-kırmızılılar satın alma

şartını kabul edebileceklerini ancak fiyat
konusunda çok yükseğe çıkamayacakla-
rını Fransızlara bildirdi.

Monaco pürüz çıkarıyor

Her şey olumlu gider, Onyekuru da Flor-
ya'ya dönmeye hazırlanırken, Monaco
son anda bir pürüz daha çıkardı. Onye-

kuru için 5 milyon Euro'nun üzerinde bir
bonservis bedeli isteyen Monaco, yine
Galatasaray yönetimini sıkıntıya sokan
bir hamlede bulundu. sarı-kırmızılıların
başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, Mo-
naco'nun istediği bonservis konusunda
görüş alışverişi yapıp son planlarını dev-
reye sokacak.dHa

Galatasaray'da üçüncü kez forma giymek için gün sayan Henry Onyekuru'nun
transferinde son dakika pürüzü çıktı. Nijeryalı futbolcunun kulübü Monaco'nun 
5 milyon Euro bonservis bedeli istemesi, sarı-kırmızılı yönetimi sıkıntıya soktu

Plaza’da son durum ne?

ANTALYA'NIN Serik ilçesinde bulu-
nan oteller kış ve futbol turizmine
yönelik hazırlıklarını tamamladı.
Bölgeye bazı futbol takımları kamp
için rezervasyon yaptırırken, Avru-
pa'dan ise talep gelmedi. Profesyo-
nel Otel Yöneticileri Derneği

Başkanı Ülkay Atmaca, "Antalya kış ve futbol
turizmine hazır. Takımların gelmesini bekliyo-

ruz" derken, Regnum Carya Spor Satış So-
rumlusu Alper Songelen, "Otelimizde Rusya
ve Ukrayna'dan takımlar ağırlayacağız. Uma-
rım bir an önce aşılanma olur. Biz takımları-
mızı bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin futbol takımları açısından en
önemli kamp merkezlerinden olan Serik'teki
oteller, kış ve futbol turizmine yönelik 
hazırlıklarını tamamladı. 

BURAK
ZİHNİ

HABER

Antalya futbol turizmine hazır 

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe
Başkanı Ali Koç'un Oğulcan Çağlayan transferiyle
ilgili “Futbolcu ayartmak bir suçtur. Galatasaray

ceza almalıdır” sözlerine cevap verdi. Cengiz, “Ali
Koç sen önce haddini bileceksin. Sen yargıdan

daha üstün biri değilsin” dedi 

2021 YILI AVRUPA VE ASYA YAKASI OTOPARKLARININ BAKIM ONARIM TADİLAT YAPIM İŞİ
İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1292071)

2021 Yılı Avrupa ve Asya Yakası Otoparklarının Bakım Onarım Tadilat Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
nununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda
EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/746159
1-İdarenin
a) Adı : İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş.
b) Adresi : Yamanevler Mah. Alemdağ Cad. Karacabey Sokak No: 4 Haldun 

Alagaş Kat Otoparkı ÜMRANİYE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 0216 635 00 00 - 0216 635 00 86
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : 2021 Yılı Avrupa ve Asya Yakası Otoparklarının Bakım 

Onarım Tadilat Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Avrupa Yakasındaki otoparklarımızda muhtelif miktarlarda 352 kalem, 

Asya Yakasındaki otoparklarımızda muhtelif miktarlarda 354 kalem
bakım onarım, tadilat, montaj vb. inşaat işleri. Ayrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Şirketimizin İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasının muhtelif yerlerinde 
işletmekte olduğu açık, kapalı, katlı, yol üstü vb. bütün otoparkların, ofis 
binaları, teknepark, otogar ve heliport alanları ile diğer bütün tesisleri

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :04.02.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: Yamanevler Mah. Karacabey Sokak No:4 Haldun Alagaş Kat 
Otoparkı İSPARK A.Ş. Ümraniye/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 İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-
susları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
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 hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 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 İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan B/III Grubu işler
veya bu işlere ait yapıların bakım ve onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği bölümü diplomaları iş deneyim belgesi 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 kul-
lanarak 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 is-
tekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
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:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanu-
nun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

BU sezon başında Ro-
naldo'nun keşfi olarak 2
sezonluğuna kiralanan
ve 5 milyon satın alma
opsiyonunun yanında
toplamda 4 senelik bir
sözleşme ile kiralanan

Stiven Plaza ile yollar ayrılmak
üzere. Ekvadorlu futbolcu sadece
49 dakika sahada kaldığı bordo
mavili forma ile gol atma başarısı
gösteremezken ülkesine dönmesine
de kesin gözle bakılıyor. Plaza'nın
görüştüğü CS Emelec'ten trans-
ferle ilgili bir açıklama yapıldı. As-
başkan Edmundo Vejar; 'Kendisi
ve Luca Sosa'nın transferlerinde
pazarlıklarımızı sürdürüyoruz. 18
Ocak'ta başlayacak olan hazırlık
dönemimize iki oyuncuyu da yetiş-
tirmek istiyoruz. Plaza ilgilendiği-
miz ve iyi bir oyuncu. Ancak şu an

somut bir anlaşma yok." dedi.
Trabzonspor'un sezon başında
Real Valladolid'den kiraladığı Sti-
ven Plaza, şu ana kadar en parlak
dönemini ülkesi takımlarından In-
dependente del Valle'de yaşadı. Ek-
vadorlu oyuncu sakatlıklarla
boğuştuğu İspanyol ekibi ve son
olarak da bordo mavililerde iste-
nen performansı gösteremedi ve
etkisiz kaldı.

BURAK
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Trabzonspor'dan gitmesi için adeta gün sayılan ve açılacak
yabancı kontenjanı ile transfer yönlenilenecek olan Stiven
Plaza için Ekvador'dan açıklama geldi. Emelec Asbaşkanı
Edmundo Vejar, genç oyuncu hakkında konuştu
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Son dönemde oyuncu Kaan Yıldı-
rım ile yaşadığı ilişkiyle gün-
demde olan Hadise, hakkında
çıkan, "Yurt dışından 100 bin TL
değerinde elbise sipariş etti" ha-
berlerine yanıt verdi. İddiaların
gerçek dışı olduğunu belirten
ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada,
"Hiç almadığım kıyafetlerin, hiç
harcamadığım paraların haberle-
rini bugüne kadar birçok kez
okudum. Bu tarz masa başında
yapılmış ve gerçeği yansıtmayan
haberlere normalde cevap ver-
mem ancak pandemi nedeni ile
milyonlarca insan ciddi bir şe-
kilde ekonomik zorluk yaşarken
böyle gerçek dışı haberlerle ya-
ratılan algı beni gerçekten ra-
hatsız ediyor ve üzüyor.
Umarım güzel günler yakındır.
Herkese sevgilerimle..." ifade-

lerini kullandı

Hadise’yi
üzdüler!

G aziosmanpaşa Belediyesi, Covid-19
ile mücadele kapsamında çalışmala-
rını yoğun biçimde sürdürüyor. 7/24

hizmet veren Temizlik İşleri Müdürlüğü
ekipleri, ilçedeki 1.452 cadde ve sokak, 11
pazar yeri ile meydanları kapsayan yıkama
ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız olarak
devam ediyor. Çalışmalar kapsamında
1.750 adet çöp konteyneri de rutin olarak
ilaçlanıp, dezenfekte ediliyor. Gaziosman-
paşa'da kamu hizmet binaları ve insan sir-
külasyonunun yoğun olduğu cami, park,
toplu taşıma araçları, otobüs ve taksi
durakları gibi ortak kullanım alanla-
rında düzenli olarak ilaçlama ça-
lışması yapılıyor. Süreç
boyunca İlçe Sağlık Müdür-
lüğü ile irtibat halinde olan
belediye ekipleri, koronavi-
rüs testi pozitif olan vatan-
daşların binalarını ilaçlayıp
dezenfekte ediyor.

Her yer kontrol ediliyor

İlçedeki 11 semt pazarında
sıkı tedbirler uygulayan Gazi-
osmanpaşa Belediyesi, Pazar
yerlerinin giriş ve çıkışlar noktala-
rında kontroller gerçekleştiriyor.
Bunun yanı sıra esnafta HES kodu sor-
gulaması yapan ekipler, tezgah arasında
mesafe, maske kullanımı, hijyen kurallarına
uyulması konularında denetimler gerçekleş-
tiriyor. Pazar yerlerinde vatandaşa ve esnaf-
lara bilgilendirici anonslar yapılıyor.
Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri,

gıda satış noktaları olmak üzere ilçe gene-
lindeki işletmelerde maske, mesafe, temizlik
ve HES kodu kontrollerini sürdürüyor.

Sağlık çalışmalarına tam destek

İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün filyas-
yon çalışmalarına 20 araç
ve 20 personel ile des-
tek veren Gazios-
manpaşa
Belediyesi ekip-
leri, pozitif vaka-

lara
en kısa

sürede
ulaşılması ve

salgının kontrol al-
tında tutulması için saha çalışmalarını
yoğun biçimde sürdürüyor. Gaziosman-
paşa Belediyesi, koronavirüs ile mücadelede
en ön saflarda yer alan sağlıkçıları da bu
süreçte yalnız bırakmıyor. İlçedeki sağlık ça-

lışanları için binlerce siperlik ve yüz maskesi
üretip, kapılarına kadar ulaştıran Gazios-
manpaşa Belediyesi, hastanelere götürdüğü
ikramlarla da sağlıkçılara moral ve destek
veriyor. Koronavirüs salgınının yayılımını
engellemek için zorunlu hale getirilen

maske kullanımı konusunda harekete
geçen Gaziosmanpaşa Belediyesi,

yüzbinlerce maske üretip, vatan-
daşlara ücretsiz olarak dağıttı.
İlçedeki meydanlar, pazar yer-
leri, muhtarlıklar gibi birçok
noktada süreç başından bu
yana toplam 800 bin adet
maske dağıtımı yapıldı. Ayrıca
Gaziosmanpaşa Belediyesi, il-

çedeki 27 aile sağlığı merkezi,
81 cami, 16 muhtarlık, hastaneler

ve sınav dönemlerinde okullara de-
zenfektan standı yerleştirdi.

Sosyal haklar atlanmıyor

Covid-19 salgınının sosyal ve ekonomik et-
kilerini en aza indirmeyi amaçlayan Gazi-
osmanpaşa Belediyesi, bu süreçte
vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. Bu
süreçte ihtiyaç sahiplerine 40 bin koli erzak
dağıtımı gerçekleştiren belediye ekipleri, her
gün 800 kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçek-
leştirmeye devam ediyor. Sokağa çıkma kı-
sıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında
ise sağlık ve emniyet mensupları ile görevi
başında olan çalışanlara Mobil Büfe aracı-
lığıyla sıcak çorba ve çay ikramı yapılıyor. 

Öğrencilere uzaktan eğitim 

Yüz yüze eğitime verilen bu dönemde öğ-
rencilerin derslerden geri kalmaması adına

Gaziosmanpaşa Belediyesi, bilgi evleri,
gençlik merkezi ve sanat akademisinde on-
line eğitime geçti. Bu kapsamda lise ve üni-
versite hazırlık öğrencileri ile sanat eğitimi
öğrencilere canlı derslerle uzaktan eğitimler
veriliyor. Belediyenin internet sitesinde dü-
zenlenen online LGS ve YKS deneme sı-
navları ile öğrencilerin sınava hazırlık
sürecinde kendilerini ölçmesi ve değerlen-
dirmesi sağlanıyor.

Online söyleşiler var

Covid-19 salgınına karşı önemli bir tedbir
uygulaması olan sosyal izolasyonu sağla-
mak ve vatandaşları evde kalmaya teşvik
etmek amacıyla birçok etkinlik düzenleni-
yor. Her ay gerçekleştirilen Farika Sohbetle-
ri’nde ünlü konuklar sosyal medya canlı
yayınlarında Gaziosmanpaşalıların evlerine
konuk olurken, Gaziosmanpaşa Belediyesi
Sanat Akademisi de online canlı konserler
düzenliyor. Ayrıca Gaziosmanpaşa Beledi-
yesi sosyal medya hesaplarından düzenle-
diği ödüllü yarışmalar ve etkinliklerle bu
süreçte vatandaşlara moral veriyor.

Danışmanlık hizmeti de var

Gaziosmanpaşa Belediyesi Aile Danışma
Merkezi tarafından ücretsiz olarak verilen
psikolojik danışmanlık hizmetine pandemi
sürecinde ilgi arttı. Uzman psikologlar, da-
nışanlarıyla online seanslar gerçekleştirerek;
depresyon, dikkat eksikliği, kaygı bozukluk-
ları, duygu durum bozuklukları, panik bo-
zukluk, sosyal fobi, sınav kaygısı ve aile içi
şiddet konularında psikoterapi desteği veri-
yor. Aile Danışma Merkezi’nde ayda orta-
lama 800 seans düzenleniyor.

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçe genelinde dezenfekte
çalışmaları ile maske, mesafe, temizlik ve HES kodu 
denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Uzaktan eğitimlerle
öğrencilere destek olan Gaziosmanpaşa Belediyesi, 
sosyal yardımlar, online kültürel etkinlikler ve
psikolojik danışmanlık hizmetleriyle de 
bu süreçte vatandaşları yalnız bırakmıyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, pandemi döneminde sokak-
larda yaşayan sevimli dostlarımızı da unutmuyor. Sağlık
İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların evde kaldığı sü-
reçte sokak hayvanlarının yemek ve su bulmakta zorlan-

maması adına her gün 58 noktada mama ve su
dağıtımı yapıyor. Can dostlarımızın beslenme ve ba-

kımı ile yakından ilgilenen ekipler, mama, suluk
ve kedi evlerinin de düzenli olarak temizlik-

lerini gerçekleştiriyor. Meydanlarda
ise kuşlara yem dağıtımı ya-

pılıyor.

Hayvanlar 
unutulmuyor

Sanat artık evde olacak
Borusan Sanat, yarın saat

14.00’te Borusan
Klasik’ten canlı

yayınlanacak ve Cemi’i
Can Deliorman’ın
yöneteceği; ayrıca 

borusan.sanat.tv’de 
17 Ocak Pazar saat

11.30’da erişime açılacak
“Tamamıyla Beethoven”

konserleriyle çevrimiçi
yayınlarına devam ediyor

Borusan Klasik’te canlı radyo konserleriyle
dinleyicisiyle buluşan BİFO, 2021 yılının ikinci
konserinde muhteşem bir 20. yüzyıl repertuva-
rıyla dinleyicilerin karşısına çıkacak. Cumhurbaş-
kanlığı Senfoni Orkestrası’nın şefliğini
yürütmekte olan Cemi’i Can Deliorman’ın Bİ-
FO’yu yöneteceği yılın ikinci radyo konserinde,
geride bıraktığımız yüzyılın dönüm noktalarını
belirleyen bestecilerden bir seçki sunulacak.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın en
genç şefi olan Cemi’i Can Deliorman’ın yöneti-
minde; 20. yüzyıla derin izler bırakan Stravinsky,
Schönberg ve Ligeti’nin yapıtlarından bir seçki-
nin sunulacağı konser Borusan Klasik’ten canlı

yayınlanacak. 14 Ocak Perşembe günü saat
14.00’te başlayacak konser öncesinde, saat
13.40’ta müzik yazarı Serhan Bali dinleyicilerle
bir araya gelecek.

Borusan Quartet sahne alıyor

3 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayan inter-
net izleyicileri çevrimiçi ücretsiz konser kayıtla-
rıyla buluşturmaya devam ediyor. 17 Ocak Pazar
günü 11.30’da yayınlanacak sıcak ve samimi
dörtlü Borusan Quartet’in yer aldığı kayıt, büyük
besteci Beethoven’a bir saygı duruşu niteliği taşı-
yor. Bestecinin her döneminden incelikle seçilmiş
yaylı çalgılar dörtlüleri izleyicileri Beethoven’ın

üretim dünyasına çağırıyor. “Tamamıyla Beetho-
ven” adını taşıyan bu konserin, konser öncesi ka-
yıdında ise genç ve başarılı şef Nisan Ak, keyifli
sohbetiyle izleyicilere seslenecek.

Renkli programlar var

“Borusan Müzik Evi” takipçilerine Borusan Kla-
sik’ten ulaşmaya devam ediyor. 15 Ocak Cuma
günü saat 23.00’te Jonah Parzen Johnson özel
olarak hazırladığı ve sunduğu programla yayında
olacak. “Borusan Müzik Evi”, kaçıranlar ve tek-
rar dinlemek isteyenler için Pazar 21.00 ve Cuma
12.00’de tekrar yayınlarıyla Borusan Klasik’te.
ÖZGÜR TOPUZ

online afet
eğitimi

Doğal afetler konusunda eğitim vermek, 
bilinçlendirme çalışmaları yapmak üzere
2019 yılında kurulan Kadıköy Belediyesi
Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı, 
pandemi nedeniyle eğitimlerine online
olarak devam ediyor

Kozyatağı’nda bulunan Afet Eğitim ve Bilin-
çlendirme Parkında, Kadıköy Belediyesi’nin afet-
ler konusunda deneyimli uzman ekibi Kentsel
Arama Kurtarma Takımı (BAK KADIKÖY) ta-
rafından parkta yer alan deprem deneyim odası,
5 boyutlu sinema, açık alanda yapılan tatbikat-
larla kişi ve kurumlara düzenli olarak afet eği-
timleri veriliyordu. BAK Kadıköy ekibi,
pandemide yüz yüze eğitimlerin aksaması nede-
niyle, “Temel Afet Bilinci Eğitimi”ni online ola-
rak sürdürüyor. Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü,
Afete Hazırlık Eğitim birimi tarafından hazırla-
nan “Temel Afet Bilinci” eğitiminde afet önce-
sinde, sırasında ve sonrasında neler yapılması
gerektiğine ilişkin temel bilgiler veriliyor. Ülkemi-
zin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan
depremin nasıl oluştuğu, ülkemizde meydana
gelmiş depremler, depremin tehlike ve riskleri,
aile afete hazırlık planı, yapısal ve yapısal olma-
yan tehlikeler ve bu risklerin azaltılması gerektiği
anlatılıyor. Eğitimde sarsıntı sırasında nasıl dav-
ranılması gerektiği, deprem sonrası karsılaşabile-
cek tehlikeler için alınacak önlemlerle ilgili de
detaylı bilgiler paylaşılıyor. Üç farklı program
olarak hazırlanan eğitimlerin süresi 1,5 saat ile
3,5 saat arasında değişiyor.  ARİF ELMAS
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