
MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, 12 Eylül darbesinin 

40. yılında, Demokrasi ve Özgürlükler
Adası'nda Vesayetten Demokrasiye
Milli İrade Sempozyumu'nda ko-
nuştu. “Darbe Türkiye'nin on yıllarını
çalmıştır” diyen
Bahçeli, “12
Eylül zulümdür,
rezalettir, cina-
yettir. 12 Eylül
cuntasına bedel
ve beyin olanlar
ise tek kelimeyle
zalimdir” 
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 7
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12 Eylül zulüm
ve cinayettir!

DARBEYE LANET OKUDUSOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Devlet Bahçeli

Adalet Bakanı Abdülhamit 
Gül, “Milli iradenin üzerinde

Demokles'in kılıcı gibi duran güçlerin
hakim olduğu bir düzende yargının
bağımsız ve tarafsızlığından da söz
edilemez. Bir ülkede vesayet varsa
orada adalet
yoktur. Nitekim
yargı, yakın geç-
mişte toplum
mühendisliğinin
taşıyıcı kolonu
olarak milletin
önünde dikenli
bir tel örgü gibi
kullanılmıştır”
dedi. I SAYFA 7
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Vesayet varsa
adalet yoktur

GÜL’DEN ÖNEMLİ MESAJLAR

Abdülhamit Gül

Türkiye'nin en karanık 
günlerini yaşadığı 12 Eylül 

1980 darbesinin üzerinden tam 40 yıl
geçti. “Kaybolan devlet otoritesini 
yeniden tesis etmek...” gerekçesi ile 
yapılan ve Cumhuriyet tarihinde 
silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü
açık müdahalesi olan 12 Eylül'ün 
ardından Türkiye siyasetinin yeniden 
tasarlandığı bir askeri dönem başladı.
TBMM lağvedildi, gözaltı, tutuklama,
idam ve işkencelerle geçen bu dönem
yaklaşık dokuz yıl sürdü.  I SAYFA 8
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Demokrasinin
yüz karası!

KARA LEKENİN 40. YILI

Korona virüsü taşıdığını 
öne süren Ensari Koç isimli

genç, Tuzla Devlet Hastanesi’nde 
tedavi edilmediğini iddia etti. Salgına
yakalandığı için işinden kovulduğunu
ve gidecek hiçbir yeri olmadığını 
söyleyen Koç, “Bir yere gidemiyorum,

şu an hastanenin
önündeyim. 
Rahatsızım,
nefes almakta
zorlanıyorum,
sürekli öksürüyo-
rum, başım 
ağrıyor, halsizim.
Kimse bana 
yardım etmiyor”
dedi.

ç

Hastane beni 
tedavi etmiyor!
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BU OFKE DiLi
AFET GETiRiR

HABERİN 
DEVAMI 

SAYFA 2’DE

HER 80 KADININ 
1’iNDE GöRÜLÜYOR

Avcılar Belediye
Başkanı Av. Turan
Hançerli’nin “hayat
kurtarma hareketi”
adını verdiği çalışmalar
kapsamında bininci
riskli bina yıkıldı. Son
verilere göre 12 bin
insanın hayatı artık
güvende. Belediye
Başkanı Turan Hançerli,
“Son bina güvenli hale
gelene kadar hayat
kurtarmaya devam
edeceğiz” dedi

Avcılar Belediye Başkan
Turan Hançerli’nin talima-

tıyla Avcılar’da riskli binaların 
dönüşümüne hız verildi. 1999
Marmara Depremi’nden zarar
gören yerleşim birimleri arasında
bulunan Avcılar’da, riskli bina-
larda deprem korkusuyla yaşayan
yüz binlerce insanın hayatını etki-
leyecek kentsel yenileme çalışma-

ları ile bugüne kadar bin bina yeni-
lenme sürecine girerken 825 bina
da yıkım gerçekleşti. Kentsel Dö-
nüşüm Müdürlüğünün çalışmaları
kapsamında kentteki riskli binalar
tek tek tespit edildi. Tespit edilen
bu binaların yenilenme süreçleri,
belediyenin geliştirdiği ‘Deprem
Sayacı’ adı verilen bir mobil uygu-
lama ile an ve an takip edilebiliyor. 
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DEPREM SAYACI iLE SÜREKLi TAKiP EDiLiYOR

Hançerli’nin talimatıyla
kentsel dönüşümün daha

kapsamlı ve doğru ele alınması
amacıyla Avcılar Belediyesi’nin 
iştirak şirketi olan AVBEL kuruldu.
Kentsel dönüşüm sürecinde Avcı-
larlı vatandaşlara rehber olacak
AVBEL; vatandaşların hukuki, 
finansal, teknik tüm sorularını ya-
nıtlayarak en uygun şartlarda en

hızlı ve en güvenli şartlarda gerçek-
leşmesini amaçlıyor. Hedef ise 4
yılda 40 bin daire ve dükkanı yenile-
mek. Başkan Hançerli, “Kentsel ye-
nilenmede misyonumuz Avcılar’ı
uzun vadeli sürdürülebilir bir şehre
dönüştürmek. Hemşerilerimizin
mülkiyet haklarını koruyan, yerinde
dönüşüm için kolları sıvadık” 
açıklamasını yaptı. I SAYFA 9
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HEDEF 40 BiN DAiRE VE DÜKKANI YENiLEMEK

Ensari Koç

BAKANLIKTAN YENİ GENELGE

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönder-
diği genelgeyle daha önce 

getirilen şehirler arası ulaşımda HES
kodu zorunluluğuna uyulmadığını
hatırlatıp denetimlerin artırılmasını 
istedi. Genelgede alınacak yeni 
tedbirler de sıralandı. Buna göre HES
kodu olmadan yolcu taşıdığı tespit
edilen araç 10 gün süreyle trafikten
men edilecek. Temaslı olduğu halde
HES kodu olmadan seyahat eden
yolcu ise yurt veya pansiyonlara 
yerleştirilerek karantinaya alınacak.
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Uydu uydu uymadı
trafikten men!

Gelecek Partisi 1. Bursa
Olağan Kongresi'nde 

konuşan Ahmet Davutoğlu, dış
politika ve ekonomi üzerinden
iktidara yüklendi. Cumhurbakanı
Erdoğan'ı eleştiren Davutoğlu,
"Bu öfke dilinin ve selinin ülkeye
nasıl bir afet ve nasıl bir ateş
düşürdüğünün farkında mısınız?
İşte size sadece hakikati 
söyleyen ehil kişileri yanınızdan
uzaklaştırdığınız ve hatta onları

ihanetle suçladığınız ve ehil 
kişilere değil dalkavuklara 
danıştığınız için yolda takılıp 
kalıyorsunuz" dedi. Ekonmik
krize de değinen Davutoğlu,
"Resmen ekonominin küçülme-
sini görmezden geldiler. İşine
gelmeyen, batırdığı, berbat 
bir iş olunca üç maymunu 
oynuyor. Tam bir deve kuşu 
stratejisi" eleştirisinde 
bulundu. 
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Bursa Kongresi'nde
konuştu. Davutoğlu, Erdoğan'a seslenerek, "Bu öfke dilinin ve selinin ülkeye
nasıl bir afet ve nasıl bir ateş düşürdüğünün farkında mısınız?" diye sordu

SENiN TARiH 
BiLGiN DE YOK!

12 Eylül darbesinin 40. yılında, Demokrasi ve
Özgürlükler Adası'nda Vesayetten Demokra-

siye Milli İrade Sempozyumu'nda konuşan Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Lideri
Macron'a yüklendi. Erdoğan, “Sayın Macron senin
şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu
zaten sana söyledim, ama dinlemiyorsun. 'Bak
senin tarih bilgin de yok' dedim. Sen Fransa'nın ta-
rihini de bilmiyorsun. Cezayir'de bir milyon insanı
öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsi-
niz önce bunu öğren” ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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BaNa ÇOK 
teRs GelİyOR

İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu,

Bebek sahili ve parkın-
daki çalışmaları yerinde
inceledi. Park Bahçe ve
Yeşil Alanlar Daire Baş-
kanı Yasin Çağatay Seç-
kin'den parkın yenileme
çalışmaları hakkında
bilgi alan İmamoğlu,

“Ben, burada rastgele
görünümleri kabul etmi-
yorum, kabullenemiyo-
rum. Peyzajın bir parçası
da olsa, parkı böyle ka-
patmak bana çok ters ge-
liyor. Çevreye uyumlu,
nizamı güzel bir alana
dönüştürelim" dedi. 
I SAYFA 5
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BEBEK PARKI’NDA İNCELEME YAPTI

alİ ÇeBİ
VEFAT ETTİ

1984-1994 yılları arasında
Büyükçekmece Belediye

Başkanlığı yapan Ali Çebi haya-
tını kaybetti. Hastalığı nedeniyle
tedavi gördüğü hastanede yaşa-
mını yitiren Çebi için bugün saat
15:00'te Büyükçekmece Kuba
Camii'nde cenaze töreni düzen-
lenecek. Merhum Çebi, Büyük-
çekmece Yeni Mezarlığı'na
defnedilecek. Büyükçekmece 
Belediye Başkanı Hasan Akgün
de başsağlığı mesajı yayınlaya-
rak bugün saat 14:00'te Ali Çebi
için belediye önünde resmi tören
düzenleneceğini duyurdu. 

çRecep Tayyip Erdoğan

RESMEN KABUS YAŞANDI

Ankara'nın Polatlı ilçesinde
meydana gelen toz fırtınası, 

ilçeyi karanlığa bürüdü. Olayla ilgili
açıklama yapan Belediye Başkanı 
Yıldızkaya, “Ben 50 yıldır böyle bir
şey görmedim” diyerek vatandaşları
evde kalmaları konusunda uyardı. 
Öte yandan Ankara Valisi Vasip
Şahin, “Kum fırtınasında havada 
uçuşan cisimler nedeniyle 6 kişi 
yaralandı” dedi. Meteoroloji Genel
Müdürülüğü de Ankara için kuvvetli
rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
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Ankara Polatlı’da
büyük toz fırtınası

AVCILAR’DA
DÖNÜŞÜM

TAM BiR DEVE KUŞU STRATEJiSi

yOllaR 
sİl BaŞtaN!

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdür-
lüğü’ne bağlı Yol Bakım ve Onarım

Şefliği, ilçenin yollarını düzenlemeye devam
ediyor. Önceki yönetimin çözemediği tahrip
olmuş yol sorunlarını ortadan kaldırmak için
gece gündüz çalışan ekipler, bu kapsamda
Akevler Mahallesi 1051. sokakta yürütülen
alt yapı çalışmalarının ardından cadde bo-
yunca sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.
Asfalt yol yapımı sayesinde, ilçede tahrip
olmuş yollar yenilenerek, Esenyurtluların
kullanımına hazır hale getirildi. 
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99 radyonun

testİ
yapıldı
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HIRSIZA 
MeydaN dayaĞı

HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

Gelecek Partisi 
Genel Başkanı 

Ahmet Davutoğlu 99 radyonun

testİ
yapıldı

BÜYÜK BiR GURUR VE MUTLULUK
5 ayda çok yol kat ettiklerini belirten Turan 
Hançerli, "Bugün bininci binanın kentsel 
dönüşüme girdiğini görüyoruz. Bu bizim için büyük
bir gurur ve mutluluk. Amacımız kentimizdeki tüm
hemşehrilerimizin güven içinde huzurla evlerinde
oturabilmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı. 



GEC KONUSMA
BOZUKLUGU
Memorial Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü uzmanları, çocuklarda  
gecikmiş konuşma hakkında bilgi verdi ve anne babalara tavsiyelerde bulundu

Gecikmiş konuşma bir çocuğun 
yaşıtlarıyla benzer konuşma 
becerilerini sağlayamaması 

olarak tanımlanabilir. Bir çocuk 
yaşıyla uyumlu beklenen konuşmayı 
sağlayamıyorsa bu bir “konuşma 
bozukluğu” olabilir, veya “gelişimsel 
dil gecikmesi” olabilir. Herhangi bir 
organa bağlı olarak konuşmada bo-
zukluk olmasına “organik konuşma 
bozukluğu”, herhangi bir organda bo-
zukluk olmadan ortaya çıkan duruma 
“işlevsel konuşma bozukluğu” denir.

Kulak burun boğaz sebep olabilir
Bir çocukta konuşmanın olabilme-

si için dil (lisan) becerisi gelişmiş ol-
malı, ses üretimi yapılabiliyor olmalı 
ve konuşma işlevini yerine getirecek 
organlarda bozukluk olmamalıdır. Bu 
durumda zekâ, işitme, görme, ağız 
boşluğu, üst hava yolları, akciğerler 
ve bunları besleyen sinir sistemi ve 
kas sisteminin doğal olması gerekir. 
Bu nedenle gecikmiş konuşması 
olan bir çocukta konuşma bozukluğu 
varlığının belirlenmesi için göz, kulak 
burun boğaz, beyin, sinir sistemi ve 
kas- iskelet sistemi problemleri araş-
tırılmalıdır.

İşitme azlığına 
dikkat

Konuşmada 
gecikmenin en 
önemli nedenle-
rinden biri işit-
me azlığı olma-
sıdır. İşitme azlığı 
doğumsal olabileceği 
gibi sonradan kazanılmış 
da olabilir. Çocuk daha ön-
ceden duyarken yeni başlayan bir 
işitme azlığı olabilir. Çocuğun yüksek 
sesleri duyması, bazı sesleri (sadece 
pes sesler, sadece tiz sesler) duyması 
o çocukta işitme kaybı olmadığını 
göstermez ancak konuşmanın başla-
mamasına neden olabilir. Bu nedenle 
konuşmasında gecikmeden şüphe-
lendiğimiz çocukta detaylı bir işitme 
değerlendirmesi yapmak esastır. 
Edinsel (sonradan olma) işitme kay-
bının en sık nedeni sık üst solunum 
yolu geçiren çocuklarda orta kulak 
havalanmasının bozulmasıyla ortaya 
çıkan durumlardır. Bunun yanında 

fark edilmeyen bir (submukozal) 
damak yarığı, dil bağı varlığı gibi ağız 
içi problemleri de geç konuşma veya 
konuşma bozukluğu yapabilir.

Psikiyatrik sebeplere bakılmalı
KBB, çocuk nörolojisi ve çocuk 

psikiyatrisi, bu çocuklardaki patolojiyi 
ortaya koymak için birlikte çalışır. 
Organik bozuklukların olmadığı sap-
tanan çocukta problem işlevseldir. 
Sorun işlevsel konuşma bozuk-
luğu olabilir veya gelişimsel 
dil gecikmesi olabilir. 
İşlevsel (fonksiyonel) 
konuşma bozuklu-
ğunda ise herhangi 
bir organik neden 
yoktur. Bu durumda 
da en çok psikiyat-
rik rahatsızlıklar 
araştırılmalıdır.

“Bekle - gör” 
yöntemi 

Konuşma için 
tüm bireyler içinde 
bulunduğu topluma 
ait olan dili 

(lisan) kullanır. Çocukta dil gelişimi-
nin tamamlanabilmesi için öncelikle 
dili anlamalı, sonra dili kullanabilme-
lidir. Biz bunlara “alıcı dil” ve “ ifade 
edici dil” diyoruz. Henüz konuşa-
mayan bir çocukta dili anlamanın 
gelişmiş olmasını bekleriz. Eğer alıcı 
dil becerisi gelişmişse kabaca beyin 
ve sinir sistemi açısından bir sorun ol-
madığı düşünülebilir. Böyle bir çocuk 

henüz konuşmamaktadır 
ancak “bana topu 

getir”, “oyun-
cağını do-

laba koy” 
gibi 
komut-
ları 
yerine 
geti-
rebil-
mek-

tedir. 
Alıcı dili 

gelişen 
ancak ifade 

edici dili 
henüz oluş-

mamış 18-20 
aylık çocuk-

larda 

gelişimsel dil gecikmesi olabilir. Bu 
durumda çocuk “bekle-gör” yönte-
miyle izlenebilir ancak bu arada diğer 
patolojiler araştırılarak dışlanmalıdır. 
Bu çocuklarda genelde ailede geç ko-
nuşan ana, baba veya kardeş öyküsü 
mevcuttur.

Şüphelenilecek durumlar
Her bebek 3-6 aylık oluncaya ka-

dar anlamsız sesler çıkarabilir ve bu o 
çocukta işitme kaybı olmadığını gös-
termez. Sağlıklı doğan her bebekte 
mutlaka işitme taraması yapılmalıdır.

6-12 aylık bebek “ba ba ba”, “ma 
ma ma” gibi anlamlı sesler çıkarmaya 
başlamalıdır.

12 aylık bebek “evet”, “hayır” gibi 
komutları anlamalı, ismiyle çağırıldı-
ğında bakmalıdır.

12-16 ay arasında “dede”, “baba” 
gibi anlamlı 1-2 kelimesi olmalıdır.

24. ay tamamlandığında 5-10 
kelimeli bir kelime dağarcığı gelişmiş 
olmalıdır.

24-36 ay arasında “bu ne?”, “top 
nerede?”, “ben kimim?” gibi soru-
ları anlıyor ve anlamlı cevap veriyor 
olmalıdır.

24-36 ay arasında 2 veya 3 kelimeli 
cümleler kurabiliyor olmalıdır.

36. aydan sonra kullandığı kelime-
ler yabancılar tarafından 

anlaşılıyor olmalı-
dır.

4-5 
yaşında 
basit bir 
olayı 
anla-

tabiliyor 
olmalıdır.

7 yaşında karmaşık 
bir olayı anlatabiliyor olmalıdır.

Nedeni araştırılmalıdır
Çocuğun işitmesine ve konuş-

masına engel oluşturan patolojiler 
araştırılmalıdır. Psikolojik bir engel 
varlığı sorgulanmalıdır. Daha sonra 
yaşıyla uyumlu gelişim testi, zeka 
testi değerlendirmeleri yapılmalıdır. 
Ayrıca kas ve sinir sistemini etkileye-
bilecek rahatsızlıklar araştırılmalıdır. 
Tüm bunlar normalse konuşmada 
gecikmeye neden olabilecek çevresel 
faktörler irdelenmelidir.

Gecikmiş konuşmaya neden olan durumlar
Ailesel dil gecikmesi
Gelişimsel dil gecikmesi
Prematüre doğum veya büyüme gelişme geriliği
İki dil konuşulması, sağ el- sol el kullanılması gibi 
çatışma yaratan durumlar
İşitme kayıpları, işitmenin algılanması bozuklukları.
Dil bağı, yarık damak-dudak gibi ağız içi problemleri
Otizm, zekâ geriliği yapan hastalıklar

Psikososyal uyaran eksikliği
“Üzerine titrenen çocuk”; çocuğa konuşma fırsatının 
verilmemesi
Dil eğitimi tüm günü kaplamalıdır
Bir çocuğun geç konuşmaya başlamasının nedeni dil 
yetisinden yeterince yararlanamamasındandır. Bu 
nedenle bu çocukların aynı zamanda olabildiğince 
erken saptanması büyük önem taşımaktadır.

Her 80 kadının 
1’inde görülüyor

Kadın Hastalıkları, Doğum 
ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı 
Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, 
“Over yani yumurtalık kanseri, 
kadınlarda en sık görülen yed-
inci kanserdir. Her 80 kadından 
birinde ömrünün bir döneminde 
yumurtalık kanseri gelişecektir. 
Yumurtalık kanseri için bazı risk 
faktörleri vardır. Bunlardan en 
önemlisi ise “aile hikayesi” risk-
idir. Yapılan araştırmalara göre 
yumurtalık kanseri gelişen hasta-
ların yüzde 10-15’inde kalıtımsal 
genetik bozukluklar olduğu 
görülmektedir” yorumunu yaptı.

Her zaman tehlikeli mi?
Ameliyat videoları, Avrupa 

Jinekolojik Onkoloji Derneği 
tarafından eğitim videoları olarak 
seçilmiş olan İlker Kahramanoğ-
lu, “Yumurtalığında kist, kitle 
saptanan hastalar, bu durumdan 
dolayı endişeye kapılabilirler. 
Fakat kişiler şu detayı atlama-
malıdır; yumurtalık kistlerinin 
çoğu iyi huyludur, kanser riski 
taşımaz. Yani her yumurtalık kisti 
kanser olmayabilir” dedi.

Özellikle üreme çağında olan 
kadınların muayenelerinde yu-

murtalık kisti saptanabilir. Fakat 
çoğu zaman bu normal bir süreç 
olarak görülmelidir. Sağlıklı bir 
kadında her ay, bir yumurtalıkta 
kist gelişir. Bu kist çatlayarak 
yumurtayı fallop tüplerine doğru 
salar. İşte bu durum, yumurtlama 
olarak adlandırılır. Menopozdan 
sonra ise bu süreç artık işlemez. 
Bu nedenle, 60 yaşındaki bir 
kadında saptanan yumurtalık kis-
ti, 30 yaşındaki kadında saptanan 
kiste göre daha fazla önem arz 
eder. Ne olursa olsun, yumurtalık 
kistleri, uzmanlar tarafından 

takip edilmelidir. Endişe duyan 
kadınlar, ikinci fikir almalıdır.

Yüzde 70’i ileri evrede belli olur
Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, 

“Erken evre over kanserinde 
özel bir bulgu veya şikayet 
yoktur. Hastalık, yumurtalığın 
veya tüpün büyümesine yol 
açar. Bu kitle, kendi etrafında 
dönüp ağrıya yol açmadığı sürece 
veya yayılıp karın içerisinde 
sıvı oluşturmadığı sürece fark 
edilmeyebilir. Karın içinde birik-
en sıvı, bir noktadan sonra karın 

şişliğine ve hatta kilo alımına yol 
açabilir. Bunun yanı sıra, over 
kanserinde kabızlık, gaz sancısı 
gibi hemen herkeste zaman 
zaman olabilen müphem sindi-
rim sistemi şikayetleri gelişebilir. 
Sonuç olarak, sessiz ilerlemesin-
den dolayı, over kanserlerinin 
yüzde 70’i ileri evrede tanı alır. 
Erken tanı amacıyla, her kadın 
mutlaka yılda bir kez jinekolojik 
muayene yaptırmalıdır. Bun-
lar içerisinde özel risk faktörü 
taşıyan kişilerde daha yakın ve 
özel takip gerekir” dedi.

Yeni çalışmalar mevcut
Kahramanoğlu, “Over 

kanserinde sağ kalımı belirleyen 
en önemli faktörler, ameliyat 
kalitesi (tümör kalıp kalmaması) 
ve kemoterapi tedavisine alınacak 
cevaptır. Hemen her gün, ortaya 
bu alanda yeni çalışmalar konuyor. 
Hastaların ameliyat olacakları 
merkezi ve cerrahı seçerken çok 
titiz davranmaları gerekir. Cer-
rahın ameliyatlarında tümör bırak-
maması durumuna çok dikkat et-
meleri gerekir. Bu da ancak seçim 
yaparken cerrahın iyi araştırılması 
ile mümkündür” dedi.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker 
Kahramanoğlu, yumurtalık kanseri hakkında detaylı bilgiler verdi

Denizli Devlet Hastanesi Nöroloji 
Uz. Dr. Can Emre Erdoğan, dengeli 
beslenme, alkol ve tütün ürünlerinden 
uzak durma, egzersiz ve zihni aktif 
tutacak sosyal etkinliklerin Alzhei-
mer hastalığından korunmada önemli 
yer tuttuğunu belirtti.Erdoğan, 1-30 
Eylül Alzheimer ayı dolayısıyla bir 
açıklama yaptı. Alzheimer hastalığının 
yaygın görülen bir demans (bunama) 
türü olup beyin hücrelerinin azalması 
ve yıkımına neden olan ilerleyici bir 
nörolojik hastalık olduğunu açıklayan 
Erdoğan, düşünce, hafıza ve davranış 
fonksiyonlarında azalmaya neden olan 
bu hastalıkta belirtilerin yaşla birlikte 
yavaş yavaş ortaya çıktığından bahsetti. 
Hastalığın ileri evrelere gelmesinin 
yıllar sürebileceğini belirten Erdoğan, 
“İlerleyici bir hastalık olması nedeniyle 
Alzheimer’da erken belirtiler genel-
likle son yaşanan olayların unutulması 
şeklinde görülürken birkaç yıl içerisinde 
bireyler günlük aktivitelerini tek 
başlarına gerçekleştirmekte zorlanacak 
hale gelebilirler.” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı beslenme riski azaltır
65 yaş üzeri ve ailede başka Alz-

heimer hastalarının bulunmasının en 
sık görülen risk faktörleri arasında 
yer aldığını dile getiren Erdoğan, 
“Hastalığın oluşma riskini artıran diğer 
faktörler ise; kronik kafa travmaları, 
uzun süreli depresyon varlığı, kronik 
alkol kullanımı, hipertansiyon, koles-
terol yüksekliği ve şeker hastalığıdır. 
Ailesinde Alzheimer öyküsü bulunan 
fakat henüz hastalığa ilişkin bir teşhis 
almamış bireylerde sigara kullanımın-
dan kaçınmak, hareketli yaşam tarzını 
benimsemek ve sağlıklı beslenmek gibi 
değiştirilebilir risk faktörlerinin azaltıl-
ması şeklinde önlemler alınmalıdır. 
Birtakım nöropsikolojik testler, beyin 
görüntüleme, hasta ve hasta yakının-
dan alınan detaylı öykü ve hastanın 
muayenesinin bir bütünü ile Alzheimer 
tanısı konulmaktadır” şeklinde konuştu.
Alzheimer hastalığına ilişkin semptom-
ların azaltılması ve yaşam kalitesinin 
arttırılması hakkında önerilerde bulu-
nan Erdoğan, “Alzheimer hastalığının 
bilinen kesin bir tedavisi maalesef 
yoktur. Alzheimer hastalarının ev or-
tamında gerekli düzenlemeler yapılmalı 
ve özellikle de yalnız yaşamak zorunda 
olan hastalar için evde unutkanlığı 
önleyici ve hatırlamayı kolaylaştırıcı 
önlemler alınmalıdır. Bunlar evin belirli 
yerlerine asılacak notlar veya dikkat 
çekici işaretler olabilir. Hastanın uyku 
düzeninin ve beslenmesinin iyi olması-
na dikkat edilmelidir.” dedi.

Sağlıklı beslen
alzheimer olma
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Kağıthane, Fatih Sultan Meh-
met Caddesi’nde yaşandı. 
Geçtiğimiz Perşembe günü 

gece saat 22.45 sıralarında markete 
gelen bir kişi, market sahibinin depoya 
girmesini fırsat bilerek kasada bulunan 
paralara uzandı. Bu sırada depo kıs-
mından markete dönen market sahibi 
şüpheliyi görerek müdahale etti. İkili 
arasında arbede yaşanırken olaya çev-
redeki vatandaşlarda müdahale etti. 
Komşularının soyulmak istendiğini 
fark eden mahalle sakinleri şüpheliyi 
darp etmeye başladı. Bir süre darp 
edilen şüpheli vatandaşların elinden 
kurtularak olay yerinden kaçtı. Yaşa-
nan o anlar ise markete ait güvenlik 
kamerası tarafından saniye saniye 
kaydedildi.

Parayı elinden bırakmıyor
Dayak yemesine rağmen şüphelinin 

kasadan aldığı parayı bırakmadığını 
belirten Osman Hoş,” Gece markete 
gelmiş, bir şeyler istemiş. Ardın-
dan depoya geçmiş kardeşim, bunu 
görünce hırsız kasaya dalıyor. Hırsızın 
kasaya uzandığını görünce karde-
şim müdahale ediyor. Hırsız dayak 
yemesine rağmen aldığı parayı elinden 
bırakmıyor. Uyuşturucunun etkisinde 
olduğu için yediği dayağı bile anla-
mıyor. Sesleri duyan komşularımızda 
olaya müdahale ediyor. O arbedede 

hırsız ellerinden kurtulup kaçıyor. 
Yaklaşık 600 lira bir para almıştı, 300 
lirası geri geldi. Şikayetimiz üzerine 
polisler şüpheliyi yakaladı. Yine aynı 
arkadaş bizi soymaya çalışmıştı. İki 
yıl önceydi. Ailesinin ricaları üzerine 
şikayetimizden vazgeçtik ancak bu kez 
cezasını çekecek” ifadelerini kullandı.

Cezaevine gönderildi
Marketi soymak isteyen şüphe-

linin market sahibi ve çevredeki 
vatandaşlar tarafından darp edildiği 
anlar işyerine ait güvenlik kamera-
sına yansıdı. Görüntülerde market 
sahibinin depoya girdiğini gören 
şüphenin kasaya uzanarak paraları 
aldığı sırada yakalandığı görülüyor. 
İlk olarak market sahibi tarafından 
darp edilen şüpheli markete gelen 
vatandaşlarında olaya müdahil olma-
sıyla meydan dayağı yiyor. Arbede 

esnasında vatandaşların elinden kur-
tulan şüpheli olay yerinden kaçarak 
kayıplara karışıyor. Market sahibin 
şikayetiyle harekete geçen ekipler 
şüpheliyi kısa bir süre içerisinde 
yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli 
Emre B.’nin 14 adet suç kaydı oldu-
ğu ortaya çıktı. Polis merkezindeki 
işlemlerinin ardından adliyeye sevk 
edilen şüpheli tutuklanarak cezaevi-
ne gönderildi. DHA

Kağıthane’de berber çırağı usta-
sıyla tartışıp eve gitti. Usta, çırağın 
işe dönmesi için evine gidince çırak 
kendini evin odasına kilitledi. Çırağın 
odada kendine zarar verebileceğini 
düşünen berber odanın camından çı-
rağın olduğu odaya geçmek isterken 
camdan düştü. Çenesi kırılan berber 
ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çenesi kırıldı
Olay dün saat 15.30 sıralarında 

yaşandı. Nurtepe’de berber dükkanı 
sahibi 28 yaşındaki Kadir Kese öğle 
saatlerinde yanında çalışan 13 yaşın-
daki çırağı ile tartıştı. Tartışma sonra 
yemek için eve giden çırak işe dön-
medi. Bunun üzerine çırağın evine 
giden Kese, kendini evin bir odasına 
kilitleyen çırağını işe dönmesi için 
ikna etmeye çalıştı. Çırağın karşılık 
vermemesi üzerine, usta çırağının 
kendine zarar verebileceğini düşüne-
rek odanın camından çırağın bulun-
duğu odaya geçmek istedi. Camdan 
diğer odaya geçmek isterken balkon-
daki çamaşır ipine tutunan Kadir 
Kese ipin bağlı olduğu demirin ye-
rinden çıkması sonucu 1’inci kattan 
beton zemine düştü. Olayı haber alıp 
koşarak gelen Kese’nin babası ambu-
lans gelene kadar yerde yaralı halde 
yatan oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. 
Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri 
yaralıya ilk müdahalede bulundu. 
Daha sonra ambulansla hastaneye 
kaldırılan Kadir Kese’nin çenesinin 
kırıldığı belirlendi. Kese hastanede 
tedavi altına alınırken polis ekipleri 
soruşturma başlattı. DHA

HIRSIZA MEYDAN DAYAGI
Kağıthane’de bir marketin kasasından hırsızlık yapan kişi market sahibi 
tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin market sahibi tarafından yakalan-
ması ve çevredeki vatandaşlarca dövüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gasp edemeyince
BIÇAKLADILAR

ÇIRAK NAZLI ÇIKTI!

Fatih, Yenikapı Sahili’nde yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 4 kişi, 
gasp etmek istedikleri 7 kişilik gruptan 3 kişiyi bıçakla yaraladı

Olay, Yenikapı Sahili’nde dün ak-
şam saat 20.00 sıralarında meydana 
geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 
oldukları öğrenilen 4 kişi, Kennedy 
Caddesi Kumkapı sahilinde arkadaş-
larıyla oturan yine yabancı uyruklu 7 
kişinin yanına giderek telefonlarını 
gasp etmek istedi. İki grup arasında 
tartışma yaşandı. Tartışmanın büyü-
mesi üzerine 4 kişi, telefonlarını gasp 
etmek istedikleri 7 kişilik gruptan 3 

kişiyi çeşitli yerlerinden bıçakladı. 
Saldırganlar yaya olarak kaçarken 
vatandaşların haber vermesiyle olay 
yerine polis ve sağlık ekibi sevk 
edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde 
yapılan 3 yaralı ambulansla hastane-
ye kaldırıldı. Polis, şüphelileri yakala-
mak için çalışma başlattı.

Telefonlarını almak istediler
Olayı gören bir kadın, “Biz 

sahilde çocuklarla beraber 
geziyorduk. Bu yabancı çocuklar 
oturuyorlardı. Yanlarına tele-
fonlarını almak için 4 kişi geldi. 
Çocuklar da telefonlarını vermek 
istemeyince aralarında kavga 
başladı. Oraya gelen 4 kişi, 3 
kişiyi bıçakladı. Çocuklardan biri 
çok kan kaybetti. Biz de elimiz-
den ne geliyorsa yardım yaptık” 
dedi. DHA

 

TEM Otoyolu Bağcı-
lar mevkiinde meydana 
gelen trafik kazasında 1 
kişi yaralanırken, yoğun 
trafik oluştu. Kaza, saat 
08.45 sıralarında TEM 
Otoyolu Bağcılar mev-
kiinden meydana geldi. 
Edilen bilgiye göre, Ankara 
istikametinde seyreden Ab-
dulkerim Uyanık aracında 
oluşan arıza nedeniyle sol 
şeritte durdu.  Kapalı kasa 
kamyonetiyle ilerleyen 
Adem Güler sol şeritteki 
otomobile arkadan çarptı. 
Kazada Uyanık hafif şekilde 
yaralanırken çevredeki 
diğer sürücüler  durumu 
112 ekiplerine bildirdi. Olay 
yerine ambulans ve tedbir 
amaçlı itfaiye ekipleri sevk 
edilirken, kaza sonucunda 
TEM Otoyolu Ankara isti-
kametinde iki şerit ulaşıma 
kapandı. Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri yaralanan 
Uyanık’ı, yaptıkları ilk mü-
dahalenin ardından hasta-
neye kaldırıldı. Kaza sonrası 
TEM Otoyolu’nda trafik 
yoğunluğu yaşanırken, kaza 
yapan araçların kaldırıl-
masının ardından ulaşım 
normale döndü.

Çok şükür ölen yok

Kazaya karışan diğer 
aracın şoförü Adem Güler, 
“Burada dururken, önüm-
deki aracı göremedim. 
Kamyon kendini sağa atma-
ya çalışınca, ben de atmaya 
çalıştım. Kurtaramadım. 
Kaza böyle oldu. Çok şükür 
kimsede bir şey yok. 1 kişi 
vardı. O da zaten inmiş ke-
narda duruyordu. O yüzden 
herhangi bir sıkıntı yok 
kimsede” dedi. DHA

KAZA TEM’i
KiLiTLEDi

Maske uyarısı

Eş zamanlı operasyon

Koronavirüs nedeniyle 
takılması zorunlu olan maskeyi 
son günlerde hasta sayısının 
artmasına rağmen takmayan 
vatandaşlar polis tarafından son 
kez uyarıldı. Taksim Meyda-
nı İstiklal Caddesi girişinde 
denetim yapan toplum destekli 
polisler vatandaşlara uyulması 
gereken kuralların yazılı olduğu 
bildirilerden dağıttı. Maskesiz 
gezen vatandaşlar polisin uyarı-
sıyla maskelerini takarak yoluna 
devam etti. Maskesini çenesine 
indiren iki kadın da uyarı alınca 
maskelerini taktı. Yine maskesiz 
gezerken polis tarafından dur-
durulan iki genç polis tarafından 
uyarıldı. Maske olmayan gençle-
re polis maske vererek nasihatler 
de bulundu. Polisin verdiği mas-
keleri takan gençler daha sonra 
yoluna devam etti. DHA

FETÖ terör örgütüne ait şifreli me-
sajlaşma programı ByLock’u kullandık-
ları tespit edilen 51 kişinin yakalanması 
için 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör 
ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen 
soruşturma kapsamında, FETÖ’nün şif-
reli mesajlaşma programı olan ByLock’u, 
kullandıkları tespit edilen 51 kişi hak-

kında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin 
yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde 
eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kar-
tal’da daha önceden belirledikleri adrese 
baskın yaptı. Adreste FETÖ terör örgütü 
üyesi olduğu tespit edilen Atilla Ö. yaka-
lanarak gözaltına alındı. DHA
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23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

( Yayına hazırladığım ikinci kitap (Öğrenme
üzerine olan) henüz daha yayınlanmadı, bekli-
yorum; ama ben bu arada üçüncü kitabı da

yayına hazırlamaya başladım!.. Aşağıdaki makale
“Herşeyin Teorisi” başlıklı bu çalışmadan... Türki-
ye’de ve bütün dünyada insanlar nelerle boğuşuyor-
lar, sen “Herşeyin Teorisi”nden bahsediyorsun, bu
ne iştir diye düşünebilirsiniz, ama unutmayın “ay
gecenin karanlığında doğar”!..) 

PLAN, PROGRAM, ROBOTİK VE EVRİM!
Plan nedir, neden plan yapılır? 
Plan, belirli bir amaca ulaşmak için yapılır! Söz

konusu planı hayata geçirme işlemine ise “problem
çözmek” diyoruz. O halde amaç daima, problem
çözmek, objeyle-çevreyle etkileşerek, değiştirirken
değişerek amaca ulaşmaktır!.. Bilişsel yaşamın
özü  budur. Bilişsel anlamda bilinçli var olmanın
anlamı budur. Bu durumda ancak, bir problemi
çözmek için belirli bir plan dahilinde çaba sarfetti-
ğiniz sürece, çaba sarfederken var olursunuz.
Amaca ulaştığınız an ise, “siz” artık yol boyunca
oluşarak “amaca ulaşmak için çaba sarfeden” ins-
tanz olmaktan çıkarsınız. Yeni bir hedefle birlikte
yeni bir kimlik de oluşmaya başlar o an ve başka
bir düzeyde süreç tekrarlanır...

Program nedir peki? 

Program, bir amaca ulaşmak için birbiri ardı
sıra yapılması gereken işlerin toplamıdır, listesidir.
Ama o da kendi içinde birçok ara aşamalardan
oluşur. Her ara aşamanın da kendine göre bir he-
defi, amacı vardır. Plan yapıp, problem çözerek tek
tek bu ara aşamalardan geçilip ana hedefe ulaş-
maya çalışılır...

Yola çıkıldığı o ilk “an”dan  itibaren, hedefe va-
rıncaya kadar, sürecin her aşamasında özgül biçim-
lerde ortaya çıkan nefs, izafi yapısıyla, objeyle
birlikte, sürece damgasını vuran başlıca unsur olur.
Ne değişmeyen, sürecin başından beri mutlak,
kazık gibi duran bir benlik vardır gerçek hayatta,
ne de, hep aynı şekilde tekrarlanan mekanik prog-
ramlar. Aynı yollardan bir kere daha geçmenin
mümkün olmadığı bir süreçte, her program bir
kere uygulanacak şekilde yapılır  ve kendi içinde,
amaca varıldığı an doğacak yeni sürece ilişkin yeni
dinamikleri üretir. Doğal gelişmenin, evrim süreci-
nin yasası budur...

Mekanik bir süreç ise buna benzemez!

Bir bilgisayar programı genel bir çerçevedir ve
kendi-liğinden değişmez. Bir robot, ancak bu prog-
ramın içinde kalarak faaliyet gösterebilir. Evet,
benzer süreçleri “öğrenerek” bu çerçeveyi nicelik-
sel anlamda genişletebilir de, ama hiç bir zaman
onun yerine -niteliksel olarak ondan daha farklı-
başka bir program yapamaz. Yani yaratıcı (kreatif)
olamaz. Çünkü onun objeyle-çevreyle etkileşen, de-
ğiştirirken değişen, kendine özgü bir benliği-self
yoktur. Robot, objeyle etkileşirken, objeyle etkileşen
aslında insandır. Çünkü o an robot insanın bir
uzantısından ibarettir.

Yaratıcılığın özünde yaşamı devam ettirme sü-
reci vardır demiştik ki, bu da, “uyum” zorunlulu-

ğuyla, çevrenin karşısında her an ölüp ölüp dirilen
(her an yeniden yaratılan) bir nefsle birlikte gerçek-
leşir. Kendi kendini üretmek, sürecin tabii bir sonu-
cudur. Objenin-çevrenin karşısında var olmak için
çaba sarfederken, aynı zamanda otomatikman
kendini de yeniden üretirsin, yaratırsın. Bir robot
ise hiçbir zaman böyle bir çaba -yaşamı devam et-
tirme çabası- içinde olmaz, olamaz. O sadece, ken-
disine yüklenen programı yerine getiren mekanik
bir sistemdir, bir makinedir, insanın uzuvlarının bir
uzantısıdır o kadar…

Gerçek yaşam sürecinde programlar potansiyel
olarak gerçekleşme olanağı bulunan ihtimallerden
oluşur. Yani hayata yön veren, geleceği yöneten,
her şeyin önceden belli olduğu, içinde saklı olduğu
programlar yoktur gerçek hayatta. Doğrudur,
daima  gerçekleşmesini istediğimiz programları ya-
parak yola çıkarız, ama hayat öyle her istediğinin
otomatikman gerçekleşeceği mekanik bir süreç de-
ğildir! Yol boyunca, çevreyle ilişkilere bağlı olarak
yeni problemler ortaya çıkar ve biz de feedback ya-
parak ihtimal dahilinde olan şeyler arasından
mümkün olan üzerinde karar kılarak onu gerçek-
leştirmeye çalışırız. 

Örneğin,  ölçme işlemine başlamadan önce, bir
elektronun ölçü değerlerine dayanan objektif varlığı
hakkında kesin olarak hiçbir şey bilemeyiz. Sadece
muhtemel değerlere ilişkin tahminler yapabiliriz.
Ya da, annenin ve babanın üreme hücrelerinin etki-
leşmeleri sonucunda ortaya çıkacak sonucu, zi-
got’un DNA yapısını önceden bilemeyiz!.. Çünkü
bu, etkileşme anında gerçekleşecektir. Gerçek
yaşam, mutlak gerçeklikler olarak önceden var
olan objeler arasındaki bir ilişki-etkileşme değildir!
Gerçek hayatta etkileşirken var olunur. Her an, her
ilişki içinde yeniden yaratılırsın gerçek yaşamda... 

Ama insan, günlük hayatın akışı içinde, sübjek-
tif olarak, hayatı mekanikleştirerek yaşar! Daha
başka bir deyişle, bir ipek böceği gibi yaşarız genel-
likle! Hep bir koza öreriz etrafımıza! Onun içinde,
kendimize bir dünya kurarız! Sonra da bu kozayı
delerek uçup gitmeye çalışırız! Fakat, her defa-
sında başka bir kozanın içinde buluruz kendimizi!
Ve bu böyle gider. 

Evrim süreci, hep bu türden aşamalarla dolu-
dur. İnsan söz konusu olunca, bu koza tabi hep
duygusal sübjektif yapılarıyla birlikte oluşuyor. İşte
o, “inançlarımız”, “ideolojilerimiz”, “dünyaya
bakış açılarımız”, bunlar hep bu türden oluşumlar-
dır. Evrim sürecinin her aşamasında, o anki top-
lumsal ve bireysel kimliğimizi, çıkarlarımızı temel
alan KS ‘lerine göre değerlendiririz. “Dünya görüş-
lerimiz”, toplumsal ve bireysel çıkarlarımızın siste-
matik bir toplamıdır. Üstelik bunlara “bilimsel” de
deriz hep! Çünkü, bilgiye ve bilime sahip çıkarak,
onu da kendi çıkarlarımız için yorumlar ve kullanı-
rız.

İnsanlar, “üretim faaliyeti” içinde -doğayla et-
kileşme sürecinde- kendilerine yardımcı olması için
hep “üretim araçları” adı verilen aletler geliştir-
mişlerdir. Bilgisayar programları, ya da robotlar
da, son tahlilde, bu türden üretim araçlarıdır. İnsa-
nın beyninin ve motor sistemi olarak organlarının
uzantılarıdır bunlar. Bir A-B sistemi olarak, beyin

ve organlardan oluşan insan ge-
lişirken, hem bilgi üreterek beyniyle,
hem de organlarının uzantısı olan aletlerle birlikte
gelişir... 

Ancak, bu sürecin içinde üretici güç daima doğa
ve insandır. Bir an için doğayı bir yana bırakırsak,
geriye, beyin ve organlarıyla, üretim araçlarıyla
birlikte, bütün bunların toplamı olarak insan kalır.
İnsanların kendi aralarında kurdukları üretim iliş-
kilerinin belirlediği toplumsal yapılar da, son tah-
lilde, üretici güçlerdeki -insan ve doğa- bu
gelişmenin belirli aşamalarına denk düşerler.

Peki, bugün bu sürecin neresindeyiz? Önce bir
alıntı yapmak istiyorum. Sorunun cevabı bunun ar-
kasından gelecek:

“Nasıl ki, sürüngenler içgüdüleri tarafından yö-
netilirler, bunun gibi, birinci nesil robotları da sa-
dece, eksplisit olarak nasıl programlanmışlarsa
onları yapabilecek yeteneklere sahip olurlar...
İkinci nesilden evrensel robotlar ise, 100 000
MIPS’lik zeka ile bir fare düzeyine çıkarlar. Birinci
nesilden farklı olarak, bunlarda uyum ve öğrenme
yetenekleri bulunur... Üçüncü nesil robotları 5 mil-
lion MIPS’lik zeka ile bir maymunun düzeyine eri-
şirler. Daha hızlı öğrenme, basit de olsa, plan
yaparak bunları uygulama yetenekleri gelişmiştir...
100 milyon MIPS’lik zeka düzeyleriyle dördüncü
nesil robotları, insanlar gibi soyutlama ve genel-
leme yeteneklerine kavuşacaklardır... Şuna inanıyo-
rum ki, bu robotlar hem zihinsel, hem de fiziksel
olarak hayatın her alanında insanlara yetişecekler-
dir. 

Böyle bir gelişme, tabi içinde yaşadığımız top-
lumu da temellerinden değiştirecektir. Sahibi olma-
yan, içinde işçilerin yerine robotların çalıştığı,
insanların sadece karmaşık kurallarla ve yönetim
sorunlarıyla ilgilendiği, ama bugünkü anlamıyla
çalışmanın olmadığı firmalar düşününüz. İnsanla-
rın, bugün birçok zenginin veya emeklinin yaptığı
gibi, günlerini sosyal ve kültürel faaliyetlerle değer-
lendirdikleri bir toplum düşününüz. Bu gidişle,
2050 yılında, yapay zekanın insanları geride bıra-
kacağını söyleyebiliriz.”

Sınıflı toplumlar sürecinin yok olduğu, geleceğin
“bilgi toplumu” çok güzel anlatılıyor burada. Ya-
zara göre, geleceğin bilgi toplumu artık bugünkü
gibi kapitalist bir toplum değildir. Burjuvazinin ye-
rini bilginin, beyin gücünün, işçi sınıfının yerini de
robotların aldığı bambaşka bir toplumdur o!.. On-
binlerce yıl ilkel bir sınıfsızlık içinde yaşayarak ge-
lişen insanlık, daha sonra içine girdiği  sınıflı
toplumlar sürecini  geride bırakmaya hazırlanırken
ortaya çıkmaya başlayan bilgi toplumu, insanlığın
evrimi sürecinde, sınıflı toplumların en son biçimi
olan kapitalist toplumun yerini alan, modern an-
lamda bir sınıfsız toplum olacaktır...

Bazı “bilim insanlarıyla”, kendilerini kapitaliz-
min savunuculuğuna adamış bazı burjuva ideolog-
ları bilgi toplumunu bir kapitalist cenneti olarak
tanımlamaya çalışıyorlar! İşçilerin yaptıkları işi ro-
botlar yapmaya başlayınca maliyetlerin düşeceğini,

kâr oranının artacağını söylüyorlar!.. 
İlk bakışta sanki doğru gibi!! Ne grev var, ne

sınıf mücadelesi, oh ne güzel!! Ama nedense, işçi
olmadan işveren olur mu diye sormak bunların
akıllarına hiç gelmiyor! Çünkü, kapitalist üretimin
özü kârdır. Kârın ise bir ucu gelir artı değere daya-
nır. Ancak, işçi olmayınca artı değer de olmaz!
Yoksa, kapitalistler işçi olmayınca işçiye ödeyecek-
leri ücretten kurtulacaklarını mı düşünüyorlar der-
siniz! Peki o zaman, insanlar neyle satın alacaklar
robotların ürettiği o malları? Yoksa, herkes-işçiler
yan gelip yatarken, bir tek kapitalistler ve robotlar
mı çalışacaklar onları beslemek için!! Görüyorsu-
nuz, neresinden tutsanız mızrak çuvala sığmıyor!
Bilgi toplumu, niteliksel olarak farklı bir toplum bi-
çimi olacaktır. Burjuvazinin yerini beyin gücünün,
işçi sınıfının yerini de robotların aldığı modern ko-
münal bir toplumdur o... 

İNSAN, NEREYE?..

İnsan bir geçiş süreci yaratığıdır. Hayvandan
“bilinçli doğaya” geçiş aralığıdır. O, duygusal-reak-
siyoner varlığıyla bir hayvan, bununla iç içe, aynı
binanın üst katı gibi bunun üstünde yükselen, bilgi
üreten yanıyla da bilinçli doğadır. Bu iki süreç, etle
tırnak gibidir insanda. Ata binmiş bir jokeye de
benzetebiliriz onu. Daha başka bir deyişle insan,
kendi biyolojik-vücud atının dizginlerini elinde
tutan, onu yöneten binici gibidir!.. 

İyi bir jokey, ancak gelişmiş, güçlü, iyi bir atla
birlikte başarılı olabilir. Bu yüzden, bilinçli doğanın
ortaya çıkabilmesi, doğanın kendi bilincini üretebil-
mesi için, hayvanlık halini temsil eden benliğin
(nefsin) gelişmesi gerekiyordu. Ama bu “gelişme”,
aynı zamanda insanı en tehlikeli hayvan da yapar.
Çünkü, bu süre boyunca, bilinçli doğanın bilgi üre-
tim mekanizması (“cognitive” mekanizma) insanın
içindeki hayvanın da elinin  altındadır. Ve o, bunu
kolayca kendisi için bir araç olarak da kullanabilir,
kullanıyor da zaten!.. 

Evet, işin ilginç yanı da burada! Bu müthiş ya-
ratık, bu en tehlikeli hayvan, gelişip güçlendikçe,
ihtiyaçları, istekleri mevcut sınırları zorladıkça,
onun daha ileri yaşam düzeyine ulaşma arzusu, gü-
düsü bilgi üretme sürecini de geliştiriyor. Elinde
tuttuğu bilgi üretme mekanizmasıyla kendi dışın-
daki objelerle etkileşerek yeni bilgiler üreten ve bu
bilgileri kendisi için kullanarak gelişen nefs, gide-
rekten kendini de bir obje olarak düşünüp ele al-
maya, kendini tanımaya, kendi bilgisini de
yaratmaya başlıyor. Müthiş bir şey! 

Kendini bilmek (nefsini bilmek) ne demektir?

Kendi varlığını bir obje olarak tasavvur ederek
onun nöronal modelini oluşturabilmek ve sonra da
bununla etkileşerek bilgi üretebilmek demektir.
Sonuç? “Nefsini bilen Rabbini bilir” demiş ataları-
mız! Yani, kendini bilen, kendi varlığındaki yok-
luğu, sıfır noktasını bilir demektir bu... 

Çalışma belleği’ndeki o müthiş tarihi anı düşü-
nünüz! Obje “sizsiniz”! Hafızanızdan kendinize ait
bütün o otobiyografik bilgileri de indirmişsiniz aşa-
ğıya, ve “siz”, yani sizin organizmanızın temsilcisi
olan instanz-nefsiniz  kendi kendisiyle ikinci etkileş-
meye girişiyor! Sonuç, kendini bilmektir! İşte o an
nefs (self) “kendi varlığında yok olur”. Evrensel
bilginin, bilincin içinde “yok” olur!

Doğanın, kendi bilincine vardığı andır o an. O
an, insanın bilişsel işlemin dizginlerini kayıtsız şart-
sız  eline alarak bilinçli doğa haline dönüşme anı-
dır. Etiyle, kemiğiyle, biyolojik varlığıyla
organizma gene aynı organizmadır. Gene objenin
etkisine karşı reaksiyon modelleri olarak ortaya
çıkan bir benlik vardır ortada, ama artık bu sadece
sevimli bir ev hayvanı, bir kedi, bir köpek gibidir
içimizde! Her an yeniden oluşup, kıpır kıpır içi-
mizde yaşayan, ama aynı anda da o evrensel benli-
ğin içinde eriyerek yok olan bir eski dost! 

Bilişsel benlik, bilgi üretim sürecinin “son duru-
mudur”. Bugün size, “kim üretiyor bilgiyi” diye
sorulsa, hemen “ben” diye cevap verirsiniz. Ama,
kendini bilerek dizginleri kendi içindeki bilişsel ben-
liğe veren, artık onun yönetimi altında olan
“insan”  böyle düşünmez, düşünemez!.. Çünkü o
artık bilinçli doğadır. Doğanın insanda kendi bilgi-
sini ürettiğini, kendi bilincine vardığını bilmektedir.
Kendi varlığında gerçekleşen bu sürecin anlamını,
hem hissedip, hem de bildiği için artık bireyselliği
kalmaz onun. Evrensel bilincin temsilcisi olmuştur
artık o. Her yerdedir! Bazen bir atomun içindedir,
bazen bir kuş, bazen de güneş sistemidir. “Beni
bende demen bende değilim, bir ben vardır bende
benden içeri” diyen bilinçli doğadır!

Her yerde, ama hiçbir yerde!

Bisiklete binerken, ya da su içerken, aynı anda
kalp atışlarınız da devam eder, mideniz, karaciğeri-
niz, denge organınız faaliyetlerini sürdürürler...
Yani organizmanız, aynı anda hem kendi içinde bir
A-B sistemi olarak işler, hem de çevreyle, dış dün-
yayla ilişkilere girerek, başka bir A-B sisteminin
içinde, onun bir parçası olarak yer alır, gerçekleşir.
Sistemin iç ilişkileri açısından, bu ilişkileri yöneten
nöronal kartların oluştuğu sistem merkezi ve sıfır
noktası, aynı anda, çevreyle olan ilişkiler açısından,
belirli bir hareket enerjisine sahip olarak gerçekle-
şen bir merkezi varlığın, nefsin gerçekleşme nok-
tası olur. Sistemin iç yapısı bakımından toplam
hareket miktarının sıfır olduğu merkez, aynı anda,
çevreye göre, belirli bir hareket enerjisine sahip bir
organizmal varlığın  gerçekleşme “noktasıdır”... 

Şöyle özetleyelim: Her şey kendi içinde bir A-B
sistemi mi? Evet! Her A-B sistemi de, sistem mer-
kezindeki sıfır noktasında temsil edilmiyor mu?
Evet! Ama aynı anda, bu zemin üzerinde bir de
dışa karşı izafi bir “var oluş” süreci oluşuyor! O
halde, her şeyin varlığı yokluğunda temsil ediliyor.
Her şey, her an hem “yoktur”, hem de “vardır”!
Ya da, Yunus gibi ifade edersek: “Beni bende
demen bende değilim, bir ben vardır bende benden
içeri”! “Nefsini bilen Rabbini bilir” derken ifade
edilmek istenen de aynıdır. Buradaki “Rab”, yani
“Allah” sıfır noktasıdır. “Her yerde hazır ve nazır
olan” , “her şeyin temsilcisi-yaratıcısı olan” nedir?
“Bütün varlıkların özü odur” diyorsunuz. “Onun
hiç bir şekli şemali, rengi, kalıbı, cinsiyeti yoktur”
diyorsunuz. Bütün bunlar sıfır noktasının özellikleri
değil midir! Ya, “sıfır noktası” diye bir “nokta”,
böyle bir noktayı temsil eden maddi bir gerçeklik?
Böyle bir şey de   yoktur! Olmayan bir şeye uzay’da
bir varlık, bir yer biçilir mi hiç? İşte, her şeyle bir-
likte “varolan”, varlık içindeki o “yokluğun” esası
budur... “Öküz nerde, ormana kaçtı! Orman nerde,
yandı bitti kül oldu” işte bütün mesele!

Ay gecenin karanlığında doğar!

İçişleri Bakanlığı
tarafından 81 İl

Valiliğine gönderilen
genelge kapsamında,

tüm il ve ilçelerde valiler,
kaymakamlar, belediye
başkanları, ilgili kamu

kurum ve kuruluşlarının
yöneticilerinin

katılımıyla 
oluşturulacak ekiplerle

denetim yapılacağı
açıklanmıştı. ‘Sağlık için
hepimiz için’ sloganı ile
yaşamın tüm alanlarını

kapsayacak şekilde
gerçekleştirilen 

denetimlerle 
Tuzla genelinde 

17 mahallede eş
zamanlı uygulama

yapıldı

İ çişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge
kapsamında yurt genelinde yapılan dene-
timlere valiler, kaymakamlar, belediye baş-

kanlarının katılım sağlayacağı açıklanmıştı.
Tuzla’da da ‘Sağlık için hepimiz için’ sloganıyla
ilçe genelinde 17 mahallede eş zamanlı uygu-

lama yapıldı. Tuzla İlçe Kaymakamı Ali Akça
ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazı-

cı’nın katılımlarıyla İçmeler Mahallesi’nde ger-
çekleştirilen denetimlerle işyerlerinin kurallara
uyup uymadığı ile, ateş ölçümü, maske, mesafe
gibi kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlara
maske, mesafe ve temizlik kurallarının önemi
anlatıldı. Ayrıca Tuzla Belediyesi’ne görevli za-
bıta ekipleri tarafından vatandaşlara maske ve
broşür dağıtımı yapıldı.

Koronavirüs henüz bitmedi

Denetimler hakkında bilgi veren Tuzla Belediye
Başkanı Şadi Yazıcı,” İlçe kaymakamımız, poli-
simiz ve zabıtamız ile birlikte Sağlık Bakanlığı ve
İçişleri Bakanlığı uyarıları doğrultusunda dene-
timlerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın özellikle
son zamanlarda hiçbir şey yokmuş gibi davran-
ması, esnafı da sıkıntıya soktuğu gibi topluma
yayılabilecek, hala içimizde geçmemiş olan
Covid 119 vakalarını önlemeye yönelik bir dene-
tim. Bu denetim sonucunda da artık çok ciddi
tedbirler alacağımızı da bildirdik. Dolayısıyla
bizim amacımız gerçekten Covid 19’un henüz
bitmediğini, ve tedbir olarak yapılması gereken
çok basit şeyler olduğu hakkında bilgilendirmek-
tir. Sadece maske takıp, mesafe uyup hijyen ku-
rallarına dikkat etmek gibi yüzde 95 korumaya
gidebilecek olan basit tedbirlerin işyerlerimizde,
vatandaşımızın da esnaf ile birlikte alışveriş 

yaparken ve bulunduğu zamanda dikkat etmesi
gerekiyor. Biz kamu otoritesi olarak elimizden
geldiğince tedbirleri almaya, aldırmaya ve ge-
rekli destekleri vermeye çalışacağız. Nice sağlıklı
yıllarda ve günlerde buluşmak dileğimle. Çalış-
malarımız bu yönde halkımızın sağlığı için va-
tandaşımızın geleceği için mücadele ediyoruz.”
dedi. DHA
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İçişleri Bakanlığı tarafından 4 gün önce 81 il valili-
ğine uygulanmak üzere yayımlanan genelgede, ka-
feterya, restoran gibi yerlerde canlı ve digital
ortamdan müzik yapılması yasaklandı. Genelge ar-
dından Avcılar Kaymakamlığı'nın talimatı üzerine
Ambarlı Mahallesi'nde bulunan eğlence yerlerinde
denetim arttırıldı. Dün saat 22.30'dan itibaren Avcı-
lar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahildeki eğlence
yerlerinde bulunanların maske takıp takmadıklarını
kontrol ederken aynı zamanda GBT denetimlerini

gerçekleştirdi. İşletme
sahiplerine gece yarı-
sından sonra müzik ya-
yını yapılmaması
gerektiğini hatırlattı. De-
netimlerin aralıksız sür-
dürüleceği ifade edildi.

Eğlence yerlerine denetim

bağcılar Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nde kıyılan
nikahla bir ömür mutluluğa

imza atan çiftin hikayesi üç yıl önce
başladı. Göztepe Mahallesi’nde aynı
tekstil atölyesinde çalışan Mehmet
Erdem ile Kader Çelik arkadaş oldu.
İkili arasındaki arkadaşlık kısa süre
sonra aşka dönüştü. Evlenmeye karar
veren çift, isteme ve nişan törenlerinin
ardından 25 Temmuz 2020 için Bağcı-
lar Belediyesi Geçtiğimiz Mayıs ayında
halı sahada maç oynarken sakatlanan
Mehmet Erdem, menisküs rahatsızlı-
ğıyla hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olan
Erdem, kısa süre sonra enfeksiyon
kaptı. Bunun üzerine uzun hastane
günleri başladı. 40 gündür hastanede
yatan Erdem, bu sırada dört kez ameli-
yat oldu. Nikah tarihi olan 25 Tem-
muz’da ameliyat olan Erdem, nikahı 10
Eylül 2020‘ye ertelemek zorunda kaldı. 

Unutulmaz bir nikah yaşadık

10 Eylül’ü de hastanede geçiren Meh-
met Erdem ile Kader Çelik, bir umut di-

yerek Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nı
arayıp nikahlarının bir şekilde kıyılma-
sını istedi. Bu isteği geri çevirmeyen
nikah memurları, Erdem’in tedavi gör-
düğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne giderek çifte sürpriz yaptı.
Ortopedi Servisi koridorunda kıyılan ni-
kaha hastalar, hasta bakıcıları ve sağlık
görevlileri de şahitlik etti. Koltuk değ-
nekleriyle ayakta duran damat Erdem,
çevredekilerden büyük alkış aldı. Yakın-
ları ile birlikte hastane koridorunda ha-
tıra fotoğrafları çektiren çift, çok mutlu
olduklarını söyledi. Çok heyecanlı oldu-
ğunu söyleyen Kader Çelik, “Belediyeyi
ararken nikahımızın kıyılacağı yönünde
hiç umudumuz yoktu. Ama bize çok
büyük bir sürpriz oldu. Belediye Başka-
nımız Lokman Çağırıcı başta olmak
üzere bize bu sevinci, mutluluğu yaşa-
tan herkese çok teşekkür ediyorum.
Unutulmaz bir nikah yaşadık” dedi

Bağcılar’da menisküs ameliyatında 
enfeksiyon kaptığı için 40 gündür 
hastanede yatan Mehmet Erdem, daha
önce ertelenen nikahlarının kıyılması
için Bağcılar Belediyesi’ni aradı. 
Hastaneye giden nikah memurları,
Erdem ile Kader Çelik’in nikahını 
hastane koridorunda kıydı

HASTANEDE
EVLENDİLER

Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı
İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya

katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlara maske ve
sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu

İstanbul İl Emniyet
Müdürü Zafer Aktaş'ın
talimatı ile akşam saat

19.00'dan itibaren il genelinde
'Yeditepe Huzur' uygulaması ger-
çekleştirildi. Uygulamaya; Nar-
kotik Suçlarla Mücadele, Mali
Suçlarla Mücadele, Terörle Mü-
cadele (TEM), Kaçakçılık ve Or-
ganize Suçlarla Mücadele
(KOM), Özel Harekat, Çevik
Kuvvet ve Trafik Şube müdürlük-

leri ekiplerinin aralarında bulun-
duğu çok sayıda polis ekibi ka-
tıldı.

Büyükçekmece'den takip 

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
da yapılan denetlemeleri, Büyük-
çekmece'de takip etti. Aktaş, de-
netim noktasında bulunan polis
memurlarına selam verdikten
sonra çevredeki vatandaşlarla
sohbet etti. 

Tuzla İlçe Kaymakamı Ali Akça ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın
katılımlarıyla İçmeler Mahallesi’nde gerçekleştirilen denetimlerle işyerlerinin
kurallara uyup uymadığı ile, kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi. 



Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1220238)

KIŞLIK KIYAFET SATIN ALINACAKTIR
KADIKÖY BELEDİYESİ DESTEK VE TEDARİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ İÇİN KIŞLIK KIYAFET alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/475706
1-İdarenin
a) Adresi : HASANPASA FAHRETTIN KERIM GÖKAY CADDESİ NO:2 

34722 KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165425000 - 2164143885
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@kadikoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 21 KALEM KIŞLIK KIYAFET ALIMIAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 

alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kadıköy Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kadıköy Belediye Başkanlığı 4. Kat İhale Komisyon Odası 

( Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 
Kadıköy/İSTANBUL)

b) Tarihi ve saati : 29.09.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, 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 ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İhaleye katılacak firmalar, teknik şartnameye göre hazırlayacakları her bir kalem için numunelerini ihale
saatinden önce ihale komisyonuna sunacak olup, numune teslim tutanağını ihale teklif zarfı içerisinde
sunmaları gerekmektedir. 
Komisyon seçme ve değerlendirmeyi numunelere göre yapacaktır.
Numunelerini yanında getirmeyen ve/veya eksik getiren ile teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşı-
mayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.İhaleyi alan firmanın numuneleri, malzemeyi
teslim edinceye ve ihale süreci sonuçlanıncaya kadar idarede kalacaktır.
Şüphe uyandıran numunelerle ihaleye gelen malzemeler masrafları istekli firma tarafından karşılanmak
üzere teknik üniversiteye tahlile gönderilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kadıköy Belediye Başkanlığı 4. Kat İhale Komisyon Odası ( Hasan-
paşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 Kadıköy/İSTANBUL ) adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif 
verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.
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Sen ölürsen herkes ölür...

B eylikdüzü Kavaklı Mahallesi,
Mavi Marmara Caddesi üze-
rinde yer alan Park alanı içeri-

sinde tarihi bir kanal kalıntısı tespit
edildi. İstanbul 1 numaralı Kültür Varlık-
ları Koruma Bölge Kurulu kanal çevre-

sindeki İstanbul Arkeoloji Müzeleri Mü-
dürlüğü denetiminde arkeoloji kazı çalış-
maları yapılmasına karar verildi. Park
alanı içerisinde İstanbul Arkeoloji Müze-
leri Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar
sonucunda ise tarihi bir yerleşime ait ol-
duğu düşünülen kalıntılar ortaya çıka-
rıldı. İstanbul 1 numaralı Kültür

Varlıkları Koruma Bölge
Kurulu 02.07.2020 tarihli
toplantısı ile de Park alanı
içerisinde ortaya çıkarılan
kalıntıların korunması, ge-
rekli Kültür Varlığı olarak
tescil edilmesine karar verdi.

Eski bir tarihi var

Beylikdüzü’nde yapılan
araştırma ve çalışmalar ilçe-
nin ve çevresinin Paleolitik
dönemden Antik döneme,

Osmanlıdan ve Cumhuriyet döneminden
bugüne kadar insanlık tarafından bir
yaşam ve yerleşim alanı olarak sürekli
kullanıldığını gösteriyor. 
Yarımburgaz Mağarası, Bathaonea Antik
Yerleşimi, Anastasius Surları, Harami-
dere (Mimar Sinan) Köprüsü ile Cum-
huriyet Dönemi Çatalca Vilayeti sınırları
içerinde yer alan Anarşa (Gürpınar),
Gardan (Kavaklı), Trakatya (Yakuplu)
köyleri bunu gösteren örneklerden bazı-
ları. Sahil Mahallesi'nde bulunan ve kay-
naklarda Beylikdüzü’nün Antik Limanı
olarak bilinen Liman yerleşiminin M.Ö.
4 yy ile M.S. 10 yy arasında kullanıldığı
da yapılan yüzey araştırmaları sonucu bi-
linmekte. Park Alanı içerisinde ortaya çı-
karılan tarihi kalıntıların, Antik Liman
yerleşimine yakın bir noktada bulunması
ve benzer izler taşıyor olması, Antik
Liman ile aynı dönemlerde kullanılmış

bir yerleşim alanı olabileceğini 
düşündürüyor.

Halka açılacak

Alanın, tarihi ve antik dönemde ne olarak
kullanıldığı ile ilgili kesin bilginin İstanbul
Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nce
devam eden çalışmaların tamamlanması
ile anlaşılacağını belirten Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Park alanında kalan kalıntıların korun-
masına ve alanın arkeopark olarak değer-
lendirilmesine yönelik taleplerimizi ilgili
kurum olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri
Müdürlüğü’ne bildireceğiz. Hazırlayaca-
ğımız ve İstanbul 1 numaralı Kültür Var-
lıkları Koruma Bölge Kurulu’nun uygun
göreceği bir Arkeopark projesi ile hem
alanın ve kalıntıların korunmasını hem de
aynı zamanda halka açılmasını sağlamış
olacağız.” ifadelerini kullandı. 

B ir filmin unutulmaz repliği idi bu başlık. Buna bir de "Vi-
rüse karşı tek başına"sözlerini de ekleyebiliriz. Corona
virüs salgını da evet maalesef ülkemizin gerçeği her ne

kadar "Sosyal devlet" olsak da bireyin kendi önlemini almasından
başka sağlıklı bir seçenek şu anda görünmüyor. Devletten de her
şeyi beklemek elbette yanlış ne var ki devletin (Elbette Siyasi ira-
denin) Corona virüs ile ilgili gerçekleri de hiç bir tartışmaya yer
vermeyecek şekilde yurttaşlarıyla paylaşması sürecin doğru yöne-
tilmesi ve pandeminin geriletilmesi adına çok önem taşımaktadır.
Bugün tersten başladık tersten devam edelim. Neler yapılmalı
derseniz "Bilim Kurulu kamuoyu önünde itirazlarını açıkça yap-
malı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğru ve yeterli bil-
gilendirilmeli. Her tür iç ve dış (turizm dahil) toplumsal
hareketlilik, transit geçişler en aza indirilmeli,En az 14 günlük
tam kapatma için hızla hazırlık yapılmalıdır" derim.

Tehlikeli sularda yüzüyoruz
Salgın saydam, dürüst, katılımcı ve tartışmasız biçimde Epi-

demiyoloji Bilimi ilkeleri doğrultusunda yönetilmelidir.Yeni vaka-
ların 7 günlük ortalaması 1700 seviyesinde, ölenlerin 7 günlük
ortalaması 56 seviyesinde süreklilik kazandı. Her ikisi de tehlikeli
seviyeler. Aktif vakalar, ağır hastalar ve zatürre geliştirenler hızla
artıyor. Ciddi tedbirlere gereksinme bulunmaktadır. 4 Eylül 2020
günü Ağır hasta sayısı 1076, vaka 1612, ölüm 53 iken. Sadece
bir haftada yani 11 Eylül 2020 de tablo şöyle gerçekleşti: Ağır
hasta 1223, vaka 1671, ölüm 56. Covid-19 yayılımıyla ilgili çok
daha dikkatli olmamız gereken yerler; kafe, bar, gece-dans ku-
lübü, lokanta, büfe, kahvehane, dernek lokali ve spor
salonları..Çünkü buralarda, yeme-içme ve aktivite gereği maske
takıl(a)mıyor, ayrıca fiziki mesafe, görece göz ardı
edilebiliyor...Toplumun katılımı sağlanmadan salgın yönetile-
mez!Ülkemizde Salgının durumunu epidemiyolojik ölçütleriyle ta-
nımlamak önümüzdeki sonbahara -salgının kara kışına-
hazırlanmak için "HALKIN SAĞLIĞI" açısından hayati öneme
sahiptir. Bakanlık yayınladığı kısıtlı bilgiyle toplumun güvenini
sağlayamamaktadır. Güvenin yeniden tesisi ve kanıta dayalı Sal-
gın Yönetimi politikaları belirlemek için şimdiye dek toplanmış
verilerden bilimsel bilgi üretmenin önü açılmalıdır.

Bulaşın önlemek çok basit ama
Günün birinde Coroan virüsün hızlı ve kontrolsüz bir  biçimde

yayılması sona erse bile, virus, bulaşmasını muhtemelen daha
düşük bir düzeyde yıllarca sürdürecektir. COVID19’un böyle ende-
mik hale geçmeden önce, ikinci bir dalga  daha yapacağına ilişkin
yaygın bir beklenti vardır. Bu nedenle normalleşme adımlarını
atarken, virusun uzunca bir süre daha bizimle birlikte olacağını
aklımızdan hiç çıkarmamak ve önlemleri asla gevşetmemek zo-
rundayız.Bu virusun nasıl yenileceği sorusunun bugün verebilece-
ğimiz tek yanıtı vardır: Sağ kalarak ve başkalarının da sağ
kalmasını sağlayarak.Uyulacak kuralları ise herhalde duymayan
kalmadı: Maske takmak, mesafeye dikkat etmek ve el yıkamak!

11 bin 212 entübe vaka var
Sağlık Bakanlığı’nın 24-30 Ağustos 2020 tarihleri arasını

kapsayan Covid-19 Haftalık Durum Raporu’na göre bu tarihler
arasında toplam 700 bin 942 test yapıldı. Yine aynı tarihleri kap-
sayan sürede, toplam 10 bin 297 yeni vaka bildirildiği belirtilir-
ken, 205 ölüm, 3 bin 886 hastaneye yatırılan ve 11 bin 212
entübe edilen hasta sayısı olduğu belirtildi. Buna göre en yüksek
ölüm oranı 65-79 yaş arasındaki vakalarda görülüyor. Salgın
günlerinde birçok insanın aklından geçen, "Ben gencim/sağlıklı-
yım. Corona virüsü bulaşsa bile iyileşip hayatıma devam ederim"
düşüncesinin ne kadar yanlış olduğunu gözler önüne seren  corona
virüsü tanısı almış vakalardaki en yüksek oranın, yaklaşık yüzde
50 ile, 25-49 yaş aralığındaki kişiler olması da da ayrı bir ger-
çek.Rapora göre 24-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında en yük-
sek yeni vaka sayısı Batı Anadolu’da görüldü. En az vakanın ise
64 kişi ile Batı Marmara’da görüldüğü bilgisi yer alıyor.

Yüzde 49'u kadınBakanlık, raporunda salgının başından beri
elde edilen verilere de yer verdi. Raporda şimdiye kadar tespit edi-
len 269 bin 550 toplam vaka sayısının yüzde 49’unun kadın,
yüzde 51’inin erkek olduğu belirtildi. Tüm vakaların 18 bin
563’ünü 15 yaş ve altı çocuklar (Yüzde 6,9) 37 bin 456’sını 15-
24 yaş aralığı kişiler (Yüzde 13,9),133 bin 78’ini 25-49 yaş ara-
lığı kişiler (Yüzde 49,4),50 bin 303’ünü 50-64 yaş aralığı kişiler
(Yüzde 18,7),23 bin 358’ini 65-79 yaş aralığındaki kişiler
(Yüzde 8,7), 6 bin 791’ini ise 80 yaş ve üzeri kişiler oluşturuyor.
(Yüzde 2,5)Raporda ayrıca; ‘Onaylanan vakaların içinde yaşı bi-
linmeyen sadece 1 vaka mevcuttur. Son 7 gün içinde, 100 bin ki-
şiye düşen en yüksek yeni COVID-19 vaka sayısı 80 yaş ve üzeri
erkek bireylerde görülmüştür’ bilgisi de yer aldı.Haftalık durum
raporunda yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı tarafından
onaylanmış Türkiye’de toplam 6 bin 326 kişinin COVID-19 nede-
niyle hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor. Onaylanmış vakaların
içindeki ölüm hızının yüzde 2,35 olduğu belirtiliyor. Raporda en
düşük ölüm hızının yüzde 0,03 ile 2-4 ve 15-24 yaş grubunda
gerçekleştiği, en yüksek ölüm hızının ise yüzde 25,77 ile 80 yaş ve
üzeri gruba ait olduğu belirtildi.

15 yaş altı 12 ölüm var
Rapordaki diğer önemli bilgiler şöyle: COVID-19 nedeniyle

vefat eden 6 bin 326 kişiden 3 bin 930'u (yüzde 62) erkek, 2 bin
396'sı (yüzde 38) kadındır.Ölümlerin 4 bin 491'i (yüzde 71) 65
yaş ve üzeri kişilerde gerçekleşmesine rağmen vaka sayılarının sa-
dece yüzde 11’i bu yaş grubundadır.Şimdiye kadar 15 yaş ve altı
çocuklarda COVID-19 nedeniyle 12 ölüm bildirilmiş ve Sağlık
Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Ölümlerin yaşa göre dağılımı2 yaşından küçük 6 çocuk, 2-4
yaş arasında 1 çocuk,5-14 yaş arasında 5 çocuk,15-24 yaş ara-
sında 10 genç,25-49 yaş arasında 397 genç ve yetişkin 50-64 yaş
arasında bin 416 yetişkin 65-79 yaş arasında 2 bin 741 ve 80 ve
üzeri yaşlarda bin 750 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kay-
betti.Türkiye’de 279 binden fazla, dünyada ise 27 milyondan
fazla corona virüsü vakasının görüldüğü günlerde özellikle kronik
rahatsızlığı olmayan, sağlığı iyi olan ve nispeten riskli yaş gru-
bunda olmayan insanların sık sık kendilerini rahatlatmak için söy-
lediği, “Ben sağlıklıyım. Birkaç gün hastanede yatar iyileşince
hayatıma devam ederim” sözünün aslında ne kadar tehlikeli ve
yanlış olduğunu gözler önüne seren bir araştırma yapıldı.

Gencim hastalığı kolay yenerim

Uluslararası kamuoyuna yansıyan araştırma Avusturya’da ya-
pıldı. Avusturya’nın önde gelen eğitim kurumları ve enstitüleri,
Tirol bölgesinde corona virüsünü yenerek sağlığına kavuşan ve
hastaneden çıkarak normal yaşantılarına dönen hastalar üzerinde
inceleme yaptı. Bilim insanları aradan haftalar hatta aylar geç-
mesine rağmen birçok hastanın ciğerlerindeki hasarın gitmediğini
tespit etti. Birçok hastanın taburcu olduktan 6 hafta sonra sağlık-
larına kavuştuğunu açıklayan bilim insanları, “Taburcu edilen
hastaların yarısından fazlası, aradan 6 hafta geçmesine rağmen
halen semptom gösteriyor. Bazı insanlarda nefes darlığı ve uzun
süre devam eden öksürük nöbetleri görülüyor” açıklamasını yaptı.
Bölgedeki farklı enstitülerin dahil olduğu araştırmada semptom-
ların yanı sıra çekilen röntgende de korkutucu sonuçlar ortaya
çıktı. Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre “sağlığına ka-
vuşan” hastaların haftalar sonra hastaneye geldiklerinde yapılan
testlerde yüzde 88’inin ciğerlerinde hasar meydana geldiği belir-
lendi. Bahsi geçen hastaların bir süre sonra ikinci kez kontrolden
geçtiklerinde ise ciğerlerindeki hasar oranının yüzde 56 olduğu
belirtildi.

Kış dönemini tsunami olarak görürüz

Türkiye'de corona vaka sayıları hızla artarken yükselişin önüne
geçmek için alınan tedbirler ve yapılan uyarılar da sıklaştı. Bu
kapsamda çarpıcı bir uyarı da Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan
geldi. Yaz dönemiyle birlikte toplumda tedbirlerin gevşetildiğine
işaret eden Prof. Aydın  "Yaz modunda devam edersek, kış döne-
mini 2'nci dalga değil de tsunami olarak görürüz" dedi. Sağlık Bi-
limleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın Türki-
ye’nin yaz aklı ve kış aklı olduğuna inandığını söyleyen ve yaz dö-
nemiyle birlikte toplumda tedbirlerin gevşetildiğini ifade etti.
Aydın “Yaz modunda devam edersek, kış dönemini 2’nci dalga
değil de tsunami olarak görürüz” dedi.

Beylikdüzü’nde inşaat kazısı esnasında
tarihi bir kanal kalıntısına rastlandı.
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Park alanında bulunan tarihi kalıntıların
korunmasına ve alanın arkeopark olarak
değerlendirilmesine yönelik taleplerimizi
ilgili kurum olan İstanbul Arkeoloji
Müzeleri Müdürlüğü’ne bildireceğiz” dedi

BARIŞ KIŞ

BANA ÇOK 
TERS GELiYOR

BEBEK 
PARKı’Nı
İNcELEDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bebek sahili ve
parkındaki çalışmaları yerinde inceledi. İmamoğlu, 
“Ben, burada rastgele görünümleri kabul etmiyorum,
kabullenemiyorum. Peyzajın bir parçası da olsa, parkı
böyle kapatmak bana çok ters geliyor" dedi

İstAnbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, Bebek sahili ve
Bebek Parkı’ndaki çalışmaları yerinde ince-

ledi. Dün, akşam saatlerinde Genel Sekreter Yardımcı-
ları Mahir Polat ve Gürkan Alpay ile birlikte semte
giden İmamoğlu, ilk olarak sahil bölümünde incele-
melerde bulundu. Gürkan, sahil düzenleme projesinin,
Bebek Parkı yenileme çalışmalarının içine dahil oldu-
ğunu belirterek, alanla ilgili Anıtlar Kurulu’ndan yanıt
beklediklerini aktardı.

Muhtarlık konusunu sordu?

Sahildeki bilgilendirmenin ardından park içine geçen
İmamoğlu, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı
Yasin Çağatay Seçkin’e, muhtarlık hizmet binası yapıl-
ması konusunu da sordu. Seçkin, İmamoğlu’na şu bil-
gileri aktardı: “Bebeklilerle bir araya geldik geçtiğimiz
hafta burada, muhtarımız da vardı. Bütün STK’leri
topladık. Kendileri birkaç yer önerdiler. Bir çözüm ara-
yacak, burayı komple temizleyeceğiz. Caminin görü-
nümünü kapamamak için talepleri geldi. Bununla ilgili
bir arayıştayız. Buradaki gereksiz yapılar kaldırılacak,
caminin de ihtiyacı olan tuvalet sorunu da
giderilecek.”

Kabul etmiyorum

“O zaman burada uzlaşmadığımız bir konu yok”
diyen İmamoğlu, “Ben, burada rastgele görünümleri
kabul etmiyorum, kabullenemiyorum. Peyzajın bir
parçası da olsa, parkı böyle kapatmak bana çok ters
geliyor. Çevreye uyumlu, nizamı güzel bir alana dön-
üştürelim. Böyle bir alanda, mesela asfalt değil, başka
bir şey, peyzajın bir parçası, boşken güzel görünen,
kimlik katan işlerle bitirelim süreci. Bebek Parkı için
konuşmuyorum. Bu söylediklerim içinde; büfe dizayn-
ları, etrafın toparlanması da var. Tüm bu disiplinleri
yerine getirerek, tertipleyip, çıkmamız lazım” ifadele-
rini kullandı.  HIDIR ULAĞ

Droneli virüs uyarısı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları (İHA)
Büro Amirliği ekipleri tarafından Ayasofya Meydanı'nda
bulunan yerli ve yabancı turistlere drone aracılığıyla hem
İngilizce hem de Türkçe olarak koronavirüs uyarısı yapıldı

İHA Büro Amirliği ekipleri Ayasofya-i Kebir
Cami-i Şerifi'nin çevresinde drone aracılığıyla
hem İngilizce hem de Türkçe olarak Koronavi-

rüs salgını kapsamında yerli ve yabancı turistlere uyarılar
yapılıyor. Ayrıca koronavirüs tedbileri kapsamında alınan
önlemler için denetimlerde bulunuluyor. Droneden
Türkçe ve İngilizce olarak, "Sayın vatandaşlarımız, Koro-
navirüs salgınıyla mücadelede yeni bir döneme giriyoruz.
Artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen reha-
vete kapılmayalım ve tedbirleri elden bırakmayalım.

Maske takmaya, sosyal
mesafeye ve el temizli-
ğine dikkat edelim. Tüm
kurallara hassasiyetle
uyarak bu dönemi de
inşallah hep birlikte aşa-
cağız” dedi. 
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Park alanında
kalan kalıntıların korunmasına ve alanın arkeopark olarak de-
ğerlendirilmesine yönelik taleplerimizi ilgili kurum olan İstanbul
Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne bildireceğiz” açıklamasını yaptı.
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TC Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP 1 Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü Bahçeköy Neşet-
suyu Tabiat Parkında Bulunan İdaremize Ait Hizmet Binasındaki Yolun Bakım ve Onarımı Yapım
İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2020/472853
1-İdarenin
a) Adresi : Büyükdere Caddesi No:265 34398 Maslak İstanbul/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122625756 - 2122625179
c) Elektronik Posta Adresi : istanbul.dkmp@tarimorman.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Yolun Bakım ve Onarımı Yaptırılacaktır.Ayrıntılı bilgiye 

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

b) Yapılacağı yer : Neşetsuyu Tabiat Parkı Bahçeköy Sarıyer / İSTANBUL
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı 

Kampüsü Ek Hizmet Binası Erguvan Toplantı Salonu 
Büyükdere Cad. No: 265 Maslak/ Sarıyer/ İstanbul

b) Tarihi ve saati : 22.09.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 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
hususları gösteren belgeler 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:
11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine Göre (A) Altyapı İşleri XVIII
Grup Saha İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Peyzaj Mimarı
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Mü-
dürlüğü İhale Birimi Fatih Ormanı Kampüsü Büyükdere Cad. No: 265 Maslak/ Sarıyer/ İstanbul adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istek-
liyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açık-
lama istenmeksizin reddedilecektir.

TC TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DKMP 1 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇEKÖY NEŞETSUYU TABİAT PARKINDA BULUNAN İDAREMİZE 

AİT HİZMET BİNASINDAKİ YOLUN BAKIM VE ONARIMI YAPIM İŞİ
İSTANBUL DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN 
YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1219505)
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DepremzeDelere
müjDeyi verDi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki depremzedeler için inşa edilen
konutlar hakkında sevindirici haberi verdi. Bakan Murat Kurum, “Ekim ayı içerisinde
Pütürge merkezdeki konutların teslimini yapıyor olacağız” açıklamasını yaptı

Ç evre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, 24 Ocak'taki
Sivrici merkezli depremde ev-

leri zarar görenler için Malatya'nın
Pütürge ilçesinde yapılan konutların
ekim ayı içerisinde tesliminin yapıla-
cağını bildirdi.
Kentteki programları kapsamında ilk
olarak Doğanyol ilçesinde temaslarda
bulunan Kurum, daha sonra Pütürge
ilçesindeki depremzedeler için yapılan
konutların inşaat alanında inceleme
gerçekleştirdi. İnceleme sonrası gaze-
tecilere açıklama yapan Bakan
Kurum, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli
yaşanan depremden en çok etkilenen
bölgelerden birinin de Malatya oldu-
ğunu dile getirdi. Deprem nedeniyle
Malatya merkezle beraber bazı ilçe ve
köylerde de hasar oluştuğunu hatırla-
tan Kurum, depremin ilk anından iti-
baren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın talimatlarıyla tüm bakan-
lıklarla harekete geçtiklerini ifade etti.
Malatya'nın Türkiye ve bölge için de
çok önemli bir il olduğuna işaret eden
Kurum, şöyle konuştu:"Buradan yeti-
şen devlet adamları, ülkemize çok
ciddi hizmetler etmişlerdir. Bizim de
buraya bir vefa borcumuz var. Bu yüz-
den depremden hemen sonra bir yan-
dan hasar tespitleri yapıldı bir yandan
da yeni kalıcı konutların yapımına
başladık. Bu çerçevede 322 adet bina-
nın yıkımını gerçekleştirdik ve top-
lamda 6 bin bağımsız bölümü

Malatya'da, 18 bin 500'ü de Elazığ'da
olmak üzere 25 bin konutluk bir kent-
sel dönüşümü ve deprem dönüşüm
projesi başlattık."

Altyapı kökten çözülecek

Kurum, Pütürge'de yerel mimariye
uygun yapılan konutların yüzde 70
bitme aşamasına geldiğini aktararak
"İnşallah ekim ayı içerisinde Pütürge
merkezdeki konutların teslimlerini ya-
pıyor olacağız" dedi.
Bakan Kurum, köylerde hem kırsal
kalkınma kapsamında hem de vatan-
daşlara ev yapımı çerçevesinde tek
katlı evlerin yapımının da devam etti-
ğini anlattı. Bu kapsamda Malatya
merkezde ve köylerinde 1400 bağım-
sız bölümden oluşan projelerin oldu-
ğunu dile getiren Kurum,
konuşmasını şöyle sürdürdü:"687
tane de ahırımız söz konusu. Vatan-
daşların talebi doğrultusunda ahırları-
mızı da yapıyoruz. Köy
konutlarımızın yapım sürecini de baş-
latmış bulunuyoruz. Belediyelerimizin
ihtiyaçları doğrultusunda da 521 mil-
yon lira değerinde altyapı çalışması
yürütüyoruz Malatya'da. Belediyeleri-
mize yine altyapıların iyileştirilmesi
için 26 milyon lira hibe gerçekleştirdik.
Yine Malatya Büyükşehir Belediye-
mizle birlikte 341 milyon lira değe-
rinde İller Bankası Genel
Müdürlüğümüz altyapı projesi ger-
çekleştiriyor. Bu projelerin finansma-

nını temin ettik. Böylelikle hem Ma-
latya merkezin hem de ilçelerdeki alt-
yapı sorunlarını kökten çözmüş
olacağız."

Millet bahçeleri

Kentteki millet bahçeleri projelerine de
değinen Kurum, depremle ilgili de
"Hakikaten deprem bölgesinde, dep-
remle yaşamayı öğrenmek zorunda-
yız. Bin yıldır bu topraklarda deprem
meydana geliyor. Biz de depreme
hazır hale gelebilmek için gerekli
adımları atacağız. Vatandaşlarımızın
yaralarını sarmak suretiyle şehirleri-
mizi ihya etmiş olacağız" diye 
konuştu.

Yıl sonunda teslim edilecek

Bakan Kurum, Elazığ ve Malatya'daki
deprem konutlarının ne zaman teslim
edileceği yönündeki bir soruya da
şöyle yanıt verdi:"Elazığ'da bu yıl so-
nuna kadar 8 bin konutu tamamlıyo-
ruz. Malatya'da da 2 bine yakın konut
yıl sonu itibariyle teslim edilmiş ola-
cak. Kalan konutlarımızın 4 bini Ma-
latya'da, 10 bini de Elazığ'da. Bunlar
da önümüzdeki yılın 6. ayına kadar
bitecek. Yani toplamda 24 bin 500 ko-
nutun 10 binini yıl sonuna kadar tes-
lim ediyor olacağız. Etaplar halinde
de en geç mayıs-haziran ayına kadar
24 bin 500 konut, Elazığ ve Malat-
ya'da tamamlanıp vatandaşlarımıza
teslim edilmiş olacak."
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Karadeniz'de geçti-
ğimiz ayın ortalarında
bulunan 320 milyar

metreküplük doğal gaz rezervi
sonrası hem bakanlık yetkililerinin
hem de uzmanların bölgede bulu-
nan gaz rezervinin miktarına iliş-
kin yukarı yönlü revize
yapılabileceğine yönelik mesajları-
nın ardından yabancı kaynaklarda
sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Karadeniz'de bulunan doğal gaz
rezervinin 1 trilyon metreküp ol-
duğu ve bahsedilen oranda bir
keşif olması halinde Türkiye'nin 
10 yıl içinde net enerji ihracatçısı
bir ülkeye dönüşebileceği öne
sürüldü.
Heyecana yol açan iddia ile ilgili
yenisafak.com'a konuşan enerji
uzmanları ise bilginin teyide muh-
taç olduğu için yorum yapmanın
doğru olmayacağının altını çizer-
ken, Sakarya Havzası'nın yapısına
ve yetkililerin sondaj yapılan böl-
gede farklı katmanların olduğuna
ilişkin açıklamaları üzerinden
böyle bir rezervin olmasının müm-
kün olabileceğini de kaydediyor.
Şu anda bulunan ve resmi olarak
açıklanan 320 milyar metreküp-
lük bir doğal gaz rezervi ol-
duğunu ve bunun
dışında bir şey konuş-
manın spekülasyon
olacağını dile ge-
tiren Boğaziçi
Üniversitesi
Öğretim
Üyesi ve
Enerji Eko-
nomileri
Derneği Baş-

kanı Gürkan Kumbaroğlu, ''Ancak
bahsedilen yatakta bulunması
mümkün, böyle bir şey imkansız
değil. 320 milyarın yukarı yönlü
revize edileceği zaten açıklandı.
Saha bazında başka örneklerle kı-
yaslandığında bu da ortaya çıkı-
yor.'' dedi. Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı, tarihi keşfin ya-
pıldığı Sakarya gaz sahasında iki
ekspertiz kuyusu daha açmayı
planlıyor. Sismik araştırma sonuç-
larının son derece olumlu olduğu
ve benzer katmanların tespit edil-
diği Sakarya Havzası'nda 2100
metre derinlikten daha da derine
inilecek ve 4500 metreden fazla bir
derinlikte sondaj devam edecek.

Potansiyel oldukça yüksek

Karadeniz'deki tarihi keşif sonrası
önümüzdeki yıl Rusya’daki Gazp-
rom, Azerbaycan’ın Socar ve Ni-
jeryalı sıvılaştırılmış doğal gaz
üreticileriyle yıllık yaklaşık 16 mil-
yar metreküp tedarik için yapılan
uzun vadeli sözleşmelerini de etki-
leyecek. Türkiye'nin gaz aldığı ül-
kelerle

pazarlıklarında elinin çok güçlen-
diğini ifade eden Kumbaroğlu,
yeni yapılacak sözleşmelerde ciddi
indirimlerin de kapısının aralana-
cağını belirtiyor.
Öte yandan Karadeniz'deki 320
milyar metreküplük tarihi doğal
gaz keşfinin ardından Akdeniz için
de kritik bir adım atıldı. Türkiye,
Libya'da hem denizde hem de ka-
radaki yerlerde arama faaliyetleri
için Ulusal Mutabakat Hükümeti
ile görüşmeye başladı. Görüşmeler
kapsamında elektrik üretimi ve
boru hatları projeleri de gündeme
geldi. Libya ile Türkiye arasındaki
adımları da yorumlayan Kumba-
roğlu, söz konusu bölgede ciddi
bir potansiyelin söz konusu oldu-
ğunu çünkü bölgenin karadaki
Sirte Havzası'nın denizdeki de-
vamı olduğunu dile getirerek şöyle
konuştu; ''Sirte Havzası başlı ba-
şına Süper Havza olarak adlandı-
rılıyor. Orada Müthiş bir
potansiyel olduğu öngörülüyor.
Dünyadaki 25 süper havzadan biri
zaten. Petrol ve doğal gazda

Kuzey Afrika'nın en verimli
havzası olarak ta-

nımlanıyor.''

Sirte Havzası'nın karada başladığını ve denize uzandığını ancak deniz 
tarafından bu zamana kadar bilimsel araştırmaların dışında araştırma yapılmadı-
ğını da vurgulayan Kumbaroğlu, ''Bölgenin potansiyeli çok yüksek. Dolayısıyla

Türkiye'nin böyle bir bölgeye girmesi ve sonrasında bulgu yapması çok yüksek.
Onun dışında Doğu Akdeniz'de arama yaptığınız her yerde önemli bir potansiyel

var. Çünkü bölge enerji zengini. Bütün araştırmalar da bunu ortaya koyuyor'' dedi.

Enerji 
zengini bir bölge
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Salgın bisiklet
talebini artırdı

Korona salgını nedeniyle bireysel ulaşım araçla-
rına rağbet artarken bisiklete olan ilgi katlandı. 
avrupa’da yaygın olarak kullanılan bisiklet talebine

yetişemeyen üreticiler, ihtiyacını Türkiye’den karşıladı. 57 
milyon dolarlık ihracat yapan Türkiye’den 102 ülkeye satış 
yapıldı. En fazla talep gösteren ülke ise Finlandiya oldu. 
Türkiye’de faaliyet gösteren bisiklet, mopet (motorlu bisiklet)
ve motosiklet üreticileri yılın 8 ayında 57 milyon 665 bin do-
larlık ihracat gerçekleştirdi. otomotiv Endüstrisi İhracatçıları
Birliğin (oİB) verilerine göre, ocak-ağustos döneminde iki te-
kerlekli taşıt ihracatı, geçen yılın aynı aylarına kıyasla yüzde
38,72 artış gösterdi. Bu süreçte 102 ülkeye dış satım yapan
sektör temsilcileri, listenin ilk sırasındaki Finlandiya’ya ihra-
catını 8 milyon 270 bin dolardan 9 milyon 533 bin dolara çıka-
rarak yüzde 15,26 artış kaydetti.İkinci basamaktaki
Hollanda’ya geçen yılın ocak-ağustos döneminde 3 milyon
734 bin dolar olan dış satım, bu senenin aynı aylarında yüzde
145,18 yükselerek 9 milyon 156 bin dolara ulaştı. İhracatta
üçüncü sırada
yer alan al-
manya’ya dış
satımda ise
yüzde 33,86
gerileme gö-
rüldü. Bu ül-
keye yılın 8
ayında 7 mil-
yon 250 bin do-
larlık ürün
satıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Karadeniz'deki
320 milyar 

metreküplük
doğal gaz 
rezervinin 

1 trilyon 
metreküpün 

üzerine
çıkabileceği

iddia edilirken
enerji uzmanları

ise bu denli
büyük bir keşfin

mümkün
olabileceğini 

belirtiyor



PAZAR 13 EYLÜL 2020

12 Eylül darbesinin 40. yılında, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda Vesayetten Demokrasiye 
Milli İrade Sempozyumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Lideri 

Macron’a yüklendi. Erdoğan, “Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. 
Defalarca bunu zaten sana söyledim, ama dinlemiyorsun. ‘Bak senin tarih bilgin de 

yok’ dedim. Sen Fransa’nın tarihini de bilmiyorsun” ifadelerini kullandı

Konuışmasına “Vesayetten 
demokrasiye, milli irade 
sempozyumunun ülkem-

iz, milletimiz ve tüm insanlık için 
hayırlara vesile olmasını Allah’tan 
diliyorum” sözleriyle başlayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Bu sempozyu-
mun düzenlenmesinde emeği geçen 
başta Adalet Bakanlığımız olmak 
üzere özellikle teşekkür ediyorum. 
İnsanlık tarihinde pek çok yönetim 
biçimi vardır. Bu yönetim sistemleri 
içinde milli irade üstünlüğüne dayalı 
olanların ayrı bir yeri bulunuyor. 
Özellikle son bir asra damgasını 
vuran demokrasi zengin bir uygu-
lama alanına sahiptir. Türkiye’de 
bu sürece en erken katılan ülkeler 
arasındadır. Bu süreç oldukça zorlu 
ve sıkıntılı yürümüştür. Şöyle dönüp 
1950’den bugüne baktığımızda 
darbeler, cuntalar vesayet lekeleriyle 
dolu olduğunu görüyoruz.

Siyaset mühendislikleri, zor-
balıklar, sinsi tuzaklar ve daha 
nice oyunlar yaşadık. Bedelini 
demokraside ve ekonomide geri 
kalmışlık olarak, evlatlarımızın 
dar ağacından terör saldırılarında 
can vermeleri olarak ödediğimiz 
bu süreci asla unutmayacağız. Her 
şeyden önce şu gerçeği ülkemizdeki 
herkesin kabul etmesi gerek; Türki-
ye’de yapılmış ve teşebbüs edilmiş 
hiçbir darbe, vesayetin hiçbir oyunu 
meşru değildir, milli değildir, masum 
değildir, onurlu değildir” açıklam-
asında bulundu. 

Bilinçli bir senaryonun ürünü
“Her darbe bir önceki darbenin 

eksiklerini, yarım bıraktıklarını, 
başaramadıklarını tamamlamak 
amacıyla gerçekleşmiştir” diyen 
Erdoğan, “Türkiye’yi kendi başına 
bırakılamayacak kadar önemli bir yer 
olarak tarif edenler, ülkemizi mutlaka 
vasiler eliyle yönetmek için her yolu 
denemişlerdir.

Milletimiz 15 Temmuz’da gösterdiği 
cesaret ve kahramanlıkla, ortaya koy-
duğu dirayetli duruşla, geçmişteki kirli 
senaryolarla da hesaplaşmıştır. Yine 
o gece görülmüştür ki, millet kıyama 
kalktığı zaman darbecilerin silahı 
da topu da medyası da uluslararası 
destekleri de hiçbir işe yaramıyor.

Bugün 12 Eylül. Bu tarih hepi-
miz için takvim yapraklarındaki 365 
sayfadan biri olmanın çok ötesinde an-
lamlara sahiptir. Türkiye bundan tam 
40 yıl önce bir 12 Eylül sabahı gözler-

ini silahların gölgesi altında açmıştır. 
Tanıdık bir felaketin habercisi gibiy-
diler. Türkiye bir askeri darbeye daha 
maruz kalmıştı. Bizim çocukluğumuza 
denk gelen ama bizden önceki neslin 
tam hayatına yerleşen 1960 darbesi ve 
ardından gelen felaketler bugün hala 
yürekleri dağlıyor. Bu acı gelişmelerin 
hepsi de, darbeye zemin hazırlamak 
ve toplumsal meşruiyet oluşturmak 
için yazılmış bilinçli bir senaryonun 
ürünüdür” ifadelerini kullandı. 

FETÖ’nün önünü açtılar
15 Temmuz darbe kalkışmasına 

da değinen Erdoğan, “Darbe haberi, 
Washington’a ulaştığında birilerinin 
‘bizim çocuklar başardı’ demesi 12 
Eylül’ün gerisindeki karanlık yüzü 
ifade ediyor. Hiç şüphe yok ki 15 Tem-
muz gecesi yine “bizim çocuklar yine 
başardı” demek için bekliyordu. Tür-
kiye’yi 12 Eylül darbesine hazırlayan 
karanlık odak, hiç şüphesiz darbe 
sonrasının planlamasını da yapmıştır. 
Askeri rejimin sol grupları sert şekilde 
tasfiye etmesinin amacının PKK’nın 
gelişip büyümesindeki engelleri kaldır-
mak olduğu anlaşılıyor. Yine askeri 
rejimin bu ülkenin yerli girişimlerini 
kaybetmenin de FETÖ’nün önünü aç-
mak için olduğunu daha iyi görüyoruz.

Anadolu’nun küçük bir ilindeki 
Milli Türk Talebe Şubesi 12 eylül 
darbecileri tarafından kapatılıyor. 
Şube binası önce camları kırılarak, 

içindeki mobilyalar yakılarak tahrip 
ediliyor. Yılların birikimi olan fikir ki-
tapları ve dergiler de sobada yakılarak 
ortadan kaldırılıyor. Yerli ve milli zihin 
yapısına sahip nesillerin yetişmesine 
katkı sağlamış eserler imha ediliy-
or. Bu kitap ve dergileri yanmaktan 
kurtarmak isteyenler ise onlar da 
gözaltına alınıyor. Bu sıradan bir kitap 
düşmanlığı eylemi değildir. Amaç 
milletimizin değerlerini oluşturan ve 
nesilden nesile aktarılan hafızanın, 
maddi altyapısını tümüyle yok etme-
ktir. Ülkemizin fikir hayatı 12 Eylül 
darbesinden sonra hiçbir zaman eskisi 
kadar canlı olamadı. Bunun yerine 
gençlerimizin zihinleri, tercümeye day-
alı ideolojik akımlara maruz bırakıldı” 
diye konuştu. 

IMF diye bir kapımız yok
“Milletimizin adeta hayat damar-

ları olan dini hassasiyetleri, kültürel 
birikimleri FETÖ ve benzeri sapkın 
yapılar öne çıkarıldı. IMF’ye muhtaç 
ve mahkum hale getirildik. Bunu bizzat 
şahsım yaşadım” diyen Erdoğan, “İşte 
göreve geldiğimizde IMF’ye olan borç 
23,5 milyar dolardı ve hamd olsun 
2013’te IMF’ye olan bu borcu sıfır-
ladık. Artık bizim borcumuz filan kal-
madı. Ama ana muhalefet ‘bak ekono-
mik sıkıntılarınız var, durmayın IMF’ye 
müracaat edin, bu ülke ayakta kalsın’ 
Artık bizim IMF diye bir kapımız yok, 
biz bize yeteriz. Bu ülke kendine yeter. 

Son dönemde sıkça gündeme getirilen 
pek çok sancılı meselenin kökünde 
yine 12 EYlül’de tohumları atılan so-
syal çarpıklıklar vardır. Gençlerimizin 
tarihleriyle, kültürleriyle ilgilenmek-
tense sapkın hayat biçimlerine, ahlaksı-
zlığa, lümpenliğe teşvik edilmesi 12 Ey-
lül’ün ülkemize bıraktığı kötü mirastan 
birisidir. Darbe ve vesayet düzeni 
Türkiye’ye doğrudan müdahalenin ağır 
sonuçlarıyla karşılaşmak istemeyenler-
in hep vazgeçilmez araçları olmuştur. 
Üzerinde darbe gölgesi olmayan tek 
köklü değişim, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ne geçişimizdir. Bu 
ciddi manada bunları rahatsız etmiştir. 
Elbette bu safhaya kolay gelmedik. 
Son 18 yılda, milletimizin demokrasi ve 
kalkınma özlemini dindirecek pek çok 
reformu hayata geçirdik” ifadelerini 
kullandı. 

Türkiye ile uğraşma
Doğu Akdeniz konusuna da değinen 

Erdoğan, “Burada önemli bir konuya 
girmem lazım. Bakınız güneyde malum 
koalisyon güçleriyle mücadelemiz var. 
Ve hemen şöyle bakıyorsunuz ki bir 
terör devleti oluşturulmaya çalışılıyor. 
Nerede? Suriye’de. Öbür tarafta 
Libya’da karşımızda darbeci Hafter 
ve onun güçlerinin ne yazık ki Wag-
ner diye paralı Abu Dabi yönetiminin 
desteklediği silahlı güçleri var. Onların 
yanında Fransa sürekli gündemde. İsim 
olarak anmak istemiyorum ama mec-
burum anmaya çünkü o şahsımla çok 
uğraşıyor. Diyor ki, “Türk milleti ile 
değil ama bizim Erdoğan ile sıkıntımız 
var” Sayın Macron senin şahsımla 
daha çok sıkıntın olacak. Önce Türk 
milletiyle uğraşma, Türkiye ile uğraş-
ma. Afrika’nın tarihi adeta Fransa’nın 
tarihidir. Cezayir’de bir milyon insanı 
öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi 
veremezsiniz önce bunu öğren. Bunu 
ben bizzat kendisine söyledim. Bak 
dedim senin tarih bilgin yok, senin 
bunları öğrenmen lazım. Biz ise Afri-
ka’da bir insanın burnunu kanatmadık” 
tepkisini gösterdi.

SENIN TARIH 
BILGIN DE YOK!

KOMŞULUĞUN HAKKINI VER!
YUNANISTAN’A da çok 

net mesajlar veren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Şu 
anda adalarda vesaire 
Yunanistan’ın yaptıklarına 
bakın. Neye güvenerek 
yapıyor bunları? Zodyak-
larla dolaşıp duruyorlar. 
Yanlış iş yapıyorsunuz, bu 

yollara girmeyin. Yeri geld-
iği zaman komşu komşu 
diyorsun, o zaman komşu-
luğun hakkını ver. Hamd 
olsun biz kendi kararımızı 
kendimiz veriyoruz. Ger-
ektiğinde her mücadeleye 
girebilen bir Türkiye var 
artık” ifadelerini kullandı. 

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Zor ve 
metanetli olan 12 Eylül vesayetinin milli ve 
siyasi hafızadaki vahim sonuçları hâlâ mev-
cuttur. Belirsizliği kuşatan esrar perdesi kal-
dırıldıkça, aziz millet varlığı kutlu iradesine 
tartışma kabul etmez istikbaline sarıldıkça 
12 Eylül’ün karanlık yönleri bütünüyle orta-
ya dökülmüştür. Siyaset kurumunun görevi 
yaşanan acıklı dönemlerin bir fezlekesini 
düzenleyip geleceğin Türk nesillerinin 
ihtiyaçlarını tespit etmektir. Elbette her gün 
bir düşmanın boğaz tokluğuna casusluğunu 
yapanlar için bu düşüncelerimin geçerliliği 
olmayacaktır. Türkiye’ye her türlü müdaha-
le ve operasyona müsait hale getirenler, dış 
teşviklerle millete silah doğrultanlar tarihin 
akış istikametinin tersine kürek çekmiş-
lerdir. Hiçbir zulmün kalıcı olmayacağını 
haksızlıkların ilahiyane ayakta durama-
yacağını açıklıkla söylemek mümkündür. 
Yıllar sonra 12 Eylül darbecilerin mahke-
meye çıkartılarak yargılanması, hayatlarını 
kaybetlerine rağmen hak ettikleri cezaları 
almaları, vatana ve millete karşı işlenen 
suçların karşılıksız bırakılmayacağının 
delilidir” dedi. 

Demokrasiye kast edilmiştir
“12 Eylül zulümdür, rezalettir, cinayettir. 

12 Eylül cuntasına bedel ve beyin olanlar 

ise tek kelimeyle zalimdir” diyen Bahçeli, 
“Darbeler Türk demokrasi kültürünü ze-
delemiştir. Vesayeti özendirmiştir. Statü-
koyu beslemiştir. Her darbe, her muhtıra, 
her kalkışma, her ara rejim özlemi gayri 
ahlakidir, gayri millidir, gayri insanidir. 
Çok partili hayata geçtikten bir süre sonra 
Türkiye’nin önü silah zoruyla kesilmiştir. 
Demokrasiye kast edilmiştir. Her darbe 
haksızlıkların ve kanunsuzlukların sivrilme-
si demektir. Çıkar ilişkilerini kurumsallaş-
tırmış, uzun seneler mahkum olmanın top-
lumsal ekonomik travmalara kaldıraç işlevi 
görmüştür. 12 Eylül 1980 öncesi var olan 
olayların, asayişsizlik vakalarının, terör 
eylemlerinin etraflıca sorgulanması, daha 
müreffeh bir gelecek adına mecburiyettir. 
Türk gençlerinin hedef alınması analiz 
edilmelidir. Artık gerçeklerin üzerini örten 
sis bulutu dağılmıştır. 1980 öncesi bölge-
sel gelişmelerin sürat ve seyriyle bunun 
ülke içindeki yansımalarına bakıldığında 
Türkiye’nin darbe ortamına sürüklendiğini 
görmemiz kaçınılmazdır. Kutuplaşmış bir 
Türkiye’nin yay gibi gerilmesi ve müdahale 
şartlarının oluşması melanet bir projedir. 
12 Eylül darbecileri tarih huzurunda Türk 
milletinin değerlerine kıymış, vahşete mih-
mandarlık vesayete de mimarlık yapmışlar-
dır” ifadelerini kullandı.

12 EYLÜL ZULÜMDÜR!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 Eylül darbesinin 40. yılında, Demokrasi ve Özgür-
lükler Adası’nda Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu’nda konuştu. “Darbe 
Türkiye’nin on yıllarını çalmıştır” diyen Bahçeli, “12 Eylül zulümdür, rezalettir, cinayettir. 
12 Eylül cuntasına bedel ve beyin olanlar ise tek kelimeyle zalimdir” ifadelerini kullandı

Vesayet varsa
adalet yoktur

Adalet Bakanı Abdülhamit 
Gül, “Takvimler 15 Tem-
muz’u gösterdiğinde FETÖ’cü 
hainlerin darbe girişimine karşı 
bambaşka bir tarih yazıldı. Bir 
ülkede vesayet varsa orada 
adalet yoktur” dedi

Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası’nda Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katı-
lımıyla gerçekleşen ‘Vesayetten 
Demokrasiye Milli İrade Sem-
pozyumu’ düzenlendi. 12 Eylül 
askeri darbesinin 40. yılı nede-
niyle düzenlenen sempozyumda 
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 
de konuştu.

“Çok partili hayata geçildiği 
günden itibaren ülkemizde 
demokrasi; vesayet odaklarının 
daima korkulu rüyası olmuş-
tur” diyen Gül, “Bu milleti var 
eden, birlikte tutan değerlere 
husumet besleyenlerin en 
büyük kâbusu milli iradedir. Bu 
topraklar yıllarca milli iradeye 
saygı duyanlarla bu milleti hakir 
gören vatansızların mücadelesi-
ne şahit olmuştur diye konuştu.

MACRON’A 

SERT CEVAP



T ürkiye'nin en karanık günlerini
yaşadığı 12 Eylül 1980 darbesi-
nin üzerinden tam 40 yıl geçti.

"Kaybolan devlet otoritesini yeniden
tesis etmek..." gerekçesi ile yapılan ve
Cumhuriyet tarihinde silahlı kuvvetle-
rin yönetime üçüncü açık müdahalesi
olan 12 Eylül'ün ardından Türkiye si-
yasetinin yeniden tasarlandığı bir askeri
dönem başladı. TBMM lağvedildi,
Anayasa değiştirildi, siyasi partiler ka-
patıldı, parti liderleri önce gözetim al-
tında tutuldu, ardından yargılandı.
Gözaltı, tutuklama, idam ve işkence-
lerle geçen bu dönem yaklaşık dokuz
yıl sürdü. 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin emir-ko-
muta zinciri içinde gerçekleştirilen son
askeri darbesi olarak tarihe geçen 12
Eylül 1980 Darbesi’nin başladığı,
cuma günü saat 03.59’da TRT radyo-
sunun İstiklal Marşı ve sonrasında
anons yapılmadan, Harbiye Marşı’nın
çalınmasıyla anlaşıldı. Marşın biti-
minde Genelkurmay ve Milli Güvenlik
Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan
Evren imzasıyla yayımlanan Milli Gü-
venlik Konseyi’nin bir numaralı bildirisi
okunmaya başlandı. Bu bildiriyi 5 bil-
diri daha izledi. Resmi açıklama ve
darbenin gerekçesi ise dönemin Genel-
kurmay Başkanı Orgeneral Kenan
Evren tarafından duyuruldu. Evren,
darbenin gerekçesini, “… Kendi ken-
dini kontrol edemeyen demokrasiyi
sağlam temeller üzerine oturtmak, kay-
bolan devlet otoritesini yeniden tesis
etmek için yönetime el koymak zo-
runda kalmıştır” ifadeleriyle anlattı.
Darbenin Evren dışındaki uygulayıcı-
ları ise Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Nurettin Ersin, Hava
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvet-
leri Komutanı Oramiral Nejat
Tümer ve Jandarma Genel Ko-
mutanı Orgeneral Sedat Cela-
sun’dan oluşan komuta
kademesiydi.

DARBEYİ HAZIRLAYAN SÜREÇ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emir-
komuta zinciri içinde gerçekleştir-
diği darbenin en önemli gerekçesi
“güvenlik” oldu. TBMM’nin 22
Mart 1980’de ilk turunu yaptığı
Cumhurbaşkanlığı seçimini, 114
tur oylama yaptığı halde darbe
gününe kadar sonuçlandırama-
masının da etkili olduğu süreçte birçok
cinayet işlendi. Gazeteci Abdi İpekçi,
Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul,
DİSK ve Maden-İş Sendikası Genel
Başkanı Kemal Türkler, MHP Genel
Başkan Yardımcısı Gün Sazak, Eski
Başbakan Nihat Erim, Adalet Partisi
İstanbul Milletvekili İlhan Egemen Da-
rendelioğlu, CHP İstanbul Milletvekili
Abdurrahman Köksaloğlu, MHP Ga-
ziosmanpaşa İlçe Başkanı Ali Rıza Al-
tınok ile eşi ve kızının öldürülmesi gibi
çok sayıdaki siyasi cinayet, generallerin
gerekçeleri olarak tarihe geçti. 6 Ey-
lül’de Konya’da düzenlenen “Kudüs
Mitingi” de darbe yönetimi tarafından
“şeriatçı girişim” olarak gösterilmişti.

İLK DARBE PLANI ERTELENDİ

Askeri darbenin hazırlıkları, Haziran
1980’den itibaren Genelkurmay Karar-
gahı’nda yapılmaya başlandı. Kod adı
“Bayrak Harekatı” olan darbe, ilk ola-
rak bütün ordu komutanlarına gönde-
rilen emirle 11 Temmuz saat 04.00’te
hayata geçirilmek istendi ancak 2 Tem-

muz’da Süleyman Demirel’in başba-
kanlığındaki hükümetin güvenoyu al-
masıyla plan ertelendi. Aynı plan, yine
aynı isimle 12 Eylül sabaha karşı uygu-
lamaya konuldu, artık sokaklara palet
ve postal sesleri hakimdi. Gerçekleştiri-
len bu darbe, 27 Mayıs 1960 Darbesi
ve 12 Mart 1971 muhtırasının ardın-
dan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde si-
lahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü açık
müdahalesi olarak tarihteki yerini aldı.

DEMİREL HÜKÜMETİ DÜŞÜRÜLDÜ

12 Eylül Darbesi ile Süleyman Demi-
rel’in başbakanı olduğu hükümet gö-
revden alındı, TBMM feshedildi. 1970
sonrasında değiştirilen 1961 Anayasası
uygulamadan kaldırıldı ve Türkiye si-
yasetinin yeniden tasarlandığı askeri
dönem başladı.
Cuntacılar, 13 generali ülke genelinde
ilan ettikleri 13 sıkıyönetim bölgesine
komutan olarak atarken Türk Hava
Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve
Kızılay dışındaki derneklerin faaliyetleri
de durduruldu.
Siyasi partileri de lağveden askeri yöne-
tim, Süleyman Demirel ile Bülent Ec-
evit’i Hamzakoy’a, Necmettin Erbakan
ile Alparslan Türkeş’i ise Uzunada’ya
sürgüne gönderdi. Siyasi yasaklar
geldi.

EVREN CUMHURBAŞKANI OLDU

Darbeye liderlik eden 5 generalin oluş-
turduğu Milli Güvenlik Konseyi, bütün
yetkileri ele aldı. Eski Deniz Kuvvetleri
Komutanı Bülent Ulusu’ya kurdurulan
hükümet, 21 Eylül’de göreve başladı.
Darbenin ardından geçen 3 yıl içinde

önemli kanunların tamamına yakını
değiştirildi ve askeri yönetimin belirle-
diği Danışma Meclisi tarafından hazır-
lanan Anayasa, yapılan “güdümlü”
referandumla yüzde 92’lik “Evet” 
oyu aldı.
12 Eylül 1980-1983 yılları arasında
görev yapan Milli Güvenlik Konseyi
(MGK), Cumhurbaşkanlığı Konse-
yi’ne dönüştü. Konsey üyeleri, 6 yıl bo-
yunca görev yaptı.
Cumhurbaşkanı Kenan Evren,
MGK’nın hukuki varlığının sona er-
mesi nedeniyle yaptığı konuşmada,
“Huzur içerisinde görevi devrediyoruz,
demokratik düzene geçilmiştir. TSK
hiçbir dönem ülke yönetimini üstlen-
mek hevesinde olmamıştır” dedi.
Halk oylamasında, Kenan Evren cum-
hurbaşkanı seçilirken askeri yönetim
üyelerinin ömür boyu yargılanmasını
engelleyen geçici 15. madde, 2010’daki
Anayasa değişikliği referandumuna
kadar yürürlükte kaldı.

ERDAL EREN 17 YAŞINDA ASILDI

Yönetime el koyan cunta, acısı yıllarca
sürecek idamların kararını da verdi.
Darbeden sonra ilk idamlar, 9 Ekim
1980 tarihinde gerçekleşti.
İlk olarak sol görüşlü Necdet Adalı, ar-
dından ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu
idam edildi. Darbe öncesinde bir askeri
inzibat erini öldürdüğü gerekçesiyle
hüküm giyen 17 yaşındaki Erdal Eren,
19 Mart 1980’ta idama mahkum
edildi. Kenan Evren’in 17 yaşında as-
tırdığı Erdal Eren için söylediği “Asma-

yalım da besleyelim mi?” sözü ise yıl-
larca unutulmadı.
Eren’in idam kararı, Yargıtay tarafın-
dan iki kere iptal edilmesine rağmen,
Milli Güvenlik Konseyi tarafından
onaylanan kararla ve yaşı büyütülerek
13 Aralık 1980’de Ankara Merkez
Ulucanlar Cezaevi’nde infaz edildi.

YILLARCA SÜRECEK BİR TRAVMA…

Darbeden sonraki süreçte askeri yö-
netim, milyonlarca kişinin hayatını et-
kileyen kararların altına imza attı ve
yıllar sürecek travmalara neden oldu.
Darbe sürecinde 650 bin kişi gözal-
tına alındı, açılan 210 bin davada 230
bin kişi yargılandı, 7 binden fazla kişi
için de idam cezası istendi.
Bunlardan 517 kişiye idam kararı ve-
rilirken kararların 50’si uygulandı. 14
bin kişi vatandaşlıktan çıkarılırken
yaklaşık 100 bin kişi, örgüt üyesi olma
suçundan yargılandı, 30 bin kişi ise
“sakıncalı” olduğu iddiasıyla işten çı-
karıldı.
İşkence ve faili meçhullerin çokça ya-
şandığı dönemde bine yakın film yine
sakıncalı bulunduğu için yasaklandı,
4 bine yakın öğretmen, çok sayıda
üniversite görevlisinin işine son ve-
rildi. Yüzlerce gazeteci için de binlerce
yıla varan hapis cezaları istendi.

2010’DA YARGILAMA YOLU AÇILDI

12 Eylül 1980 askeri darbesinden
sonra yürürlüğe giren, “Milli Güven-
lik Konseyi üyelerinin yargılanamaya-
cağı”na dair Anayasa’nın geçici 15.
maddesi, 12 Eylül 2010’daki referan-
dumun ardından kaldırıldı.

Referandumdan sonra yapılan
anayasa değişikliğiyle 15.
madde yürürlükten kaldırıldı.
Türkiye genelinde birçok kişi ve
örgüt, darbenin sorumluları ile
bu kişilerin emir ve talimatlarını
uygulayanlar hakkında soruş-
turma başlatılması için suç du-
yurusunda bulundu.
Ankara 12. Ağır Ceza Mahke-
mesinin, Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığının soruşturma kap-
samında, Evren ile Şahinkaya
hakkında hazırladığı iddiana-
meyi, 10 Ocak 2012’de kabul et-
mesiyle Türkiye tarihinde ilk kez
bir darbenin sorumluları yargı
önüne çıktı. İddianamede iki ko-
mutan, ”Türkiye Cumhuriyeti

Anayasası’nın tamamını veya bir
kısmını değiştirmeye veya ortadan
kaldırmaya ve anayasa ile teşekkül
etmiş olan Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ni ortadan kaldırmaya veya
görevini yapmasına engel olmaya
cebren teşebbüs etmek” ile suçlandı.

EVREN VE ŞAHİNKAYA YARGILANDI

İlk duruşması, Ankara 12. Ağır Ceza
Mahkemesinde, 4 Nisan 2012’de gö-
rülmeye başlanan davaların duruş-
malarına, Evren ve Şahinkaya, sağlık
durumlarını gerekçe göstererek katıl-
madı. Davanın bundan sonraki du-
ruşmalarında her iki isim de
savunmalarını, tedavi gördükleri has-
tanelerden sesli ve görüntülü iletişim
sistemi üzerinden yaptı.
Evren ve Şahinkaya, savunmalarında,
suçlamaları kabul etmeyerek, kurucu
iktidar olduklarını, mevcut mahkeme-
lerin kendilerini yargılayamayacağını
savundu.

İKİ KOMUTAN AYM’YE BAŞVURDU

Evren ve Şahinkaya 13 Şubat 2013’te,
dava nedeniyle haklarının ihlal edildiği
gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine
(AYM) bireysel başvuruda da bu-
lundu. İki eski komutan, davanın gö-
rüldüğü Ankara 12. Ağır Ceza
Mahkemesine, ”12 Eylül iddianamesi-
nin ve kamu davasının hukuken yok
hükmünde olduğunun tespiti” için di-
lekçe verildiğini ancak mahkemece bu
istemin reddedildiğini gerekçe gösterdi.
AYM, 26 Haziran 2014’te Evren ve Şa-
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24 AY SÜRE İLE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI İŞİ

İSTANBUL HALK EKMEK GIDA VE SANAYİ A.Ş.

24 Ay Süre İle Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/457741
1-İdarenin
a) Adresi : Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170/A CEBECİ 

SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0212 476 00 90 - 0212 476 00 99
c) Elektronik Posta Adresi : ihe@ihe.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 26 Adet Şoförsüz Araç Kiralama Hizmeti alımıAyrıntılı bilgiye 

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

b) Yapılacağı yer : İHE Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonu - Esentepe Mah. 
Mimar Sinan Bulvarı No:170/A Cebeci - SULTANGAZİ / İSTANBUL

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.02.2021, işin bitiş tarihi 31.01.2023
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170/A 

Sultangazi İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 06.10.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki 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 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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka
referans mektubu,Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu
sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilan-
çonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek
üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak dü-
zenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç
kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde,
son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç
defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait
gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır.
Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da
vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %12'sin-
den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan is-
tekli yeterli kabul edilir.Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına
bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge-
ler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her türlü binek araç kiralama hizmeti işleri.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İHE Satınalma ve İhale Şefliği - Esentepe Mah. Mimar Sinan Bul-
varı No:170/A Sultangazi İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir
iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üze-
rinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1220358)

DEMOKRASİ TARİHİNİN
YÜZ KARASI: 12 EYLÜL

hinkaya’nın başvurusunu, olağan kanun
yolları tüketilmediğinden kabul edilemez
buldu. Dava devam ederken Terörle Mü-
cadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Ka-
nunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’la birlikte An-
kara 12. Ağır Ceza Mahkemesi kapatılınca
dava, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesine
devredildi.

RÜTBELERİ SÖKÜLDÜ

Cumhuriyet Savcısı Erdinç Hakan Özda-
bakoğlu, 12 Eylül Davası’nda verdiği esas
hakkındaki görüşte, sanıklar Evren ve Şa-
hinkaya’nın, 765 sayılı TCK’nın “Devlet
kuvvetleri aleyhine cürümler” başlıklı 146.

maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet
hapisle cezalandırılmalarını istedi.
Mahkeme Başkanı Oktay Saday’ın açıkla-
dığı hükme göre Evren ve Şahinkaya, “21
Aralık 1979’da dönemin Başbakanı’na
verdikleri muhtırayla Anayasa’yı ve
TBMM’yi ortadan kaldırmaya ve görevini
yapmasını engellemeye teşebbüs suçun-
dan, 12 Eylül 1980’de de cebren Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası’nı tağyir, tebdil
veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül eden
TBMM’yi ıskat ve cebren men suçundan”
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına
çarptırıldı. Takdiri indirimle bu cezalar,
“müebbet hapis cezası”na çevrildi. Evren
ve Şahinkaya hakkında, ACK’nın  “askeri

rütbelerin sökülmesi”ne ilişkin 30. madde-
sinin de uygulanmasına karar verildi. Ka-
rarın ardından Evren ve Şahinkaya’nın
avukatı, 24 Haziran 2014’de kararın bo-
zulması istemiyle temyiz dilekçesini An-
kara 10. Ağır Ceza Mahkemesine verdi.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, temyiz incele-
mesi sürerken Evren, 10 Mayıs 2015’te te-
davi gördüğü Gülhane Askeri Tıp
Akademisinde 98 yaşında, dönemin Hava
Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral
Şahinkaya da 9 Temmuz 2015’te 90 ya-
şında hayatını kaybetti. Yargıtay 16. Ceza
Dairesi, temyiz incelemesinde, sanıkların
ölümleri nedeniyle davanın düşürülmesine
karar verdi. HABER MERKEZİ 



milliEğitim Bakanı Ziya
Selçuk, İstanbul Sultanah-
met Mesleki ve Teknik

Anadolu Lisesi'nde gönüllü öğret-
men ve öğrencilerle buluştu. İş önlü-
ğünü giyip eldivenlerini takarak
maske üretim atölyesine giren Bakan
Selçuk, meslek liseleri tarafından
üretilen maske makinesini dikim aşa-
masından ambalajlama aşamasına
kadar tüm detaylarıyla deneyimleye-
rek üretim çalışmaları hakkında soh-
bet ederek bilgi aldı. Bakan Selçuk, lisenin
salonundaki İstanbul'daki meslek liseleri tara-
fından geliştirilen solunum cihazları, dezenfek-
tan robotları, tıbbi destek, medikal ve hijyen
ürünlerinden oluşan stantları tek tek inceleye-
rek ürünlerin ar-ge ve üretim aşamasında ter
döken öğretmen, usta öğreticilerden bilgi aldı.

Üretim devam ediyor

Bakan Selçuk, "Bugün burada büyük bir mut-
luluk içerisinde arkadaşlarımızla üretimi pay-
laştık. Yani ben bile üretime katkıda bulunmaya
çalıştım. Eldivenlerimi taktım, önlüğümü giy-
dim ve maske üretiminde bir katkı sağlamaya
çalıştım. Biliyorsunuz salgın sürecinin başın-
dan beri meslek liselerimiz, bilim sanat merkez-
lerimiz ile halk eğitimi merkezlerimiz
toplumumuzun ihtiyacı olan maske, dezenfek-
tan ve diğer alanlarda çok yüksek kalitede üre-
timler yaptı. Özellikle koruyucu maske üretimi
48 ilde 139 okulumuzda gelen talepler doğrul-
tusunda üretim devam ediyor. Bugüne kadar
50 milyon maske, 1 milyon yüz koruyucu siper-
lik, 1 milyon tek kullanımlık önlük/tulum, 6
milyon litre yüzey dezenfektanı, 600 bin litre el

dezenfektanı ve 25 bin litre kolonya üretildi"
dedi. 

Öğrencilere teşekkür

"Yüz yüze eğitime hazırlandığımız şu günlerde
meslek liselerimiz, okullarımızın koruyucu hij-
yen ürünleri ve dezenfektan ihtiyaçlarını kendi
üretim potansiyeliyle karşılayabilecek imkâna
fazlasıyla sahip, gurur duydum" diyen Selçuk,
"Bu süreçte emeği geçen bütün yönetici arka-
daşlarıma öğretmenlerime, öğrencilerime hep-
sine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü çok
büyük bir seferberlikle toplumumuza destek
olduk. Zor zamanlarda milletimizin yanında
olduk. Dolayısıyla buradaki ortamı görmek
beni gerçekten çok mutlu etti. Artık öyle bir
noktaya geldik ki bu üretimleri katlayarak götü-
rebilmek kapasitemiz de var" ifadelerini kul-
landı.  DHA
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O kullar açılacak mı?
Açılacak...
Kim söyledi?

Bakan söyledi... Hangi Bakan? Milli Eğitim
Bakanı...

Açılmayacak...
Kim söyledi?
Kim söyleyecek, Bakan söyledi. Hangi

Bakan tabi ki, Milli Eğitim Bakanı.
***

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 12 Ağus-
tos tarihinde yaptığı açıklamada, 31 Ağus-
tos’ta uzaktan eğitimin başlayacağını ve 1
Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen
sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz
yüze eğitime başlanacağını duyurmuştu.

Bilim Kurulu ne demişti? Yüz yüze eğitim
bir ay ertelenmeli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu
toplantısının hemen ardından yaptığı açıkla-
mada ne demişti?

"Eğitim öğretime, yüz yüze ve uzaktan eği-
timi birlikte gerçekleştireceğimiz sistemle
devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre okul
öncesi ve ilkokul 1. sınıftan başlayarak okulla-
rımızı eğitim öğretime açıyoruz."

Daha önce yine Milli Eğitim Bakanı ne
demişti?

"Bu sadece eğitsel bir problem değil, sosyo-
lojik bir problem aynı zamanda. Bu yüzden de
biz velileri zorlayarak 'Herkesin bir mecburiyeti
olacaktır' cümlesini kurmayız. Bunun hukuksal
alt yapısını oluşturuyoruz. Bu sıradan bir
durum değil, genel bir afet durumu. Salgın dö-
neminde velilerimizin, diyelim ki ailesinde kro-
nik rahatsızlığı olan birisi veya başka bir sorun
var. Velinin inisiyatifinin dikkate alınması söz
konusu."

Siz ne anladınız söylenenlerden... Anlayan
varsa parmak kaldırsın...

***
Açıyoruz, açacağız... derken...  Sonunda

gele gele ailelerin tercihlerine göre anaokulla-
rını ve ilkokul birinci sınıfa gidenlerle okul yüz
yüze eğitime başlayacak söylemine geldi. Daha
önce de 8. ve 12. sınıfları açacaktık.

Ne dediği belli olmayan, ne yapılacağı ise
muamma olan bir durumla karşı karşıyayız.
Okulları açacağız, hayır hayır, aileler tercih
ederse açacağız.

***
Çalışan anne ve babalar... Anaokulu ve kreş-

lere gönderilemeyen çocuklar...
Aileler perişan.
Bir de uzaktan eğitimle daha da perişan...
Devlet ise iki arada bir derede...
Açsa bir dert... Açmasa iki dert...
Kararlılık mı? Yok... Okullar açılacak mı?

Vallahi bilmiyoruz. Veliler isterlerse açacağız.
Anketle mi velilerin tercihlerini belirleyeceksi-
niz. Referandum mu yapacaksınız?

Kocaman bir belirsizlik.
Yapılması gereken çok açık.
Ocak ayına kadar okulların açılışını 

ertelemek.
Ocak ayından sonra tekrar değerlendirmek.

Özel okul ödemelerini ocak ayına
kadar ertelemek.

Gençler ve çocuklar arasında 
vaka sayısı 56 bin

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı Covid-19
raporunda, 30 Ağustos tarihine kadar ölen 6
bin 326 insan içerisinde ölenlerin yüzde
62'sinin erkek, yüzde 38'inin kadın olduğu 
açıklandı.

Yine aynı raporda, 269 bin 500 vakanın;
yüzde 6,9'u (18 bin 563) 15 yaş ve altı çocuk,
yüzde 13,9’u (37 bin 456) 15-24 yaş arasında,
yüzde 49,9’u (133 bin 78) 25-49 yaş gru-
bunda, yüzde 18,7’si (50 bin 303) ise 50-64
yaş arasında, yüzde 8,7’si (23 bin 358) 65-79
yaş grubunda, yüzde 2,5’i (6791) ise 80 yaş ve
üzerinde gerçekleşti. Ölenlerin de yüzde 75'inin
65 yaş üstü olduğu ortaya çıktı.

Ve 24 yaşın altında 22 genç ve çocuğun
vefat ettiği raporda belirtilmiş. 22 kişinin; 2
yaşın altında 6, (4'ü erkek, 2'si kız) 2-4 yaşın
altında 1 erkek çocuğu, 5-14 yaş aralığında 5,
(2'si erkek, 3'ü kız) 15-24 yaş aralığı 10 (2'si
erkek, 8'i kız) çocuğumuz ölmüş.

****
Ne diyorlardı?
Covid-19 Türk genine bulaşmıyor.
Gençlere bulaşmıyor.
Salgın gençleri ve çocukları öldürmüyor.
Salgın, 18 bin 563 15 yaş altı çocuğumuza

bulaşmış.
Salgın, 37 bin 456 15-24 yaş aralığında ki

gençlerimize bulaşmış.
Ve kreş yaşında 7 çocuğumuzu, ilköğretim

yaşında 5 çocuğumuzu, lise ve üniversite düze-
yinde de 10 çocuğumuzu kaybetmişiz.

***
Tabi bu rakamlara ne kadar güveniyorsanız.

Ben mi? Güvenmiyorum. Dünyada 19 Hazi-
ran'dan sonra salgın 8 milyondan iki misli arta-
rak 1 Eylül tarihinde 25 milyona çıkarken,
Türkiye'de yüzde 47 artış göstermesine nasıl
inanacaksınız. Dünyada ölümler yüzde yüz ar-
tarken, Türkiye'de yüzde 30 artmasına ne diye-
ceksiniz?

Covid-19 bir terör saldırısıdır!

Okulları açar mısınız, aç(a)maz mısınız 
bilemem...

Tavsiye niteliğinde olan ve yaptırım gücü ol-
mayan Bilim Kurulu’nu dinler ya da dinlemez
misiniz onu da bilemem...

Bildiğim tek şey şu; okulları hangi yöntemle
olursa olsun yüz yüze eğitime açarsanız Covid-
19 patlar.

Bu çocuklar arasında ölüm oranları az ama
çocuklar evlerine salgını taşıyacakları için 50
yaş üstü ölüm oranları patlar.

Bizden söylemesi.
Yine bildiğinizi yapın...
Açarsanız açarsınız.
Ama üç öğrenci babası olarak söyleyeyim.
Uzaktan eğitim ile de anne-babalara ve ço-

cuklara eziyet etmeyin.
Ölümlerle, çocukları ve anneleri birbirlerin-

den ayırmayın...
Okullara ocak ayına kadar ara verin.

Son söz: Covid-19 sağlımıza bir terör 
saldırısıdır. Salgın terör kapsamında değerlen-
dirilmelidir. Okullar açılarak, çocuklar açık
açık terör saldırısına açık hedef haline 
getirilmemelidir.

Bu yazı https://turkish.aawsat.com sitesin-
den alınmıştır.

"Okulları bir açacağız bir açmayacağız. Bilim kurulunun 
tavsiyesine uyacağız, yok veliler isterlerse çocuklarını gönderirler,
baskı yapamayız..." filan diyerek topu taca atıp durmayın. Özel

okullar devlet okullarından daha hazır, yüz yüze eğitim için. 
Ancak çocukların birbirleri ile iletişimini hiçbir şekilde 

engelleyemezsiniz. Devlet okullarında seyrekleştirilmiş eğitim de
dahil hangi yöntemi uygularsanız uygulayın salgının bulaşmasını

hiç engelleyemezsiniz. Kapıda ateş bile ölçemezsiniz. Bırakın
hamaset yapmayı. Okulları ocak ayına kadar kapatın. Hiçbirşey

kaybetmezsiniz. 30 Ağustos tarihine kadar 0-24 yaş arasında 56 bin
19 çocuğumuza salgın bulaşmış. Çocuklarımız ve gençlerimiz

ölmüş. Okulları açarak salgını daha da vahim bir duruma 
getirmeyin, salgını büyütmeyin.

ZAYİ İLANI 
Ali Kul Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğrenim

Belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. 
Ahmet Öztürk

Ali TARAKCI
SESLİ DÜŞÜNCELER

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 

G öreve geldiği günden itibaren kent-
sel yenilenme konusunu odak nok-
tası ve önceliği olarak belirleyen

Başkan Hançerli’nin talimatıyla Avcılar’da
riskli binaların dönüşümüne hız verildi. 
1999 Marmara Depremi’nden zarar gören
yerleşim birimleri arasında bulunan Avcı-
lar’da, riskli binalarda deprem korkusuyla
yaşayan yüz binlerce insanın hayatını etkile-
yecek kentsel yenileme çalışmaları ile bu-
güne kadar bin bina yenilenme sürecine
girerken 825 bina da yıkımı gerçekleşti.

Deprem sayacı devrede

Kentsel planlanmanın sağlıklı oluşabilmesi
için belediye bünyesinde oluşturulan Kent-
sel Dönüşüm Müdürlüğünün çalışmaları

kapsamında kentteki riskli binalar tek tek
tespit edildi. Tespit edilen bu binaların yeni-
lenme süreçleri, belediyenin geliştirdiği
‘Deprem Sayacı’ adı verilen bir mobil uygu-
lama ile an ve an takip edilebiliyor. 

4 yılda 40 bin daire

Hançerli’nin talimatıyla kentsel dönüşümün
daha kapsamlı ve doğru ele alınması ama-
cıyla Avcılar Belediyesi’nin iştirak şirketi
olan AVBEL kuruldu. Kentsel dönüşüm sü-
recinde Avcılarlı vatandaşlara rehber olacak
AVBEL; vatandaşların hukuki, finansal, tek-
nik tüm sorularını yanıtlayarak en uygun
şartlarda en hızlı ve en güvenli şartlarda
gerçekleşmesini amaçlıyor. Hedef ise 4 yılda
40 bin daire ve dükkanı yenilemek.

Çok yol kat ettik

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar
Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli,
"Kentsel yenilenmede misyonumuz Avcılar’ı
uzun vadeli sürdürülebilir bir şehre dönüş-
türmek. Hemşerilerimizin mülkiyet hakla-
rını koruyan, yerinde dönüşüm için kolları
sıvadık. 15 ayda çok yol kat ettik. Bugün bi-
ninci binanın kentsel dönüşüme girdiğini
görüyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur ve
mutluluk. Amacımız kentimizdeki tüm
hemşehrilerimizin güven içinde huzurla ev-
lerinde oturabilmelerini sağlamak. Bu ne-
denle son bina güvenli hale gelene kadar
hayat kurtarmaya devam edeceğiz" ifadele-
rini kullandı.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin “hayat kurtarma hareketi” adını verdiği çalışmalar
kapsamında bininci riskli bina yıkıldı. Son verilere göre 12 bin insanın hayatı artık güvende. Belediye
Başkanı Turan Hançerli, "Son bina güvenli hale gelene kadar hayat kurtarmaya devam edeceğiz" dedi

BIN RISKLI BINA
DONUSUME GIRDI

Okulları ocak ayına
kadar kapatın!

99 radyonun testi yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son rö-
tuşları yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde, 1 Ey-
lül'de yapılan ilk testlerin ardından ikinci testlerin de 7

Eylül'ü 8 Eylül'e bağlayan gece yapılarak, tamamlandığını
söyledi. Bakan Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca TV-Radyo
Kulesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, kulenin büyük öneme
sahip bir proje olduğunun altını çizerek, yatırım ile önce-
likle radyo vericileri olmak üzere, zaman içinde televiz-
yon vericilerinin de tek bir kule üzerinde toplanacağını
vurguladı. Karaismailoğlu, projenin radyo televizyon
yayıncılığı için gerekli olan antenlerin İstanbul'un silue-
tini kirletmesinin önüne geçmesi bakımından önemli
olduğunu belirterek, "Ülkemizde öteden beri sürege-
len yayıncılık alanında her televizyon veya radyo ku-
ruluşu kendine ait ayrı bir verici kulesi kurmuş ve
Çamlıca Tepesi metal bir ormana dönmüş durumda.
Bu vericiler son derece çirkin bir görüntü oluşturu-
yor. Yeni kule ile görüntü kirliliğinin önüne geçerek,
sistemi tek bir merkezde topluyoruz" dedi.

Testlerde başarı sağlandı

Bakan Karaismailoğlu, Büyük Çamlıca'da 25, Küçük
Çamlıca'da ise 3 adet olmak üzere toplam 28 adet
anten bulunduğunu söyledi. Antenlerin hizmet verdiği
radyoların yayınlarının gruplar halinde Küçük Çam-
lıca Kulesi'ne taşındığını anlatan Karaismailoğlu,
"Tüm radyo yayınlarını Çamlıca Kulesi'ne taşı-
yarak yayınları Kule'den vermeye başla-
dık. 99 radyonun aynı anda gerçek
yayın testleri yapıldı. 3,5 kilo-
vatlık güçten maksimum
güç 5 kilovata kadar
olan ikinci test-
lerimizi de ba-
şarı ile
tamamladık. Şu
anda da yayın-
larımız başa-
rıyla hiçbir
sıkıntı yaşan-
madan devam
ediyor. Süreci
radyocular ile
birlikte yürütü-
yoruz. Ayrıca

TV yayını da yapıldı. Tüm testler çok başarılı bir şekilde sonuçlandı"
dedi.

Artık anten görmeyeceğiz

Kule'nin yapımında çevre düzenlemesi ile son rötuşların kaldığını be-
lirten Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hafta-
dan itibaren de Çamlıca'yı kaplayan antenleri kaldırmaya
başlayacağız. Hedefimiz, en kısa sürede Çamlıca'daki tüm an-
tenleri de temizlemek. 2021 yılından itibaren artık Çamlıca'da
anten görmeyeceğiz. Ayrıca bu yılın sonuna kadar yedek kuleyi
de yaparak hizmete alacağız. Böylece yayınların hiçbir şekilde
kesilmemesini de garanti altına almış olacağız." Bakan Karais-
mailoğlu, Küçük Çamlıca Kulesi'nin 369 metre yapısal yük-
sekliği ile fonksiyon açısından yeni bir TV ve radyo kulesi
olmaktan öte İstanbul için de simge bir yapı niteliği taşıyacağı
değerlendirmesinde bulundu.

Cazibe merkezi haline gelecek

Karaismailoğlu, 10 bin metrekarelik alana inşa edilen ve
deniz seviyesinden 578 metre yüksekte olan kulenin, İstan-
bul'un yeni turistik merkezlerinden biri haline geleceğinin de
altını çizdi. Kulede kullanılacak panoramik asansörlerin, 180
metre boyunca bir yanda tarihi yarımadaya, diğer yanda Ka-
radeniz kıyılarına bakacak şekilde yerleştirildiğini anlatan

Bakan Karaismailoğlu, "Seyir katlarını ve restoranları da
hizmete girdiğinde İstanbullu vatandaşlarımızın yanı

sıra turistler için de bir cazibe merkezi haline
gelecek" dedi. Karaismailoğlu, Türkiye ve

İstanbul'a yatırımlar yaparken sa-
dece insanı düşündüklerini,

bunun için de şevkle ça-
lıştıklarını ifade ederek,
dünyanın en büyük
projelerini İstanbul için
yaptıklarını, yeni proje-
lerini de bir bir hizmete
açtıklarını söyledi.
Bakan Karaismailoğlu,
"Bugüne kadar asla ça-
lışmaktan yorulmadık.
Vatandaşlarımız için,
aydınlık yarınlarımız
için de çalışmaya
devam edeceğiz" ifade-
lerini kullandı. DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca Kulesi'nde yapılan ikinci yayın
testlerinin tam başarıyla tamamlandığını belirterek, “99 radyonun aynı anda gerçek yayın 
testleri yapıldı ve tüm radyoların testleri başarı ile gerçekleştirildi” bilgisini verdi

Bakan Selçuk
maske üretti

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, "Kent-
sel yenilenmede misyonumuz Avcılar’ı uzun vadeli
sürdürülebilir bir şehre dönüştürmek. Hemşerileri-
mizin mülkiyet haklarını koruyan, yerinde dönüşüm
için kolları sıvadık. 15 ayda çok yol kat ettik” dedi. 
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ABD Başkanı Donald 
Trump, Birleşik Arap Emir-
likleri’nin (BAE) ardından bir 
diğer Körfez ülkesi Bahreyn’in 
de İsrail ile ilişkileri normal-
leştirme konusunda anlaşmaya 
vardığını duyurdu. Filistin 
yönetimi, İsrail ile varılan 
anlaşmaya tepki olarak Ma-
nama’daki büyükelçisini geri 
çağırdı.

Trump, resmi Twitter he-
sabından yaptığı açıklamada, 
“Bugün önemli bir tarihi atı-
lım daha. İki büyük dostumuz 
İsrail ve Bahreyn, bir barış 
anlaşması konusunda anlaştı.” 
ifadesini kullandı.Bayreyn’in 
son 1 ayda İsrail ile barış anlaş-
ması yapan ikinci Arap ülkesi 
olduğunun altını çizen Trump, 
ABD, Bahreyn ve İsrail’in 
anlaşmaya ilişkin yaptığı ortak 
açıklamayı da paylaştı.Bahreyn 
Kralı Hamad bin İsa Al Halife, 
İsrail Başbakanı Binyamin 
Netanyahu ve Trump’ın  bir 
görüşme yaptıklarının bildi-
rildiği açıklamada, bu görüş-
mede, İsrail ve Bahreyn’in 
“tam diplomatik ilişki kurma” 
konusunda mutabık kaldıkları 
belirtildi.Açıklamada, “Bu iki 
dinamik toplum ve gelişmiş 
ekonomi arasında doğrudan 
diyaloğun ve bağların kurul-
ması, Orta Doğu’daki olumlu 
dönüşümü devam ettirecek ve 
bölgede istikrar, güvenlik ve 
refahı artıracaktır.” ifadesine 
yer verildi.Trump’ın Bahreyn 
Kralı Bin İsa’ya 25 Haziran 
2019’da ABD’nin desteğiyle 
Bahreyn’in başkenti Mana-
ma’da düzenlenen “Refah için 
Barış” adlı ekonomi çalıştayına 
ev sahipliği yaptığı için mem-
nuniyetini dile getirdiğinin ak-
tarıldığı açıklamada, tarafların 
İsrail-Filistin çatışmasına “net, 
kapsamlı ve kalıcı” bir çözüm 
bulunması için çalışacakları 
vurgulandı.

Davete katılacak
Açıklamada, İsrail’in, Mes-

cid-i Aksa’nın Müslümanların 
ziyareti ve ibadetine açık ka-
lacağı, Kudüs’teki diğer kutsal 
mekanların da aynı şekilde 
tüm inançlardan kişilerin ziya-
retine açık kalacağı konusunda 
taahhüdünü yinelediği belir-
tildi.Ayrıca, Bahreyn Kralı Bin 
İsa’nın, İsrail ve BAE arasında 
varılan anlaşmanın, 15 Eylül’de 
Beyaz Saray’da yapılacak resmi 
imza törenine Trump’ın daveti 
üzerine katılacağı bildirildi.
Trump, 13 Ağustos’ta İsra-
il ile BAE’nin “ilişkilerini 
tamamen normalleştirmek” 
için anlaşmaya vardıklarını 
duyurmuştu.BAE, 1979’da 
Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün 
ardından İsrail ile normalleş-
me anlaşmasına varan üçüncü 
Arap ülkesi oldu. İsrail ile 
BAE arasındaki anlaşmanın 
imza töreni, 15 Eylül’de Beyaz 
Saray’da yapılacak.

Büyükelçi geri çağrıldı
Filistin yönetimi, Bah-

reyn’in İsrail ile ilişkilerin 
normalleştirilmesi anlaşma-
sına varmasına tepki için Ma-
nama’daki büyükelçisini geri 
çağırdığını duyurdu. Filistin 
Dışişleri Bakanlığından yapı-
lan yazılı açıklamada, Dışişleri 
Bakanı Riyad el-Maliki’nin 
Bahreyn’in İsrail ile ilişkileri 
normalleştirme anlaşması-
na varmasına karşı atılacak 
adımları görüşmek amacıyla 
Filistin’in Manama Büyükel-
çisini geri çağırdığı belirtildi. 
ABD Başkanı Donald Trump, 
Birleşik Arap Emirlikleri’nin 
(BAE) ardından bir diğer Kör-
fez ülkesi Bahreyn’in de İsrail 
ile ilişkileri normalleştirme ko-
nusunda anlaşmaya vardığını 
duyurmuştu.Filistin Kurtuluş 
Örgütü, Bahreyn ile İsrail 
arasında varılan anlaşmayı 
“Filistin davasına indirilmiş 
bir başka hain bıçak darbesi” 
şeklinde nitelendirmişti.

ABD onaylı
2. anlaşma

ABD’nin Minneapolis kentinde siyah Ameri-
kalı George Floyd’un 25 Mayıs’ta polis tarafından 
gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından 
mahkeme, olaya karışan dört polisin yargılamasının 
ortak yapılması ve duruşmaların görüleceği yer gibi 
konuları ele almak üzere bir araya geldi

Cuma günü yapılan duruşmada ilk kez dört sanık; 
Derek Chauvin, J. Alexander Kueng, Thomas Lane ve 
Tou Thao aynı anda mahkeme salonunda bulundu.
Beyaz polis memuru Chauvin’in siyah Floyd’un 
boynuna dizini dayayarak dokuz dakika boyunca bu 
şekilde durması, Floyd’un nefessiz kalarak ölümüne 
neden olmuştu.Eyalet özel savcısı Neal Katyal, hakla-
rındaki suçlamalar ve deliller benzer olduğu için dört 
sanığın ortak yargılanmasının adil olduğunu, ayrıca 
dört ayrı duruşma yürütülmesinin Floyd ailesinin 
aynı travmayı tekrar tekrar yaşamasına neden olaca-
ğını söyledi.Katyal, sanıkların olay esnasında birlikte 

hareket ettiklerini ve Floyd’un yerde yattığı dokuz 
dakika boyunca birbirleriyle konuştuklarını aktardı.

Sanıklar karşı çıkmıştı
Savcıların dört sanık hakkındaki suçlamaların tek 

davada görülmesi kararına dört sanık birden karşı çık-
mıştı.Kueng, Lane ve Thao ikinci dereceden cinayete 
yardım ve yataklık etmek ve Floyd’a yardım etmedik-
leri için ikinci dereceden kasıtsız cinayetle suçlanıyor. 
Chauvin ise ikinci dereceden cinayetle yargılanıyor. 
Dört sanık da haklarındaki iddiaları reddetti.

Olaylar yaşanmıştı
George Floyd’un ölümünün ardından Amerika’nın 

birçok kentinde yayılan protesto gösterileri sırasında 
Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde ve New York 
eyaletinin Rochester kentinde de siyah göstericilerle 
beyaz polisler arasında benzer olaylar yaşandı.

‘Sanıklar ortak yargılansın’

Koronavirüs pandemisinin dünya 
çapında tarihi bir yoksullaşmaya neden 
olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler’in 
(BM) raporuna göre pandemi, 1929 
Ekonomik Bunalımı’ndan bu yana barış 
zamanında dünyada yaşanan en büyük 
ekonomik durgunluğu tetikledi. Bu kırıl-
manın sonucu olarak dünya çapında 176 
milyon insanın yoksullaşma tehlikesiyle 
karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

En kötüsü tecrübe edilmedi
Mevcut durumdan daha da karanlık bir 

tabloya işaret eden BM Gıda Hakkı Özel 
Raportörü Olivier De Schutter, “krizin 
yoksulluk üzerindeki en kötü etkilerinin 
ise henüz tecrübe edilmediğini” belirtti. 
Raporda yoksulluk sınırı günlük 3,2 dolar-
dan hesaplandı.Korona krizi sürecince 
113 ülke toplam 589 milyar dolarlık sosyal 
yardım paketlerini devreye sokmuş olsa 
da, bu yardımlardan çok sayıda insanın 
faydalanamadığı belirtiliyor. 

Kayıtdışı sayısı 2 milyar
BM’nin raporuna göre durumu en kritik 

olanlar ise kayıtdışı çalışanlar. De Schutter, 
dünya çapında sayıları 2 milyarı bulan ve 
çalışan nüfusun yüzde 61’ini oluşturan bu 
kişilerin ulusal yardım paketlerinde göz 
önüne alınmadığı eleştirisinde bulundu.
Birçok ailenin pandemi sürecince birikimler-
ini tükettiği ve son malvarlıklarını ellerin-
den çıkarmak zorunda kaldığı belirtiliyor. 
Pandeminin ekonomik sonuçlarından en 
ağır biçimde etkilenenler arasında belgesiz 
göçmenler de yer alıyor.

YOKSULLUK
TETIKLENDI
BM’nin raporu, pandeminin 1929’dan bu yana en büyük ekonomik durgunluğu tetiklediğini, bunun 
sonucunda da milyonlarca insanın yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu

Libya’da siyasi çözüme ulaşıması 
için görüşmeler devam ederken, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve 
Fransa’nın desteklediği terör örgütü 
lideri Hafter’in süreci akamete uğ-
ratmaya yönelik çabaları da devam 
ediyor. Faslı siyaset uzmanı Selman 
Bunuman, Hafter’in askeri çözüm-
de ısrar etmesinin, Libyalı tarafların 
Fas’ta yürüttüğü diyalog toplantı-
sında anlaşmaya varmasının önünde 
en büyük engeli teşkil edeceğini 
söyledi. Libya hükümeti ile Haf-
ter’in siyasi müttefiki Tobruk’taki 
Temsilciler (TM) arasındaki diyalog 
toplantısı, Fas’ın başkenti Rabat’ın 
güneyindeki Buznika kentinde 
pazar günü başlamıştı.

Çözüme engel oluyor
Fas Sidi Mohammed Bin Abdul-

lah Üniversitesi’nden Siyasi Bilimler 
Profesörü Bunuman, “Fas’ta Libya 
diyaloğuyla siyasi bir anlaşmaya 

varılmasının önündeki en büyük 
engel, askeri çözümde ısrar eden 
General Halife Hafter ve destekçi-
leri olacak” dedi. Bunuman, Fas’ın 

Libya krizini siyasi çözüme kavuş-
turma çabalarını durdurmaya ve 
engellemeye çalışanlar olduğunu 
ifade etti.

Kriz devam etsin istiyor
Doğrudan isim vermeyen Faslı 

akademisyen, “Bazı bilinen ülkeler, 
Hafter’i destekleyerek krizi devam 
ettirmeye yatırım yaptıkları için si-
yasi çözümden hoşlanmıyorlar” diye 
konuştu. Hafter’e Fransa, BAE, 
Mısır, Suudi Arabistan, Rusya ve 
İsrail’in doğrudan destek verdiği bi-
liniyor.Terör örgütü lideri Hafter’e 
bağlı unsuruların son dönemde ilan 
edilen ateşekese uymadığı ve stra-
tejik Sirte kentine tahimat yaptığı 
Libya ordusu tarafından açıklanmış-
tı. Özellikle Fransa’nın, bölgedeki 
petrol kaynakları nedeniyle, Sirte ve 
Cufra üzerindeki Hafter kontrolü-
nün devam etmesine dönük çabası 
olduğu biliniyor.

En büyük engel Hafter!
Libya’da Hafter destekçisi BAE ve Fransa bir siyasi çözümün bulunmasını istemiyor. Faslı siyaset bilimi 
profesörü Selman Bunuman, “Fas’ta Libya diyaloğuyla siyasi bir anlaşmaya varılmasının önündeki en 
büyük engel, askeri çözümde ısrar eden Hafter ve destekçileri olacak” değerlendirmesinde bulunduİç Güvenlik 

Bakanı’na Celp
İç Güvenlik Bakan Vekili Chad 

Wolf’a, Temsilciler Meclisi komisyon-
larından biri olan İç Güvenlik Komis-
yonu’na 17 Eylül’de ifade vermesi için 
celp gönderildi. Wolf daha önce plan-
lanan bir oturuma katılmayı, bakanlık 
görevi için kalıcı adaylığının Kongre’de 
görüşüleceği bir döneme denk geldiği 
için reddetmişti.Komisyonun Demok-
rat Başkanı Bennie Thompson, yaptığı 
yazılı açıklamada “Corona virüsü sal-
gınından sağ kanat aşırılık eylemlerine 
ve devam eden seçimlere müdahale 
çabalarına kadar dikkat göstermemiz 
gereken birçok konu var. Wolf’un böy-
le kritik bir zamanda tanıklık etmeyi 
reddetmesi bakanlığın ve ülkenin bu 
hassas konularla yüzleştiği bir dönem-
de rahatsız edici” ifadelerini kullandı.
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Jüri üyeliğini Hakan
Öge, Hüseyin Kara-
taş, Yusuf Sevinçli,
Cemil Belder ve Ser-

dar Darendeliler'in yaptığı ve bin
110 eserin yer aldığı yarışmada,
21 fotoğraf sergilenmeye değer
görüldü.mustafa Cebecioğlu'nun
"Serender" isimli eseriyle birinci
olduğu yarışmada, Nuri Çoban

"Sini Bezi" isimli eseriyle ikinciliği,
mehmet Arslan'ın "Atlı Akrobasi"
adlı eseri üçüncülüğü elde
etti.Safranbolu Özel Ödülü'nü de
Ali Baykala'nın "Bir Kış masalı"
adlı eseri layık görüldü.mansiyon
ödülünü ise murat Bakmaz, Barış
Topdemir, Cemal Sepici aldı.Ödül-
ler, festival kapsamında 26 Ey-
lül'de düzenlenecek törenle

sahiplerine verilecek.

Sanatçıların desteklenmesi
için de önemli

Festival Komitesi Başkanlığını da
yürüten Safranbolu Belediye Baş-
kanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı
açıklamada, "Festival, yalnızca
şehrimizin tanıtımı için değil, özel
bir şehrin kendini ifade biçimi 

olup birçok sanatçının desteklen-
mesi için de önemlidir. Safranbolu
tüm dünyadan pek çok fotoğrafçı-
nın kadrajına girmiş, dünya mirası
bir kent. Bizler bu kültür mirasının
korunması ve insanlara aktarıl-
ması için Kovid-19 salgını günle-
rinde, katılımcılar ve halkımız için
titizlikle önlem alarak ara verme-
den sürdürüyoruz." dedi.

Altın Safran'da sona gelindi

13

Y YÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavu-
şoğlu başkanlığında, Kültür ve Tu-

rizm Bakanlığı'nın izniyle antropolog,
arkeolog, sanat tarihçi ve restoratörlerden
oluşan 17 kişilik ekip, Van'da Urartu Kralı
2'nci Sarduri tarafından yaptırılan 2 bin 750
yıllık Çavuştepe Kalesi'nde ve nekropoldeki
kazı çalışmalarına devam ediyor. Bir taraf-
tan önemli bulgular ortaya çıkarken, diğer
taraftan da dönemin en önemli konumunda
olan tahıl ambarları koruma altına alınıyor.

İki bölümden oluşuyor

Konuyla ilgili açıklama yapan YYÜ Edebi-
yat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Rafet Çavuşoğlu, bulunmuş oldukları
Çavuştepe Kalesi’nin 1961-1986 yılları ara-
sında Profesör Dr. Afif Erzen başkanlığında
25 yıl kesintisiz olarak sürdürülen kazı çalış-
maları esnasında ortaya çıkartılan yukarı ve
aşağı kale olmak üzere iki bölümden oluştu-
ğunu söyledi.

Büyük bir kısmı kazıldı

Burada gerçekleştirilen kazılarda Yukarı Ka-
lede Haldi Tapınağı, Aşağı Kalede ise uç
kale, depo binaları İrmuşini Tapınağı ve bu
tanıkla bağlantılı olarak mekanlar, bununla
birlikte Bol Dağları'nın batı ucuna yerleştiril-

miş olan saray bölümünden oluşmakta ol-
duğunun altını çizen Prof. Dr. Rafet

Çavuşoğlu, “Saray bölümü ile birlikte İrmu-
şini Tapınağına kadar olan büyük bir bö-
lümü kazılmış durumdadır. Aynı şekilde
bulunmuş olduğunuz mekanlar depo bina-
ları da kazınmıştı ve büyük bir bölümü or-
taya çıkartılmıştı. Ortaya çıkartılan depo
binalarının özellikle 1986 yılından 2014 yı-
lına kadar zaman aşımına muazzam dere-
cede maruz kalmıştır. Kazı alanlarını tabiat
büyük oranda tahrip etmiştir” dedi.

Kerpiç üretiliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın vermiş ol-
duğu izinler doğrultusunda 2014 yılından
itibaren buradaki kazılara başladıklarını
ifade eden Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, “Aşağı
kaledeki özellikle depo binası etrafında biz
kazaları yoğunlaştırdık. Daha çok buradaki
kazıdan ziyade bizim konservasyon ve resto-
rasyona yönelik olarak kazıları burada sür-
dürmekteyiz. 3 depo binası burada yer
almakta. 2 depo binasında yer alan pitos de-
diğimiz erzak küplerinin bulunmuş olduğu
alanda 116 tane erzak küpü yer alıyor ki
bunlar daha önceki kazılarda ortaya çıkartıl-
mıştı. Ama hem duvarlarında büyük yıpran-
malar meydana gelmişti. Bu yıpranmaları
Urartular'ın yapmış olduğu şekli ile biz de
aynı şekilde yeniden ayağa kaldırmaya çalı-
şıyoruz. Buradaki yaptığımız işlem Urartu-
lar gibi samanla toprağı karıştırarak kerpiç
üretiyoruz. Ürettiğimiz kerpiçte Urartular'ın

kendi kazılarda ortaya çıkan ebatlarda kulla-
narak ana ve kuzu dediğimiz ölçülerde ker-
piçleri kesiyoruz. Aynen onların kestiği gibi
birebir ölçülerini baz alıyoruz. Baz aldıktan
sonra burada kurutarak kerpiç duvarlar da
dünkü temel seviyeleri genelde taştan ve
taşın üzerindeki büyük bölümü tahrip
olmuş kısımları konserve ederek ayağa kal-
dırıyoruz” diye konuştu.

2 bin 700 ton tahıl üretimi

Buradaki depo binalarının önemine değinen
Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, "Depo binaları-
nın önemli olmasının ana sebebi Çavuştepe
Kalesi’nin en önemli özelliği siloları yani
tahıl ambarı diye geçmektedir ve yaklaşık
olarak ele geçen yazıtlarda günümüze çevril-
diği zaman 2 bin 700 ton tahıl üretimi elde
ettiklerini söylüyorlar ki arkeolojik veriler
Gürpınar Ovası'nın tam orta noktasında bu-
lunan Bol Dağları'nın ucundaki kalenin çok
güzel bir şekilde tarıma elverişli olan elde
edilen ürünlerin de burada depolandığını
görmekteyiz. Buradaki yaptığımız işlem
özellikle depo binalarının özellikle 1, 2 ve 3
Nolu depo binaları üzerinde çalıştık. Özel-
likle bu yılki 2020 yılındaki çalışmalarımız
daha çok depo 3'teki duvarları ayağa kaldır-
mak. Buradaki depo 3’ün özelliği diğerlerin-
den farklı olarak teraslı bir şekilde yapılmış
durumda 3 odadan oluşuyor. Odaları birbi-
rine bağlamak için birinci güneyde bulunan
odadan özellikle doğudaki basamaklarla
depo binasının orta mekanına geçiliyor, orta
mekandan ise ortada açılan iki basamaklı
bir kapı açıklığıyla da üstteki mekanı geçiyor.
Burada da teraslama sistemi ile bir depo bi-
nasının odaları oluşturulmuş durumda”
dedi.

Çeşitli kalıntılara ulaşıldı

Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, "Gürpınar ova-
sını düşündüğümüz zaman hepsini muhte-
melen kullanma ihtimalleri yok. Ama şu bir
gerçek ki Urartuların depolarının bir tanesi-
nin içerisinde hiç dokunulmamış vaziyette
kömürleşmiş durumda tahıl bulduk. Tahıl-
ları analiz ettiğimizde buğday, arpa, nohut,
mercimek susam ve üzüm çekirdeği gibi çe-
şitli türdeki kalıntılara ulaştık. Bizim açı-
mızdan önemliydi. Çünkü Gürpınar
ovasında neyi ekip biçtiklerini bize gösteri-
yor. Bu açıdan çok önemliydi. Aynı şekilde
yabani bitki tohumları da bulduk. Ama en
önemlisi buradaki günümüzde halen kul-
landığımız arpa, buğday, nohut ve merci-
mek gibi tahılların burada üretilmiş olması
2750 yıl önceden günümüze kadar süre
gelen süreç içerisinde kullanıldığını bize
göstermesi açısından önemli. Bir diğer
önemli özelliği özellikle buğday ekiminin
halen günümüzde devam ettiğini düşünür-
sek, buğday ve arpanın günümüze kadar
kesintisiz olarak kullanıldığını göstermekte-
dir” diye konuştu.

Van’ın Gürpınar ilçesinde Urartu Kralı 2'nci Sarduri tarafından yaptırılan
2 bin 750 yıllık Çavuştepe Kalesi'ndeki tahıl 
ambarları koruma altına alınıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
yer alan ve "En iyi korunan 
20 kent" arasında bulunan

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde,
"Kültürel Miras ve Korumacılık"

temasıyla 25-27 Eylül'de düzen-
lenecek "21. Uluslararası Altın
Safran Belgesel Film Festivali"

kapsamında gerçekleştirilen
fotoğraf yarışması sonuçlandı

Prof. Dr. rafet Çavuşoğlu, konuşmasına
şöyle devam etti: "Çavuştepe Kalesi’nde
özellikle depo binalarında yapmış olduğu-
muz çalışmalardan bir tanesi de depo bina-
larının Kuzey duvarlarını ayağa kaldırmaya
çalışıyoruz. Yaklaşık olarak 40 metreye
yakın bölümünün temel sevilerinin zaten
urartu'dan kama olan taş, bir bölümü de
zaten kerpiç sağlam durumdaydı. Biz onun
üzerine urartuların yaptığı şekli ile büyük
bir bölümünü ayağa kal-
dırmış olduk. Bu görüntü
açısından ki bu iç bö-
lümde yer alıyor. Bir de
bunun dış suru var. Yani
surların ayağa kaldırıl-
ması planlarımız var. Önü-
müzdeki yıllar içerisinde
en önemli hedeflerimizden
bir tanesi depo binalarının
hiç olmazsa üzerlerini
urartular'ın kapatmış ol-
duğu şekliyle kapatmak
istiyoruz. Bu da neyi sağ-
layacak depo binaların
içerisindeki o pitos dediği-
miz yaklaşık 1 ton erzak

alan küplerin de büyük bölümü şuan toprak
altında yer alıyor. Büyük bir bölümünü aça-
rak koruma şeklinde turizme de kazandır-
mak istiyoruz. Çünkü turistlerin gelip
buradan geçerken maalesef bu küpleri tam
manası ile algılamaları zor oluyor. Ama biz
bunları önümüzdeki yıllarda burayı kaldırdı-
ğımızda bunu da gerçekleştirmiş olacağız
ve turizmin görseline, turistlerin de görse-
line sunmuş olacağız.”

Urartular’dan kalma

TAHIL AMBARLARI
KORUMA ALTINDA

Kalıcı serginin ilki
Kahramanmaraş'ta
Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde,
Türkiye'nin UNESCO'ya tescilli dünya miras alanlarının tanıtılacağı kalıcı serginin ilki
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde ziyarete açıldı

Turizm ve Tanıtma Platformu (TuTAP) ile
Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde,
Türkiye'nin uNESCO'ya tescilli dünya miras

alanlarının tanıtılacağı kalıcı serginin ilki Kahraman-
maraş'ın Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde
ziyarete açıldı.uNESCO Dünya mirası Geçici Liste-
si'nde yer alan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde açılan
sergide, Türkiye'nin uNESCO'nun Dünya miras Listesi
ile Somut Olmayan Kültürel miras listelerindeki eser-
ler ile Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edilen 6 ilin tanıtıl-
dığı materyaller yer aldı.

Tarife en uygun yer Afşin

AK Parti Kahramanmaraş milletvekili imran Kılıç, açı-
lışta yaptığı konuşmada, Türkiye'deki uNESCO'nun lis-
telerindeki eserlerin tanıtıldığı serginin ilkinin
Afşin'deki Eshab-ı Kehf'te yapılmasının önemli oldu-
ğunu söyledi.Kahramanmaraş'ın tarihi mekan açısın-
dan zengin il olduğunu belirten Kılıç, "Dünyanın birçok
yerinde Eshab-ı Kehf ile alakalı mekanlar vardır. Fakat
asıl olan Eshab-ı Kehf'in Afşin'de olduğu gerçeğidir.
Eshab-ı Kehf, ilim ve bilim adamlarına göre de Af-
şin'dedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçen tarife en
uygun yer Afşin'dir. " dedi.

81 ilde sergi

TuTAP Başkanı Fikret Yıldız ise Türkiye'nin, uNSE-
CO'ya birçok unsur veren ve dünya miras alanıyla katı-
lım sağlayan ülkelerin başında geldiğini
aktardı.Türkiye'deki kültürel miraslar için çalışmaları
yoğun şekilde devam edildiğini ifade eden Yıldız, şun-
ları kaydetti:"Sahip olduğumuz mirasları ve değerleri-
mizi kendi insanlarımıza olduğu kadar, dünya
insanlarına da çok iyi anlatmamız gerekiyor. Turizm,
Cumhurbaşkanımız recep Tayyip Erdoğan'ın hassasi-

yetle üzerinde durduğu bir konu. Yaşadığımız salgın
sürecinin ilerleyen zamanlarda biteceğini düşünerek
her konuda hazır olmamız gerekiyor. Özellikle dünya
mirası alanlarımızı hak ettiği düzeyde hem ülkemizde
hem de yurtdışında tanıtmamız gerekiyor. TuTAP ola-
rak ülkemizde uNESCO'ya tescil olan unsurlarla ilgili
ciddi çalışmalar yapıyoruz. Toplanan verileri hedef kit-
lelere ulaştırmamız gerekiyor. Bugüne kadar hazırla-
nan tanıtım materyallerinden elde ettiğimiz verilerle
sergimizi açtık. 81 ilde açacağımız kalıcı sergilerle ille-
rimizin birbirini tanımasını istiyoruz. Sayın Cumhur-
başkanımız recep Tayyip Erdoğan'ın kabulüyle
Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde de bu sergimiz açıla-
cak.

Eshab-ı Kehf'in belgeseli çekilecek

Yıldız, TuTAP'ın Afşin'ndeki Eshab-ı Kehf'in tanıtılması
için belgesel çalışmalarına da başlayacağını kaydede-
rek, "Kur'an-ı Kerim'de geçen Eshab-ı Kehf, yedi uyur-
lar olayı tüm dünyayı ilgilendiriyor. Burası sadece
Kahramanmaraş özelinde sahiplenen bir alan değil.
Burayla alakalı bugüne kadar yapılmış en kapsamlı,
en kaliteli belgesel çalışmamızı da yarın itibariyle baş-
latacağız." diye konuştu.Afşin Belediye Başkanı meh-
met Fatih Güven de serginin ilçelerinde açılmasından
dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi.Eshab-ı
Kehf'in 2015'de uNESCO Dünya mirası Geçici Liste-
sine alındığını hatırlatan Güven, şöyle devam etti:"ista-
tistiklere göre dünya üzerinde turistlerin yüzde 30
uNESCO listesini geziyor. Kahramanmaraş ve Afşin
olarak turizm var olup gelir elde etmek, insanlarımıza
bu noktada bir ekmek kapısı açmak istiyorsak bu sü-
rece devam etmek zorundayız. Eshab-ı Kehf tüm in-
sanlığın ortak mirası ve tüm insanlara bunu tanıtmak
istiyoruz” açıklamasını yaptı. 

MÜZEYE 
ALINMADI
Fransa'nın dünyaca ünlü Orsay Müzesi'nde
kıyafeti nedeniyle içeri alınmadığını söyleyen
Jeanne isimli kadının isyanı sosyal medyada
gündem oldu. Müze yönetimi açıklama
yayınlayarak özür diledi

FRANSA’NIN başkenti Paris’te bulunan
Orsay Müzesi, sosyal medyanın günde-
mine oturdu. 22 yaşındaki Jeanne isimli

bir kadın, arkadaşıyla birlikte müzeyi gezmek is-
tedi.Biletlerini alan ve girişe doğru ilerleyen ikiliden
Jeanne güvenlik tarafından durduruldu. Jeanne’nin
iddiasına göre güvenlik ekibi kıyafetindeki göğüs
dekoltesini uygunsuz bularak müzeye girişine izin
vermedi.
Üzerine ceketini giymesi söylenen Jeanne, bunu uy-
guladıktan sonra müzeye girebildi.Yaşadıklarını
sosyal medyada paylaşan genç kadın, “Girişte dur-
durulunca herkes bariz bir şekilde göğüslerime ba-
kıyordu. Beni görünüşümle yargılayan insanlarla
karşı karşıya kaldım. Bütün yaz giydiğim normal bir
elbiseydi. Ben sadece bir beden ya da göğüslerim-
den ibaret değilim” ifadelerini kullandı.
Jeanne’nin paylaşımı kısa sürede hızla yayılırken,
müze yönetimi de açıklama yapmak zorunda kaldı.
Müze yetkilileri, genç kadından özür dilediklerini
duyurdu.



D ünya ve Avrupa şampiyonala-
rına adını yazdıran ve önemli
başarılara imza atan milli yü-

zücü Beytullah Eroğlu’nun adı, Üm-
raniye Belediyesi tarafından yapılan
yarı olimpik yüzme havuzuna verildi.
Akademi Ümraniye Beytullah Eroğlu
Yüzme Havuzu'nun açılış töreni,
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet
Muharrem Kasapoğlu’nun katılımla-
rıyla bugün yapıldı. Bunun yanı sıra
yine Ümraniye’de Gençlik ve Spor
Bakanlığı’nın desteğiyle basketbol, vo-
leybol, badminton oynanabilen çok
amaçlı saha çalışmaları yapılmış ve
hazır hale getirilen 6 basketbol sahası
da canlı bağlantı ile hizmete açıldı.

SPORDA ZİRVE 
İDDİAMIZ VAR

Açılışta konuşan Dr. Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu, “Türkiye pek çok
engele VE oyuna rağmen yoluna
hızla devam ediyor. Durmadan yorul-
madan gayret ve inançla bir ve bera-
ber devam edeceğiz. Ekonomisiyle,
sanayisiyle, eğitimiyle, sağlığıyla her
alanda iddialı olduğumuz gibi sporda
da zirve iddiamız var. Gayret ve iş bir-
likleriyle sporu yukarılara taşımanın

sevinci içerisindeyiz. Bugünün ve yarı-
nın şampiyonlarını yetiştireceğiz”
dedi. Bu havuzlarda yeni Beytul-
lah’ların, yeni yıldızların yetişeceğini
söyleyen bakan Kasapoğlu, “Yüzme
bakanlık olarak en önemli projeleri-
mizden bir tanesi. Havuz inşaatları-
mız devam ediyor ve Türkiye'nin dört
bir yanında yükseliyor. Su kaynakları
bakımından da zengin bir ülkeyiz. İd-
diamız yüzme bilmeyenin kalmaması.
Yüzmede iddiası olan gençlerimizi
yarının yıldızları olarak yetiştireceğiz.
Cumhurbaşkanımızın başlattığı spor
hamlesini devam ettireceğiz. Biz her-
kese inat güzel insanlarımız için üret-
meye, çabalamaya ve layık
olduklarınızı inşa etmeye devam ede-
ceğiz” ifadelerini kullandı. 

TOPLUMUN ÖNCÜSÜ 
KADINLAR

Kadınların toplumun öncüsü oldu-
ğuna dikkat çeken Kasapoğlu, “Bu te-
sisler öncelikle kadınlarımızın
isteklerine göre dizayn edildi. Kadın,
erkek, genç, yaşlı herkesi sporla buluş-
turacağız. Ruhsal ve bedensel an-
lamda ihtiyaç olan sporu el birliğiyle
yaygınlaştıracağız. Pek çok ilgi ve ye-

tenek var ve yetenekleri keşfetmek için
MEB ile çalışıyoruz. Yetenekleri keşfe-
derken bu gençlerin takibine yönelik
çalışmaları da gerçekleştireceğiz”
dedi. Futbol, basketbol, voleybol ve
sporun bir çok farklı branşını önem-
sediklerini dile getiren Kasapoğlu, “
Spordaki atılımımızın her gün başarı-
larla taçlanacağına inanıyorum. Milli
takımımız da geçen yıl önemli başarı-
lara imza attı. Futbol sezonu başlıyor.
Dostluğun kardeşliğin en önemli
amaç olduğunu ve sonunda hepimi-
zin kazanacağı keyif dolu müsabaka-
lar bekliyoruz. Herkesin dostça
kardeşçe tribünde olduğu bir güne ka-
vuşalım istiyorum.İnsanın hayırlısı in-
sana faydalı olandır. Amacımız ve
felsefemiz bu. İnsanlara hizmetkar ol-
maya geldik diyoruz. Bu tesisin kapısı
herkese sonuna kadar açıktır. Bu tesis-
leri daha fazla insanımızla doldura-
lım. Yeter ki kullanalım, biz böyle
yerleri üretmeye varız. Sporu tabana
yayma ve sporda başarı iki temel
amacımız” dedi. 

BEYTULLAH’I ÖRNEK 
ALMALILAR

Açılışa katılan Ümraniye Kaymakamı
Cengiz Ünsal ise, “Bugün açılışı ger-
çekleştirilen havuzumuz ve basket sa-
hamız için onurluyuz. Açılışını
yapacağımız tesisler gelişmelere katkı
sağlayacak. Adını Beytullah Eroğ-
lu’ndan alan havuzumuz uluslararası
standartlara sahip ve çok kısa sürede
tamamlandı. Ülkemizi gururlandıran
Beytullah’ı örnek alarak, ilçemizdeki
gençleri buralardaki aktivitelere katıl-
maya davet ediyorum. Hayali olma-
yanın istikbali olmaz. Kendi
hayalimizi kurmaz ve peşinde gitmez-
sek başkalarının hayalinin gerçekleş-
mesine yardımcı oluruz. Bugün
kuracağımız hayaller ülkemizin gele-
ceğini inşa edecek. Gençliğe yapılan
her yatırım karşılığını görecektir” ifa-
delerini kullandı. DHA
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M1A Yenikapı-Havalimanı Hafif Metro Hattı Ray Değişim Çalışmaları Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2020/420188
1-İdarenin
a) Adresi : YAVUZ SELİM MAH. METRO SK. NO:3 34220 ESENLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2125689970 - 2125688900
c) Elektronik Posta Adresi : info@metro.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplamda yaklaşık 7500 metre mahalde balastlı hatta ray değişim 

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

b) Yapılacağı yer : M1A Yenikapı-Havalimanı Hafif Metro Hattı
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içindeyer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yavuz Selim Mah. Metro Sokak No: 3, 34220 Esenler/İSTANBUL 

adresinde yer alan Genel Müdürlük Binası toplantı salonu
b) Tarihi ve saati : 30.09.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 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
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 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 ora-
nından 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:
19.06.2018 tarih ve  30453/m sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları
Tebliği" Benzer İş Grupları Listesinde yer alan; AVI grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yavuz Selim Mah. Metro Sokak No: 3, 34220 Esenler/ISTANBUL
adresinde bulunan İhale ve Sözleşmeler Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-

nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan

istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

M1A YENİKAPI-HAVALİMANI HAFİF METRO HATTI RAY DEĞİŞİM ÇALIŞMALARI YAPIM İŞİ
METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1220232)

SÜPER Lig'in yeni ekibi Ha-
tayspor, Monaco forması giyen
Malili orta saha oyuncusu
Adama Traore'yi kadrosuna
kattı. Hatay’a gelen oyuncu ile
2+1 yıllık sözleşme imzalana-

cak. Hatayspor Yönetimi, geç-
tiğimiz sezon kiralık olarak
Metz forması giyen orta saha
oyuncusunu kadrosuna kattı.
25 yaşındaki Malili futbolcu-
nun Monaco ile olan sözleş-

mesi gelecek yıl sona erecek. 25
yaşındaki futbolcu geçen sezon
kiralık olarak forma giydiği
Metz’de 18 maça çıkarken; 
1 gol, 4 asistlik performans
gösterdi. DHA

ADAMA TRAORE HATAYSPOR'DA

SP  R
YENI YILDIZLAR
YETISTIRECEGIZ

Doğuştan kolları olmayan dünya ve Avrupa şampiyonu
paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu’nun adının verildiği

yüzme havuzu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu’nun katılımıyla Ümraniye’de hizmete girdi.

Bakan Kasapoğlu, “Yıl sonuna kadar olan 1 milyon kişiye
yüzme öğretme hedefimizi pandemiye rağmen aşarak

yükselteceğiz. Yüzmede iddiası olan gençlerimizi, yarının
yıldızları olarak yetiştireceğiz” dedi

Adının yüzme havuzuna verilmesinden
büyük gurur duyduğunu vurgulayan Beytul-
lah Eroğlu ise, “2017’de Mexico City Dünya
Şampiyonası’nda herkese İstiklal Marşı söy-
lettiğim duyguları yaşıyorum. Bunun için te-
şekkür ediyorum. Örfümüze, adetimize sahip
çıkan nice sporcular yetiştirmeye sebep olur
inşallah diyerek teşekkür ediyorum. Bir
sporcu için tarifi mümkün olmayan duygular.
İsmimim bu havuzda yaşatılması benim için
apayrı bir duygu. Arkadaşlarıma istedikleri
zaman her şeyi yapabileceklerine inanmala-
rını öneririm. Ben istedim, hayal kurdum ve
başardım" dedi.

TARİFİ MÜMKÜN DEĞİL

Kural böyle!Fenerbahçe 
Teknik Direktörü

Erol Bulut, 
deplasmanda 2-1

galip geldikleri
Çaykur Rizespor

maçının ardından
açıklamalarda
bulundu. Bulut

penaltı pozisyonunu
"Enner kafa topuna

çıktı, defans 
oyuncusu 

dirseğiyle yüzüne
temas ediyor, ceza

alanında 
olunca penaltı

oluyor, kural böyle"
diye savundu

FENERBAHÇE, ligin ilk haftasında deplas-
manda 1-0 geri düştüğü maçta Çaykur Ri-
zespor’u 2-1 mağlup ederken Fenerbahçe’de
teknik direktör olarak çıktığı ilk resmi maçın-
dan üç puanla ayrılan Erol Bulut, müsaba-
kanın ardından açıklamalarda bulundu.
Rize’nin zor bir deplasman olduğunun altını
çizen Bulut, “Maçtan önce söylemiştim zor
bir deplasman olduğunu. Rize’de her zaman
büyük takımlar biraz sıkıntı
yaşayabiliyor. Çünkü ger-
çekten iyi bir takım kurmuş
Rizespor, onları tebrik edi-
yorum” dedi.

Karar yanlış değil

Tartışılan penaltı pozis-
yonu hakkında da bir
yorum getiren Erol Bulut
şunları aktardı: Penaltı po-
zisyonunda Enner kafa to-
puna çıktı, defans
oyuncusu dirseğiyle yü-
züne temas ediyor, ceza
alanında olunca penaltı
oluyor. Enner Valencia'nın

penaltı pozisyonunda kural böyle. İlk yarı bir
penaltı pozisyonumuz daha vardı. Rakibin
eline çarptı. Hakem vermedi. O da penal-
tıydı. Valencia'nın penaltı pozisyonunda ha-
kemin yanlış bir karar verdiğini
düşünmüyorum.” Oyunu değerlendiren
Erol Bulut, “Oyunun gidişatına baktığımız
zaman, ortada olan bir oyun vardı. İlk ya-
rıda yakaladığımız bazı pozisyonları daha iyi

değerlendirmemiz gere-
kiyordu. Yakaladığımız
bir penaltı var, penaltı
kaçtıktan sonra oyun
biraz daha değişti gibi.
İkinci yarıda rakip, yaka-
ladığı bir pozisyonda 1-0
öne geçti. Zaten ‘Golü
atamıyorsanız, yiyorsu-
nuz.’ böyle güzel bir laf
vardır. Futbolcularımın
iki katı daha enerji sarf
etmeleri gerekiyordu bu
maçı çevirmek için, bunu
başardılar. Kendilerini
tebrik ediyorum” ifadele-
rini kullandı.

Korkmaz istifa etti!
SÜPER Lig ekiplerinden İttifak Holding
Konyaspor’un 51 yaşındaki teknik direk-
törü Bülent Korkmaz yönetimle yaşadığı
anlaşmazlık nedeniyle sözleşmesini fes-
hetti. Görevi bırakan Korkmaz yaptığı
yazılı açıklama ile kamuoyunu bilgilen-
dirdi. Takımdan ayrılma kararı alarak is-
tifasını Konyaspor yönetimine bildiren
tecrübeli teknik adam, yönetimle arasın-
daki fikir ayrılıklarını çarpıcı bir şekilde
açıkladı. Sosyal medya hesabından ya-
yınladığı mesajla ayrılığını duyuran tec-
rübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

Teşekkür etti ve bıraktı

“Ben hayatım boyunca kazandığım her
şeyi mücadele ederek, savaşarak ve tır-
naklarımla kazıyarak elde ettim. Benim
karakterimde hiçbir zaman mücadele-
den ve zorluklardan kaçmak yoktur.
Eğer ben geçen sene içimizden birileri

dahil bu takımın kümeye düştü dediği
dönemde, haklı birçok mazaret ve sebe-
bim olmasına rağmen yaşanan o sıkıntılı
dönemde fırtınalı ortamda gemiyi terk
etmediysem, gemiyi limana sağ salim
yanaştırdıktan sonra şu an görevimi bı-
rakmamın birçok sebebi var. Bunları da
Konyaspor Kulübü Başkanı Sn. Hilmi
Kulluk’la paylaştım. Ama bu sebeple-
rimden en önemlisi bugüne kadar yapı-
lan transferlerimizi birlikte karar vererek
Ibrahim Sehic, Musa Çağıran, Samuel
Eduok ve Adil Demirdağ transferlerini
gerçekleştirdik.. En önemli ve geçen yıl
en büyük sıkıntı yaşadığımız mevki olan
santrfor transferinde onayım ve bilgim
dışında transferin gerçekleşmesidir.
Başta oyuncu kardeşlerim olmak üzere,
taraftara ve emeği geçen herkese teşek-
kür eder, Konyaspor camiasına yürekten
başarılar dilerim.”
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K ırklarelispor ve 2'nci ve 3'üncü Lig Ku-
lüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan
Can, "106 kulübün temsilcisi olarak te-

şekkür etmek istiyorum. Bu zor zamanda,
pandemi zamanında, böyle bir destekle, bizleri
çok sevindirdi. Kulüplerimize bu can suyu
oldu, bizleri çok memnun etti. Misli.com aile-
sine ve Yıldırım Demirören başkana çok teşek-
kür etmek istiyoruz. Bu işaret fişeğini onlar
yaktı, onlarla beraber daha güçlü şekilde ilerle-
mek istiyoruz. Bu gücü de inşallah 106 kulü-
bümüzle beraber daha iyi yere getirmek
istiyoruz. Bu 106 kulüp dediğimizde, 60 tane
il, 50 milyona yakın nüfus temsil ediyor. İnşal-
lah önümüz açıldı diyelim" şeklinde konuştu.

Kulüplerimize can suyu oldu

Volkan Can, 1+1 yıllık bir anlaşma olduğunu
ifade ederek, "İnşallah 2 yılın sonunda da bu
rekabete girer, izlenme oranları çok olur. Dijital
platformda yayınlanacak maçlarımız, inanıl-
maz bir şekilde seyircimizde izleyebilecek. Bu
da bize mutluluk veriyor. Bein Sports'la olan
sıkıntılar nedeniyle uzun süredir ödeme alamı-
yordu kulüplerimiz. Buradaki rakam önemli
değil ama tam bu sıkışık dönemde, kulüpleri-
mize bu can suyu oldu, bizleri çok memnun
etti. Kulüplerimizin yol konaklamalarında, fut-
bolcuların ödemelerinde bir nebze oldun ra-
hatlama sağlayacağını tahmin ediyorum" dedi.

İnanılmaz bir destek

Misli.com'un desteğinin yeni nesil futbolcu ye-
tişmesinde de çok önemli destek sağlanacağını
ifaden eden Volkan Can, "Çok inanılmaz bir
destek, bu bizim için bir çığır açtı diyebilirim.
Çünkü, futbolcuların da artık bir hedefi oldu.
Burada ilk 11'de oynayabilirsem, canlı yayına
çıkacağım, belki burada piyasa değerim arta-
cak, büyük takımlara gidebilirim diye düşüne-
bilirler. Gelecek kaynağı kulüplere
böldüğümüzde, 80 ile 100 bin TL arasında bir
para gelecek kulüp başına. İsteyen çim bakı-
mında harcayabilir, isteyen alt yapısına verebi-
lir. İsteyen üst yapısında 1-2 tane primini
karşılayabilir. Ama en önemlisi sezon başında
bunun olması bizlere çok büyük bir artı getirdi.
Çünkü; sezon başları kulüplerin en çok para
harcadığı zamanlar. Bence bazı kulüplerimiz
bu parayı lisans, transfer işlemlerinde harcar-
lar, yoğun ödeme planları var şu anda" diye
konuştu. Bayrampaşaspor Kulübü Başkanı
Cengiz Günaydın ise, "Alt ligler için
Misli.com'un yaptığı sponsorluk mali açıdan
çok ciddi bir katkı sağlayacak. Bu anlamda
Kulüpler Birliği kurucu fikir babası olan Sayın
Yıldırım Demirören'e teşekkür ederim, yine
babalık yaptı, bize sahip çıktı. Asıl önemli olan
ise bu maçların yayınlanacak olması. Bu ligle-
rin göz önünde olacak olması. Biz yıllardır
bunu istiyorduk" dedi.

Yukarıya çok oyuncu gidecek

Buradan gelecek olan paranın önemine vurgu
yapan Cengiz Günaydın, "Belki çok büyük pa-
ralar olmayacak ancak manevi desteği bile çok
önemliydi. Buradan gelecek gelir tabii ki çok
önemli ancak en önemlisi bu kulüplerin bilinir
olması, maçların yayınlanacak olması. En

önemli etken bence bu. Bu liglerde çok kaliteli
oyuncular var. Aslında varlığı olan ancak göz
önünde olmayan liglerdi bunlar. Buradan da
birçok sporcu Süper Lig'e gitti, Avrupa'ya gi-
denler oldu. Uzun vadede inşallah bu spon-
sorluk devam eder. Herkesin ciddi derecede
lehine olacağını düşünüyorum. Bu yıl 3'üncü
Lig'den Kerem Aktürkoğlu bildiğiniz gibi Ga-
latasaray'a transfer oldu. Göz önünde olduğu
için ve kupa maçında da olduğu için transfer
oldu. Oysa ki bu liglerde Kerem gibi birçok ka-
liteli oyuncu var. Misli.com'un bu yönden çok
katkısı olacak. İnşallah buradan yukarıya çok
oyuncu gidecek" açıklamasında bulundu. Bu
sponsorlukla gelecek olan gelirin ilaç olacağını
söyleyen Günaydın, takımların bu gelirleri
doğru kullanması gerektiğine vurgu yaparak,
Bayrampaşaspor olarak gelirleri altyapıda kul-
lanacaklarını sözlerine ekledi.

Güzel bir çalışma oldu

Yeni sezonda Misli.com 2. Lig Kırmızı
Grup'ta mücadele edecek Bodrum Belediyesi
Bodrumspor'da Başkan Rıza Karakaya,
Misli.com'un futbolda alt liglere isim spon-
soru olmasının bir milat olduğunu söyledi.
Karakaya, 2. Lig ve 3. Lig kulüpleri için bir
ilkin gerçekleşeceğini belirterek, "2. Lig ve 3.
Lig kulübelerimiz için Misli.com yapılan
sponsorluk anlaşmasında dolayı sayın Yıldı-
rım Demirören ve Federasyon Başkanımız
Nihat Özdemir ile yönetim kuruluna teşekkür
ediyorum. Yapılan sponsorluk kulüplerimize
güzel bir destek oldu. Kulüplerimiz bir destek
payı alacak. Desteğin yanında liglerimiz inter-
net üzerinden canlı yayınlanacak. Oyuncuları-
mız takip edilerek marka değerlerimizi
artıracak. Bu anlaşmayı milat sayıyorum.
Güzel bir çalışma oldu. Bu başlangıç ile bir-
likte ileride daha büyük kapıların ve sponsor-
lukların olacağını düşünüyor ve teşekkür
ediyorum" dedi.

Katkı açısından çok önemli

Nazilli Belediyespor Başkanı Soner Yelkovan
da, kulüplere gelir getirecek ligin isim sponsor-
luğuyla ilgili, "Sayın Federasyon Başkanımız
Nihat Özdemir zaten bunun müjdesini geçen
hafta vermişti, kulüplerin de bu yönde bir is-
teği vardı. Başkanımız yaptığı açıklamada bu
gelişme doğrultusunda önümüzdeki günlerde
sözleşmenin imzalanacağını ve kulüplere eks-

tra bir gelir kapısının açılacağını söylemişti.
Bunun gerçekleştiğini gördükten sonra Türki-
ye'nin içinde bulunduğu durum ve Türk futbo-
lunun geçirmiş olduğu süreçte yapılan bu katkı
bizler açısından çok değerlidir. Türk futboluna
katkılarından dolayı Demirören Holding yö-
netim kuruluna minnettarız. Bu tür projelerle
Türk futboluna yapılan katkıların arttırılması
ve desteklenmesini talep ediyoruz. Bu kriz sü-
recinden yapılan katkıya camiamız adına te-
şekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Taraftarımız da sevindi

Koronavirüs pandemisi sürecinde taraftarların
futboldan uzak kaldığına da dikkat çeken Na-
zilli Belediyespor Başkanı Soner Yelkovan, "Bu
sezon açıklanan sezonun ilk yarısında seyirci-
siz ve sonraki yarısında ise seyircili olmasından
dolayı bu gelişme de taraftarla açısından bu-
lunmaz bir fırsat oldu. En azından canlı yayın-
dan izleme fırsatı bulacaklar" dedi.

Büyük sıkıntılar var

Anagold 24 Erzincanspor Teknik Direktörü
Özcan Kızıltan, misli.com'un 2'nci ve 3'üncü
lig takımlarının maçlarını yayınlayarak eko-
nomik destek sağlamasının çok önemli oldu-
ğunu söyledi.
Kızıltan, "Öncelikle şu sön dönemlerde futbol
kulüplerinin ekonomik anlamda büyük sıkın-
tılar içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu an-
lamda misli.com'un 2'nci ve 3'üncü lig
takımlarının maçlarını yayınlaması ve yayın-
larken de ekonomik anlamda katkı sağlaması
çok önemli bir şey. Ekonomik olarak katkı
sağlamasının yanında 2'nci ve 3'üncü lig ta-
kımlarının daha yakından izlenmesi, tanın-
ması ülke genelinde futbolun daha geniş
alanlara yayılması açısından çok önemli ve
çok güzel bir şey. Kendi adıma misli.com'a
Anagold24 Erzincanspor Teknik Direktörü
olarak teşekkür ediyorum. Önemli bir katkı,
önemli bir olay. Bunun farkındalığı ile izle-
yenlerimize misli.com aracılığı ile bizi izleyen
insanlara da iyi bir Erzincanspor izletmek is-
tiyoruz" diye konuştu. Sportif Direktör
Erman Kılıç ise "misli.com şu anda yeni baş-
lattığı proje ile bizlere sponsor oldu. Kedile-
rine çok teşekkür ediyoruz. Alt ligler için
gerçekten önemli bir şeydi bu. Önemli bir
proje olduğunu düşünüyorum. Kendilerine
çok teşekkür ederiz" dedi. DHA

2. VE 3. LIGE
MISLI DESTEK
Misli.com'un Türkiye 2'nci ve 3'üncü futbol liglerine isim sponsoru olması ve maçların
yayın hakkını alması kamuoyunda büyük sevinç yarattı. Kulüplerin temsilcileri bu
desteğin son derece önemli olduğunu belirtirken, futbolseverler de alt liglerde
misli.com'dan yayınlanacak maçları ücretsiz izleyecek olmaktan son derece memnun

MİSLİ.com 3. Lig 3.
Grup'ta 20 Eylül'de baş-
layacak yeni sezon için
günleri sayan Türk futbo-
lunun en köklü temsilci-
lerinden Karşıyaka'da
Teknik Direktör Soner To-
lungüç, bir ilkin gerçek-
leşerek Misli.com'un alt
liglere isim sponsoru ol-
masının Türk futboluna
her yönüyle olumlu yan-
sıyacağını söyledi. 2. Lig
ve 3. Lig'deki 106 kulübe
gelir getirecek sponsorluk anlaşmasıyla ilgili
yorum yapan Tolungüç, "Öncelikle yeni sezon
tüm takımlarımıza hayırlı olsun. Kazasız, bela-
sız, sakatlıksız bir sezon diliyorum.
Misli.com'un alt liglere sponsor olması kulüp-
lerimizin ekonomisinin iyi olmadığının da bir
gerçek olduğu dönemde çok değerli. Katkı
sağlaması, ekonomik olarak kulüplerin yaşa-
ması adına ve maçların da dijital ortamda ya-
yınlanması adına sponsorluğu çok önemli
buluyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum" dedi. Alt liglerin dijital ortamdan canlı
olarak yayınlanmasının taraftarlar için olduğu
kadar kulüpler için de çok önemli olduğunun
altını çizen Tolungüç, "Görüntü oyuncunun ge-
lişmesinde çok önemli. Bizim en büyük handi-
kapımız maçların ilk yarıda seyircisiz
oynanacak olması. Seyirciyle bütünleştiğimiz
zaman çok coşkulu oynayan bir takımız. Türki-
ye'deki takımlar arasında en az kadro derinliği
olan, transfer yasağıyla 5'inci sene de aynı
kadroyla devam eden bir takımız. Altyapımız-
dan oyuncularımızı zaman zaman A takıma
alarak adaptasyonlarını geliştiriyoruz. Kendi
içimizden oyuncu yetiştirmeye çalışıyoruz. Do-
layısıyla genç oyuncular için de bu vizyon son
derece önemli. Dijital ortamda her maç canlı
olmasa da bu anlaşma görüntüleri arşivleye-
rek hem rakiplerimizi hem de kendimizi daha
iyi analiz etmemizi sağlayacak" diye konuştu.

EMEĞİ GEÇENLERE
TEŞEKKÜR EDİYORUM

Misli.com 3. Lig 2. Grup
takımlarından Büyükçek-
mece Tepecikspor Baş-
kanı Temel Eyüboğlu ise,
"Misli.com'un maçları
şifresiz ve ücretsiz ola-
rak yayınlaması çok
önemli bir olay. İlk defa
sponsor anlaşması ol-
muştur. 2. ve 3. Lig ku-
lüplerinin değerini
arttırma açısından
önemli bir anlaşma"
dedi. Pandemiden dolayı
kulüplerin zor aşamalar geçirdiğine değinen
başkan Eyüboğlu, "Önümüzdeki hafta lig baş-
layacak. Misli.com'un ufacık da olsa bizim gibi
kulüpler açısından önemli bir kaynaktır aktara-
cağı para. Para önemli değil, 20 yıldır kulübün
sahibiyim böyle bir sponsorluk olmamıştı.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"
açıklamasında bulundu. Kulüp olarak genç
oyunculara önem verdiklerini belirten Büyük-
çekmece Tepecikspor Başkanı Temel Eyü-
boğlu, "Misli.com'da canlı yayın olacağı için
futbolcularımızın ve kulübümüzün marka de-
ğeri artacak, bu önemli. Burada alacağımız
kaynağı futbolcularımıza kullanacağız.
1988'den bu yana 1 lira borcumuz yok. Genç
ve yetenekli oyuncularımızla devam ediyoruz.
Bu kaynağı futbolcularımıza aktaracağız. Bizim
için böyle bir dönemde önemli bir kaynak"
şeklinde konuştu.

KULÜPLERİN
DEĞERİ ARTACAK

Souza’nın
profilinde
değişiklik
Beşiktaş'ın transfer görüşmesi
gerçekleştirdiği eski Fenerbahçeli Josef
De Souza, Instagram profil fotoğrafına
siyah beyaz formalı görsel ekledi

SiYah beyazlıların uzun süredir görüşme
halinde olduğu ve pazar günü İstanbul’a
gelmesi beklenen Josef de Souza, kendisi
için hazırlanan Beşiktaş formalı görseli
Instagram’da profil fotoğrafı yaptı.
Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş’la söz-
leşme imzalamak için özel uçakla İstan-
bul’a gelmesi bekleniyor. Siyah
beyazlıların 1+1 yıllık teklifte bulunduğu
31 yaşındaki futbolcu menajeriyle birlikte
Türkiye’ye gelecek ve kendisini siyah be-
yazlı yapan sözleşmeyi imzalayacak. Ba-
şarılı futbolcu, Beşiktaş’tan yıllık 1.3
milyon Euro kazanacak.

Sergen Yalçın bizzat istedi

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla
kadrosunda görmek istediği Josef, ta-
kımdan ayrılan Mohamed Elneny’nin ilk
11’deki yerine geçiş yapacak. Brezilyalı
futbolcuyu, 2015-18 sezonları arasında
Fenerbahçe’de forma giydiği dönemde
yakından izleyen ve Suudi Arabistan’a
gitmesinin ardından da yardımcıları ara-
cılığıyla takibini sürdüren Sergen Yal-
çın’ın özellikle istediği belirtiliyor.

Etebo şoku! 

Yeni sezonun ilk maçında bugün Gazi-
antep FK’yı konuk edecek Galatasa-
ray’da transferlerin henüz
tamamlanmamış olması ve bazı ‘kilit’
oyuncuların hazır olmaması teknik di-
rektör Fatih Terim’i sıkıntıya soktu.
Geçen sezon Jean-Michel Seri ve Mario
Lemina’nın görev yaptığı orta sahanın
göbeğine transfer edilen Peter Etebo’nun
fizik olarak istenilen seviyede olmadığı
ortaya çıktı. Stoke City’den kiralanan Ni-
jeryalı futbolcunun, 15 Haziran’dan bu
yana yüksek tempolu antrenman yap-
madığı ve bundan dolayı kendisine 10
gün boyunca özel çalışma programı uy-
gulanacağı belirtildi.

10 aydır oynamıyor

Galatasaray'ın ABD’li kondisyonu Scott
Piri tarafından özel olarak çalıştırılacak
Etebo, 17 Eylül Perşembe günü Neftçi
Bakü takımıyla oynanacak UEFA Av-
rupa Ligi eleme karşılaşmasında  forma
giyemeyecek. Nijeryalı futbolcunun en
erken 20 Eylül’deki Medipol Başakşehir
karşılaşmasında oynayabilecek. Teknik
direktör Fatih Terim, antrenman eksiği
olan Etebo ve daha önceden sakatlığı
bulunan Emre Akbaba’nın yokluğunda
orta sahada, Ömer Bayram-Taylan An-
talyalı-Sofiane Feghouli ya da Younes
Belhanda’dan oluşan bir üçlüye görev
vermesi bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle
10 aydır resmi maç oynamayan Demo-
kratik Kongolu defans oyuncusunun an-
trenmanlarda kendisinden beklenenleri
tam olarak yapamadığı belirtildi.

Çok kötü vurdum!Süper Lig'in ilk
haftasında Çaykur 

Rizespor'u 2-1 mağlup
eden Fenerbahçe'de bir

penaltı kaçıran, bir de
asist yapan Caner Erkin,

"Vallahi kaçırdım, çok
kötü vurdum" dedi

Fenerbahçe’de yeni transferlerden Caner
Erkin, Rizespor’u 2-1 mağlup ettikleri kar-
şılaşmanın ardından açıklamalarda bu-
lundu.İlk yarıda bir penaltı kaçıran
tecrübeli oyuncu, “Galibiyetle başlamak
çok güzel. Hedefimiz her türlü şampiyon-
luk. Hiçbir şekilde puan kaybetmemiz
lazım. Çok ciddiye almamız lazım her maçı.
İlk maçtan buna başlamamız lazım. Çok
güzel bir galibiyet oldu. Ben penaltı kaçır-
dım ama olsun, telafisi oldu. Vallahi kaçır-

dım, çok kötü vurdum. Onun için sıkıntı
yok. Sonra zaten galibiyet önemli olan”
dedi. Moralin önemli olduğunu kaydeden
Caner, “Asist, gol önemli değil. Burada
bütün arkadaşlar olsun, yerli yabancı, he-
pimiz aynı gemideyiz. Neşeli olmak lazım.
Mağlubiyet olunca neşeli olmak zor ama
neşemizi kaybetmemiz, motivasyonumuzu
kaybetmemeliyiz. Yanımdakilerin neşeli ol-
masını isterim, ben neşeli biriyim” ifadele-
rini kullandı.

Soner 
Tolungüç

Temel 
Eyüboğlu



HİÇBİR ÜCRET ÖDEMEDEN YARDIM YAPMAK MÜMKÜN

D uru Dilek Bozan, dört yıl-
dır THY'de kabin me-
muru olarak çalışıyor.

Gökyüzüne tutkuyla bağlı olan
Bozan, uçuşlarının yanı sıra bir
hayvansever olarak da sokak
hayvanlarının yardımına koşu-
yor. Görev için İstanbul Havali-
manı'na gidip gelen genç kabin
memuru, yol kenarına bırakılan
sokak hayvanları için harekete
geçti. Bir süre kendi imkanlarıyla
sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını
karşılayan Duru Dilek Bozan, 6
ay önce "Uçan Patiler" adıyla
sosyal medyada bir hesap açtı.
Başta mesai arkadaşları olmak
üzere sosyal medyadan hayırse-

verlerin de desteğini alan Bozan,
toplanan yardımlar sayesinde
daha fazla sokak hayvanının ih-
tiyacını karşılıyor. 

Destek bekliyor

Uçuşunun olmadığı günlerde,
kilolarca mamayı havalimanı
çevresindeki bölgelere aracıyla
taşıyan Duru Dilek Bozan, aç
kalan sokak hayvanlarını elleriyle
besliyor. Daha fazla sokak hay-
vanına yardım etmek istediğini
belirten Bozan, "Uçan Patiler"
hareketini büyütmek istiyor.
Bozan, "Bir kabin memuru ola-
rak gökyüzünde olmak ve
uçmak benim hayatımın bir par-

çası. İnsanları sevdiklerine gü-
venli ve sağlıklı şekilde ulaştır-
mak ise önemli bir görevim. Bu
göreve giderken havalimanı yolu
üzerindeki köylerde birçok sokak
hayvanının yaşam mücadelesi
verdiğini fark ettim ve onların
hayatına güven ve sağlık suna-
bilmek için uçan patiler'i kur-
dum. Bu noktada ekip
arkadaşlarımın çok büyük des-
teği oluyor. Bırakılan hayvanları-
nın, yiyecek ekmeği yok, kimsesi
yok. Üşüyor, ıslanıyor, korkuyor,
aç kalıyor, susadığı için kirli su
içiyor, dövülüyorlar. Onlar bize
Allah'ın emaneti dilsiz kullarıdır.
Tüm bu problemleri görmezden 

gel-
mek, on-
ları bekleyen
kötü sonlara terk etmek, insani,
ahlaki ve toplumsal yönden ke-
sinlikle kabul edilebilir bir davra-
nış olmadığını düşünüyorum.
Kış yaklaşıyor, minik dostlarımı-
zın yuva, mama, mama kabı ve
veteriner ihtiyaçları artacak. 
Bu ihtiyaçlar komşularımdan
topladığım pet şişelere su doldu-
rup getirmekle veya evden taşıdı-
ğım battaniyelerle çözebileceğim
bir durum değil. Tüm hayırse-
verlerden destek bekliyorum"
dedi.  DHA

Gupse Özay’la 6 yıllık birlikteliğini geçen
temmuzda nikâh masasına taşıyan Barış
Arduç, önceki gün etiler trafiğinde görün-
tülendi. “Tatil bitti, işe döndük” diyen
oyuncu, “evlilik nasıl gidiyor?” sorusuna,
“Çok iyi. Zaten evli gibiydik. Yüzük tak-
mayı da sevdim biraz. Hayatı paylaş-
maya yeni başlıyor olsak, sürprizleri
olabilirdi ama biz zaten 6 yıldır hayatı
paylaşıyoruz” yanıtını verdi. Ünlü
oyuncu, Gupse Özay’ın hamile olduğu
haberleri için de şöyle dedi: “Çok istiyo-
ruz. Niyetimiz de var. Olursa, keyifle pay-
laşırız sizinle haberini. Ama şu an öyle
bir durum yok.”

13 EYLÜL 2020 PAZAR www.gazetedamga.com.tr 

ÇOCUK 

İSTİYORUZ

Türk Hava Yolları 
(THY)'nda kabin 

memuru olarak görev
yapan Duru Dilek Bozan, 

İstanbul'un özellikle Kuzey
bölgelerine yol kenarına

bırakılan ve yiyecek 
bulmakta güçlük çeken

sokak hayvanları için 
seferber oldu. Kendisine ait

aracıyla mama ve su taşıyan
hayvansever kabin 

memuru, sokak 
hayvanlarını elleriyle 

besliyor

Sokak hayvanları için bağış yapmak isteyen hayvan severleri
"uçan patiler" adlı sosyal medya hesabındaki mama 
kumbarasına yönlendiren Duru Dilek Bozan, "Anlaşmalı 
olduğum bir uygulama, kullanıcılarının attığı adımları gün 
sonunda ödüle dönüştürüyor. Siz de bu ödülü uçan patiler'e
mama olarak bağışlayabiliyorsunuz. İstedikten sonra minik
dostlarımızın yanında olmak çok kolay" ifadelerini kullandı.

ELLERIYLE
BESLIYOR

Şiddete kısa filmle tepki
Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER), koronavirüsle mücadelede ön safta yer alan sağlık
çalışanlarına yönelik şiddeti ele alan kısa film hazırladı. Prof. Dr. Başar Cander, "İyiliğe
kötülük veya şiddet uygulanması gerçekten kabul edilebilecek bir şey değil" dedi
acil Tıp Uzmanları Derneği (ATU-
DER), sağlık çalışanlarına yönelik şid-
deti anlatan kısa film hazırladı.
Oyuncular Gizem Karaca, Ayhan
Kavas, Nergis Çorakçı ve Emre Kızılır-
mak'ın yer aldığı kısa filmde sağlık çalı-
şanlarına yönelik şiddet konusu ele
alındı. Kısa film ile birlikte kamu spotu
da hazırlandı. Filmde bir trafik kazası
sonrası yaralı kişinin hastaneye götürül-
mesi ve yaralının yakınlarıyla, sağlık çalı-
şanları arasında yaşanan diyalog
anlatıldı.

Savaş ve mücadele var

Hazırlanan filmle ilgili konuşan Acil Tıp
Uzmanları Derneği (ATUDER) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar
Cander, sağlık çalışanlarına yönelik şid-
det konusunda hassasiyet yaratmak iste-
diklerini ifade etti. Cander sözlerini şöyle
sürdürdü: "Bu acil servislerde ve genel
olarak sağlık çalışanlarına şiddet uygu-

lanması bizim maalesef gündemimizden
düşmüyor. Bu yüzden bu konuda iyileş-
tirme çabalarının yapılması, hassasiyetin
artırılması için çalışmalarımız oldu. Bu
şekilde bir kısa film çalışması oluşturduk.
Sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin an-
lamsız olduğunu anlatmaya çalıştık. Biz
hasta yakınlarıyla aynı taraftayız. Biz de
hastalıkla, ölümle mücadele ediyoruz.
Aynı tarafta olduğumuzu vurgulamaya
ve bu konuda bilgi ve hassasiyetin artırıl-
masına yönelik bir çaba ile bu işlemleri
yaptık. Kısa film ve kamu spotumuz çok
paylaşıldı. Ancak geri dönüp baktığımız
o durumlarda yine sağlık çalışanlarına
şiddet uygulandığını görüyoruz. Ama
şöyle bir problem var. İlk defa sağlık çalı-
şanlarının omuzlarında büyük bir yük
var. Ülkenin yükü neredeyse sağlık çalı-
şanlarının omuzlarında. Sadece sağlıkla
mücadele değil. Bu mücadele ekono-
mine, sosyal hayatına her şeye yansıyor.
Yani bir savaş ve mücadele var. Bu mü-

cadelenin ana yükü sağlık çalışanlarının
üstünde. Böyle bir dönemde sağlık çalı-
şanları bir taratan aileleriyle görüşme ko-
nusunda fedakarlık ederken, bir taraftan
kendini riske atarak mücadele verirken
bir de şiddet uygulanmasıyla muhatap
kalınması inanılmaz bir şey. Tarih bo-
yunca iyiliğe iyilik diye bir kavram oluş-
muştur. Ama iyiliğe kötülük veya şiddet
uygulanması gerçekten kabul edilebile-
cek bir şey değil."

Yanımızda olmanız lazım

Prof. Dr. Başar Cander, "Şiddet uygula-
yanların neden şiddet uyguladığını daha
iyi analiz etmek gerekiyor. Bazıları o
anda olayın öfke kontrolünü yapamadık-
ları için daha sonra pişmanlık duyacak-
ları bir hareket içine giriyor. Bunların
neden öfke kontrolünü yapamadıklarını
analiz etmemiz lazım. Bazıları ise tama-
men psikolojik sorunlarını yansıtıyorlar.
Bunların ayrıca analiz edilmesi lazım"
ifadelerini kullandı.  Cander sözlerinin
devamında şunları söyledi: "Biz herkesin
kaçtığı bir ortamda mesela koronavirüsle
ilgili 'yakınınıza bile yaklaşmayın' diyo-
ruz. Ama biz gidip burun buruna mua-
yene etmek durumundayız. Burun
buruna müdahale etmek zorundayız. Bu
kadar fedakârlığın net olarak gösterildiği
bir ortamda şunu unutmamak lazım.
Biz hasta yakınlarının tarafındayız. Nite-
kim kliplerimizde de bunu vurguladık.
Sizin bizim yanımızda olmanız lazım.
Siz müdahale eden bir doktora veya sağ-
lık çalışanına şiddet uyguladığınız
zaman müdahaleye zarar vermiş
olacaksınız." DHA

İkinci elde fırsatçılık!
Kısa adı ÇETKODER olan Çevre ve
Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel
Başkanı İktisatçı Mustafa Göktaş, “Dün-
yanın yaşadığı korona illeti yüzünden ül-
kemizde de çeşitli alanlarda, sadece
sağlıklı yaşam değil, ekonomik sıkıntılar
yaşanmakta. Bunu fırsata çeviren gözünü
para hırsı bürümüş çıkarcı zihniyet vatan-
daşımızın sırtına binmeye, kanını emmeye
devam ediyor. İlgili ve yetkili de sadece
seyrediyor” dedi. "Korona nedeniyle uzun
süredir piyasada sıfır araçların tedariği
zorlanmış durumda" diyen Göktaş, "Yani
sıfır arabaların yurt dışından ülkemize gel-
mesi zorlanıyor. Tüketici vatandaş araç
alacak olsa aylarca beklemek zorunda ka-
lıyor. Sıfır araçta 2018 den bu yana zaten
bir bekleyiş vardı. Bu arada ÖTV zamları
da işin tuzu biberi oldu. Fırsatçılara gün
doğdu. İnsanların zor anını her dönem fır-
sata çevirmeye alışmış çıkarcı kesim sömü-

rüye devam ediyor. Kimse bu iş için ciddi
bir önlem almıyor. Spotçu piyasa ve elinde
ikinci el araç olanlar internet sitelerine ver-
dikleri ilanlarda hileye kaçarak fiyatları
abartıyorlar piyasayı allak bullak ediyor-
lar" ifadelerini kullandı. 

Araçlar el yakıyor

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Der-
neği Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “İn-
sanlarımız içinde bulunduğumuz şu
ortamda toplu taşıma araçlarından korkar
oldu, yâda yer bulamıyor. Bu yüzden işin-
den gücünden kalıyor. Ucuz yollu bir araç
alayım bari onunla işime gideyim diyor,
ama piyasada dün 5-7-10 bine satılan yerli
araç bile bu gün el yakar olmuş durumda.
İnsanların çaresizliğini fırsata dönüştüren-
lere ve bu zihniyete dur denmeli, yasal ted-
birler alınmalı. Yazık günah. Bu insanların
sırtına binmelerini önleyin” dedi.


