
Virüse yakalanan Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Hastanesi 

Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay,
“Şimdiye kadar ağır grip geçirdiğim
de oldu ama beni hiç bu kadar sarsan
bir hastalık olmadı. Açıkçası çember 
daralıyor. Herkesin çok dikkatli olması
lazım. Yoksa
Kovid her an
kapılarını 
çalabilir. Bunun
ilacı ve kesin aşısı
çıkana kadar 
biz Kovidle 
boğuşmaya
devam edeceğiz”
uyarısını yaptı. 
I SAYFA 8
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Korona virüsü
kapıyı çalabilir!

ÇEMBER GİTTİKÇE DARALIYORCHP’DEN YILDIRIM’A TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili
Özgür Özel, Anayasa Mahke-

mesi Üyesi Engin Yıldırım'ın “Işıklar
yanıyor” paylaşımını eleştirdi. Özel,
“Hakimler ve savcılar kararlarıyla
anılmalı. Bu tweet'in; tweet'i atana,
bulunduğu kuruma, demokrasiye bir
katkısı yoktur” dedi. Özel, “Paylaşımı
yapan Engin Yıldırım, AKP döne-

minde YÖK 
kontenjanından
gelmiştir. “Işıkları
yanıyor” paylaşı-
mına İçişleri Ba-
kanlığı benzer bir
cevap veriyorsa;
AKP’nin 18 yılda
ülkeyi getirdiği
durum ortada-
dır” diye konuştu. 
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Demokrasiye
bir katkısı yok

SAYFA 4Ayhan ONGUN

Acıyı bal 
eylemek

SAYFA 7Bahattin DEMİR

Ahlaka karşı
sınırsız güç
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İBB, işletmelere destek ver-
mek amacıyla belediyeye

bağlı Şehir Tiyatroları sahnelerini,
ekim ayında özel tiyatrolara açtı.
Bu kapsamda, “Teatra Jiyana Nû”
adlı grup Dario Fo’nun “Yüzsüz”
oyununu, “Beru” adıyla Kürtçe 
olarak 13 Ekim'de Gaziosmanpaşa
Sahnesi’nde sahneleyecekti. Ancak
kaymakamlık, oyunun yasaklandı-
ğını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yer-
likaya, “Oyun Kürtçe  olduğu için

değil, PKK propagandası içermesi
nedeniyle yasaklamıştır” dedi.
Oyun hakkında soruşturma 
başlatıldığını belirtti. İçişleri Bakan
Yardımcısı İsmail Çataklı da “Yeni
bir yalan ve provakasyon
daha. Kürtçe tiyatro elbetteki
serbesttir. Ancak PKK terör
örgütünün propagandasını
içeren tiyatro Kürtçe de olsa
Türkçe de olsa Arapça da olsa
müsaade edilmez” dedi.
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KiMSE TERÖR PROPAGANDASI YAPAMAZ

İBB Başkanı İmamoğlu törer
propagandası nedeniyle ya-

saklanan 'Beru' isim oyuna sahip
çıktı. “Kırmızı bülten ile aranan bir
terör örgütü üyesinin televizyonda

çıkıp açıklama yapması serbest.
Ama Kürtçe oyun oynayan bir
grubun, ki defalarca oynamış
Kürtçe bilen vatandaşlarımızın
gidip izleyeceği bir oyunu oy-
natmak yasak, suç” tepkisini
gösteren İmamoğlu, “Devlet

aklı denen bir şey var. Devlet aklı,
devleti yönetenlerin ortaya koyduğu
akıldır. Bu akıl, geçersiz mesnetsiz
bahaneler üretemez” dedi. Yasakla-
nan oyunun daha önce 20-30 kez
oynandığını belirten İmamoğlu,
“Bugüne kadar neredeydiniz?” diye
sordu. Oyun hakkında soruşturma
açılmasını da değerlendiren İma-
moğlu, “Tiyatro deyimi ile bu kadar
komik bir bahanenin son perdesi”
yorumunu yaptı. I SAYFA 5
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KOMiK BiR BAHANENiN SON PERDESi

İBB Şehir Tiyatroları’nın
Gaziosmanpaşa 

sahnesinde Kürtçe olarak 
sahnelenecek olan ‘Yüzsüz’

oyunu PKK propagandası
yapıldığı gerekçesiyle

yasaklandı. İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu ise 

“Kırmızı bülten ile aranan bir
terör örgütü üyesinin

televizyonda çıkıp açıklama
yapması serbest. Ama 

Kürtçe oyun oynatmak
yasak” tepkisini gösterdi.

Valilikten yapılan açıklamada
oyunla ilgili soruşturma

başlatıldığı belirtildi

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

AK Parti Grup Toplantısı'nda 
konuşan Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan, TTB'ye çok sert tepki gösterdi. “Ne
zamandan beri terörle iç içe olanlar Ta-
bipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun
başına geçebiliyor?” diyen Erdoğan,
“Bunun adı terör örgütlerinin sivil toplum
kuruluşlarına el koyması hadisesidir. Biz
bunlara hastalarımızı nasıl teslim edece-
ğiz? Nasıl bunlardan şifa arayacağız?

Teröristten bu beklenir mi?” diye 
konuştu. Erdoğan, “Çoklu Baro Siste-
mi'nde yapıldığı gibi aynı çalışmayı Türk
Tabipleri Birliği ve diğer meslek odala-
rında da yapmak durumundayız” açıkla-
masında bulundu. Erdoğan, AYM üyesi
Engin Yıldırım'ın “Işıklar yanıyor” payla-
şımı için de “Çok talihsiz bir açıklama.
Bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış
olsaydı” yorumunu yaptı. I SAYFA 7
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HABERİN DEVAMI SAYFA 14’TE

PROPAGANDA MI
YOKSA OYUN MU!

TERÖRiSTE HASTA
TESLiM EDiLiR Mi?

Özgür Özel

HUKUK DİLİ KULLANMALI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın

paylaşımını sert sözlerle eleştirerek,
“Türkiye’ye geçmişte acılar yaşatmış
müdahalelerin sloganının bir Ana-
yasa Mahkemesi Üyesi tarafından
kullanılması utanç verici bir saygısız-
lıktır. Hukuktan başka bir dili olma-
ması gereken bir AYM mensubunun

hukuku katlet-
menin sembolü
olan bir dille 
konuşması 
vahimdir. AYM
Üyesi’nin kullan-
dığı dil ise milleti
tehdit etmenin ve
hukuku yıkan
müdahalelerin
dilidir” dedi. 
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Çok utanç verici
bir saygısızlık!

Ömer Çelik 

EN FAZLA AYM’YE ZARAR VERİR

Adalet Bakanı Abdulhamit
Gül, vesayet çağrışımı 

yapan AYM Üyesi Engin Yıldırım'a
“Vesayet çağrışımı yapan ya da 
vesayeti davet eden bir kurum 
olarak gösterme ya da görülme 
hususu, başta o kuruma, demokra-
simize zarar verir. Türkiye'de 
milletin beklentisi, millet adına
karar veren kurumların, özgürlük-

leri, hak ve
adaleti bir an
önce yerine ge-
tirmesi ve kara-
rıyla konuşması,
kararlarıyla
uyuşmazlıkları
bitirmeleri, sona
erdirmeleridir”
sözleriyle tepki
gösterdi. 
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Vesayet çağrışımı
herkese zarar verir

Abdulhamit Gül

Dr. Zekayi Kutlubay

“Kuş Kanadında Masallar”
temasıyla, Küçükçekmece’de

ilk kez gerçekleştirilen ‘Masal  
İstanbul’ Uluslararası Masal Festi-
vali ilçenin tarihi mekanı Kibritha-
ne’de yapılan açılış programıyla
başladı. Belediye Başkanı Kemal
Çebi, “Festivalin ana temasını be-
lirlerken kuşlar hayal gücümüzü
kanatlandırdı” dedi. I SAYFA 4

ç

Hayal gücümüzü
kanatlandırdılar

KUŞ KANADINDA MASALLAR

TBMM’ye sunulan yasa değişikliği teklifi ile otopark gelirlerinin büyükşehir belediyelerinden
alınması gündemde. İBB, otoparklardan yıllık 35-40 milyon lira arasında gelir elde ediyor
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40 MiLYONA TIRPANLAMA

Yasa değişikliği teklifine tepki
gösteren İBB Meclisi CHP

Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İBB'nin
otoparklardan elde ettiği gelirin yıllık
35-40 milyon lira arasında olduğuna
dikkat çekerek “İktidar, İBB'nin
bütün gelirlerini azaltacak hamleler
yapıyor. 31 Mart öncesinde iktidarın
aklına gelmeyen şeyler, 31 Mart son-

rasında gelmeye başladı” dedi. 
Balyalı “Otopark inşaatlarından 
İBB ruhsat aşamasında belli bir
miktar pay alır. Bu rakam İstan-
bul'da İSPARK gelirleri hariç yıllık
35-40 milyon TL. Şimdi bu uygula-
mayı, ilçelere doğru genişletiyorlar.
Bu payın ilçe belediyeleri tarafından
alınması gündemde” diye konuştu. 

31 MART’TAN SONRA AKILLARINA GELDi
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TTB'de barolarda
olduğu gibi 
düzenleme

yapılacağını 
belirten Erdoğan,

Şebnem Korur
Fincancı'yı kast 

ederek, Ne 
zamandan beri

terörle iç içe 
olanlar Tabipler

Birliği gibi önemli
bir kuruluşun başına

geçebiliyor?" dedi

TTB'de barolarda
olduğu gibi 
düzenleme

yapılacağını 
belirten Erdoğan,

Şebnem Korur
Fincancı'yı kast 

ederek, Ne 
zamandan beri

terörle iç içe 
olanlar Tabipler

Birliği gibi önemli
bir kuruluşun başına

geçebiliyor?" dedi

TTB'de barolarda
olduğu gibi 
düzenleme

yapılacağını 
belirten Erdoğan,

Şebnem Korur
Fincancı'yı kast 

ederek, Ne 
zamandan beri

terörle iç içe 
olanlar Tabipler

Birliği gibi önemli
bir kuruluşun başına

geçebiliyor?" dedi

TTB'de barolarda
olduğu gibi 
düzenleme

yapılacağını 
belirten Erdoğan,

Şebnem Korur
Fincancı'yı kast 

ederek, Ne 
zamandan beri

terörle iç içe 
olanlar Tabipler

Birliği gibi önemli
bir kuruluşun başına

geçebiliyor?" dedi

TTB'de barolarda
olduğu gibi 
düzenleme

yapılacağını 
belirten Erdoğan,

Şebnem Korur
Fincancı'yı kast 

ederek, Ne 
zamandan beri

terörle iç içe 
olanlar Tabipler

Birliği gibi önemli
bir kuruluşun başına

geçebiliyor?" dedi

TTB'de barolarda
olduğu gibi 
düzenleme

yapılacağını 
belirten Erdoğan,

Şebnem Korur
Fincancı'yı kast 

ederek, Ne 
zamandan beri

terörle iç içe 
olanlar Tabipler

Birliği gibi önemli
bir kuruluşun başına

geçebiliyor?" dedi

TTB'de barolarda
olduğu gibi 
düzenleme

yapılacağını 
belirten Erdoğan,

Şebnem Korur
Fincancı'yı kast 

ederek, Ne 
zamandan beri

terörle iç içe 
olanlar Tabipler

Birliği gibi önemli
bir kuruluşun başına

geçebiliyor?" dedi

TTB'de barolarda
olduğu gibi 
düzenleme

yapılacağını 
belirten Erdoğan,

Şebnem Korur
Fincancı'yı kast 

ederek, Ne 
zamandan beri

terörle iç içe 
olanlar Tabipler

Birliği gibi önemli
bir kuruluşun başına

geçebiliyor?" dedi

TTB'de barolarda
olduğu gibi 
düzenleme

yapılacağını 
belirten Erdoğan,

Şebnem Korur
Fincancı'yı kast 

ederek, Ne 
zamandan beri

terörle iç içe 
olanlar Tabipler

Birliği gibi önemli
bir kuruluşun başına

geçebiliyor?" dedi

TTB’NiN YAPISINDA DEĞiŞiKLiK SiNYALi
AYM’DEN IŞIK AÇIKLAMASI

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın 'Işıklar
yanıyor' diyerek paylaştığı fotoğraf büyük tartışma

yaratmıştı. Konuyla ilgili AYM'nin resmi sitesinden açık-
lama geldi. “Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin
şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Ana-
yasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz” deni-
len açıklamada, “Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016
gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anaya-
sal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddet-
mekte ve demokratik hukuk devletinin yanında
durmaktadır” ifadeleri yer aldı. 
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ENGİN YILDIRIM
ÖZÜR DiLEDi

AYM üyesi Engin Yıldırım,
tepki çeken 'Işıklar yanıyor'

paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.
Yıldırım, “Paylaştığım mesajda
maksadını aşan ifadeler kullanmış
olmaktan dolayı üzüntü duymakta-
yım. Kasıtlı olarak hukuk veya de-
mokrasi dışı bir olguya atıf yapmam
söz konusu değildir” dedi. “Hukuk
ve demokrasi karşıtı her türlü girişi-
min karşısında olduğum izahtan 
varestedir” diyen Yıldırım, “Mesai
sonrası AYM bahçesinde yaptığım
yürüyüşün ardından çektiğim 
fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir
imada bulunmaksızın paylaştım.
Ancak insani bir yanılgı ile yanlış
yorumlan-
maya müsait
şekilde 
paylaştığım
mesaj 
dolayısıyla
kamuoyun-
dan özür
diliyorum”
ifadelerini
kullandı. 
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Engin Yıldırım

VALiLiK VE iMAMOĞLU’NDAN FARKLI AÇIKLAMALAR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İtalyan Yazar Dario Fo'nun, bu oyunu, Devlet Tiyatroları 
tarafından oynanmış. Türkçe oynanmış. Şimdi Kürtçe oynanacak. Ne farkı var?” diye sordu.
Valilikten yapılan açıklamada ise “Teatra Jiyana Nü isimli tiyatro grubunun sözde devlet ve
terör ilişkilerini irdeleyen “Beru; Klakson Borizan Birt” isimli tiyatronun var olan oyununun tüm
kurgusu PKK terör örgütünün ülkemize karşı yürüttüğü terör propagandasına dönüştürülmek
suretiyle oluşturulduğu yönünde güvenlik güçlerimizin tespiti söz konusudur” denildi.

EKREM 
HACIHASANOĞLU

HABER

Ekrem 
İmamoğlu

Ali 
Yerlikaya

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki
ve Teknik Eğitim Genel 

Müdürlüğü tarafından yürütülen ve
Avrupa Birliği tarafından destekle-
nen Mesleki ve Teknik Eğitim 
Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum
Projesi (SEUP) kapsamında 8 pilot
ilde 55 mesleki ve teknik lisede yakla-
şık 1150 atölye baştan sona yenile-
necek. İstanbul
İl Milli Eğitim
Müdürü Levent
Yazıcı, “Amacı-
mız, meslek
okullarının
atölyelerinin 
donatım ve 
ekipman olarak 
güçlendirmek”
dedi. I SAYFA 4
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Bin 150 atölye
yenilenecek

EKİPMAN DA GÜÇLE

Levent Yazıcı

Erdoğan giderse, bugünkünden daha kötüsü
olmaz. Türkiye yine yerinde kalır. Ve bugün tek
adam rejiminin simgesi olan Erdoğan, seçim 
yoluyla kaybettiğinde ülke nefes alır. Türkiye 
rahatlar. Dünyada Türkiye itibarını yeniden 
kazanır. Ekonomi kısa zamanda olmasa da 
belirli bir sürede toparlanır. 

Ali Tarakcı’nın köşe yazısı sayfa 9'da 

Erdoğan giderse ne olur?

Görücüye çıkacaklar

SAYFA 9’DA

Bu gençler
çok Başka

Recep Tayyip Erdoğan

Büyükşehirlerin 
otoparklardan elde ettiği gelir
ilçe belediyelerine verilecek.
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İsveçLİ göz doktoru Dr. Henrik Sjög-
ren'in adını taşıyan ‘Sjögren sendromu’,
bağışıklık sisteminin kronik bir hastalığı

olarak her yaşta ortaya çıkabiliyor. Sağlıklı doku ve
hücrelerin yanlışlıkla bağışıklık sistemi tarafından
saldırıya uğraması ile ortaya çıkan bu durumda
bazı bezler iltihaplanır, bu da gözyaşı ve tükürük
üretimini azaltır en çok görülen belirtiler olan kuru
göz ve ağız kuruluğuna neden olur. Bu sorunun ne-
deni tam olarak bilinmemektedir fakat araştırmalar
genetik, çevresel ve muhtemelen hormonal faktörle-
rin etkilediğini gösteriyor. Bu rahatsızlıkta düzenli
tıbbi bakım ve takip tüm hastalar için büyük önem
taşıdığına dikkat çeken Romatem Hastanesi Roma-
toloji Uzmanı Dr. Tuğrul Kıvanç, “Nem üreten bez-
lerin düzgün çalışmadığı kronik bir otoimmün
bozukluğu olan bu durum önlem alınmazsa iç or-
ganları da etkileyebilir. 10 kuru göz hastasından
1'inde Sjogren Sendromu olduğu tahmin edilmek-
tedir fakat bu durumun teşhisi zor olabilir çünkü
belirti ve semptomlar kişiden kişiye değişir ve diğer
hastalıkların neden olduğu ile benzer olabilir. Teda-
visi, etkilenen vücut kısımlarına bağlıdır. O yüzden
hekim kontrolünde süreç yönetimi önemli” dedi.

Belirtilere dikkat

Kıvanç sözlerini şöyle sürdürdü: “Sjogren sendro-
munun en çok görülen iki belirtisi vardır. Gözlerini-
zin sanki içinde kum varmış gibi yanabilir,
kaşınabilir veya sertleşebilir ya da ağzınız pamukla
dolu gibi hissedebilir ve yutmayı veya konuşmayı
zorlaştırabilir. Diğer görülen belirtiler ise şöyle;
Eklem ağrısı, şişlik ve sertlik, deri döküntüleri veya
kuru cilt,vajinal kuruluk, kalıcı kuru öksürük, uzun
süreli yorgunluk.”
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O smangazi Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Hastanesi uzman diye-
tisyeni Anıl Çiğdem Uygur,

sosyal izolasyon döneminde çoğu ailede
düzenli yemek, sofra kurma, mutfakta
geçirilen sürenin artması gibi nedenlerle
kilo artışının kaçınılmaz olduğunu söy-
ledi. İzolasyon döneminde yaşanan stre-
sin, uyku düzensizliklerine yol açtığını
kaydeden Uygur, hareketsizliğin obezi-
teye neden olduğunu belirtti. Okulların
kapalı kaldığı süre boyunca çocuk ve er-
genlerin fiziksel aktivite düzeylerinin
düştüğünü anlatan Uygur, "Televizyon
ve bilgisayar oyunları, hareketsizliğe ve
uyku düzensizliklerine sebep olmakta,
şekerle tatlandırılmış içecek tüketimini
artırmaktadır. Obez çocukların A, E ve
C vitamininden zengin olan sebze ve
meyve tüketimleri düşüktür. Bu vitamin-
lerin yetersiz alınması, bağışıklık yanıtını
düşürmektedir. Obezite ve obezite ile
ilişkili hastalıkların Covid-19 için risk
oluşturuyor. Mart ayından bu yana,
obezite ve Covid-19 arasındaki ilişki bili-
niyor. Beden Kitle İndeksi (BKİ) 35’in
üzerinde olan bireyler ile 25’in altında
olan bireylerin karşılaştırıldığı bir çalış-
mada, obez bireylerin koronavirüse ya-
kalanma riskinin 7 kat daha fazla
olduğu bulunmuştur. Hastalığa yaka-
lanma oranları gibi, entübasyon oranları
da yüksektir ve obezler yoğun bakımda
daha uzun süre kalmaktadır. Obez bi-
reylerin başka sağlık problemleri de ol-
duğu için, bu kişilerde koronavirüs daha
ağır bir tablo ile seyretmektedir.” şek-
linde konuştu.

Aylık plan yapın

Uzman diyetisyen Anıl Çiğdem Uygur,

pandemi sürecinde alışverişlerin haftalık
veya aylık olarak planlanması gerektiğini
belirterek, şunları söyledi: “Yüksek yağ
ve rafine karbonhidrat tüketimini azaltın,
sebze ve meyve tüketimini artırın, şekerle
tatlandırılmış içecek, işlenmiş et, hazır
besin, fast food ve şeker alımını sınırlan-
dırın. Yetersiz beslenme veya obezite
hastalığınız varsa bilinçsizce ilaç, takviye

kullanmak ya da sağlıksız diyet yapmak
yerine yeterli ve dengeli beslenin; gere-
kirse profesyonel yardım talebinde bu-
lunmaktan çekinmeyin.”

Hesaplama nasıl olur?

Beden kitle endeksi, Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün obezite sınıflandırması temel alı-
nan ve kilonun, boyun karesine

böldüğünüzde (kg/m²) çıkan sonuç
fazla kilolu ya da obez olup olmadığını
gösterir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine
göre beden kitle endeksi 0-18,4 arası
zayıf, 18,5-24,9 arası normal kilolu, 25-
29,9 fazla kilolu, 30’dan yüksek olanlar
obez, 40’ın üzerinde olanlar ise ileri de-
recede obez olarak kabul ediliyor.
DHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi uzman diyetisyeni Anıl Çiğdem Uygur, obez birey-
lerin koronavirüse yakalanma riskinin 7 kat daha fazla olduğunu ifade ederek, “Hastalığa yakalanma oran-
ları gibi, entübasyon oranları da yüksektir ve obezler yoğun bakımda daha uzun süre kalmaktadır” dedi

Mastercard tarafından Türki-
ye’nin de dahil olduğu 16 ülkede
yapılan araştırma yerel işletmele-

rin öneminin her geçen gün daha da arttı-
ğını gösteriyor. Buna göre tüketicilerin
yüzde 86’sı alışverişlerini tanıdık/bildik yer-
den yapmayı tercih ediyor. Koronavirüs ile
kısıtlanan seyahatler komşulukları yeniden
canlandırırken, yerel işletmelerin de önemini
artırdı. Tüm dünyada olduğu gibi Türki-
ye’de de yerel işletmelerin gelişimine destek
veren Mastercard’ın araştırmasına göre tü-
keticilerin yüzde 86’sı bildiği işyerlerinden
alışveriş yapmayı tercih ediyor. Alışverişle-
rinde yerel mağazaları tercih edenlerin
yüzde 77’si COVID-19 salgını bitse de aynı
yerden alışveriş yapmaya devam edeceğini
ifade ediyor. Sağlık endişeleri ile uzak yer-
lere gitmek istemeyenler mahallelerini yeni-
den keşfetmeye başladı.

Komşular WhatsApp’ta buluşuyor

Mahalle ile olan bağın artması komşuluk-
ları ve karşılıklı güveni de artırdı. COVID-
19 kısıtlamalarıyla beraber mahallelerinde
yeni mağaza keşfettiklerini söyleyenlerin
oranı yüzde 80 olurken, yüzde 75’lik bir
kesim yerel esnafın önerilerine saygı duydu-
ğunu belirtiyor. Geçtiğimiz yıla oranla,
komşularına selam verenlerin oranı yüzde

64 olurken, her 4 kişiden 1’i komşusunun
yedek anahtarını taşıyor. Araştırmaya katı-
lanların yüzde 46’sı komşularının online si-
parişlerini teslim alıp, ilettiğini belirtirken,
yine komşularıyla aynı WhatsApp grubunda
buluşanların oranı ise yüzde 24 seviyesinde.
Yerel mağazaların tercih edilmesindeki en
önemli etkenlerin başında yüzde 56 ile kolay
ve hızlı erişim geliyor. Her 2 kişiden 1’inin
büyük marketlerdeki kuyruğa girmek iste-
mediğini belirttiği çalışmada 3 kişiden 1’i ise
ulaşım kısıtlamaları sebebiyle yerel mağaza-
ları tercih ettiğini söylerken, yerel işletmele-
rin ürünlerinin daha kaliteli / kıymetli
olduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 32
seviyesinde.

Eş-dost tavsiyesi önemli

Harcamalarını kendi semtinde yapanlar için
de ‘kolaylık’ yüzde 61 ile ilk sırada yer alıyor.
Tüketicilerin yüzde 49’u ‘yerel işletmelerin
toparlanmasına destek olmak’ amacıyla ye-
reli tercih ederken, esnafla kurduğu dostluk
ve işletmenin herhangi bir gruba bağlı ol-
maması yüzde 37 ile üçüncü sırada geliyor.
Yerel esnafın tercih edilmesinde eş-dost tav-
siyesi yüzde 33 olarak ölçülürken, bu mağa-
zalarda satılan ürünlerin daha kaliteli /
kıymetli olduğunu ifade edenlerin oranı da
yüzde 33 seviyesinde. FATİH POLAT

OBEZLER HER AN
KORONA OLABILIR

Sjögren sendromu
nedir? İşte cevabı

Yerel esnaf yine gözde
Yerel esnaf yeniden gözde oldu. Vatandaşın yüzde 86’sı tanıdık/bildik mağazadan
alışveriş yapmayı tercih ederken, her 4 kişiden 3’ü esnafın tavsiyesine değer veriyor

Yanak yağı fazlalığı ki-
şiye yüzde bebeksi, tom-
bul bir görünüm

veriyor.Böyle bir durumda da este-
tik kaygılar ön plana çıkıyor.Ancak
bu sorunlardan kurtulup daha be-
lirgin bir yüz hattına sahip olmak
mümkün..Plastik,Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca
Başaran konu ile ilgili bilgiler
verdi. Yüz şekli bildiği gibi güzellik
ve çekiciliğin en önemli kriterlerin-

den biridir.Son yıllarda trend ol-
maya başlayan yanaktan yağ alma
operasyonu ile operasyonu kişinin
üçgen yüz hatlarına sahip olarak
daha çekici ve alımlı görünmesini
sağlıyor. Yanak yağ yastıkçığı ya-
nakta bulunan özel bir yağ depo-
sudur. Yanak yağının fazlalığı
dolgun bir yanağa neden olur.
Yanak yağı yüzün iki tarafında,
yüz kaslarının içinde bulunan
derin yağ yastıkçığının devamı ni-

teliğindedir. Yüzün diğer yapıların-
dan kolaylıkla ayrılabilir ve alt yüz-
deki dolgunluğu azaltmak için
mükemmel bir hedeftir.Yanak yağı
fazlalığı yüze bebeksi, tombul bir
görünüm verir. Yanak veya alt yüz
yağındaki fazlalığı olan birçok
insan bu durumdan rahatsızdır.
Ne yazık ki birçok vakada bu alt
yüzdeki yağ fazlalığı diyet ve eg-
zersizin etkilerine karşı oldukça 
dirençlidir.

Yanağınızı küçültün

Uzmanlar obez olan
insanların koronavirüs
olmaya daha yatkın
olduklarını belirterek,
“Aşırı kilo sebebiyle
korona ile mücadele
etmeleri de imkansız
oluyor. Hepsi ciddi
bir risk altında” dedi.
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Başakşehir'de kaçak
alkol imalathanelerine ope-
rasyon düzenlendi. Operas-

yonda 7 ton etil ve metil alkol ile sahte
içki yapımında kullanılan malzemeler
ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2

kişi de gözaltına alındı. İstanbul Emni-
yet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
dün Avcılar'daki bir imalathaneye yapı-
lan ve 6 ton kaçak alkolün ele geçiril-
diği operasyonun ardından bu gece 2

yeni imalathaneye daha baskın düzen-
ledi. Başakşehir'de yapılan operas-
yonda etil ve metil olmak üzere
yaklaşık 7 kaçak ton alkol ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 2 şüpheli ise
gözaltına alındı.

Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

trakya Halkının 
gÖzdesi Öz keŞan

FaBrikada
patlama!

TEKİRDaĞ'da, Çerkezköy Organize Sanayi Böl-
gesi'nde kurulu, ahşap ürün olan MDF üretimi
yapılan fabrikada kaynak sırasında meydana

gelen patlamada, 3 işçi yaralandı. Çerkezköy Organize
Sanayi Bölgesi'nde MDF üretimi yapılan fabrikada, akşam
saatlerinde patlama oldu. İddiaya göre, kaynak yapıldığı
sırada meydana gelen patlamada işçilerden Serkan T.
(46), Murat D. (25) ve Cihan K. (31) yaralandı. Patlama-
nın ardından ihbar üzerine tesislere sağlık, itfaiye ve polis
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay
yerinde yaptığı ve vücutlarında yanıklar oluşan 3 işçi, am-
bulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, fabrikada inceleme yaparak, soruşturma başlattı. 

saHte içkiye
geçit yok

Beyoğlu ve Ümraniye'de yapılan operasyonda
şişe ve bidonlar içinde sahte içki ele geçirilir-
ken, 2 kişi gözaltına alındı. Son zamanlarda

artan sahte içki ölümleri üzerine İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda belirlenen Ümra-
niye ve Beyoğlu'ndaki adreslere baskınlar düzenlendi.
Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ve
işyerine ait depoya kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üze-
rine harekete geçen polis ekipleri, yaptığı operasyonda 75
adet 1 litrelik şişeler içine konulmuş sahte içki ele geçi-
rildi. İş yeri sahibi İlyas C. ise gözaltına alındı. Ümraniye
Madenler Mahallesi'nde bulunan bir adreste kaçak içki
imalatı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, düzenledikleri
operasyonda, içinde sahte içki bileşenleri bulunan 2 adet
bidon, 325 adet boş şişe ve kapağı ele geçirildi. Polis
ekipleri, adreste bulunan Kazım Engin K.'yi gözaltına aldı.

korkunç 
Bir kaza!

KIRKlaRElİ'nin lüleburgaz ilçesinde iki aracın
çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1
kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, dün

gece saat 00.30 sıralarında lüleburgaz-Umurca köyü yo-
lunda meydana geldi. Umurca köyünden, lüleburgaz yö-
nüne giden Recep Çavga (21) yönetimindeki 59 Ka 123
plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa K. (26) ida-
resindeki 59 Ka 123 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada,
59 Ka 123 plakalı otomobilin sürücüsü Recep Çavga olay
yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi aytül
Ç. ile 59 Ka 123 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa K.
ve araçta bulunan Muzaffer E. yaralandı. İhbar üzerine
olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. yaralı-
lar, ambulanslarla lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırı-
larak, tedaviye alındı. yaralılardan aytül Ç. ve Mustafa
K.'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Recep Çav-
ga'nın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ar-
dından koruyucu tulum giyen ekip tarafından hastane
morguna konuldu.

A sayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık
Büro Amirliği ekipleri, 6-10 Ekim tarih-
leri arasında Beşiktaş, Kağıthane ve Sa-

rıyer'den 6 motosikletin çalınması olayıyla ilgili
çalışma başlattı. Ekipler, bölgelerde güvenlik ka-
meralarını inceleyerek 3 motosiklet hırsızının
kimliğini tespit etti.
Yapılan takip sonucu 10 Ekim'de Görkem A.
(21) Burak Ç.(21) ve Ferhat K. (19) gözaltına
alındı. Çalıntı iki motosiklet ele geçirilerek, sa-
hiplerine teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlü-
ğüne getirilen 3 şüphelinin çok sayıda suçlardan
poliste kayıtları olduğu belirtildi. Şüphelilerin
çaldıkları motosikletlere "disk kilidi" takıp hem
başka hırsızların çalmasını önledikleri, hem de
polis ve vatandaşlardan motosikletin çalıntı ol-
duğunu gizlemeye çalıştıkları i öğrenildi. Şubede
işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk
edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutukla-
narak cezaevine gönderildi.
Öte yandan 3 şüpheliden 2’sinin motosiklet
ile olay yerine gelerek park halindeki moto-
sikleti çalarak, uzaklaştıkları anlar güvenlik

kameralarına yansıdı.

2 saat içerisinde bulundu 

Motosikletler, sahiplerine verildi. Kağıthane'deki
yedieminde motosikletini alan Ali Karkıner "Sa-
rıyer'de çalıştığım iş yerinin önüne motosikletimi
bırakmıştım. Yaklaşık 6 senedir de orada duru-
yordu motorumun hiçbir sorunu olmuyordu.
Yukarı montumu giymeye çıktım. 10 dakika içe-
risinde aşağıya indim ve motosikletimi göreme-
dim. İş yerimizin kameralarından izledim 2 kişi
gelip etrafı kolaçan edip, motorun kontağını pat-
latıp çalıştırıp götürüyorlar. Gayrettepe Asayiş
Şube Oto Hırsızlık ekipleri 2 saat içerisinde mo-
torumu buldular. Bu kadar kısa sürede bulduk-
ları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.DHA

İstanbul'da 4 günde 6 motosiklet hırsızlığı yapan 3 şüpheli gözaltına
alındı. Tutuklanan şüphelilerin motosiklet çaldıkları anlar kameralara
yansıdı. Ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi

7 ton kaçak alkol ele geçirildi

Motosikleti çalınan anıl
Gürsu "Beşiktaş'ta mo-
torumu evin önüne park
ettim. Sabah 9 gibi
komşum arayarak mo-
torumun olmadığını
söyledi. aşağı inip bak-
tım motosikletimin ol-
madığını görünce
karakola gidip şikayetçi
oldum. aynı gün akşa-
mında Gayrettepe asa-
yiş Şubeden telefon
ettiler. Motorumun bu-
lunduğunu söylediler.
Görüntüleri izlediğimde
10 saniye içerisinde
kontağı patlatarak 2 ki-
şinin çaldığını gördüm.
Piyasa değeri 40 bin
lira olan motosikletimi
çaldıktan sonra kendi
disk kilitlerini takmışlar.
Tekrar çalınmasın diye
güvene almışlar" dedi.

Disk Kilidi
takıldı

Hırsızlar yakayı
ele verdı

Drift yaptı
gözaltına alındı

Ümraniye Ömer Faik Ata-
kan Caddesi üzerinde, 2
Ekim'de saat 22.30 sırala-

rında, bir sürücü yolu trafiğe kapatarak
dakikalarca drift yapıp trafiği tehlikeye
attı. Sürücünün drift yaptığı anlar ka-
meraya kaydedilerek, görüntüler sosyal
medyada paylaşıldı. İstanbul Trafik De-
netleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik
Ekipleri, görüntüler üzerine harekete
geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda
önce araç plakası ve sürücüsü tespit
edildi. Ardından 34 DEL 31 plakalı
aracın sürücüsü Metehan D. gözaltına
alındı. Sürücüye "Herhangi bir zorun-
luluk olmaksızın karayollarında dönüş
kuralları dışında bilerek ve isteyerek
aracın el freninin çekilmesi suretiyle
veya başka yöntemlerle aracın ani ola-
rak yönünün değiştirilmesi veya kendi
etrafında döndürülmesi" suçundan 6
bin 141 lira, “Araç kullanırken sürücü
belgesini yanında bulundurmamak"tan
288 lira, “Araçlarını zorunlu bir neden
olmadıkça başkalarını rahatsız edecek
veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz
ani yavaşlamak" maddesinden 132 lira
idari para cezası kesildi. Sürücüye top-

lamda 6 bin 561 lira para cezası uygu-
lanırken, ehliyetine ise geçici sürüyle el
konuldu.

Adli işlem yapılacak

Sürücü Metehan D. “Kara, Deniz,
hava veya demiryolu araçlarını kişilerin

hayat, sağlık veya mal varlığı açısından
tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare
eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis ce-
zası ile cezalandırılır" suçlamasıyla adli
işlem yapılması için Ümraniye Atakent
Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi
Amirliğine teslim edildi.  DHA

Ümraniye'de trafiği tehlikeye atarak dakikalarca drift yapan maganda
gözaltına alındı. Ehliyetine el konulan sürücünün adli işlemleri sürüyorBeşiktaş’ta

silahlı saldırı!
Beşiktaş'ta iki iş adamı arasında yaşanan
ticari anlaşmazlık nedeniyle sokak ortasında
kan döküldü. İş adamı Engin M., sokakta
kendisini bekleyen İbrahim S.'nin silahlı
saldırısından kurtulurken, şoförü Kutlu
Muhammed O. seken kurşunlardan birinin
ayağına isabet etmesiyle yaralandı

Olay, Levazım Yeni Bahar Sokak'ta
16.40 sıralarında meydana geldi. İd-
diaya göre, Engin M.'nin sahibi ol-

duğu holdingin bulunduğu binanın yarı
hissesine sahip olan Selahattin D., bir süre önce,
hissesini iş adamına satmak istedi. Engin M.'nin
teklifi kabul etmemesi üzerine iki iş adamı ara-
sında husumet yaşandı. Anlaşmazlığı çözmek
için bugün erken saatlerde bir araya gelen iki iş
adamı arasındaki konuşma tartışmayla sonuçla-
nırken, Selahattin D.'nin Engin M.'yi tehdit ettiği
ileri sürüldü. Tartışma sonrası holdinge gelen
Engin M., akşam saatlerinde şoförüyle birlikte iş
yerinden çıkarken, sokakta bekleyen İbrahim
S.'nin silahlı saldırısına uğradı. İş adamı Engin
M. saldırıdan yara almadan kurtulurken, kur-
şunlardan biri şoförü Kutlu Muhammed
O.'nun sol ayağına isabet etti. İbrahim S. sal-
dırının ardından bir otomobille olay yerin-
den kaçtı.

Polis çalışma başlattı

İş adamının haber vermesi üzerine
olay yerine polis ve sağlık ekipleri
sevk edildi. Yaralı Kutlu Mu-
hammed O., ambulansla kal-
dırıldığı Okmeydanı Eğitim
ve Araştırma Hastane-
si'nde tedavi altına
alındı. Polis, saldırı-
dan sonra kayıplara
karışan İbrahim
S.'yi yakalamak
için çalışma-
lara baş-
ladı.
DHA

HAPİS
CEZASI
İSTENİYOR

Olay geçtiğimiz pazar
günü saat 01.00 sırala-

rında Kağıthane Gültepe
Mahallesi Ülkümen Sokak'ta

meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre adnan Çimen ve ailesi taksici

Eyüp Erik ve ailesi tarafından “çocu-
ğumuzun kolunu kırdınız” iddiasıyla

saldırıya uğradı. Saldırıda Erik ve ailesi
Çimen'in bulunduğu eve, kova ve sandalye

fırlattı. Dakikalarca süren kavgada tehdit ve
hakaretler havada uçuşurken, taksicinin fırlat-

tığı eşyalar nedeniyle aracı da zarar gördü.

Kova ve sandalyeli kavga kamerada
Olayın ardından ertesi gün Eyüp Erik aracında zarar

geldiğini söyleyerek Çimen ailesinden para teklif etti.
Çimen ailesinin teklifi reddetmesi üzerine kavga yeniden

alevlendi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle de
kavga sonlandırıldı. yaşanan kavga ise kameralara saniye sa-

niye yansıdı. DHa

Kağıthane'de bir taksici ve ailesi
çocuklarını dövdüklerini iddia 
ettikleri aileye sandalye ve 
kovalarla saldırdı. Kavga cep 
telefonu kamerasına yansıdı

Çocuğumu dövdün kavgası!



M esleki ve Teknik Eğitim Yoluyla
Sosyal ve Ekonomik Uyum Pro-
jesi bilgilendirme toplantısı, Ba-

kırköy’de bir spor tesisinde düzenlendi.
Toplantıya İstanbul İl Milli Eğitim Mü-
dürü Levent Yazıcı, MEB Daire Başkanı
Şennur Çetin ve MEB Daire Başkanı
Recep Altın katıldı. Açılış sunumu ile baş-
layan toplantıda, proje kapsamında bilgi-
ler verildi.

22 meslek alanı 1150 atölye

Proje, bilişim, elektrik/elektronik, güzellik
ve saç bakım hizmetleri, makine teknolo-
jisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekân
tasarımı, motorlu araçlar teknolojisi, teks-
til teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklim-
lendirme, moda tasarım teknolojilerinin
de içinde olduğu 22 meslek alanını kapsı-
yor. 22 meslek alanındaki 1150 atölye bir
yandan mekansal olarak yenilenirken
diğer yandan da en son teknoloji makine,
ekipman ve eğitim kitleri ile donatılıyor.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent
Yazıcı, “Aslında 2017 Kasım’da başlayan
yaklaşık 43 aylık geçmişi olan bir çalışma
ama 2018 yılında uygulanmaya başladı.
Türkiye genelinde 8 ilde 55 meslek teknik
Anadolu lisesinde uygulanıyor. Proje
Meslek Eğitim Genel Müdürlüğümüzün
AB delegasyonu ile yürüttüğü bir çalışma.
Türkiye’deki özellikle Suriyeli öğrencilerin
daha yoğun olduğu 8 ili kapsıyor. İstan-
bul’da da mevcut olan ilçelerimizden 8
tane ilçemiz var. Avcılardan başlayıp Bağ-
cılar, Başakşehir, Bahçelievler, Gazios-
manpaşa, Esenyurt şeklinde devam
ediyor. Pendik ve Sultangazi ilçemiz de bu

kapsamda” ifadelerini kullandı.

Kapsayıcı bir bütünlük var

Projeyi DHA’ya anlatan İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, proje kap-
samında Suriyeli ve Türk öğrencilerin bir-
likte kapsayıcı bir şekilde
bütünleşmelerini, yeni meslek becerileri
kazanmalarını hedeflediklerini , 50 milyon
euro bütçeli proje ile Geçici Koruma Al-
tındaki Suriyeli ve ihtiyaç sahibi Türk öğ-
rencilerin servis, öğlen yemeği, kıyafet,

çanta ve kırtasiye gibi ihtiyaçlarının karşı-
landığını belirtti. Yazıcı, “Burada toplam
13 tane Meslek Teknik Anadolu Lisemiz
var. Bilişim alanı, elektrik elektronik alanı
ve çocuk gelişimi ile çalışmalar etkin ola-
rak başladı. Buradaki temel döngü, mes-
lek okullarının hem atölyelerinin donatım
ve ekipman olarak güçlendirilmesi aynı
zamanda bu meslek okullarındaki Suriyeli
ve Türk öğrencilerin birlikte kapsayıcı bir
şekilde bütünleşmelerini, yeni meslek be-
cerileri kazanmalarını, sosyal ve kültürel

çalışmalarını birlikte yapmalarını ve onla-
rın bir meslek kazanacak şekilde yeterlilik-
lerini arttırmayı hedefliyor. Bu çerçevede
ilgili öğrencilerimizin yüzde 60’ı Suriyeli,
yüzde 40’ı Türkiye’deki öğrencilerimizi
kapsıyor. Burada öğrencilerin öğle yemeği
ihtiyaçlarından taşımalarına kadar kapsa-
yıcı bir bütünlük var. Temel döngü tabii
öğrencilerin mesleklerinde iyi yetişmele-
rini temin etmek için meslek atölyelerinin
donanımını ve ekipmanını önceliyor” şek-
linde konuştu.  DHA
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B ak su bebelerin güzelliğine
Kaşı destan
Gözü destan

Elleri kan içinde
Döviz kuruna bakar gibi değil,
Kanal İstanbul çevresindeki arazilere

bakar gibi de değil
Bir ana şefkatiyle, evlat acısını yaşamış

baba vicdanıyla
Hapisteki babasının yolunu gözler gibi

bakabilsen 
Kör olasın demiyorum
Kör olma da
Gör beni

Hatay’da yakılan ormanları,
Ucuz ekmek kuyruğundaki emeklileri,
Tablet bekleyen, internete erişemeyen,

okula gidemeyen çocukları,
İş-Kur kapısında bekleyen üniversite me-

zunu gençleri,
Hak aramak için yürüdüğünde coplanan

maden işçilerini gör
Damda birlikte yatmışız
Öküzü hoşça tutmuşuz
Koyun değil şu dağlarda
Sanki kendimizi gütmüşüz
Hor baktık mı karıncaya
Kırdık mı kanadını serçenin
Vurduk karacanın yavrulusunu
Ya! nasıl kıyarız insana
Hem de nasıl kıydılar.

Okuyana kıydılar, yazana
kıydılar, düşünene kıydılar

Sorgusuz sualsiz yatırdılar binlerce in-
sanı zindanlarda

Gözlerde yaş kalmadı ağlamaktan, yüre-
ğimiz taş oldu acıdan. Hiç de bala benze-
miyor bu acı, zehir zemberek, Kovid den
beter

Sen olmazsan öldürmek ne
Çürümek ne zindanlarda

Özlem ne ayrılık ne
Yokluk ne yoksulluk ne
İlenmek ne dilenmek ne
İssiz güçsüz dolanmak ne
Gün gün ile barışmalı
Kardeş kardeş duruşmalı
Koklaşmalı söyleşmeli
Korka korka yasamak ne
Kahrolasın demiyorum/ kahrolma da/

gör beni
Görmek için bakman lazım.
Oysa sen maden çıkarılacak arazilere

bakıyorsun
Kanadık toprak olduk/ çekildik bayrak

olduk
Döküldük yaprak olduk/ geldik bugüne
Ekmeği bol eyledik/acıyı bal eyledik

Sıratı yol eyledik/geldik bugüne
Ekilir ekin geliriz/ ezilir un geliriz
Bir gider bin geliriz/ Beni vurmak 

kurtuluş mu
Kör olasın demiyorum/ kör olma da
Gör beni
Aslında bir anlamda sözün bittiği 

yerdeyiz.
Savurganlığın bu denli ayyuka çıktığı bir

dönemde “Sabır“tavsiye ediliyorsa evine
ekmek götürmeyen insanlara ve yine acısa
da yüreğin, “sen acıyı bal eyle” denebili-
yorsa, söylenecek bir şey yok artık.

Genç yaşta yitirdiğimiz, haksızlığa,
zulme başkaldırının simge ismi Hasan Hü-
seyin Korkmazgil’i saygıyla anıyorum. 

İyi ki sen görmedin bu günleri!

Acıyı bal eylemek

Bir ayda 15 
bin ton asfalt

avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdür-
lüğü ekiplerinin sürdürdüğü asfalt ça-
lışmalarında ana arter ve ana arter

niteliğinde olan, halkın yoğun olarak kullandığı
güzergâhlarda son bir ayda 5 bin ton asfalt çalış-
ması yapıldı.  Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdür-
lüğü yetkilileri, ay sonuna kadar program
dâhilinde ilçe genelinde 15 bin ton asfalt serilece-
ğinin bilgisini verdi. Yolların kanalizasyon ve diğer
alt yapı eksikleri ise İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’yle işbirliği yapılarak tamamlanıyor.  

Hummalı bir çalışma

Çalışmalarının tamamlanması ile Avcılar halkının
daha iyi fiziki şartlarda ulaşım sağlayacağını ifade
eden Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli,
“Güzel İnsanlar Kenti Avcılar’ımızda yaşayan
hemşehrilerimizin ayağı toz olmasın, sevdiklerine
işlerine sağlıkla huzur içinde kavuşsunlar diye
ekiplerimizle hummalı bir çalışmaya giriştik. Bazı
bölgelerde İBB Belediyemizle koordineli olarak
yürüttüğümüz çalışmalarımız da var. İlçemize
sundukları destekler için İBB Başkanımız Sayın
Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ederim. “dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Mesleki ve Teknik 
Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında 8 pilot ilde 55 mesleki ve teknik lisede yaklaşık 1150 atölye baştan sona 
yenilenecek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “Amacımız, meslek okullarının atölyelerinin donatım ve ekipman olarak güçlendirmek" dedi

BIN 150 ATOLYE
YENILENECEK

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

Bakırköy'de düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi bilgilendirme toplantısına İstanbul
İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, (solda) MEB Daire Başkanı Şennur Çetin ve MEB Daire Başkanı Recep Altın katıldı. 

EKİPMAN
SAYISI

ARTACAK

Kuşlar bizi kanatlandırdı
“Kuş Kanadında Masallar” temasıyla, Küçükçekmece’de ilk kez gerçekleştirilen ‘Masal İstanbul’ Uluslararası
Masal Festivali ilçenin tarihi mekanı Kibrithane’de yapılan açılış programıyla başladı. Belediye Başkanı Kemal
Çebi, "Festivalin ana temasını belirlerken kuşlar hayal gücümüzü kanatlandırdı" dedi

KüÇüKÇEKmEcE Belediyesi ve
Seiba – Uluslararası Hikâye an-
latıcılığı merkezi işbirliğiyle ger-

çekleştirilen ve pandemi şartlarına uygun
olarak organize edilen festivalin açılış ge-
cesi renkli görüntülere sahne oldu. İlçede
6 gün boyunca sürecek olan festival kap-
samında Türk, İtalyan, alman, İngiliz ve Fi-
listinli 29 alanında uzman isim yetişkin ve
çocuklara masallar anlatarak, masalların
büyülü dünyasına yolculuk yaptıracak.

Eğitimde tasarruf yok

Festivalin ana temasını belirlerken, Küçük-
çekmece Gölü’nü mesken tutan kuşların
kendilerine ilham verdiğini ifade eden Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Kemal
Çebi, “Küçükçekmece’de yaşayan 166 kuş
türünün ve göç yolları ilçemiz olan kuş tür-
lerinin gelecek nesillere aktarılmasını mis-
yon edindik. Festivalin ana temasını
belirlerken kuşlar hayal gücümüzü kanat-
landırdı. 6 gün boyunca masalların büyülü

dünyasına yolculuk yapacağız. Küçükçek-
mece bir mozaik kent. Bizim görevimiz il-
çemizi hak ettiği marka değerine
kavuşturabilmek. Küçükçekmece’yi kültür,
sanat ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlan-
dığı bir kent haline getirerek, herkesin
mutlu olduğu bir kent inşa etmek istiyoruz.
Kültürden, sanattan ve eğitimden asla ta-
sarruf etmeyeceğiz” diye konuştu.

Sanatseverlerle buluştu

açılış toplantısına Başkan Çebi’nin yanı
sıra Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler müdürü Güney Özkılınç, masal
İstanbul’un Sanat Yönetmeni Nazlı Çevik
azazi ve davetliler katıldı. müzik eşliğinde
anlattığı masallarla geceyi renklendiren
Nazlı Çevik azazi, “Bu festival benim için
bir düştü, şimdi gerçek oldu. masala aşık
olan düşbazlar, 6 gün boyunca festivale
nefes vermek için Küçükçekmece’de ola-
caklar. Her bir masal kuş kanadında taşın-
mış bir tohum ve dinleyicinin kulağıyla
buluştuğu zaman canlanıyor. Emeği ge-
çenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Güney Özkılınç da Başkan Çebi’ye sanata
verdiği destekten dolayı teşekkür ederek,
plaket takdim etti. Türk Halk müziğinin
usta yorumcusu Nida ateş ise festivalin
açılış gecesinde “Kuş Kanadında Türkü-
ler” temalı konser verdi. Turna, bülbül,
keklik gibi kuşları konu alan türküleri ses-
lendiren ateş, sanatseverlere müzik ziya-
feti yaşattı.

Su depoları temizlendi
Bağcılar Belediyesi’nin ilçede hiz-
met veren kamu kurumlarının temiz-
liğine yönelik çalışmaları ara

vermeden devam ediyor. Bu kapsamda 138
okulda temizlik çalışması başlatıldı. Uzman ekip
tarafından fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak
üç aşamada gerçekleştirilen çalışmalarda önce
depo zemininin temizliği yapıldı. Depoların içi ve
dışı, sağlığa zararlı olmayan dezenfektan ile te-
mizlendi. Çatlak veya sorunlu alanlar elden ge-
çirilirken depo içindeki su, dalgıç motor ile
tahliye edilerek kontrolden geçirildi. Temizliği ta-
mamlanan su depolarının son kontrolü yapıldık-
tan sonra kapağı kapatılarak etiket yapıştırıldı.

Temizliğe devam edeceğiz

Temizlikte öncelik ise binlerce öğrencinin eğitim
gördüğü okullara verildi. Çocukların sağlıklı

suya ulaşmalarını sağlamak amacıyla su de-
posu bulunan 138 okuldaki 165 depo, belirtilen
kurallar ve yönetmelikler çerçevesinde hijyenik
hale getirildi. Titiz çalışmalar sonucunda 138
okuluun yanı sıra 43 cami, 10 kuran kursu, 3
mescit ve 23 çeşitli kamu kurumu olmak üzere
toplam 217 binada bulunan 281 depo temiz-
lendi. Su depolarının sağlık açısından çok
önemli olduğunu belirten Bağcılar Belediye Baş-
kanı lokman Çağırıcı, “Eğitim sezonu başlama-
dan önce okullarımızı ve kamu kurumlarımızda
temizlik seferberliği başlattık. Her türlü mikro-
bun barınabileceği, hastalıkların yayılabileceği
noktaları pırıl pırıl hale getirdik. Sağlığımızı teh-
dit edebilecek kirli depolar temizlenerek güveni-
lir hale getirdik. Bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da hijyene ve temizliğe devam
edeceğiz” dedi.

Sonuç 2 buçuk saatte çıkıyor
Sabiha Gökçen Havalima-
nı’nda 'PCR' olarak adlandı-
rılan Covid-19 testlerini

devralan konsorsiyum, yapılan iyileş-
tirmeler ve organizasyon değişikliği so-
nucunda test sonuçlarının yaklaşık 2
buçuk saate kadar indiğini duyurdu.
Dr.Müjdat Aytekin, “Pandemi süreci
başladığından itibaren havalimanla-
rındaki PCR hizmeti TÜSEB tarafın-
dan verilmekteydi. Sağlık Bakanlığı’nın
aldığı karar ile havalimanlarındaki iş-
letmeler özel hizmetlere devredilmesi-
nin önü açıldı. Biz de yaklaşık 1 ay
önce test merkezini devraldık" dedi.
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Ç atalca çalkalanıyormuş. İlçede müthiş bir gündem
olmuş: "Mesut Üner CHP'ye geçiyormuş" Ailesi
CHP'liymiş.

Nerden çıktı bu? İlçemizde kimse böyle şeyler konuşmaz-
ken, birileri Cumhuriyet Gazetesine, Mesut Üner'e de çok
yakın bir isimmiş, bir şeyler üfürmüş. Üfürükçü hocalar var
ya hani, aklı başında insanların isim olarak koydukları üfü-
rükçüler... Heh işte onlardan bir tanesi, artık kimse "Ailesi-
nin CHP'li olması bu söylentileri arttırıyor" demiş.

Saçmaca yazılmış ve bir haber olarak vatandaşın önüne
"Yersen" anlayışı ile sunulmuş haber üzerine birkaç cümle
sarf edeyim. Birçoğunuzun çok vakıf olmadığı anları 
anlatayım size...

Köşenin tam ortasında bulunan fotoğraf! Fotoğrafa ayrıntı
ile bakmak lazım. Ankara'dayız. Belediye Başkanları Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılıyor. Tam da yanlarında-
yım. Erdoğan tek tek belediye başkanları ile tokalaşıyor. Ve
bizim belediye başkanı Mesut Üner'e geliyor sıra...

"Mesut Nasıl Gidiyor Çatalca Kardeşim" diyen Bir Cum-
hurbaşkanı... Bu sorulan sorunun Mesut Üner'i bir kenara
koyun ama Çatalca için neler ifade ettiğini bilemezsiniz.
"Yeni Cumhuriyet Meydanı, Millet Bahçesi, Kapalı Yüzme
Havuzu, Kapalı Spor Salonu, Yeni Stadyum, Binlerce Ton

Asfalt, Piknik Alanları vb..." Bir-
çok hizmetin özeti! Çünkü bu
cümle sonrasında birçok kişi için
kısa ama bir Cumhurbaşkanına bu
işlerin hızlandırılmasını talep ede-
bilecek kadar uzun bir süre.

Daha biz o salondan çıkmadan
birçok kurumdan telefonlar gel-
meye başlıyor Meust Üner'e. Ve
bugün daha 500 gün gibi yeni bir
yönetim almış olan bir belediye baş-
kanının temellerini attığı hizmetlere
şöyle bir bakalım. Geç onu da!
Ayda en az 3 ya da 5 sefer Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
telefonda görüşen bir belediye baş-
kanı... Arayan Mesut Üner mi der-

siniz? Cumhurbaşkanına telefon açılmaz. Ancak
Cumhurbaşkanı arar bu arada, bunu da dip not olarak geçiniz!

Ve Merkezi Hükümetin en baş adamı olan kişinin "Çatal-
ca'nın ve Mesut Üner'in arkasında ben varım" dercesine du-
ruşu! Çünkü şu an Mesut Üner, normal bir vatandaş değil.
Eğer ben ona baktığımda Çatalca'yı göremiyor isem, o bir
belediye başkanı olmaz zaten. Mesut Üner'e bakan Çatal-
ca'yı görmeli. Bir belediye başkanına bakan ünvanının ba-
şındaki ilçeyi görebilmeli onda.

Belediye Başkanı Mesut Üner'e en yakın isim! Hakikaten
bu adama en yakın isim kim? Bana göre bu ilçede yaşayan
herkes, en az bizler kadar Mesut Üner'e en yakın isimdir...
İnsan, kişi, aile, parti, dil, din, ırk ayrımı yapmadan herkese
aynı mesafede olabilmek. Herkesin harcı değil.

Aslına bakarsanız "CHP'ye geçecek" cümlesi bir arzu, bir
istek, bir dilek gibi bazıları için. Çünkü yıllardır, bu ilçede
hizmet noktasında, Atatürkçülük noktasında, sosyal beledi-
yecilik noktasında Mesut Üner'in yaptıkları bazı CHP'lilerin
hayallerindeki belediye başkanı profili. İçlerinden geçirdik-
leri cümle "Böyle bir kişi CHP'li olmalıydı!" Keşke benim ol-
saydıcılar yani bunlar.

Gelelim ailesinin CHP'li olması noktasına...
Çatalca'da AK Parti'den seçilmiş olanların neredeyse yüzde

90'ı ve hatta yüzde yüzünün aileleri bir başka parti mensubu
değil miydi zaten? Hatta Çatalca solun yıkılamaz denildiği bir
ilçe değil miydi? Köyler olarak adlandırdığımız tüm mahallele-
rimizde, özellikle Selanik Göçmenleri, yani Mübadele ile ilçe-
mize 1924 yılında gelen vatandaşlarımızın yüksek bir oranda
CHP'li, ya da biz ona sol siyasi görüş diyelim, 1980'li yıllara
kadar yoğun bir çoğunluk oluşturduğunu biliyoruz. Ailesi
CHP'li dediğimiz Mesut Üner'in yakın akrabası olan Bayram
Ali Üner iki dönem DYP yani Doğru Yol Partisinden Muratbey
Beldesine Belediye Başkanı olmadı mı?

Yani şöyle demek gerekir;
Bu haberin neresinden tutarsanız tutun elinizde kalır. Hatta

elinizde patlar. Mesut Üner'in Küçükçekmece'den CHP'ye yakın
isimleri belediyeye topladığı yönünde ki cümle de yanlış. Büyük-
çekmece desek bunu anlarım. Büyükçekmece'den de geçmişte
beraber çalıştığı iki isimi getiridğini ilçede bilmeyen yok. Birisi
park ve bahçeler müdürü, bir diğeri ise Ruhsat Müdürü...

Geriye kalan tüm müdürler, bundan önceki dönemden
yani CHP'li Belediye Başkanı Cem Kara döneminden kalan,
hatta seçimlerde de CHP Bayrağını elinde dalga dalga dal-
galandıran isimler olduğu için AK Partili bazı kesimlerden
tepki çektiği doğrudur.

Buradaki anlayışı da " İlçemizin çocukları bunlar." olunca
, elinden geldiğince kimsenin ekmeği ile oynamama çabası
içeren bir anlayış olunca, " Hadi beh" oldu herkes. Çünkü alı-
şıla gelmiş yöntem, Belediye Başkanlarının göreve geldiği
gibi ilk işinin personel noktasında kıyım yapması.

Yani yukarıda da yazdığım gibi Mesut Üner CHP'li bazı
isimlere göre AK Partili olmamalıydı. Böyle bir Belediye
Başkanı onlardan olmalıydı. Çünkü bunca yıldır özlemini
çektikleri profil bu belediye başkanı olarak.

Bugün ilçede bir anket yapsak
iddia ediyorum bunu ama...
Balondan, para verip de yaptırmayağımız bir anket olmalı.

Birileri yıllarca anket firmalarına para verip "Yüzde 70'i bizden
memnun" sonucu çıkartmıştı ya ondan böyle söylüyorum, bir
anket yapsak yani bu ilçenin en az yüzde 60'ı ilçede yapılan hiz-
metlerden fazlası ile memnun. Mesut Üner ile ilgili tek bir kişi
"AK Partili, yobaz, bağnaz" cümlesini de kurmaz.

Her şeyi bir kenara koyun Atatürk Caddesi adına yakışır bir
şekilde "Aydınlık" bir cadde oldu. Kendinden önceki belediye
başkanlarının isimlerini yaptığı hizmetlere veriyor. Kısacası,
Mesut Üner kendisine "Kardeşim" diyen bir Cumhurbaşkanının
Genel Başkanı olduğu partisinden istifa edip CHP'ye geçmez.
Mesut Üner bunu istemez ama görünen o ki CHP'ye geçmesini
isteyen CHP içinde isimler olduğu da aşikar. 

Mehmet Çoban ve yönetimini hala hazmedemeyen isimler
böyle dedikodulara başvuruyor. Ne hikmetse de bu ilçe ile il-
gili dedikodular da ulusal basında "İlçe gündemine oturdu"
diye çıkıyor.

Uzun bir zaman yok he! 3.5 yıl sonra yani 2024 yılı 
seçimlerinde göreceksiniz ki;

AK Parti'nin Adayı Mesut Üner, CHP'nin Adayı Mehmet
Çoban olacaktır.

Bu da benim iddiamdır. Yaşayıp göreceğiz.
Mehmet Çoban neden belediye başkan adayı olur bunu da

yakın bir süreçte yazacağım. 

İ BB, koronavirüs salgını nedeniyle ge-
lirleri kesilen işletmelere destek ver-
mek amacıyla belediyeye bağlı Şehir

Tiyatroları sahnelerini, ekim ayında özel
tiyatrolara açtı. Bu kapsamda, “Teatra Ji-
yana Nû” (Yeni Yaşam Tiyatrosu) da
Dario Fo’nun “Yüzsüz” oyununu, “Beru”
adıyla Kürtçe olarak 13 Ekim’de Gazios-
manpaşa Sahnesi’nde sahneleyecekti.
Ancak kaymakamlık, perdenin açılmasına
saatler kala oyunun yasaklandığını oyun-
culara bildirdi. İstanbul Valisi Ali Yerli-
kaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan,
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafın-
dan yasaklanan ‘Beru’ isimli oyunla ilgili
açıklamada bulundu. Vali Yerlikaya, yap-
tığı açıklamada, “Gaziosmanpaşa Kay-
makamlığımız “Beru” tiyatro oyununu
Kürtçe dilde olduğu için değil, PKK pro-
pagandası içermesi nedeniyle yasaklamış-
tır. Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır”
ifadelerini kullandı. 

Yeni bir provakasyon daha

Yasaklanan oyun hakkında açıklama
yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail
Çataklı ise terör örgütü PKK'nın propa-
gandasını içeren oyuna hangi dilde olursa
olsun müsaade edilemeyeceğini belirterek,
"Yeni bir yalan ve provakasyon daha.
Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak
PKK terör örgütünün propagandasını içe-
ren tiyatro Kürtçe de olsa Türkçe de olsa
Arapça da olsa müsaade edilmez. Buna
izin verenlerle ilgili gerekli yasal işlemler
başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. 

Yani böyle bir şey olmaz

Fikirtepe'de dönüşüm çalışmalarını ye-
rinde inceleyen İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu törer propagandası nedeniyle
yasaklanan 'Beru' isim oyun hakkında
açıklama yaptı. Konu hakkında bilgi sa-
hibi olduğunu belirten İmamoğlu, "Bah-
settiğimiz ne? Bir Kürtçe oyun. Tiyatro
oyunu. Yani vatandaşlarımızın talep ettiği
ya da bu tarz grupların olduğu ülkemizde,
Kürtçe tiyatro oyunu sergilemek. Size bir
şey söyleyeyim mi? Kırmızı bülten ile ara-
nan bir terör örgütü üyesinin televizyonda
çıkıp açıklama yapması serbest. Hiçbir
sorun yok. Ama Kürtçe oyun oynayan bir
grubun, ki defalarca oynamış Kürtçe bilen
vatandaşlarımızın gidip izleyeceği bir
oyunu oynatmak yasak, suç. Yani böyle
bir şey olmaz" tepkisini gösterdi. 

Mesnetsiz bahaneler!

"Devlet aklı denen bir şey var. Devlet aklı,
devleti yönetenlerin ortaya koyduğu bu
akıldır" diyen İmamoğlu, "Yani o yöneten-
lerin orada ortaya koyduğu akıl, sudan
ucuz bahaneler, geçersiz mesnetsiz baha-
neler üretemez. O aklın; geçerli, akıllı, hu-
kuka uygun ve kanunlara uygun bir
şekilde hareket etme ve ortaya akıl koyma
mecburiyetleri vardır. Çok üzülüyorum,
sıkıntı duyuyorum bunları görünce" ifade-
lerini kullandı. Vali Yerlikaya ve  İçişleri
Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'yı sert
sözlerle eleştiren İmamoğlu, "Düşünse-

nize; bu ülkenin koca bakan yardımcısı, 16
milyonluk kentin koca valisi açıklama ya-
pıyorlar. Neymiş efendim; ‘Terör örgütü
propagandası yapılacakmış.’ Ya bu arka-
daşlar, bu oyunu 20-30 kez oynadılar.
Türkiye'nin İstanbul'un muhtelif noktala-
rında 20-30 kez oynadılar. Bugüne kadar
neredeydiniz?" diye sordu. 

20-30 kez oynanmış

Konuşmasını, "Burada eğer bir terör suçu
varsa, terör örgütü suçu varsa bu işe mü-
dahale edecek olan kişi sizsiniz. Kolluk
gücü, idari görevliler sizin elinizde" şek-
linde sürdüren İmamoğlu, "Yani şimdi
akıl mı okuyorsunuz, tahminde mi bulu-
nuyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Soruş-
turma açılacakmış. İnanın tiyatro deyimi
ile bu kadar komik bir bahanenin son per-
desi. Başka bir şey daha söyleyeyim: Aynı
oyun, Devlet Tiyatroları tarafından oy-
nanmış 2014 yılında. Bu oyun, Kürtçe
olarak aynı grup tarafından en az 20-30
kez oynanmış. 3-4 yıldır oynuyorlar. Bakın
ne diyorum? Dario Fo'nun, -dünya edebi-
yatının önemli bir ismi İtalyan- bu oyunu,
Devlet Tiyatroları tarafından oynanmış.
Türkçe oynanmış. Şimdi Kürtçe oynana-
cak. Ne farkı var? O bakımdan, çok yanlış
bir iş, çok kötü bir tarif yapılmış. Yargıya
gidecekmiş. E gitsin. Yargıda göreceğiz
bakalım ne olacak?" dedi. İmamoğlu, “Bu
karardan sonra İBB tiyatrolarında Kürtçe
oyun vesaire kültürel aktiviteler olacak mı”
sorusuna ise "İBB, 16 milyon insanın be-
lediyesidir. Bizim, bu şehirde yaşayan her
duyguya, kültürler arası her türlü iletişime
ortam yaratma mecburiyetimiz vardır. O
bakımdan biz, böyle bir sözden geri adım
atacak bir yönetim değiliz" cevabını verdi. 

DEVLET ELIYLE BUYUK TRAJEDI
Kentsel dönüşüm çıkmazından kurtulamayan Fikirtedpe'de incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
"Dünyada böyle devlet eliyle yapılmış trajedi var mıdır; yoktur. Şimdi biz diyoruz ki; bugün çözüm bulmamız lazım" dedi

İstanbul Bölge İdare Mahke-
mesi 4'ncü İdari Dava Dairesi,
yıllardır kentsel dönüşüm çık-

mazının yaşandığı Kadıköy'ün Fikirtepe
semtinde yaşayanların itirazlarını, geçtiği-
miz mayıs ayında karara bağlamıştı.
Mahkeme, İstanbul Altyapı ve Kentsel
Dönüşüm Müdürlüğü'ne 5 ada ve 6 par-
selde “resen tevhid iptal kararlarının” uy-
gulanmaya konulmasını gerektiği kararını
bildirmişti. Buna göre mülk sahibi isteme-
diği müddetçe, müteahhitlerin bu alanda
iş yapmasının ve mülkünü zorla elinden
alıp kentsel dönüşüme tabi tutmasının
önüne geçilmişti. İstanbul Büyükşehir Be-
lediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
kentsel dönüşüm çalışmalarının olumsuz
örnekleriyle gündeme gelen semtte incele-
melerde bulundu. Fikirtepe Kiptaş Şanti-
yesi önünde başlayan inceleme gezisinde
İmamoğlu’na, Kadıköy Belediye Başkanı
Şerdil Dara Odabaşı ile İBB bürokratları
eşlik etti. İmamoğlu, ziyaretinin sonunda,
gazetecilerin gezisine ve gündemine ilişkin
sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Fikir-
tepe’deki soruna ilişkin soruya şu yanıtı
verdi: “Fikirtepe, tümüyle yanlış başlamış

bir iş. Aslında her bileşenin hatası var.
Ama tabii vatandaşa bu saatte hata bul-
mak en büyük yanlış. Bu işi koordine eden
o dönemin erkleri. Büyükşehirle başlamış,
sonra bakanlığa geçmiş vesaire vesaire. O
dönemlerde ilçe belediyesi yok sayılmış.
Ama bugüne geldiğimizde, etrafa baktığı-
nızda, dünyada böyle devlet eliyle yapıl-
mış trajedi var mıdır; yoktur. Şimdi biz
diyoruz ki; bugün çözüm bulmamız
lazım. Burada insanlar zamanında, ‘Ne
kadar çok daire alabilirim’ sevdasına düş-
müş olabilir. Buna bakanlıklar veya müte-

ahhitler zemin hazırlamış olabilir; neyse,
olan olmuştur. Önerimiz nettir: Bakan-
lıkla, sayın Bakanla bizzat görüşerek,
sayın Kadıköy Belediye Başkanımız irti-
batları kurarak, biz aynı şekilde irtibatları-
mızı kurarak, ortak mücadele hususu
oluşturma konusunda bir işbirliği öneri-
miz oldu. Heyet belirledik. Ankara’ya git-
tik. Konuşuldu.”

Karmaşaya gerek yok

“Farkındaysanız, şurada yüz metrede bile
muhtarımız ayrı dert yanıyor, vatandaşı-
mız ayrı dert yanıyor. KİPTAŞ kendini sa-
vunuyor.; çünkü bakanlıkla sözleşmesi
var. Kadıköy Belediyesi’nin eli kolu bağlı"
diyen İmamoğlu, "İBB’nin yapacakları
zaten belli, yetki olarak alanı değil. Biz
dedik ki, ‘Bu kadar karmaşaya gerek yok.
Buraya bir yapı kuralım. Burayı bakanlık
yönetsin. İçerisinde İBB, Kadıköy Beledi-
yesi, KİPTAŞ ve onunla ilgili kurumlar,
muhtarı, buranın sivil toplum kuruluşları,
burada bu işleri yapan müteahhitler
olsun.Burada bir işbirliği mekanizması
kurulsun. Kademe kademe her sorunu
beraberce çözelim. Biz, kendimizi olayın

dışına asla atmıyoruz; tam aksine içine
girmek istiyoruz. Ve Sayın Bakan’ın belir-
lediği genel müdürle, arkadaşlarım top-
lantı yaptılar" ifadelerini kullandı. 

Beraber çözebiliriz

Dönüşüm konusunda acil yapılması gere-
ken işler olduğunu belirten İmamoğlu,
"Aslında ben, bir adım atılsın, öyle buraya
geleyim istedim. Ama ne yazık ki, bugün
yarın bugün yarın bir netice alamayınca,
bir saha gezisi ihtiyacı duydum. Çünkü
burada acil yapılması gereken işler var.
Yürütülmesi gereken işler var, onun için
sahadayız. Benim istirhamım, sayın Şe-
hircilik Bakanı, ilgili kurum yöneticilerinin,
bizlerin bu dediğim öneri doğrultusunda
burada herkesin içinde olduğu bir meka-
nizma kuralım. Şu an İstanbul’da, Türki-
ye’de nelere para harcanmıyor ki?
Buradaki trajedi, yanlış yönetilme meka-
nizmasıyla ne yazık ki devlet eliyle yapıl-
mış. Dolayısıyla biz bunu hep beraber
çözebiliriz. Buna gücümüz yeter. Vatan-
daşlarımızın dahi fedakarlık yapması
lazım belli konularda. Yani 10 daire olsun,
20 daire olsun hesabı bitmiştir” dedi.

gercekcatalca@gmail.com

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

Mesut Üner CHP’ye geçecekmiş!
İBB Şehir Tiyatroları’nın Gaziosmanpaşa sahnesinde özel bir 
tiyatro tarafından Kürtçe olarak sahnelenecek olan 'Yüzsüz'

oyunu kamu düzenini bozabileceği gerekçesi ile yasaklandı. İstan-
bul Valiliği, oyunun Kürtçe olması nedeniyle değil, terör örgütü
propagandası yapılacağı gerekçesiyle yasaklandığını duyurdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise aynı oyunun daha önce 30 kez sah-
nelendiğini belirterek, "Kırmızı bülten ile aranan bir terör örgütü üye-
sinin televizyonda çıkıp açıklama yapması serbest. Ama Kürtçe oyun
oynayan bir grubun, Kürtçe bilen vatandaşlarımızın gidip izleyeceği
bir oyunu oynatmak yasak, suç. Yani böyle bir şey olmaz" dedi

YUZSUZ TARTISMASI
EKREM HACIHASANOĞLU

Tartışmalara neden olan 'Beru' isimli
oyunu oynayacak tiyatro grubu Teatra
Jiyana Nû, PKK’nın kültür sanat kolu
olarak bilinen Mezopotamya Kültür
Merkezi (MKM)’ne bağlı faaliyet gös-
teriyor. 2016'da OHAL kanunu ile 3 ay
süre ile faaliyetleri durdurulan MKM,
bugüne kadar çok sayıda terör soruş-
turması geçirdi. OHAL’in ilanından
sonra Adana, Mersin, İzmir, Antep
gibi birçok ilde MKM’ye bağlı faaliyet
yürüten dernekler KHK ile kapatıldı.
Bazı illerde de MKM'lerin binaları
boşaltıldı.  İBB'nin sahnelerini açtığı
Teatra Jiyana Nû grubunun 2019’da
oynadığı “Tenê Ez” (Sadece Ben)
isimli oyununu ‘Öcalan’ın üzerindeki
tecridin kaldırılması’ talebiyle Diyarba-
kır E Tipi Cezaevi'nde açlık grevine
giren Demokratik Toplum Kongresi
(DTK) Eşbaşkanı ve HDP Hakkari
Milletvekili Leyla Güven’e ithaf ettiği
biliniyor. 

Kurucudan 1984 vurgusu

1991’de kurulan Mezopotamya Kültür
Merkezi (MKM) kurucularından İbra-
him Gürbüz, 2011’de verdiği röpor-
tajda, "Kürt mücadelesinin ilk kurşunu
1984’te atılmıştı. Bayağı büyük bir as-
keri boyut kazanmıştı Kürt mücadelesi.
Bunun yanı sıra siyasal örgütlenmesi
de çok geniş ve yaygındı. Bir ulusun
çok güçlü orduları olabilir, çok güçlü

örgütlenmesi de olabilir, ama o ulusun,
o halkın eğer kültürel, sanatsal ve bi-
limsel örgütlenmesi yoksa, o ordular,
siyasal örgütlenmeler bir saman alevi
gibi bir gün dağılıp, yok olabilir. Bir
ulusun can damarları o halkın sanatı-
dır, kültürüdür, edebiyatıdır, romanıdır,
bilimsel ve arkeolojik değerleridir. Yağ-
malanan kültürel değerlerimizin mer-
kezileştirilmesi, toparlanması,
asimilasyondan kurtarılması anla-
mında bir kültür merkezine ihtiyaç
vardı. Bu bilinçle yola çıkıldı"
ifadelerini kullanmıştı. 

TEATRA JİYANA NÛ
GRUBU HAKKINDA

Ali
Yerlikaya

Ekrem
İmamoğlu
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İ talya'nın kumaş üreticilerinin,
Türk hazır giyim markaları ile
İstanbul’da bir araya geldiği

duyuruldu. JMK Tekstil tarafından
düzenlenen ve salgın nedeniyle
yurt dışında yapılamayan organi-
zasyonları Türkiye'ye taşıdığı belir-
tilen "Fabricdays Man-Woman
Autumun-Winter-Tasarım Ku-
maşla Başlar" etkinliği, İstanbul’da
bulunan Elite World Basın Eks-
press'te başladı. Etkinliğin 15
Ekim’de sona ereceğini belirten
JMK Tekstil Yönetim Kurulu Baş-
kanı Vejni Büyük şunları söyledi: 
“Dünyada hazır giyim alanında
düzenlenen ve Türk hazır giyim
sektörünün koleksiyonlarını hazır-
larken esinlendiği çok önemli et-
kinlikler bu yıl gerçekleştirilemedi.
Bu nedenle Ağustos’ta harekete
geçtik ve dünyaca ünlü İtalyan
üreticilerle görüştük. Pontetorto,
Fortex, Balli, Supermoda ve
Nuovo gibi dünya moda devleri-
nin tedarikçisi olan 20'den fazla
markayla bir araya geldik. İtal-
ya'da düzenlenen önemli organi-
zasyonlara katılamayan Türk
hazır giyim sektörünün önde gelen
oyuncularının yeni kreasyonlarını
belirlemesi ve modayı yakalaması
için düzenlediğimiz organizasyon,
sektörün kumaş tedariği içinde
önemli rol oynayacak. Hazır giyim
markalarının Türkiye dışında
önemli mağaza sayısına sahip. Et-
kinlik sayesinde küresel rakipleriyle
aynı kreasyonlara sahip olabilecek
ve modada onlardan geri kalma-
yacaklar. Bu da Türk hazır giyim
sektörünün ihracatına olumlu
yansıyacak.” Böyle bir aktivitenin

hem Türkiye hem de sektör için
çok önemli olduğunu belirten Ki-
ğılı CEO’su Hilal Suerdem, “Or-
ganizasyonda sağlanacak
sinerjiyle güzel işlerin ortaya çıka-
cağına inanıyorum.Avrupa'nın
Türkiye'den vazgeçmesi mümkün
değil. Çok ciddi tüketim potansi-
yelimiz var, üretimimiz var. Bera-
ber yürüyeceğiz. Artık İtalyanlar
Türkiye'ye kadar gelip bizlere
ürünlerini sunuyorlar. Bizdeki geli-
şimi, ihracatımızdaki artışı, ticare-
timizdeki yükselişi görüyorlar" diye
konuştu.

Dünya ile ilişki kalmadı

“Böyle bir salgın sürecinde bu or-
ganizasyonun yapılması çok

önemli” diyen Dufy Yönetim Ku-
rulu Başkanı Gültekin Güney,
"Pandemi süreci dünyayı kasıp ka-
vursa da hayat devam ediyor. Ül-
kemiz bu tip organizasyonlarla
küresel sektörden kopmuyor, üreti-
mini artırıyor" dedi. Çift Geyik Ka-
raca Genel Müdürü Cihat Özbekli
ise “Özellikle hazır giyim sektörü-
nün dünya ile ilişkisi kesildi. Böyle
bir dönemde küresel anlamda
önde gelen kumaş üreticilerinin İs-
tanbul’da bulunması çok önemli.
Dünyadaki kumaş oyuncularının
İstanbul'a gelmesi aynı zamanda
Türkiye'nin iç pazarı ve Türk hazır
giyim markalarının ihracat gücü
hakkında fikir verdi” şeklinde 
konuştu. DHA

Salgın parası olana yaradı

"Huffingtonpost"
haber portalının derle-
diği bilgilere göre, son 6

ayda ülkede öne çıkan Amerikalı
milyarderlerin mal varlıklarını ikiye
katladığı savunuldu. "Amerikalı mil-
yarderler kadar kimse Kovid-19’dan
faydalanmadı." değerlendirmesi ya-
pılan haberde, servetini artıran ünlü
milyarderlerden örnekler verildi.
Amazon şirketinin kurucu CEO’su
Jeff Bezos’un 2020 başında 113
milyar dolar olan servetine salgın
sürecinde 73 milyar dolar daha ek-
lendiği kaydedildi. Tesla'nın Üst Yö-
neticisi Elon Musk’un 25 milyar
dolarlık servetini bu süreçte 92 mil-
yar dolara çıkardığı aktarılırken eski
New York Belediye Başkanı iş in-
sanı Michael Bloomberg ve Koch
Industries'in sahibi Charles

Koch’un da yaklaşık 7 milyar dolar
daha zenginleştiğine işaret edildi.
Facebook’un kurucu CEO'su Mark
Zuckerberg’in de 54 milyar dolar ci-
varındaki servetine sene başından
beri 46 milyar dolar daha eklediği
belirtildi.

Vergi oranları etkisi

Haberde, virüs nedeniyle insanların
eve kapanması nedeniyle Amazon,
Facebook, Google, Tesla ve Micro-
soft gibi şirketlerin direkt kar oran-
larını artırdığı vurgulanırken birçok
milyarderin de salgında ekonominin
gerilemesine rağmen borsadaki
yükselişlerden servet kazandığının
altı çizildi. Salgın sürecinde gelir da-
ğılımı eşitsizliğinin arttığına işaret
edilerek bunda vergi kanunlarındaki
değişikliklerle 1980’lerden bu yana

milyarderlerin yüzde 80’e yakın
daha az vergi ödemelerinin de
önemli bir faktör olduğu kaydedildi.

Farklılıklardan bir tanesi

Amazon’un 2017 ve 2018'de hiç fe-
deral vergi ödememesi daha önce
basına yansımış ve bu bağlamda
ABD Başkanı Donald Trump’ın gö-
reve geldikten sonra uygulamaya
koyduğu yeni vergi yasası ciddi 
şekilde eleştirilmişti. 

EmanEt, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada,
Türk bisiklet endüstrisi-

nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınının başlangıcında tüm sek-
törlerde olduğu gibi durağan bir
performans gösterdiğini, girdi teda-
rik zincirindeki belirsizlikler ve pan-
deminin teknik ve sosyolojik
sonuçlarının öngörülememesinin
sektörü temkinli hareket etmeye
mecbur bıraktığını söyledi.
Yaz ayları ve toplumsal reaksiyonla-
rın Türkiye'de ve dünya genelinde
netleşmesiyle bisiklete olan ilginin
ciddi anlamda arttığına işaret eden
Emanet, "Sektörümüzde mevsimsel
eğilimlerin belirleyici olduğu akım,
2020 için çok daha genele yaygın bir
trend gösteriyor. Farklı kesim ve yaş
grupları, altyapının da iyileşmesi ile

birlikte bisikletli yaşamı daha fazla
tercih eder hale geldi. Hükümetimiz
de belirli kriterler çerçevesinde bisik-
lete erişimi destekleyen kararları yü-
rürlüğe koyarak aynı anda bisiklet
sanayini ve kullanıcısını destekler bir
iklimi oluşturdu." şeklinde konuştu.

AB ülkeleri ilk sırada

Esat Emanet, AB'nin Türk bisiklet
sektörü açısından ihracatta konvan-
siyonel pazar olduğunu ve önceli-
ğini koruduğunu belirterek, şunları
kaydetti: "AB ve İngiltere'de yerleşik
olan bisiklet kültürü, pandemi ile
daha da belirgin ve değerli bir po-
zisyona yükseldi. Marka ve kaliteye
yatırım yapan sanayicimiz, proaktif
yaklaşımları neticesinde talebi yaka-
lar ve karşılar pozisyonunu güçlen-
dirdi. Hepimizi sevindiren bu

gelişmelerin yanında 'Türk markası
bisiklet' algısını erozyona uğratacak
üretim ve ihracat yaklaşımları bizler
için yakın gelecekteki en dikkat edil-
mesi gereken husus olarak ortaya
çıkıyor. BİSED, bu çerçevedeki
takip ve çalışmalarını titizlikle
devam ettiriyor ve AB nezdindeki
çözüm ortakları ile sıkı teması koru-
yarak marka algısını en yüksek nok-
tada tutmak için tüm
enstrümanlarını kullanıyor." Hol-
landa, Almanya, Fransa, İspanya,
İtalya ve Finlandiya gibi ülkelerin
önemli ihracat destinasyonları oldu-
ğunu aktaran Emanet, "İngiltere,
parlayan bir talep merkezi olarak
pandemide varlığını hissettirdi.
Yakın komşularımız arasında Yuna-
nistan ile de ihracatta hareketlilikten
bahsedebiliriz." diye konuştu.

İtalya'nın kumaş
üreticileri, pan-
demi nedeniyle

yurt dışındaki 
organizasyonlara
gidemeyen Türk
hazır giyim sek-

törü ile İstanbul'da
bir araya geldi

Kastamonu'nun Taşköprü il-
çesine bağlı Yazıhamit köyünde
yaklaşık 20 dekar alanda ekimi

yapılan kenevir, düzenlenen törenin ardın-
dan hasat edildi. Törende konuşan Taş-
köprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal,
ilçenin tarımsal üretimde önemli bir yere
sahip olduğunu söyledi. Uzun zaman sonra
bölgede kenevir ekiminin yapıldığını anla-
tan Çatal, "Taşköprü 17 yıl önce kaybettiği
kendiri tekrardan Yazıhamit köyünde ek-
meye başladı. İnşallah önceki senelerdeki
gibi Taşköprü kendirin merkezi olacak, ülke-
mize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ken-
evir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof.
Dr. Selim Aytaç da kenevir araştırmalarına
2013 yılında başladıklarını belirterek, "Özel-
likle kenevirin ülke çapında yaygınlaşması
için Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Kasta-
monu da bizim çalışma kapsamının içine
girmişti. Taşköprü bizim için çok önemli bir
yer. İki büyük fabrikanın olduğunu biliyo-
ruz. Çalışmayan bu fabrikaları yeniden faa-
liyete geçirmek çok önemli."
değerlendirmesinde bulundu.

Yatırıma davet var

Taşköprü Tarım ve Orman İlçe Müdürü
Mesut Şallı ise "Yıllar sonra endüstriyel
kendiri Taşköprü'de tekrardan yetiştirmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada 20
dekar alanda kenevir hasadı yapıyoruz.
Şunu diyebiliriz ki Taşköprü bu işi biliyor.
Bu işte tecrübeli yatırımcıları Taşköprü'de
yatırım yapmaya bekliyoruz." diye konuştu.
Kenevir ekimi yapan Gürkan Coşkun, "Bu
konuyla ilgili araştırma yaparken aslında
Taşköprü topraklarına ait bir ürün oldu-
ğunu öğrendim. Tekrar Taşköprü'de bu ürü-
nün yetiştirilmesi için çaba sarf ediyoruz."
ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardın-
dan ürünün hasadına başlandı.

Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet,
eylül sonu itibarıyla 49 milyon avroluk bisiklet ihracatı yapıldığını belirterek,
"2020 sonu 50 milyon avroyu geçen bir ihracat rakamı olacak." dedi

ITALYANLAR
TURKIYE’DE!

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde her
4 Amerikalı milyarderden 3’ünün servetini artırdığı belirtildi

Kenevir hasadı
dün başladı

Bisiklet ihracatı 50 milyon dolara yaklaştı

Hastanemiz İçin 36 Aylık Jarem Tıp Dergisi Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu-
nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/526682
1-İdarenin
a) Adresi :Karayolları Mah. Osmanbey Cad. 621.Sk. - 

GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2129453000 - 3118 - 2129453199
c) Elektronik Posta Adresi :gopihale@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Tıp Dergisi Basım ve Çeviri Hizmeti 9 SayıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2023
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Karayolları Mah. Osmanbey Cd. 621. Sk.
b) Tarihi ve saati :03.11.2020 - 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 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.
4.2. 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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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 Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma İhale
Birimi 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
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 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1237009)

BASIM, TANITIM VE DUYURU HİZMETİ ALINACAKTIR
GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
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ENGELSİZ KÖŞE

Bahattin Demir

7

S öze nerden nasıl başlasam bilmiyorum nerden
baksam neresinden tutsan orası elinde kalır.
ATV Türkiye bizim sayılı ulusal kanallardan 

bir tanesi!
Fakat neden Esra Erol yada Müge Anlı gibi prog-

ramlara yer verir ilk baktığında anlamsız olsada ay-
nanın görünmeyen yüzüne baktığında arkasındaki
gizli ahlak suikastçıların olduğunu söylemek 
yetersiz gelir.

Biz Anadoluyuz biz son kaleyiz. Bir çok ülkenin
toplumsal ahlakı yok edilmiş  değiştirilmiş yada yok
olmak üzere aynı tehlike çanları bizim ülkemiz
içinde çalıyor. 

Tipik aile içi hayatımıza beraber bir göz atalım.
Baba sabah erkenden kalkar işe gider anneler ba-

cılar genelde evde çoluk çocukla alakadar olurlar tabi
çalışma zorunluluğu yoksa, Anne genelde 10 sula-
rında kalkar çocuklara kahvaltı vs derken kumandayı
eline almasın.

Belli bir kesim ne yazık ki sabah programları 
olarak bilinen Esra Erol yada Müge Anlı’yı
izlemektedirler.

Fakat asıl kafama takılan annelerin izlemesi değil
sabahları her insanın olduğu gibi çocukların da en ve-
rimli saatleridir bu durumu göz önüne aldığımızda
asıl çocukların zihnine bir operasyon yapıldığını gör-
memek için kör bakmamız gerekiyor.

Sorarım size 1-10 yaş arası çocukların maruz bı-
rakıldığı bu tür ahlaktan yoksun programlar gelecek-
lerine karşı bir tahrip ve ya hu tehdit değil mi?

Öyle bir tehdit ki hemde nasıl dönüşü yok değişimi
yok 3 yaşında ki bir çocuğu aklı beyni hafızası boş bir
çocuğun aklı bu tür zebani oyunlarını doldurursan o
çocuktan bir şey bekleme zaten dönün bakın etrafı-
nıza gençlik ne halde Aşk-ı mem-nu Bay yanlış gibi
diziler, sabah kadın programları filmler vs gençliği ne
hale getirmiş insanların adalet ahlak merhamet duy-
guları köreltiyor.

Hani demişler ya Çanakkale’den giremediler ça-
naktan girdiler.

Biz Türkiye CumhuriyetiyizNe demiş Büyük üstad
Mehmet Akif Ersoy

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? 

Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner,
aşarım; Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.

Şimdi o zincirleri prangaları zihinlerimize 
vuruyorlar.

Benim nacizane önerim çocuklarınıza bu tür top-
lumsal ahlak saldırılarına  maruz bırakmayın!“

Ya hür yaşarız ya da hür”
Kalın selametle. 

T.C.
İSTANBUL ANADOLU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/170 SATIŞ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1237011)

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TTB'ye çok sert tepki
gösterdi.  "Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir 
kuruluşun başına geçebiliyor?" diyen Erdoğan, "Bunun adı terör örgütlerinin sivil

toplum kuruluşlarına el koyması hadisesidir. Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim
edeceğiz? Nasıl bunlardan şifa arayacağız? Teröristten bu beklenir mi?" diye konuştu

TERÖRİSTE HASTA
TESLİM EDİLİR Mİ?

Toplumsal ahlaka 
karşı sınırsız güç

Örnek No: 25*

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma gi-
derlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada is-
tekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış
bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasın-
dan görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi
almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 09/10/2020

1.İhale Tarihi : 27/10/2020 günü, saat 11:50 - 12:00 arası.
2.İhale Tarihi : 11/11/2020 günü, saat 11:50 - 12:00 arası.
İhale Yeri : anadolu adalet sarayı b blok -4. açık otoparkı (bina güvenliğinin olduğu bölüm) 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 65.000,00 1   %1 

(İİK m.114/1, 114/3)

34kg8066 Plakalı , 2015 Model , HYUNDAI
Marka , RB Tipli , G4LCFU473758 Motor No'lu
, KMHCT41BAFU994812 Şasi No'lu , Yakıt
Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz ,
aracın tavanında çok yoğun şekilde dolu ezik-
leri, ön kaputta dolu ezikleri, arka bagaj kapa-
ğında dolu ezikleri mevcuttur.aracın anahtarı
olmadığı için motor mekanik ve elektrik aksa-
mında inceleme yapılamamıştır.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ar-
dından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını
cevapladı. AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor"
paylaşımının tartışıldığı dile getirilerek, "Sizin AYM'yle il-
gili yorumlarınız ne olur?" sorusu üzerine Erdoğan,
"Demek ki tartışmalı bir tweet attı. Tartışmalı bir tweet at-
tığı için de tartışılır hale geldi. Bunu özellikle bireysel bir
tweet olarak değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü 'Bütün
çalışıyoruz. Işıklarımız yanıyor.' ifadesiyle zaten bir bü-
tünü adeta bir kolektif yapıyı ifade eden bir yaklaşım bu-
rada söz konusu. Çok talihsiz bir
açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke
yapmamış olsaydı. Kaldı ki bir üyenin
üzerine böyle bir şey düşmezdi. AYM
üyesinin adeta böyle bir sürecin içinde
farklı bir şekilde yer alması adeta bir si-
yasete soyunmuş olması; çok arzu edi-
yorsan bu işi istifa edersin, gelirsin
siyasetin içerisine girersin. Siyasetin
içinde bunu da bundan daha ötesini de
söyleme şansını da yakalarsın" cevabını
verdi. 

AYM gereğini yapmalı

AYM üyesi Yıldırım'ın, "yanlış anlaşıldı-
ğını ve kamuoyundan özür dilediğini
ifade ettiği" hatırlatılarak, "Sizce bu özür
yeterli mi?" sorusu sorulan Erdoğan,
"Bunu şu anda AYM Başkanı ve heyeti
düşünmelidir. Ortada böyle bir tablo
varsa gereğini de onlar yapmalıdır" kar-
şılığını verdi.

Erdoğan, "İstanbul'daki yerel mahkemenin AYM kararını
uygulamama yönündeki kararını nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?" sorusuna da "O, tamamen yasanın kendi içinde
sürdürdüğü bir süreçtir. Geçmişte de bunun örneği Şahin
Alpay'la ilgili vardı. Yine yerel mahkeme bir karar vermek
suretiyle böyle bir adımı atmıştı. Demek ki böyle bir
adımı atabiliyor. Burada da yerel mahkeme, bu kararı
vermek suretiyle atabileceği bir adımı atmıştır. Olay
budur" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli'nin, AYM'nin yapısında bir değişikliğin söz ko-

nusu olması gerektiğini belirttiği hatırla-
tılarak, "Gelecek dönemde buna ilişkin
bir çalışma görebilecek miyiz?" sorusu
üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İn-
şallah" dedi.

Bunlar çocuksu şeyler!

Erken seçim tartışmalarının çok sık gün-
deme getirildiği aktarılarak, değerlendir-
mesi sorulan Erdoğan, "Bunlar,
affedersin, çocuksu şeyler. Bunlar halen
daha siyaseti anlamadılar. İlan edilen bir
tarih var. Gelişmiş ülkelerde ilan edilen
tarihin dışında hiç erken seçim, şu bu
dedikodusu duyar mısınız? Bu, kabile
devletlerinin işidir. Kabile devletlerinde
bu olur. Bunun için de bizim gündemi-
mizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cum-
hur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de
ifade ettiği gibi böyle bir şey söz konusu
değil. Bunun vakti saati bellidir, Haziran
2023" diye konuştu.

ÇOK TALiHSiZ BiR AÇIKLAMA

C umhurbaşkanı ve AK Parti Genel
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, par-
tisinin TBMM Grup Toplantısı'nda

konuştu. Son grup toplantısının 11 Mart'ta,
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespiti-
nin ertesi günü yapıldığını hatırlatan Erdo-
ğan, salgın döneminde milletvekilleriyle çeşitli
vesilelerle, telekonferans vasıtasıyla veya kı-
sıtlı yüz yüze programlarla bir araya geldikle-
rini ancak tüm milletvekillerinin katılımıyla
grup toplantısı yapamadıklarını söyledi.
Meclis'in yeni yasama yılının açılışının ardın-
dan geçen hafta yapmaları gereken grup top-
lantısını da Kuveyt ve Katar ziyaretleri
dolayısıyla gerçekleştiremediklerini anımsa-
tan Erdoğan, "Yaklaşık 7 ay sonra
bir kez daha grup toplantımız vesi-
lesiyle sizlerle birlikte olmanın
memnuniyeti içindeyim" ifadesini
kullandı.

Bahçeli'ye teşekkür etti

Başkan Erdoğan, bütçeden yargı
reformu paketlerine, askerlikten
sosyal medyaya kadar pek çok hu-
susu içeren bu tarihi düzenlemeler
için yeri geldiğinde sabahlara
kadar süren mesailer yapıldığını vur-
gulayarak, yeni dönemde de çok
önemli bir gündemin beklediğini
söyledi. Cumhur İttifakı olarak
ortaya koyacakları güçlü daya-
nışma ve gerektiğinde sağlaya-
cakları çok daha geniş
uzlaşmalarla, Meclis'in yeni
yasama yılını en verimli şe-
kilde değerlendireceklerini be-
lirten Erdoğan, "Bu vesileyle
bir kez daha bugüne kadar gir-
diğimiz her mücadelede deste-
ğini yanında bulduğumuz
Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız
Milliyetçi Hareket Partisine ve özel-
likle de Genel Başkan Sayın Devlet
Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum" ifa-
desini kullandı. Cumhur İttifakı olarak Tür-
kiye'yi, yeni reformlarla, yeni hizmetlerle, yeni
ufuklarla buluşturmayı sürdüreceklerini vur-
gulayan Erdoğan, yeni yasama yılındaki ça-
lışmalarında tüm milletvekillerine başarılar
diledi.

Yeni rezervi açıklayacak

Bölgede sondaj yapan Yavuz gemisinin, bir
süredir yürüttüğü çalışmayı bitirip bakım için
limana yanaştığına işaret eden Recep Tayyip
Erdoğan, "Bakımını müteakip yeni sondajlar
için Akdeniz'e açılacak bu gemimizin güvenli-
ğini donanmamız sağlıyor. Aynı şekilde Oruç
Reis sismik araştırma gemimiz de bakım ça-
lışmalarının tamamlanmasıyla yeniden Ak-
deniz'deki görevine döndü. Barbaros
Hayretin Paşa gemimiz ise Akdeniz'deki sis-

mik araştırma çalışmalarına zaten devam
ediyor. Avrupa Birliği ve NATO platformla-
rında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tut-
mayan Yunanistan'a ve Kıbrıs Rum kesimine
hak ettikleri cevapları sahada vermeyi
sürdüreceğiz.
Ülkemizin sondaj filosuna kattığımız son
gemi olan Kanuni, bakım çalışmalarının bit-
mesinin ardından, Karadeniz'deki görevi için
yola çıktı. Önce İstanbul'a, ardından Zongul-
dak'a uğrayarak belirlenen sondaj sahasına
ulaşacak Kanuni gemimizin faaliyetlerinden
de müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih sondaj
gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük
doğal gaz rezervinin haberi milletimizi adeta

sevince
boğmuştu. Bu ge-

mimizin halen süren sondaj çalışmalarından
yeni müjdeler geliyor. İnşallah Cumartesi
günü Fatih sondaj gemimize giderek, hem
çalışmaları bizzat yerinde görecek, hem de
yeni rezerv miktarını açıklayacağız" dedi. 

Muhalefete sert eleştiri

Türkiye'nin girdiği ve başarıyla çıktığı her
mücadelenin, ülke ve millet olarak geleceğe
daha güvenle bakabilmeyi sağlandığını dile
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin,
yaptığı hiçbir fedakarlığın boşa gitmediğini
zaten gördüğünü ve bildiğini söyledi. Erdo-
ğan, "Muhalefet yapmak adına, bulduğu her

yarayı kaşıyan, her çatlağı büyüten, amacına
bakmaksızın bizim karşımızdaki herkesin ya-
nında yer alan zihniyetten böyle bir basiret
beklemiyoruz. Ama en azından ülkenin ve
milletin ortak çıkarları konusunda biraz fera-
set, biraz akıl, biraz vicdan, biraz ahlak bekle-
menin de hakkımız olduğunu düşünüyoruz.
Teröristlerin yanında, zalim rejimlerin arka-
sında, darbecilerin safında, hasımlarımızın
dizi dibinde yer almanın adına siyaset yap-
mak diyemeyiz. Milletimiz bu tavra bir isim
mutlaka vermiştir" dedi.

Terör STK'lara el koydu

Erdoğan, konuşmasında, Türkiye'nin mut-
laka çözmesi gereken sorunlarından
birinin de meslek kuruluşlarının artık
sürdürülemez hale gelmiş, çarpık ya-
pısı olduğunu belirtti. Barolarla ilgili
sıkıntının çözümü konusunda ger-
çekleştirilen kanun değişikliğiyle
önemli bir adım attıklarını hatırlatan
Erdoğan, "Terör örgütünden birisini
getirip Türk Tabipleri Birliğinin ba-
şına koyuyorlar. Ne zamandan beri
terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği
gibi önemli bir kuruluşun başına ge-
çebiliyor? Bunun adı, demokratik bir

yaklaşım değildir. Bunun adı, terör ör-
gütlerinin sivil toplum kuruluşlarına
adeta el koyması hadisesidir" değer-
lendirmesinde bulundu. Erdoğan,
hükümetin en başarılı olduğu
alanlardan birisinin sağlık oldu-
ğuna işaret ederek "Bütün fiziki
altyapısıyla tarihinde görmediği
yatırımları gerçekleştirmiş olan bu
hükümete kalkıp da hala çirkin
yaklaşımlar içinde bulunmak her-

halde kabul edilebilir bir şey değil-
dir." ifadelerini kullandı. Şehir

hastaneleri, eğitim araştırma hastane-
leri ve bütün hastaneler ile çok farklı bir

dönemin yaşandığını, farklı adımlar atıl-
dığını anlatan Erdoğan, "Bunlar, buralarda

yapmaları gereken görevlerini yerine getirmi-
yor ama saygısızlık, hakaretse bu hakareti ya-
pıyorlar. Biz bunlara hastalarımızı nasıl
teslim edeceğiz? Nasıl bunlardan şifa araya-
cağız? Teröristten bu beklenir mi? Onun için
Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer
meslek kuruluşlarındaki sorunlar da artık ta-
hammül edilemez seviyeye ulaşmıştır." şek-
linde konuştu.

STK'lar terörü savunamaz

Anayasanın 135. maddesine göre, meslek ku-
ruluşlarının, kamu kurumu niteliğine haiz
tüzel kişilikler olduğuna dikkati çeken Erdo-
ğan, aynı anayasa maddesinde meslek kuru-
luşlarının, kuruluş amaçları dışında faaliyet
göstermeyeceğinin yazıldığını belirtti. Amaç-
ları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluş-

larının organlarının görevine mahkeme kara-
rıyla son verileceğinin de hükme bağlandığını
aktaran Erdoğan, "Türk Tabipleri Birliği,
bunun gibi kimi meslek kuruluşları açıkça
anayasaya aykırı faaliyet içindedir. Her şey-
den önce bu meslek kuruluşlarının yönetim-
leri, söz konusu meslek mensuplarının
tamamını temsil etmekten çok uzaktır. Çoklu
Baro Sistemi'nde yapıldığı gibi aynı çalışmayı
Türk Tabipleri Birliği ve diğer meslek odala-
rında da yapmak durumundayız. Cumhur
İttifakı olarak da bu konuyla ilgili çalışmayı
başarılı bir şekilde sürdüreceğimize inanıyo-
rum. Uzun yıllardır küçük ama örgütlü klik-
ler tarafından kontrol edilen bu meslek
kuruluşları sadece temsilde değil uygula-
mada da kuruluş amaçlarından sapmışlardır.
Bu kuruluşların bir kısmının yönetim organ-
ları, ideolojik sapkınlıkların veya dar grupla-
rın çıkarlarının kalesi haline dönüşmüştür.
İnsanları acımasızca katletmekten ormanları
yakmaya, çocukları kaçırmaktan kadınlara
tecavüze kadar her melanete bulaşmış terör
örgütünü savunmak, bir meslek kuruluşunun
görevi olamaz. Suriye'de kendi halkını katle-
den zalim bir rejimi ve onunla birlikte hareket
eden bir terör örgütünü yüceltmek, bir mes-
lek kuruluşun görevi olamaz. Kendi devleti-
nin sınırlarını, güvenlik altına almaya yönelik
harekatlarını itibarsızlaştırmaya çalışmak, bir
meslek kuruluşunun görevi olamaz. Vatan
topraklarını kurtarma mücadelesi veren
Azerbaycan devletini hedef almak, bir meslek
kuruluşunun görevi olamaz" dedi. 

Kıbrıs'taki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belir-
ten Erdoğan, "Kapalı Maraş'ın açılması Kıbrıs için tarihi
bir dönüm noktasıdır. Rahatsız olanlar var. Batı, Yunanis-
tan, Güney Kıbrıs rahatsız oluyor. Bakıyorsunuz, içeride
de rahatsız olanlar var. Bunlar bizleri gerçekten üzüyor.
Kapalı Maraş, Kıbrıs Türklerinindir. Spekülasyonlara
gerek yok. Bu güne kadar hep kapanın elinde kaldı.
Güney öyle olmadı mı? Güney Kıbrıs'ın Avrupa'ya girişi
öyle olmadı mı? Bize referandum yapılsın, sonra de ge-

reğini yapalım dendi... Referandum yapıldı, Kuzey yüzde
65 evet dedi, Güney hayır dedi. Hayır demelerine rağ-
men Avrupa'ya aldılar. Tüm bu olanlar ortadayken şimdi
Kapalı Maraş'la ilgili de 'Burası bizimdir' havasına giriyor-
lar. Ben de Kuzey Kıbrıs'taki Türk kardeşlerime sesleniyo-
rum; Bu topraklar sizin. Bu topraklara ve bu topraklara
sahip çıkan siyasi iradeye de sahip çıkmalısınız. Bu güzel
gelişmenin Kıbrıs Türklerine hayırlı olmasını diliyorum"
ifadelerini kullandı. 

KAPALI MARAŞ TÜRKLERİNDİR

Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmanın mücadelesini ve-
rirken anamuhalafetten ciddi bir ses çıkmadığına işaret eden Erdo-

ğan, "Görüşme talebinde bulunduklarında da Azerbaycan olumsuz cevap
veriyor. Niye? Çünkü olması gereken zamanlarda onların yanında olmazsa-
nız, onlara düşman olanlara karşı eğer siz Ermenilerin - ben Ermeni vatan-

daşlarımı kastetmiyorum, Ermeni yönetimlerini kastediyorum- Ermeni
yönetimlerinin yanında yer alırsanız kusura bakmayın bu millet size 'Hoş gel-
din' demez" diye konuştu. Türkiye'de 100 bin civarında Ermenistan kökenli Er-

meni olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bizim ülkemizde her türlü
imkanlardan istifade ediyorlar. Biz, onlara karşı olumsuz bir tavır hiçbir

zaman takınmadık. Ama onlar, maalesef benim Azeri kardeşlerimin
topraklarını işgal etmek suretiyle onları topraklarından Dağlık Ka-

rabağ'dan ötelediler. Onlar, o toprakları terk etmek duru-
munda kaldılar. Şimdi verilen mücadele nedir? Biz,

işgal altındaki topraklarımızı istiyoruz. Başka
bir talep yok, istenen bu" dedi.

İŞGAL ETTİĞİNİZ 
TOPRAKLARI VERİN

Recep Tayyip Erdoğan
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Direklere Monte Edilebilir Çöp Kovası 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 :2020/531351
1-İdarenin
a) Adresi :Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 34265

SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124593535 – 2124593539
c) Elektronik Posta Adresi :destekhizmetleri@sultangazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 2 Kalem Çöp Kovası AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Cumhuriyet Mah. Dersaadet Cad. Nu:23 P.K.34265 

Sultangazi/İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi 
ÇevreKoruma ve Kontrol Müdürlüğü

c) Teslim tarihi :İşin süresi sözleşmenin imzalanması ve işe başlama 
tarihinden itibaren 10 iş günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :T.C. Sultangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü- 

Uğur Mumcu Mah. Atatürk Blv. No:54 Kat:1P.K.34265 
Sultangazi/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 27.10.2020 - 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 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 gösterirTicaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleriveya 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 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:
Malzemeye ait 1 adet numune, teklifler ile birlikte ihale saatinden önce İdareye teslim edilecektir. Mal
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 43.maddesi uyarınca numuneler Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü tarafından muhafaza edilecek olup iade edilmeyecektir.
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 T.C. Sultangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü- Uğur
Mumcu Mah. Atatürk Blv. No:54 Kat:1 P.K.34265Sultangazi/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 miktarıile 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 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.

DİREKLERE MONTE EDİLEBİLİR ÇÖP KOVASI
SULTANGAZİ BELEDİYESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1236857)

T üm dünyayı etkisi altına alan
koronavirüs salgını, Mart
ayından bu yana ülkemizde

de görülüyor. İlk vakanın ortaya çık-
masının ardından tüm sağlık çalı-
şanları koronavirüsle mücadelede
ön saflarda yer aldı. Canla başla ça-
lışan sağlık emekçilerinin koronavi-
rüse yakalanması da kaçınılmaz
oldu. Kimi sağlık çalışanları bu virüs
nedeniyle hayatını kaybederken, kimi
bu hastalığı yendi. Bu mücadele sı-
rasında virüse yakalananlardan biri
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi
Doç. Dr. Zekayi Kutlubay oldu.
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs
testi pozitif çıkan Doç. Dr. Kutlubay,
hastalığı yenerek tekrar ekibinin ve
mücadelesinin başına döndü. 

Bel ağrım çok fazla oldu

Başhekim Doç. Dr. Kutlubay yaşa-
dığı süreci, "Mart ayından beri sü-
rekli Kovid servislerindeydim.
Hastane içerisindeyiz tabii 'biz de bir
ara kapacağız' diye düşünüyorduk.
Bundan yaklaşık 18 gün önce der-
matoloji bölümünde bir uzmanımız
ve asistanımızın Kovid testi pozitif
çıkınca bütün klinik şüphelendik.
Test yaptırdık, ilk testimiz negatif

çıktı. İki gün sonra bende kemik, kas
ve baş ağrısının yanı sıra öksürük
başlayınca tekrar test yaptırdım ve
pozitif olduğumu öğrendim. Öksü-
rük olunca tomografi de çekildi ve
akciğerlerde de tutulum vardı. O
meşhur buzlu cam görüntüsü bende
de oldu. Hemen tedaviye başladık.
Evde kendimi izole ettim. 15 gün
evde izole oldum. Bütün takviye
edici, kovid ilaçları ve antiviral ilaç-
ları kullandım. İlk hafta ağrılarım
çok fazla oldu. Öksürük ve ses kısık-
lığı başladı. Bel ağrım çok fazla
oldu. Enfeksiyon hocaları da şaşırdı
bu duruma. Tat ve koku kaybı mey-
dana geldi. Şu anda yüzde 70 ora-
nında düzeldi. Şiddetli baş ağrıları
yaşadım. En son iki test yapıldı ve
ikisi de negatif çıktı. Ben de pazartesi
itibarıyla işimin başına geldim. Sa-
dece ses kısıklığı kaldı" şeklinde 
anlattı. 

Yoğun ağrılar yaşıyordum

Bu zamana kadar hiçbir hastalığın
kendisini bu kadar sarsmadığını kay-
deden Doç. Dr. Kutlubay, “Ben
bunu hafif geçirdiğimi düşünüyo-
rum yoğun bakıma girmedim, has-
taneye yatmadım ama beni görenler
öksürüklerim ağrılarım hafif ama

ağır atlattığımı söylü-
yorlar. Şimdiye
kadar ağır grip geçir-
diğim de oldu ama
beni hiç bu kadar
sarsan bir hastalık ol-
madı. Mecburen 1
hafta 10 gün evde yattım ve
ciddi anlamda çok halsizdim.
Çalışmak istesem de çalışamıyor-
dum. Konsantre olamıyor, yoğun
ağrılar yaşıyordum" dedi.

Çok fazla vaka var

Koronavirüse karşı hala tedbirsiz
davranan ve kurallara uymayan va-
tandaşlara da çağrıda bulunan Doç.
Dr. Kutlubay, “Açıkçası çember da-
ralıyor. Artık çok fazla pozitif vaka
var. Eş, dost, sağlık çalışanı artık
herkes hasta olmaya başladı. Du-
rumu ağır olanlar da var. ben ağır
hafif atlattım ama daha şiddetli ya-
şayanlar da var. bunun ilacı ve kesin
aşısı çıkana kadar biz Kovidle bo-
ğuşmaya devam edeceğiz. Ülkemi-
zin değil, tüm dünyanın gerçeği bu.
Vatandaşların en başından beri söy-
lediğimiz kurallara riayet etmeleri
gerekiyor yoksa Kovid her an kapıla-
rını çalabilir" uyarısında bulundu.
DHA

CEMBER DARALIYOR

10 ve 13 yaşında iki çocuk
sahibi olan ve izolasyon sü-
recinde en çocuklarının zor-
landığını belirten Doç. Dr.
Kutlubay, izolasyon nede-
niyle görüşemediği çocukla-
rının kapı altından kalpli
notlar attıklarını, uzaktan
öpücük gönderdiklerini ve
duygusal anlar yaşadı-
ğını ifade ederek,
“O anlarda
hastaneye
yatanlar,
yoğun
bakıma
girenler,
satüras-
yona gi-
renler ne
hissetti diye

düşündüm. Yoğun bakıma
girseydim ne yapardım diye
düşünüyor insan. Ölüm riski
de var sonuçta. Evde çocuk-
larım ve onlar da biliyorlar
koronavirüsün ne olduğunu.
Herkes izole oldu. Çocuk gö-
zünden bakınca hasta olan
bir babası var. Onlar için de

zor oldu. Yanıma gel-
medi, sarılama-

dılar.
Çocukla-

rım uzak-
tan
bakıp,
öpücük
gönder-
diler"

diye ko-
nuştu.

Öpücük gönderdiler

VİRÜS
KAPIYI
ÇALABİLİR!

Virüse yakalanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay,  "Şimdiye
kadar ağır grip geçirdiğim de oldu ama beni hiç bu kadar sarsan bir hastalık olmadı. Açıkçası çember
daralıyor. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Yoksa Kovid her an kapılarını çalabilir"dedi

40 yıllık kule sökülüyor

küçükçamlıca'Da
elektronik olarak hiz-
met vermeye başlayan

Küçük Çamlıca TV-Radyo kule-
siyle birlikte Çamlıca tepesinde gö-
rüntü kirliliğine neden olan onlarca
antenin sökümü için çalışmalar
başlamıştı. Yaklaşık 3 haftadır
yoğun bir şekilde sürdürülen çalış-
malarda aralarında biri 130 metre
diğeri 150 metre olan iki dev kule-
nin de aralarında bulunduğu on-
larca kule söküldü.

Dev vinçler getirildi

Özel olarak getirilen dev vinçler
kullanılarak yapılan söküm çalış-
malarında sona gelindi. Kaynak
makineleri ile kesilerek önce parça-
lanan daha sonra da vinçlerle yere
indirilen çelik konsüksiyon kule
malzemeleri kamyonlarla bölge-
den uzaklaştırdı. Bölgedeki çalış-
malar şu anda ayakta kalan 166
metre yüksekliğindeki Türkiye

Radyo Televizyon Kurumu'na ait
verici kulede yoğunlaşmış du-
rumda. 1972 yılında yapımına baş-
lanan 1980 yılında tamamlanarak
hizmete alınan deniz seviyesinden
268 metre yüksekliğindeki kule,
yeni televizyon kulesinin hizmete
girmesinin ardından servis dışı kal-
mıştı. Kulede söküm işlemleri şu

anda eskiden elektronik aletlerin
durduğu katlarda sürüyor. Bura-
lardaki söküm işlemlerinin ta-
mamlanmasının ardından eski
kulenin betonarme bölümünün yı-
kımına geçilecek. 1980 yılından bu
yana hizmet veren verici kulesi
tarih sayfalarındaki yerini alacak.
DHA

Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesinin devreye girmesinin ardından görüntü kirliliğine neden olan
eski antenlerin sökümünde sona gelindi. Halen ayakta tek kalan 1980 yılından bu yana hizmet
veren 166 metre yüksekliğindeki TRT verici kulesinde de söküm çalışmalarına başladı

Protokol  imzalandı
Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü
makamında ziyaret eden
eğitim hayırseveri ve iş
adamı Hakan Gören, 
Mimarsinan Mahallesi’nde
yapımına başlanan Ayşen
Gören – Gülsüm Uçar
Anaokulu ve Kreşi’nin 
protokolünü imzaladı

Protokol töreninde
konuşan Büyükçek-
mece Belediye Baş-

kanı Dr. Hasan Akgün, “Ayşen
Gören – Gülsüm Uçar Ana-
okulu ve Kreşi’ni çocuklarımızın
hizmetine sunmak için heye-
canla bekliyoruz. Eğitim hayırse-
verimiz Hakan Gören’e çok
teşekkür ediyorum. Bu örnek
davranışından ötürü kendisini
tebrik ediyorum. Hakan bey sa-
yesinde ilçemize bir okul daha
kazandırdık. Ayşen Gören –
Gülsüm Uçar Anaokulu ve
Kreşi şimdiden hayırlı olsun”
ifadesini kullandı. Mimarsinan
Mahallesi’ndeki Piri Reis Cad-
desi’nde inşaatına başlanan tek
katlı anaokulu ve kreş 40 metre-
karelik 5 dersliği, yemekhanesi,
105 metrekarelik kapalı, 470
metrekarelik açık oyun alanları
ve idari birimleriyle minik Bü-
yükçekmecelilere hizmet verecek.

Parklar yenileniyor

Doğaya ve insana saygılı yönetim
anlayışıyla çalışmalarını sürdüren
Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçe-

ler Müdürlüğü, ilçe genelindeki parkların tamir ve
bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Beylikdüzü’ne kazandırdığı parkların yanı sıra
mevcut parkların onarım işlemlerini sürdüren
Müdürlük, Gürpınar Mahallesi’nde bulunan 4
adet parkı daha fonksiyonel ve modern bir görü-
nüme dönüştürme işlemlerine başladı. Çalışma-
lar kapsamında; 75. Yıl, Necip Hablemitoğlu,
Hacı Bektaş-ı Veli ve Sabiha Gökçen parkların-
daki eski ve yıpranmış oyun grupları sökülerek
yerlerine yeni oyun grupları yerleştirilecek. 

Kaliteli vakit geçirecekler

75. Yıl ile Hacı Bektaş-ı Veli parklarındaki çalış-
maların tamamlandığı ve diğer iki parktaki çalış-
maların ise kısa sürede tamamlanacağı bilgisini
paylaşan Park ve Bahçeler Müdürü Çağrı Çebi,
“Beylikdüzü’nün diğer mahallelerindeki parkla-
rında da yenileme işlemlerimize devam edeceğiz.
Büyükşehir Mahallesi’ndeki Çamlık Alan da bu-
lunan Belediye Parkı’nın yürüyüş yollarında yer
alan kauçukları yenileyerek parkın giriş noktala-
rına taglar yerleştirdik. Parklarımızdaki eski ve
yıpranmış oyun gruplarını sökerek, çocuklarımı-
zın güvenle oyunlar oynayabileceği oyun grupları
ve alanlar oluşturuyoruz. Amacımız Beylik-
düzü’ndeki tüm çocukların güvenli, konforlu ve
fonksiyonel alanlarda keyifli ve kaliteli vakit geçir-
mesini sağlamak” ifadelerini kullandı.  

İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi (İBB), Dikilitaş
Mevkii 25 ada 77 parsel-

deki aynı zamanda park ve Afet ve
Acil Durum Toplanma Alanı olarak
kullanılan arsa ile Şişli'deki 1947
ada ve 60, 69 parsellerin satışı için
ihale açtı. Son başvuru bugün saat
11.00 olarak belirlendi. Ardından İBB
Encümen Salonu’nda gerçekleşen iki
ihaleye de teklif veren olmadı. Dikili-
taş’taki arsanın ihale bedeli 175 mil-
yon lira, Şişli’deki parselin ihale
bedeli 450 milyon lira olarak belir-
lenmişti. Özellikle Dikilitaş'taki arazi-
nin satılına bölge halkı karşı çıkmış,
ilgili yerin park olarak laması tale-
binde bulunmuştu. DHA

Alıcı çıkmadı!

Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü, ilçe genelindeki parkların tamir
ve bakım çalışmalarına devam ediyor. 
Müdürlük, Gürpınar Mahallesi’nde bulunan 
4 adet parkı daha fonksiyonel görünüme
dönüştürme işlemlerine başladı

Doç. Dr.
Zekayi
Kutlubay
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E
rdoğan giderse Türkiye 
Suriye'den çekilir.
Erdoğan giderse FETÖ yeniden 

devlet olur.
Erdoğan giderse APO affedilir, 

Demirtaş Cumhurbaşkanı Yardımcısı olur.
Erdoğan'ın ardından gelecek olan iktidarın

ezanla, Kuran'la, tesettürle mücadelesi 
yeniden başlar.

Erdoğan giderse Irak, Suriye dört 
parçaya bölünür.

Erdoğan giderse İsrail, Gazze'ye girer.
Erdoğan giderse Katar, Suudiler ve

yandaşları tarafından işgal edilir.
Erdoğan giderse Ortadoğu haritası, Ameri-

kan planı doğrultusunda yeniden şekillenir.
Erdoğan giderse, Türkiye dünyada 

etkisini kaybeder.
Erdoğan giderse, büyük yatırımlar bir 

daha asla yapılmaz.
Erdoğan giderse milli savaş sanayisi 

tarih olur.
Erdoğan giderse yerli otomobil, yerli uçak,

yerli uçak gemisi, yerli tank projeleri tarihin
sayfalarında kalır.

Erdoğan giderse Kanal İstanbul yapılmaz.
Erdoğan giderse Kürdistan kurulur.
Erdoğan giderse Afrikalı yetimler 

himayesiz kalır.
Erdoğan giderse dünya Müslümanları ve

Türkler her yerde ezilir.
Erdoğan giderse, Türkiye'de milyonlarca

göçmen ölüme geri gönderilir.
Erdoğan giderse, Türkiye devleti çöker,

beka sorunumuz başlar.
Erdoğan giderse, ekonomi batar.
Erdoğan giderse Berat Albayrak gibi 

başarılı bir ekonomi bakanı bir daha gelmez.
Erdoğan giderse,  faizler artar, döviz 

yükselir,  yeniden IMF'nin kapısına gideriz,
ekonomi çöker.

Kısacası Erdoğan giderse felaketimiz olur.
Erdoğan giderse "felaketimiz olur" diyenler

bunları inanarak söylüyorlar. Bu söylenenlere
de iman ediyorlar.

Referandumdan önce neler söylüyorlardı?

16 Nisan 2017 referandumundan önce de
iktidar yanlıları referandumda "evet" denilmesi
için de şunları da söylüyorlardı:

“Çocuklarımızın geleceği için, güçlü bir Tür-
kiye için, istikrarlı hükümetler için, dünyanın
en büyük 10 ekonomisine girmek için, ekono-
minin daha hızlı büyümesi için, Türk ekonomi-
sinin ve Türk Lirasının güçlenmesi için,
enflasyonun düşürülmesi için, kişi başına düşen
milli gelirin artırılması için, bağımsız yargı
için, koalisyon hükümetleri döneminin sona er-
mesi için, istikrarsız hükümet dönemlerinin
sona ermesi için, Türkiye, Müslüman ve Türk
dünyasına liderlik edeceği için, Türkiye'nin si-
yasi bir kaosa düşmemesi, ekonomik olarak kü-
çülmemesi için,  Türkiye'nin 15 yıl öncesine
dönmemesi için, Türkiye'nin bölünmemesi ve
parçalanmaması için, Türkiye'nin geleceğini
değil, Avrasya'nın kaderini belirlemek için."

Referandumda söylenenlerin 
tamamının tersi oldu!

Türkiye'yi 2018 yılına kadar tek başına 

yönetmiş olan AK Parti, yapılan seçimlerde
Cumhur İttifakı'nı oluşturarak, koalisyonlar 
sürecini yeniden başlatmıştır. Binde bir desteği
olan Perinçek'e bile ihtiyaç duyar hale gelmiştir.

Dış politikada ise AK Parti tarihinin en yal-
nız dönemi ile karşı karşıya kalmıştır. Sıfır 
sorundan, sorunlu olmayan komşusu 
kalmamıştır.

***
Referandumdan bir gün sonra, 17 Nisan

2017 tarihinde dolar 3,65; euro ise 3,87 idi.
Aradan geçen 3 yıl 6 ay sonra, dolar, 7.85;

euro 9,29 noktasına geldi.
Yani döviz yükseldi, Türk lirası çöktü.
Enflasyon, işsizlik, faizler, ekonomik kü-

çülme, bütçe açığı, iç ve dış borç, döviz son
yirmi yılın pikini yapmış durumda.

Faiz eşittir enflasyondu. Yani faiz enflasyo-
nun nedeniydi. Faizleri düşürmeyen Merkez
Bankası yönetimi görevden alınmıştı. Bugün
ise dövizin ateşi düşürülsün diye faizler 
artırılmış durumda.

İktidarın tüm yetkililerine göre ise ekonomi
şahlanışta.

Sokakta ise vatandaş son yirmi yılın en 
kötü döneminde.

AK Parti 18 yıldır iktidar ve iktidar 
döneminin ilk 10'lu yıllarını arar duruma 
gelmiş bir Erdoğan gerçeği.

***
"Erdoğan giderse ne olur?" sorumuzun yanı-

tını söyleyelim. Erdoğan giderse, bugünkünden
daha kötüsü olmaz. Türkiye yine yerinde kalır.
Ve bugün tek adam rejiminin simgesi olan Er-
doğan, seçim yoluyla kaybettiğinde ülke nefes
alır. Türkiye rahatlar. Dünyada Türkiye itiba-
rını yeniden kazanır. Ekonomi kısa zamanda
olmasa da belirli bir sürede toparlanır. Ve 
Türkiye'yi tarihsel olarak en geniş mutabakatla
oluşmuş ittifak yönetir. Türkiye yeniden hu-
kukla tanışır. Demokratik bir hukukun inşa-
sıyla ekonomi rahatlar. Türkiye'ye yabancı
sermaye girişi hızlanır. Piyasalar ayağa kalkar.

Son söz: Erdoğan da seçilmiş bir fani. Dünya-
nın her yerinde olduğu gibi, ister diktatörlük
olsun isterse demokratik yönetimler olsun, yöne-
tenler er geç iktidarı bırakırlar. Hele hele seçimle
işbaşına gelmiş olanlar bir gün seçimle giderler.
Başarısız olan her iktidar, toplumsal desteğini
kaybeder ve yerine toplumun desteğini almış yeni
siyasi iktidarlar gelir. Ve bu dünyanın sonu da de-
ğildir. Ancak iktidarı kaybetmemek için dünyanın
her yerinde iktidar sahipleri ve taraftarları tara-
fından aynı şeyler söylenir: "İktidar kaybeder ve
muhalefet kazanırsa kazanılmış olan her şey 
kaybedilir." Aslında gerçek olan şudur; asıl 
kaybeden iktidar sahipleri ve iktidar sayesinde
zenginleşmiş ve konum kazanmış olanlardır.

Not: “Koalisyonlar dönemini kapatıyoruz” 
diyerek sistemi değiştirenler, bir anlamda tersin-
den Türkiye'ye hayırlı bir katkı yapmışlardır. 
Türkiye'nin en geniş toplumsal mutabakatla 
yönetilmesinin koşullarını hazırlamışlardır. 
Kendileri özel bir teşekkürü hak ediyor.

Bu yazı https://turkish.aawsat.com
sitesinden alınmıştır.

Y asa değişikliği teklifine tepki gös-
teren Tarık Balyalı, İBB'nin oto-
parklardan elde ettiği gelirin yıllık

35-40 milyon lira arasında olduğuna
dikkat çekerek “İktidar, İBB'nin bütün
gelirlerini azaltacak hamleler yapıyor. 31
Mart öncesinde iktidarın aklına gelme-
yen şeyler, 31 Mart sonrasında gelmeye
başladı” dedi.

İlçe belediyeleri alacak

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu “Tür-
kiye Çevre Ajansı’nın Kurulması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun
Teklifi” ile ilçe belediyelerine; bölge oto-
parkı, kapalı ve açık otoparklar yapma,
işletme ve bunlara ruhsat verme yetkisi
veriliyor. İmar mevzuatı uyarınca beledi-
yelerin otoparkla ilgili olarak elde ettik-
leri gelirlerin büyükşehir belediyesine

aktarılması uygulamasına son verilmesi
gündemde. Yasa değişikliği teklifini
Sözcü gazetesine değerlendiren İBB
Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Bal-
yalı “Otopark inşaatlarından İBB ruhsat
aşamasında belli bir miktar pay alır. Bu
rakam İstanbul'da İSPARK gelirleri
hariç yıllık 35-40 milyon TL. Şimdi bu
uygulamayı, ilçelere doğru genişletiyor-
lar. Bu payın ilçe belediyeleri tarafından
alınması gündemde” dedi.

İSPARK'ın gelirleri önemli

Sonrasında otopark işletmelerinin de
ilçe belediyelerine geçmesinin söz ko-
nusu olabileceğine dikkat çeken Balyalı
“Özellikle İSPARK'ın içini boşaltmak,
elindeki imkanları ilçe belediyelerine da-
ğıtmak için yapılan bir hamle. İBB'nin
bütün gelirlerini azaltacak hamleler ya-

pıyor iktidar. Otopark gelirleri de önemli
bir kaynak İBB için. Hem ruhsat aşama-
sında alınan gelirler, hem de İSPARK'ın
gelirleri İBB için önemli. İBB yönetimi
konuyu değerlendiriyor” diye konuştu.

14 yıldır sorun yoktu

"31 Mart öncesinde iktidarın aklına gel-
meyen şeyler 31 Mart sonrasında gel-
meye başladı" diyen Tarık Balyaloı,
"Belediye Kanunu, 2006 yılında yürür-
lüğe girdi. 14 yıldan beri Türkiye'deki
bütün belediyeler bu yasa ile yönetili-
yordu, hiçbir sorun yoktu. Hiçbir düzen-
leme ihtiyacı da duyulmamıştı. Ama 31
Mart ve 23 Haziran sonrasında iktidar,
bir anda Belediye Kanunu'nda değişik-
likler yapma ihtiyacı hissetti. Bunu da
parça parça İstanbul'da yaşıyoruz"
ifadelerini kullandı. 

Erdoğan giderse ne olur?

TBMM’ye sunulan yasa değişikliği teklifi ile otopark gelirlerinin büyükşehir
belediyelerine aktarılmasının engellenmesi gündemde. Yasa değişikliği teklifine
tepki gösteren İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İBB’nin otoparklardan
elde ettiği gelirin yıllık 35-40 milyon lira arasında olduğuna dikkat çekti

Taylar görücüye çıkacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Veterinerlik Meslek Yüksekokulu tarafından yetiştirilen yarış
atları, önümüzdeki hafta yapılacak açık artırmayla yeni sahiplerine kavuşacak. Taylar görücüye
çıkmadan önce son hazırlıklarını uzman akademisyenler ve öğrenciler eşliğinde tamamlıyor

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 
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OTOPARK GELIRI
TIRPANLANACAK

Nüfus arttı ama
huzur kaçmadı

Başakşehir’de
huzur ve güvenlik
alanında yapılan

çalışmaların değerlendirildiği
'2020 Yılı Huzur Toplantısı',
Başakşehir Emin Saraç Kül-
tür Merkezi’nde yapıldı. Polis
ve vatandaş ilişkilerini geliştir-
mek amacıyla gerçekleştirilen
toplantıya Başakşehir Kay-
makamı Uğur Turan, Başak-
şehir Belediye Başkanı Yasin
Kartoğlu, İlçe Emniyet Mü-
dürü Necati Aktuğ Şahin
ve mahalle muhtarları katıldı. 

139 noktadan canlı takip

Başakşehir’in güvenliğine iliş-
kin çalışmalar hakkında bilgi
veren İlçe Emniyet Mü-
dürü Necati Aktuğ Şahin,
“Yılda bir kez gerçekleştirilen
toplantının dünyayı etkisi al-
tına alan koronavirüs salgı-
nından dolayı bu yıl düşük
katılımla gerçekleştirildiğini
ifade etti. Başakşehirlilerin
güvenliği için aralıksız çalış-
tıklarına dikkat çeken Şahin,
“İlçemizin 54 farklı noktada
bulunan 139 kamera sistemi-
miz aracılığıyla 24 saat esa-
sına göre canlı takip
yapmaktayız. Yine ilçe gene-
lindeki AVM’lerde bulunan
plaka tanıma sistemlerimiz

sayesinde şüpheli araçları
anlık olarak takip edebiliyo-
ruz. Yine, mobil okul timleri-
mizle birlikte okul çevresinde
oluşabilecek tüm tehlikelere
karşı çalışmalarını başarılı bir
şekilde sürdürmektedir. Okul
çevrelerinde yapılan uygu-
lama ve denetimler sayesinde
suç oranlarının da düştüğünü
tespit etmiş bulunmaktayız"
dedi.  

Birlikte mücadele şart

Başakşehir Belediye Başkanı
Yasin Kartoğlu da, ilçe gene-
linde yapılan çalışmalar hak-
kında konuştu. Başakşehir
için bakanlıkların ciddi des-
tekleri olduğunu belirten Baş-
kan Kartoğlu, “Bunlar son
derece sevindirici olaylardır.
Çalışmalarımızın karşılığını
sahada görmek bizleri de

mutlu ediyor. Hayata geçirdi-
ğimiz projelerimiz Türkiye’de
örnek olarak gösteriliyor. Bu
da rol model olmamıza vesile
oluyor. Rol model bir belediye
olmaktan dolayı da gurur du-
yuyoruz. Başakşehir mutlulu-
ğun şehri olmalı ve artık
belgelenmelidir. İstanbul’da
nüfusu en fazla artan ilçelerin
başındayız. Ancak bu yapılaş-
mamızda bir düzensizliğe yol
açmadı” dedi. Metruk binalar
konusuna da değinen Başkan
Kartoğlu, “Uzun süredir
yıkım çalışmalarına devam
ediyoruz. Konuyu özellikle
tabip ediyoruz. Güvenilir alan
görüntüyle de hissettiriliyor.
Metruk binaların yıkım işlem-
lerine devam edeceğiz.” diye
konuştu. Küresel salgın karşı-
sında tüm imkânlarını sefer-
ber ettiklerini belirti. DHA

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği '2020 yılı Huzur
Toplantısı’nda ilçenin huzur ve güvenliği masaya yatırıldı.  Belediye
Başkanı Yasin Kartoğlu, "İstanbul’da nüfusu en fazla artan ilçelerin ba-
şındayız. Ancak bu yapılaşmamızda bir düzensizliğe yol açmadı" dedi

avcılar'daKi Veterinerlik
MYO Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Can Gündüz, yüksekokulun

2002 yılından bu yana eğitim ve öğretim
faaliyetlerini yürüttüğünü; atçılık öğrenci-
lerinin  eğitimlerini iyi bir şekilde tamamla-
malarını ve mesleğe atıldıklarında
sektörün her alanında bilgi ve tecrübe sa-
hibi olmalarını amaçladıklarını söyledi.

Gelip görebilirler

Prof. Dr. Gündüz, atçılık sektöründe en
büyük payı yarış atçılığının aldığını, göz
önüne alarak, öğrencilerin bu alanda da
iyi yetiştirilmeleri amacıyla 3 yıl önce 3 saf-
kan Arap Kısrak ile başladıklarını belirte-
rek, "2018’de doğan bu taylarımızı 19

Ekim 2020 Pazartesi günü saat 10.00’da
Avcılar Kampüsü’nde açık artırma ile sa-
tışa çıkaracağız. Kısraklarımızın gebelikle-
rinden doğumuna, taylarımızın
annelerinden ayrılıp sahaya gelişlerine
kadar olan bu zorlu ve bir o kadar da he-
yecan verici süreci öğrencilerimizle birlikte
geçirdik. Biz akademisyenler olarak her
sene öğrencilerimizin mezuniyetleriyle
gurur ve heyecan duyarken şimdi ise aynı
gurur ve heyecanı taylarımızın sahaya gid-
işleriyle yaşamaktayız. Ayrıca öğrencileri-
mizin mezuniyet sonrası başarılarından
nasıl onur duyuyorsak; taylarımızın da sa-
hada elde edeceği başarılardan da aynı
onuru duyacağız. Atlarımız ile ilgilenenler
Avcılar kampüsüne gelip taylarımızı göre-

bilir, röntgenlerini inceleyebilir, isterlerse
ekstra röntgenler çektirip, tetkikler yaptıra-
bilir ve satış sözleşmemizi buradaki Mes-
lek Yüksekokulu ofisinden temin
edebilirler" dedi. 

Gölde yürütülüyorlar

İÜC Veterinerlik MYO tarafından ilk kez
yetiştirilerek açık artırma ile satılacak 'Cer-
rahpaşalı', 'Uç Hanım', 'Saruca', 'Ezerdö-
ver', 'Okçu Güzeli' ve 'Doruka' isimli atlara
akademisyenler ve öğrenciler özenle bakı-
yor. Avcılar'daki üniversite kampüsünde
bulunan parkurda eğitmenler tarafından
yürütülen, koşturulan atlar, idman sonra-
sında da Küçükçekmece Gölü'nde suda
yürütülüyor. DHA

Kağıthane Belediyesi, öğ-
rencilere verdiği 850 TL’lik eği-
tim yardımı için başvuruların

başladığını duyurdu. Kagıthane Bele-
diye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Öğrenci-
lerimiz en verimli çağlarında maddi
mazeretlerle hiçbir konudan geri kalma-
malılar. Gençlerimizin eğitim ve sosyal
hayatlarında her zaman yanlarındayız"

dedi. Belediye, başvuruda bulunacak
üniversite veya yüksek lisans öğrencileri-
nin kendisi, anne veya babasından en az
bir kişinin Kâğıthane sınırlarında ikamet
etmesi, öğrencinin İstanbul dışında 4
yıllık devlet üniversitesinde okuması,
sınıf tekrarı yapmamış olması, ailede kişi
başına düşen gelirin net bin 950 TL üze-
rinde olmaması gerektiğini duyurdu.

Burs başvuruları başladı
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Trump Somali'den asker çekebilir
aBd Başkanı Donald
Trump'ın "Somali'deki ABD
askerlerinin çekilmesini iste-

diği" iddia edildi. Bloomberg televizyonu-
nun Amerikalı yetkililere dayandırdığı
haberde, Trump'ın ABD Başkanlık yarı-
şındaki kampanyasında dile getirdiği
Amerikan askerlerini ülkeye geri getirme
vaadinin bir parçası olarak Somali'deki

askerlerin de çekilmesini istediği öne sü-
rüldü. Yetkililer, "ABD Savunma Bakanlı-
ğının çekilme için planlamaya
başladığını" iddia ederken, Pentagon'dan
ise bu konuda resmi bir açıklama henüz
yapılmadı. Afganistan'dan yılbaşından
önce tamamen çekilme planı Washing-
ton'da tartışmalara neden olurken, Do-
nald Trump'ın El Kaide'nin güçlü olduğu

Somali'den asker çekme niyetinin de tar-
tışma çıkaracağı bekleniyor. ABD Afrika
Kuvvetleri Komutanlığının (AFRICOM)
verilerine göre, Somali'de tamamı Trump
döneminde sevk edilmiş 800 civarında
ABD askeri bulunuyor. Pentagon, uzun
zamandır AFRICOM bölgesinden asker
çekip, bunları Pasifik bölgesine konuşlan-
dırmayı planlıyordu.

H indistan’ın 5 Ağustos 2019'da Cammu
Keşmir’in özel statüsünü kaldırmasının
ardından ilk defa Pakistanlı bir yetkili,

Hint medyasına röportaj verirken İslamabad yöne-
timi de ilk kez iki ülke arasında görüşmelerin başla-
ması için ön şartlarını ortaya koydu. Hint
medyasından gazeteci Karan Thapar'a röportaj
veren Yusuf, Pakistan'ın barıştan yana olduğunu ve
koşulların kabul edilmesi halinde Hindistan ile her
türlü diyaloğu memnuniyetle karşılayacaklarını
ifade etti. Yusuf, röportajında, Hindistan ile ülkesi
arasında herhangi bir "diyalog" kurulabilmesi için
Yeni Delhi yönetiminin Cammu Keşmir'deki siyasi
mahkumları serbest bırakması, bölgedeki askeri ab-
lukayı kaldırması, Keşmirli olmayanların tartışmalı
bölgeye yerleşmesine izin veren yerlilik sertifikasını
feshetmesi, Keşmirlilere yönelik insan hakları ihlal-
lerini durdurması, Keşmirlilerin herhangi bir müza-
kerede taraf olması ve Pakistan’a karşı terörizmi
finanse etmeye son vermesi gerektiğini belirtti. Öte
yandan, Yusuf’un sıraladığı 6 şart arasında,
"Cammu Keşmir’in özel statüsünün iadesine ilişkin
bir talebin" yer almaması dikkat çekti. Keşmirlilerin
tartışmanın asıl tarafı olmaya devam ettiğini vurgu-
layan Yusuf, onların istek ve arzularının her türlü
diyalogda ele alınması gerektiğini kaydetti.

Hindistan terörü destekliyor

Yusuf, Hint istihbarat teşkilatı Araştırma ve Analiz
Kanadı (RAW) mensuplarının Hindistan’ın İsla-
mabad Büyükelçiliği aracılığıyla Pakistan Taliba-
nı'na (TTP) milyonlarca dolar ödeme yaptığından
bahsederken kısa sürede ayrıntılı bir dosyayla tüm
dünya ile bunun paylaşılacağını söyledi. Pakistan
Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Yusuf,
Peşaver’de 2014’te TTP'nin düzenlediği ve 100'ün
üstünde çocuk olmak üzere 149 kişinin yaşamını yi-
tirdiği saldırıyla ilgili de Hindistan’ı işaret etti. Pakis-
tan böylelikle Hindistan'ı ilk kez söz konusu
saldırıya sponsor olmakla suçladı. Yusuf, saldırın-
dan önce Hindistan’dan TTP Komutanı'na 8 tele-
fon araması gerçekleştirildiğini belirtti. Yusuf,
Hindistan’ın Pakistan’a komşu bir ülkede kendi
temsilciliğini kullanarak Karaçi'de Çin Konsoloslu-
ğuna, menkul kıymetler borsası (PSX) binasına ve
Gwadar’da Pearl Continental Oteli'ne düzenlenen
saldırıları desteklediğini, Belucistan Kurtuluş Or-
dusu (BLA) teröristlerinin ise Yeni Delhi’de bir has-
tanede tedavi edildiğini iddia etti. DHA

İngiltere'de
nefret çoğaldı
İngiltere ve Galler'de işlenen nefret suçlarının sayısı, önceki
seneye kıyasla yüzde 8 artarak 105 bin 90'a yükseldi

ingiltere İçişleri Bakanlığınca açıklanan ve-
rilere göre, "ırk bağlantılı" nefret suçlarının sa-
yısı, önceki yıla göre yüzde 6 artarak 76 bin

70'e çıktı ve toplam nefret suçlarının yüzde 72'sini oluş-
turdu. Bu suç türünde özellikle haziran ve temmuzda
görülen artışın, ABD vatandaşı siyahi George Floyd'un
25 Mayıs'ta polislerce öldürülmesinin ardından İngiltere
ve Galler'de başlayan "Siyahların hayatı değerlidir" gös-
terileriyle aşırı sağcı grupların karşı protestolarından kay-
naklanmış olabileceği değerlendirildi. "Din" kaynaklı
nefret suçlarının sayısı ise yüzde 5 azalarak 7 bin 203'ten
6 bin 822'ye geriledi. Böylece 2012 ve 2013'ten bu yana
"dinle bağlantılı nefret suçlarında ilk kez düşüş" görüldü.
Bu suçlarda mağdurların yaklaşık yarısı (3 bin 89 vaka)
Müslümanlardan oluşurken, Yahudiler de 1205 vakayla
ikinci sırada yer aldı. Sayıları önceki seneye oranla yüzde
8 artarak toplamda 105 bin 90 olarak kayıtlara geçen
tüm nefret suçlarının yaklaşık yarısı, ırkçı nefreti körükle-
mek ve tehdit gibi eylemlerden, üçte birinden fazlası ki-
şiye yönelik şiddetten oluştu. İngiltere'de özellikle
2016'daki Brexit referandumu ve terör saldırılarının ar-
dından nefret suçlarında belirgin bir artış görülmeye 
başlanmıştı.
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Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Ulusal
Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, Hindistan ile
ülkesi arasında herhangi bir "diyalog" 
kurulabilmesi için 6 şart koştu
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Pisi pisine öldü!
Hindistan’da rüyasında gördükten sonra ABD Başkanı Donald Trump’a tapmaya
başlayan Bussa Krişna, Trump’ın koronavirüse (Covid-19) yakalandığını
öğrendikten sonra depresyona girdi ve kalp krizinden yaşamını yitirdi

Hindis-
tan’ın Te-
langana

eyaletindeki Konney kö-
yünde yaşayan Bussa
Krişna, rüyasında gör-
düğü ABD Başkanı Do-
nald Trump’a ‘Hint
tanrısı’ gibi tapmaya
başladı. Dünya bası-
nında yoğun ilgi gören
Krişna’nın, Trump’ın ko-
ronavirüse yakalandığını
öğrenince depresyona
girdiği ve kalp krizinden
yaşamını yitirdiği öğre-
nildi. Krişna’nın yakınla-
rının Hint basınına
yaptığı açıklamada,
Trump’ın koronavirüse
yakalandığını duyduktan
sonra Krişna’nın ağır
depresyona girdiği belir-
tildi. Düzgün bir şekilde

yemek yemeyen
Krişna’nın, Donald
Trump’ın hastalığını
yenmesi için 4 gün oruç
tuttuğu belirtildi. Aile-
siyle çay içtiği sırada ra-
hatsızlanan Krişna,
hastaneye kaldırıldı.
Doktorlar, Krişna’nın ai-
lesine kalp krizi sonucu
yaşamını yitirdiğini söy-
ledi. Krişna, daha önce
Trump ile ilgili yaptığı
açıklamada onu rüya-
sında gördüğünü ve ken-
disine mutluluk verdiğini
ifade etmişti. “Bana mu-
azzam bir mutluluk veri-
yor” diyen Krişna,
“Dolayısıyla diğer tanrı-
ları bırakıp ona dua et-
meye başladım”
ifadelerini kullanmıştı.
DHA

Virüsün kara tablosu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) vaka sayısı ABD'de 8
milyon 53 bine, Hindis-

tan'da 7 milyon 233 bine, Brezilya'da 5
milyon 105 bine ve Rusya'da 1 milyon
326 bine çıktı. ABD Başkanı Donald
Trump'ın doktoru, Trump'a arka arkaya
günlerde yapılan Kovid-19 testlerinin so-
nucunun "negatif" olduğunu duyururken,
Trump, Kovid-19'a yakalanması ve teda-
visinin tamamlanmasının ardından ilk
seçim mitingini Florida'nın Sanford ken-
tinde yaptı. Kazakistan'da salgın ve kü-
resel ekonomik krizin etkisine rağmen
reel sektörün bu yılın ocak-eylül ayla-
rında yüzde 2,2 büyüdüğü bildirildi. Koz-

metik ve hijyenik ürünlerin yanı sıra tıbbi
malzeme ve ilaç üreticisi Johnson and
Johnson (J&J) firması, bir katılımcının
hastalanması nedeniyle Kovid-19 aşı
denemesine ara verdi. Çekya’da hükü-
met son haftalarda Kovid-19 vakaların-
daki artışın rekor seviyelere ulaşması
nedeniyle kısmi karantina uygulanması
kararı aldı. Ülkede günlük vaka sayısının
8 binin üzerine çıkmasının ardından ha-
rekete geçen hükümet başta okullar
olmak üzere, kafe, bar ve restoranların 3
hafta süresince kapatılmasına karar
verdi. Dünyanın en önemli otomobil fu-
arlarından Brüksel Otomobil Fuarı, sal-
gın nedeniyle 2021'de yapılmayacak.

İtalya alarma geçti

italya'da hükümet, son bir haftada gün-
lük vaka sayılarındaki hızlı yükseliş ne-
deniyle yeni sıkı tedbirleri yürürlüğe
koydu. Son kararnameyle, ülke gene-
linde açık alanları da kapsayacak şe-
kilde zorunlu hale getirilen maske
kullanımı ev içinde de tavsiye edildi. Pa-
tolojik sıkıntısı olanlar, spor yapanlar ve
6 yaş altındaki çocuklar maske kuralın-
dan muaf tutulacak.
Salgına karşı önlemlerini artıran ispan-
ya'da günlük vaka sayıları, yaklaşık iki
hafta sonra 10 binin altına geriledi.

Hong Kong sıkıntı içinde

ingiltere'de son 24 saatte Kovid-19 ne-
deniyle 143 kişinin hayatını kaybetme-
siyle son 4 ayda görülen en yüksek
günlük ölüm sayısı kaydedildi. Çin'in
devlete ait ilaç firması Sinopharm'ın
Kovid-19 aşısı için rezervasyonlara baş-
ladığı bildirilirken, Hong Kong Özel idari
Bölgesi Filarmoni Orkestrasındaki bir ki-
şide Kovid-19 tespit edildi. Orkestranın
yaklaşık 100 üyesi karantinaya girdi.Af-
rika ülkesi Kenya'da salgın önlemleri
kapsamında eğitime ara veren okulların
yeniden açılmasıyla binlerce çocuk
okula döndü. 

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 38 milyon 244 bine, virüs nedeniyle
hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 88 bine yükseldi. İyileşenlerin sayısı 28 milyon 739 bini aştı. 

Hollanda'da
ötenazi hakkı

Hollanda’da 1-12 yaş arasındaki ölümcül
hastalığı bulunan çocuklara ötenazi hakkı ta-
nınmasının planlandığı belirtildi. Sağlık Ba-

kanı Hugo de Jonge, doktorlar için yasal güvencelerin ve
çocuk haklarının korunmasını sağlamak istediğini be-
lirtti. Hollanda’da geçen yıl uzmanlar tarafından düzen-
lenen raporda, doktorların eylemlerinin sonuçlarından
korktuğu için ölümcül hastalığı bulunan çocukların acı
çektiği tespit edildi. Hollandalı yetkililerin, 1-12 yaş ara-
sındaki ölümcül hastalığı bulunan çocuklara ötenazi
hakkı tanınmasının planlandığı belirtildi. Hollanda Sağ-
lık Bakanı Hugo de Jonge, doktorlar için yasal güvence-
lerin ve çocuk haklarının korunmasını sağlamak
istediğini belirtti. Öte yandan Jonge, yalnızca acı çeken
ve kısa vadede ölecek olan ölümcül hastalığı olan çocuk-
lara bu hakkın verilebileceğini söyledi. Söz konusu kara-
rın alınabilmesi ile ilgili profesyoneller ve hukuk
uzmanlarıyla birlikte çalışılacağının altını çizdi.

Polonya Başba-
kanı Mateusz Mo-
rawiecki,

koronavirüs (Covid-19) pozi-
tif biriyle temaslı olduğu için
kendini karantinaya aldığını
duyurdu. Polonya Başbakanı
Morawiecki, sosyal medya
hesabı üzerinden yaptığı açık-
lamada, koronavirüs pozitif
biriyle temaslı olduğu için
prosedürlere uygun olarak
kendini karantinaya aldığını belirtti. Hükümetin
normal çalıştığını ve uzaktan çalışmaya geçtiğini
de ifade eden Morawiecki, herkesi kendine dikkat
ederek sorumlu olmaya çağırarak herkese sağlık
temennisinde bulundu.

Polonya lideri
karantinada!

PAKISTAN’IN 
6 SARTI!

Hugo De
Jonge

Mateusz 
Morawiecki

Pakistan Başbakanı
İmran Han
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Anlam D Yemek
listesi G Kilogram K 105.suresi F

Çaresi
olmayan

mülkiyet N Tiyatro T türeyen E Duman
lekesi P gitme M F (Film) K türü

ululuk Ö
D E M E G A T A Oyun oynanan

oyunu yöneten
kimse

E M T A Ü R E A K
..." (Film) L E N S Bilinmeyen P L A Ç K A S P R Sanal S T R E S
T E N Bir tür F A Çok

tan P A R T A L Millet U L U S V E
Germanyum

(Simge) G Ü L R Z S U R U R Duyuru
yoluyla

U Ç A R B A L K (ses)

G E Tir

Küçük ..."
(Film) O K Patiska

(Film) P A T S oyunu K E T
A T Yayla Ç L L Litre P T

Ü N N A P Desenin

karikatürün Y Saça sürülen H A L Emülsiyon Z
Bilginler A N L L E J A N T S T A D
U L E M A memelisi

Has

(erkek) Ö Z E Su
yosunu yöne A Meryemana U N

erkek sesi Ç
süre

T B A L N A O R A Y A
B A S S O Enerji D Su

samuru S Bilim

Yasak F E N kâmil L Balgam O kimse

Santimetre M Akaret A K A R
E K J A L U Z Akümülatör E N G N C E Z Z A R

A N A O K U L U F A D E
Kötü olarak

(Simge)
M M L Kayak S K

O E N T E L Aletin ana T N K A Y N A K Eklemek U L A M A K
O N S U Z Bir aletin

ana A R M A T Ü R O L S U N Kesin K A T

D ü n k ü  Ç ö z ü m l e r
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T ürk şiirinin unutulmazları
arasına giren şair ve yazar
Cahit Sıtkı Tarancı, vefatı-

nın 64. yılında anılıyor. Arife
Hanım ile Diyarbakır'da ticaret ve
ziraatle uğraşan Pirinççizadeler ai-
lesinden Bekir Sıtkı Beyin ilk ço-
cukları olarak 1910'un ekim ayında
doğan Tarancı'ya ailesi tarafından
ilk olarak "Hüseyin Cahit" ismi ve-
rildi. Soyadı Kanunu çıktığı yıl ak-
rabaları "Pirinççioğlu" soyadını
alsa da şairin babası, o dönem pi-
rinç ekiminden çok zarara uğradığı
için "Pirinççioğlu" yerine "çiftçi"
anlamına gelen "Tarancı" soyadını
aldı. İlkokulu Diyarbakır'da oku-
yan, orta öğrenim için Kadıköy
Fransız Saint Joseph Lisesi'ne
devam eden, lise yıllarında şiir yaz-
maya başlayan Tarancı, 1931'de
Galatasaray Lisesi'nden mezun
oldu.

Ömrümde Sükut 1933'te
yayımladı

Tarancı'nın ilk eserleri, Galatasaray
Lisesi'nin çıkardığı "Akademi" ile
dönemin ünlü "Servet-i Fünun"
dergilerinde yayımlandı. Fransız-
cayı ilerleterek, Stephane Mal-
larme, Charles Baudelaire ve
Arthur Rimbaud gibi Fransız şair-
lerin eserlerini okumaya başlayan
şair, "Garip" akımından etkilendi
ve bu dönem serbest şiir deneme-
leri yaptı. Cumhuriyet döneminin
önemli şair ve yazarlarından Ziya
Osman Saba ile 1928'de tanışarak
yakın dost olan Tarancı ile Saba
arasında Türk edebiyatını etkileyen
yazışmalar, Tarancı'nın vefatına
dek sürdü. Cahit Sıtkı Tarancı,
1931'de girdiği Mülkiye Mekte-
bi'nden ikinci senenin sonunda atı-
lınca, eğitimine Yüksek Ticaret
Okulu'nda devam etti ancak me-
muriyet sınavını kazanıp Sümer-
bank'ta çalışmaya başlayınca bu
okuldan da ayrıldı. "Ömrümde
Sükut" adlı ilk şiir kitabını 1933'te
Mülkiye Mektebi'ndeyken yayımla-
yan Tarancı, Karabük'e atanınca
Sümerbank'taki memuriyetten ay-
rıldı ve öykülerini yayımladığı
Cumhuriyet gazetesinde çalışma-
larını sürdürdü. Aynı yıllarda Pe-
yami Safa ile tanışan usta şair,
Cumhuriyet gazetesi sahipleri
Nadir Nadi ve Doğan Nadi'nin
desteğiyle üniversite öğrenimini ta-
mamlamak üzere Paris'e gitti.
Paris Radyosu'nda Türkçe yayınlar
spikerliği de yapan Tarancı, 1938-
1940'ta Sciences Politiques'te yük-
sek lisans yaptı ve Paris'teki yaşamı
sırasında Oktay Rıfat ile tanıştı.
İkinci Dünya Savaşı'nın başlama-

sıyla arkadaşlarıyla birlikte Pa-

ris'ten bisikletle kaçan Tarancı,
günlerce süren yolculuğun ardın-
dan Lyon üzerinden İsviçre'ye,
oradan da trenle Türkiye'ye ulaştı.
Tarancı, 1941-1943'te Balıkesir'in
Burhaniye ilçesinde yaptığı vatani
görevi sırasında Türk şiirinin
önemli örneklerinden biri olan
"Haydi Abbas" eserini kaleme aldı.
Askerliğinin ardından İstanbul'a
yerleşen ailesinin yanına gelen Ta-
rancı, kısa bir süre babasının iş ye-
rinde çalıştı. Cahit Sıtkı Tarancı,
daha sonra Ankara'ya taşınarak,
Anadolu Ajansı'nda ve Çalışma
Bakanlığı'nda görev yaptı.
Türk şiirinin klasikleri arasına
giren "Otuz Beş Yaş" şiiriyle
1946'da Cumhuriyet Halk Parti-
si'nin düzenlediği şiir yarışmasında
birincilik elde eden şair, 1951'de
Cavidan Tınaz ile evlendi.
Cahit Sıtkı, şiir yazmanın hayatı-
nın en büyük amacı haline gelişini,
"Sanat, şiir benim için bir teselli ve-
silesi, bir kurtuluş kapısıdır... Ona
dört elle sarılmaklığım tabii bir ne-
ticedir. Tutunduğum yegane dal..."
sözleriyle anlatmıştı. Evlendikten
sonra yazdığı şiirlerini "Düşten
Güzel" adlı kitapta bir araya geti-
ren Tarancı, eşinden ayrıldığı
1954'te kalp rahatsızlığından do-
layı kriz geçirince hastaneye kaldı-
rıldı. Cahit Sıtkı, daha sonra sağ
tarafından felç geçirerek konuşma
yetisini kaybetti, İstanbul ve Anka-
ra'da çeşitli hastanelerde tedavi
gördü. Yaklaşık bir yıl kadar da Di-
yarbakır'daki baba evinde bakılan,
tedavi için devlet tarafından
1956'da Avrupa'ya götürülen Cahit
Sıtkı, zatülcenp olarak bilinen ak-
ciğer zarı iltihaplanması hastalı-
ğına yakalanarak 13 Ekim 1956'da
Viyana'da vefat etti.
Hayatını kaybettiğinde "yolun ya-
rısı" dediği 35 yaşını henüz 11 yıl
geçirmiş olan şairin cenazesi An-
kara'da Cebeci Asri Mezarlığı’na
defnedildi. Cahit Sıtkı Tarancı'nın
ailesinin Diyarbakır'daki evi
1973'te "Cahit Sıtkı Müze Evi" ola-
rak da ziyarete açıldı.

Şiir yazmak için yer
seçmezdi

Cahit Sıtkı, ailesinden ayrılmasıyla
oluşan özlemi, yalnızlığı, çevresin-
deki insanlara sitemleri, sevgisi ve
birçok duygusunu ifade ederek ya-
şadıklarını şiirine yansıttı. Fazıl
Hüsnü Dağlarca, bulunduğu her
ortamda şiir yazan Tarancı için
"Şiir yazmak için yer seçmezdi"
derken, Haldun Taner ise şu ifade-
leri kullanmıştı: "Kısa ömrü bo-
yunca Türkçenin tadını çıkaran,
akıllarda kalan güzel şiirler yazdı...

Müstesna incelikte, bütünüyle
kendini şiire adamış bir insandı.
İnsan onun hesap yaptığına, gün-
lük alelade şeyler konuştuğuna
inanamazdı." Şiirde samimiyete
önem veren Tarancı'nın şiiri, çok
sevdiği Ahmet Haşim, Yahya
Kemal gibi isimler tarafından da
takdir edilmişti.

Yüzü her zaman güzeldi

Cahit Külebi'nin Tarancı hakkın-
daki görüşleri ise şu cümlelerine
yansımıştı: "Cahit Sıtkı, dış görü-
nüşüyle her zaman iyimser ve ne-
şeli, dokunmayıcı biçimde şakacı
ve herkes için iyilikseverdi. Ufak
tefek, zayıftı. Bir Uzak Doğuluya
benzeyen yüzü her zaman çok
temiz ve güzeldi. Oldukça 'hara-
bati' olan böyle birinin o denli
temiz oluşuna gerçekten şaşar-
dım." Usta şair, "Sanat için sanat"
ilkesiyle yazdığı şiirlerinde, ya-
şama sevinci, aşk gibi konuların
yanı sıra ölüm temasına fazlaca
yer verirken yalnızlık ve çocuklu-
ğuna duyduğu özlemi de şiirle-
rinde ele aldı. "Yaş 35" şiirinin yanı
sıra edebiyat dünyasında ilgi
uyandıran "Memleket İsterim" adlı
ünlü eserini de 1946'da kaleme
alan usta şair, bu eserinde ise
barış, sevgi ve huzur dolu bir
memleket isteğini anlattı. "Varlık",
"Kültür Haftası", "Yücel", "İnsan",
"Ülkü" ve "Pınar" dergilerinde eser-
leri yayımlanan ve şiirin kelimelerle
güzel şekiller kurma sanatı oldu-
ğunu belirten Tarancı, edebiyat ta-
rihçileri ve araştırmacıları
tarafından Türk edebiyatında "saf
şiir" anlayışının önemli temsilcile-
rinden biri olarak görüldü.
Kitaplarında yayınlanmayan eser-
ler ve kendisi için yazılanlar "Son-
rası" adlı kitapta toplandı
Tarancı'nın, "Şiir, ulaşmak istedi-
ğim esas mefkuredir. Şekilsizlik
içinde güzellik avına çıkanlar, kendi
kendilerini avutmaktan başka bir
şey yapmazlar. Şiirdeki esas rol, ke-
limelerin istifidir." açıklamaları
uzun yıllar edebiyat dünyasında
merak uyandırdı. Eserlerinde ge-
nellikle açık ve sade bir üslup kul-
landığı yaşamı boyunca birçok
esere imza atan Tarancı, 1933'te
"Ömrümde Sükut", 1946'da "Otuz
Beş Yaş", 1952'de "Düşten Güzel"
adlı kitapları okuyucuyla buluş-
turdu. Tarancı'nın vefatından
sonra, kitaplarında olmayan şiirler,
şiir çevirileri ve kendisi için yazılan-
lar "Sonrası" adlı kitapta toplana-
rak 1957'de yayımlandı. Arkadaşı
Ziya Osman Saba'ya yazdığı mek-
tuplar da aynı yıl, "Ziya’ya Mek-
tuplar" adlı kitapta toplandı. DHA

"HaliKarnaS Balıkçısı" mahlaslı
gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat
Şakir Kabaağaçlı'nın vefatının üze-

rinden 47 yıl geçti. "Halikarnas Balıkçısı" mah-
laslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir
Kabaağaçlı, Ferik Mehmed Şakir Paşa ile Sare
İsmet Hanım'ın çocukları olarak 7 Nisan
1890'da Girit'te dünyaya geldi. Çocukluğu, ba-
basının görevli olduğu Atina ve Büyükada'da
geçen yazar, yazı yazmaya Robert Kolejde
okurken başladı. Oxford Üniversitesinde "Ya-
kınçağ Tarihi" eğitimi gören Kabaağaçlı,
1913'te İtalyan bir kadınla
evlenerek bir müddet İtal-
ya'da yaşadı. 1914'te Tür-
kiye'ye dönen ve babasının
Afyon'daki çiftliğine yerle-
şen yazar, babasının çift-
likte bir tartışma anında
Cevat Şakir'in silahından
çıkan kurşunla vurularak
ölmesi üzerine cinayet id-
diasıyla yargılandı ve 15
yıl kürek cezasına çarptı-
rıldı.

Bodrum'la özdeşleşti

Cezasının 7 yılını tamamladıktan sonra verem
hastalığına yakalanan Kabaağaçlı, serbest bıra-
kıldı. Serbest kalınca İstanbul'a dönen yazar
basın dünyasına girdi ve "Güleryüz", "Yeni
İnci", "Resimli Gazete", "Resimli Hafta", "Züm-
rüd-i Anka", "Resimli Ay" gibi dergilerde yazılar
yazdı, karikatürler çizdi, kapak resimleri ve de-
senler yaptı. Resimli Hafta dergisinin 13 Nisan
1925 tarihli sayısında yayımlanan "Hapisha-
nede idama mahkum olanlar bile bile asılmaya
nasıl giderler." başlıklı yazısı yüzünden İstanbul
İstiklal Mahkemesi tarafından yargılanan
yazar, "Memlekette isyan bulunduğu sırada,
askeri isyana teşvik edici yazı yazmak"tan suçlu
bulundu. Yıllar sonra Bodrum'a olan aşkıyla
tanınacak yazarın Bodrum'a ilk gelişi, İstiklal
Mahkemesi'ni kendisini üç yıl kalebentlik cezası
alarak Bodrum'a sürgün etmesiyle oldu. Kaba-
ağaçlı, cezasını tamamladığı 1928'de kendi ar-
zusuyla tekrar Bodrum'a dönerek, 1947'ye
kadar burada yaşadı. Bu dönemden sonra ken-
tin antik dönemlerdeki adı Halikarnassos'tan
dolayı "Halikarnas Balıkçısı" takma adıyla eser-
lerini yazmaya başlayan yazar, yurt dışından
tohum ve fidan getirerek Bodrum'un güzelleş-
mesi için büyük bir çaba harcadı.
HABER MERKEZİ

TARANCI 64 YILDIR YOK!
Şiir yazmak hayatının en büyük amacı haline gelen şair ve yazar Cahit Sıtkı Tarancı'nın vefatının üzerinden 64 yıl geçti

Bir yazardan
daha fazlası

İstanbul Kent Üniversitesi 52 Adet Diş Üniti ve Merkezi Kompresör ve Aspirasyon Sistemi Alımı, 16.11.2018
tarihli, 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğini’nin 16.
Maddesi ve 14.09.2020 tarihli, 31244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İstanbul Kent Üniversitesi İhale Yö-
netmeliği’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası :202010001

1 - İdarenin
a) Adresi :İstanbul Kent Üniversitesi Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi No:71 

Beyoğlu/İSTANBUL
b) Telefon :0 212 610 10 10 Dahili:251
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@kent.edu.tr
ç) İhale Dökümanın görülebileceği internet adresi : https://www.kent.edu.tr
2 - İhalenin Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :52 Adet Diş Üniti ve Merkezi Kompresör ve Aspirasyon Sistemi Alımı 
b) Yapılacağı Yer :İstanbul Kent Üniversitesi, Taksim Kampüsü, B Blok 3.kat Toplantı Salonu
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer :İstanbul Kent Üniversitesi Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi 

No:71 Beyoğlu/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :23.10.2020 – 11:00
4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler: 
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 ve Teknik Şartnamelerde belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. İhale konusu işin 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 belgelere idari şartnamede yer verilmiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin kriterler idari ve teknik şartnamede belirtilmiştir. 
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. . İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ VAKIFBANK ETİ-
LER ŞUBESİ TR39 0001 5001 5800 7306 1379 86 hesabına 200 TL (İkiyüz Türk Lirası) karşılığında Satı-
nalma Direktörlüğü’nden alınması zorunludur. 
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Kent Üniversitesi Cihangir Mah. Sıraselviler Cad. No:71 Beyoğlu
İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle top-
lam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
9. İsteklilerden teklif edilen bedelin %3 ü kadar geçici teminat alınacaktır.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 - otuz takvim günüdür. 
11. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 
12. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim,
harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.
13. Diğer Hususlar:
16.11.2018 tarihli, 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeli-
ği’nin 22. Maddesine göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale,  ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren
istekliden temin etme takdir hakkına sahiptir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1236984)

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 
52 (ELLİ İKİ) ADET DİŞ ÜNİTİ VE MERKEZİ KOMPRESÖR VE ASPİRASYON SİSTEMİ

ALIMI İHALESİ

Marmaris Belediyesinin desteğiyle, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü ve Marmaris Ticaret
Odasının (MTO) iş birliğinde gerçekleştirilen Amos Antik
Kenti'ndeki arkeolojik çalışmalara bu yıl da devam edilecek

MSKÜ Arkeoloji Bölümü tara-
fından yürütülen Amos Antik
Kenti Yüzey Araştırma Proje-

si'nde bu yıl kaçak kazı sonucu ortaya
çıkan mezar odasını kurtarma kazısı, sınır
ve yüzey araştırmalarıyla yürüyüş par-
kuru onarımları yapılacak. Daha geniş
alana yayıldığı ve bilinenden daha büyük
bir yerleşim yeri olduğu tahmin edilen,
geçen yıl yüzey araştırma çalışmasına
başlanan antik kentte, mezar kurtarma
kazısına gelecek günlerde başlanacak.
Amos Antik Kenti'nde incelemelerde bu-
lunan ve çalışmalara ilişkin bilgi alan
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet
Oktay, gazetecilere, iş birliklerinin Mar-
maris turizmine büyük katkıları olduğunu
söyledi. Turizm ve tarihin birbirinin vaz-

geçilmezi olduğunu vurgulayan Oktay, "2
bin yıldan fazla mazisi bulunan Amos'un
yeniden hayat bulması için destek olaca-
ğız. Turizm adına önemli bir nokta
Amos." dedi. MTO Başkanı Mutlu
Ayhan da Amos Antik Kenti'nin sürdürü-
lebilir turizm potansiyeli açısından
önemli değere sahip olduğunu bildirdi.

Başka bir mezar da bulabiliriz

Proje danışmanı, MSKÜ Arkeoloji Bö-
lümü Dr. öğretim üyesi Mehmet Gürbü-
zer de geçen yıl başladıkları araştırmada,
antik kentte yeni bir tarihsel dokuya ulaş-
tıklarını söyledi. Mezarın kısmen tahrip
edildiğini dile getiren Gürbüzer, "Marma-
ris Müze Müdürlüğümüzün girişimleri
sonucu mezar kısmen koruma altına

alındı. Kurtarmaya dönük bir proje hazır-
landı. Biz de proje kapsamında mezarı
kurtarma kazısına başlamayı planlıyoruz.
Bu kazıda başka sürprizlerle karşılaşabili-
riz." diye konuştu.

Amos Antik Kenti

Rodos birliğinin önemli kentlerinden
Amos, Helen dilinde "Ana Tanrıça Tapı-
nağı" anlamına geliyor. Tepe üzerinde ku-

rulan kentin etrafı 1,8 metre kalınlığında
ve 3,5 metre yüksekliğinde kulelerle des-
teklenmiş surlarla çevrilmiş. Helenistik
devirden Doğu Roma dönemine kadar
sürekli yerleşim olan kentin ayakta kalan
en önemli yapısı tiyatrosu. Amos, çevre-
sindeki koyları görebilen hakim bir nok-
tada kurulmuş. Güneşin doğuşu ve
batışını görebilme imkanı sunan antik
kentte, teraslar da yer alıyor.

Antik Kent için kazı devam edecek

Cahit Sıtkı Tarancı'nın eserleri 
Gazetelerde çıkan 22 öyküsü ise
Selahattin Öner tarafından
1976'da "Cahit Sıtkı Tarancı'nın
Hikayeciliği ve Hikayeleri" adlı
eserde bir araya getirildi. Daha
sonra usta şairin vefatının 50.
yılında gazetelerde çıkan öykü-
lerinin önemli bir kısmı Can
Yayınları tarafından "Gün Ek-
silmesin Penceremden"
başlığıyla edebiyatseverlerin
beğenisine sunuldu. Usta şairin

yaşamı boyunca kaleme aldığı
şiirlerden bazıları şöyle:
"Abbas", "Aşk Vakti", "Batan
Gemi", "Ben Aşk Adamıyım",
"Bir Umut", "Bir Kapı Açıp Git-
sem", "Bugün Hava Güzel",
"Can Yoldaşı", "Çilingir
Sonrası", "Gidiyorum",
"Hatıralar", "Hepimize Dair",
"İlk Aşklar", "İki Ses", "Gündüz",
"Her Günkü Ölüm" ve "Gün Ek-
silmesin Penceremden."
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17. dakikada ev sahibi ekip müsaba-
kada Hüseyin Türkmen'in kendi ka-
lesine attığı golle önde geçti. Justin'in
derinlemesine pasıyla soldan ceza
sahasına giren Sessegnon'un yerde
ortaladığı top, kale sahasındaki Hü-
seyin'in müdahalesiyle ağlara gitti: 
1-0 53. dakikada İngiltere savunma-
sının hatasında topu kapan Halil
Dervişoğlu, kaleci Ramsdale'den sıy-
rıldıktan sonra yerde kaldı. Hakem
Delajod Willy penaltı kararı verdi.
Halil'in kullandığı penaltıda kaleci
Ramsdale soluna yatarak zayıf gelen

meşin yuvarlağı kontrol etti. 84. da-
kikada Justin, ceza sahasında Ser-
kan Asan ile girdiği ikili mücadelede
yerde kalınca hakem Willy bir kez
daha penaltı noktasını gösterdi.
Nketiah'ın kullandığı penaltıda top
yan direğe çarparak auta gitti. 88.
dakikada İngiltere farkı 2'ye çıkardı.
Sessegnon'un ara pasında savunma
arkasına sarkan Nketiah, kaleci Altay
ile karşı karşıya yaptığı vuruşla
meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
90+2. dakikada milliler farkı 1'e in-
dirdi. Hızlı gelişen Ümit Milli Takım

atağında İlker Karakaş uzun süre ta-
şıdığı topla rakip ceza alanına sokul-
duktan sonra solundan atağa katılan
Halil Dervişoğlu'na pasını aktardı.
Halil, ceza sahası içi sol çaprazda
kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşla
fileleri havalandırdı: 2-1 Bu sonuçla
İngiltere 8. maç sonunda puanını
22'ye çıkardı. Ay-yıldızlılar ise 7 pu-
anla kalırken, 5. sıraya geriledi.
Grupta kalan 2 maçını Samsun'da
oynayacak milliler, 13 Kasım'da
Avusturya'yı, 17 Kasım'da da 
Kosova'yı konuk edecek.

Aferin kızlar
Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarı-
larla dikkati çeken milli tekvandocular Azra
Çavuş, Işıl Zafer ve Tuğçe Tokgöz, 2021 yılına er-
telenen şampiyonalarda madalyalarına yenilerini
eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini alarak
antrenmanlarla formda kalmaya çalışan milli
sporcular, gelecek yıl düzenlenecek organizas-
yonlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek is-
tiyor. Milli sporcu 17 yaşındaki Azra Çavuş,
yaptığı açıklamada, tekvandoya 6 sene önce ku-
zenleri sayesinde başladığını söyledi. Antrenörü
Oğuzhan Tokgöz ile tanıştıktan sonra bu sporu
daha da sevdiğini ve hiç bırakmadığını ifade eden
Çavuş, "İlk başladığımda biraz zor gelmişti.
Maçları kaybedince üzülüyordum. Kazanmaya
başlayınca tekvandonun ve kazanmanın zevkini
aldıktan sonra devam ettim." dedi. Çavuş, milli
takıma seçildikten sonra güzel dereceler elde etti-
ğini anlatarak, "Tekvandoda dünya ve Avrupa
şampiyonluğum var. Kürsüye çıkıp ülkemizin
bayrağını dalgalandırmak gurur verici. Bu spor
aynı zamanda insana öz güven kazandırıyor.
Kızların kendilerini savunmaları için de yapacak-
ları en güzel spor tekvando." diye konuştu.

Hedef şampiyon olmak

Milli sporcu 16 yaşındaki Işıl Zafer ise tekvan-
doya bir broşürde görüp merak ettikten sonra
başladığını ifade etti. İlk başlarda bu sporu ya-
parken oldukça zorlandığını vurgulayan Zafer,
şöyle devam etti: "Kendimi geliştirdikten sonra
güzel dereceler kazandım. Türkiye ve Balkan
şampiyonluğu, dünya ve Avrupa ikinciliği elde
ettim. Tekvando esneklik gerektirdiği için kızlara
uygun bir spor. Herkes yapabilir. Hedeflerim ge-
lecek yılki dünya ve Avrupa şampiyonalarında
kürsüye çıkmak ve daha sonra olimpiyatlar.
Şampiyonalarda kürsüye çıkmak insana gurur
veriyor. Bunu devam ettirmek ve daha da başarı
elde etmek istiyorum. Küçük sporcuların da beni
örnek alması sevindirici, bu insanı mutlu ediyor."

Her yer buz tutacak
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan (TBHF)
yapılan açıklamaya göre, 8 takımın yer aldığı
Intercity Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi, 7
Kasım Cumartesi günü Zeytinburnu Belediyes-
por ile Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübü ara-
sında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
Kadınlar Ligi'nde 6 takım mücadele edecek.
Ligde ilk karşılaşma 14 Kasım Cumartesi günü
Ankara’da Genç Ankaralılar Spor Kulübü ile
Buz Adam Gençlik Spor Kulübü arasında yapı-
lacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen
TBHF Başkanı Halit Albayrak liglerin başla-
masına ilişkin, "Geçtiğimiz sezon, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) salgınından önce
tamamladığımız iki ligimizin maçlarını planla-
yarak bu sezona başlıyoruz. Önceliğimiz her
zaman sporcu sağlığı, tüm kulüplerimize başa-
rılı bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

CR7 korona oldu!
Portekiz Futbol Federasyonu, yıldız oyuncu
Cristiano Ronaldo'nun yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, UEFA
Uluslar Ligi maçları için milli takım kampında
bulunan Portekizli futbolcu Ronaldo'nun
Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Duru-
munun iyi olduğu aktarılan Ronaldo'nun
semptom göstermediği ve izolasyon sürecinin
başladığı kaydedildi. İtalya'nın Juventus eki-
binde forma giyen 35 yaşındaki futbolcunun
milli takım kampından ayrıldığı ve İsveç ile oy-
nanacak mücadelede görev yapamayacağı
ifade edildi. Ayrıca pozitif vakanın ardından
milli takımda bulunan diğer oyuncuların testten
geçirildiği ve tüm sonuçların negatif çıktığı bil-
dirildi. UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta müca-
dele eden Portekiz, yarın İsveç'i ağırlayacak.

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, "Taraftarları-
mıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum, bu şartlar altında
bile beni bu kadar iyi karşıladıkları için. Hakkımda söylenenler-
den haberim var. Geçmiş dönemde bir sakatlığım oldu. Uzun süre
sahalardan uzak kaldım. Şu anda iyiyim" diye konuştu.

V incent Aboubakar, siyah-beyazlı
ekibini antrenmanı öncesinde
basın mensuplarına açıklamalarda

bulundu. Siyah-beyazlı ekiple yarım kalan
hikayesini devam ettirmek için burada ol-
duğunu söyleyen Aboubakar, "En başta
kulübe, yöneticilere, teknik heyete ve takım
arkadaşlarıma beni sıcak şekilde karşıla-
dıkları için bir kere daha teşekkür etmek is-
tiyorum. Kısa bir hikayemiz olmuştu. O
hikayenin devamını yazmaya geri geldim.
Bu hikayeyi devam ettirmek için burada-
yım" şeklinde konuştu.

Oynamaya hazırım

Kulübüyle yaptığı sözleşmesinde sakatlı-
ğıyla ilgili bir madde olduğunu ifade eden
Aboubakar, "Evet böyle bir madde var.
Buna rağmen taraftarlarımıza bir kez daha
teşekkür etmek istiyorum, bu şartlar al-
tında bile beni bu kadar iyi karşıladıkları
için. Hakkımda söylenenlerden haberim
var. Geçmiş dönemde bir sakatlığım oldu.
Uzun süre sahalardan uzak kaldı. Şu anda
iyiyim, oynamaya hazırım. Hiçbir sorun
yok" diye konuştu.

Teknik direktörün kendi tercihi 

Porto'da geçen sezon çok fazla forma
şansı bulamama sebebinin teknik direktör
tercihi olduğunu belirten Kamerunlu
golcü, "Geçen sene oynamama sebebim
teknik direktör tercihiydi. Ben antrenman-
larda yüzde 100'ümü verdim. Nürnberg
maçında da bana şans geldi ve 2 gol attım.
Sonrasında yine forma şansı bulamadım.
Bu tamamen hocanın tercihiydi. Buna da
saygı duymak lazım. Takım arkadaşlarım
beni burada çok iyi karşıladılar. Beni des-
teklediklerini hissediyorum. Tabii ki bu
gün geçtikçe daha da iyi olacaktır" ifadele-
rini kullandı.

Birinci ikinci ayrımı yanlış

Kupa kazanmak için bütün oyuncular ola-
rak mücadele ettiklerini ifade eden Abou-
bakar, "Biz burada bütün oyuncular olarak
emek veriyoruz, çalışıyoruz. Birbirimizle
mücadele etmiyoruz. Kupalar için müca-
dele ediyoruz. Onun için 1'inci, 2'nci santr-
for söylemine katılmıyorum" dedi.

Oynamayı tercih ettim

Porto ile 1 yıllık sözleşmesi olduğunu, oy-
namak istediği için Beşiktaş'ı tercih ettiğini
söyleyen Aboubakar, "Geçmiş dönemde
buradan ayrılmamım sebebi menajerimle,
kulüp arasında yaşanan anlaşmazlıktı. Bir
anlaşmazlık oldu. Ama yeniden beraberiz.
Şimdi 1+1 sözleşmem var. Porto ile de 1
yıllık sözleşmem vardı ama ben oynamayı
tercih ettim. Buradayım ve mutluyum"
diye konuştu.

9 numarada rahatım

Kendisini 9 numarada daha rahat hissetti-
ğini vurgulayan tecrübeli golcü, şu ifade-

leri kullandı:"Ben 9 numarayım. 9 numa-
rada kendimi rahat istiyorum. Takıma yar-
dım edeceğim noktada benden istenirse
orada da oynarım. Ama ben 9 numara-
yım." Geçtiğimiz dönemde geldiği Beşiktaş
takımıyla, şimdiki takımı kıyaslamasının
doğru olmayacağını söyleyen Aboubakar,
2 dönem hakkında kıyaslama yapmak
doğru olmaz. Yeni bir takımız. Ben de yeni
geldim. Yeni bir takım olarak önce hoca-
mızın bizden istediğini anlayıp, sahaya ak-
tarmamız lazım. Hocayı çok iyi
anlamamız gerekiyor. Çok iyi oyuncular-
dan kuruluyuz ve her şey daha iyi olacak"
dedi.

Taraftar çok kıymetli 

Porto maçıyla Vodafone Park'ta çıktığı
karşılaşmanın ardından Beşiktaş tarafta-
rına 3'lü çektirmesi sorulan Kamerunlu 
golcü, "Buradan bana insanlar çok iyi dav-
randı. Kalbimin derinliklerinden taraftar
grubunu kimse silemezdi. O anda da
ölümsüzleşti. Transfer klibini çekerken de
çok duygulandım. Burada yaşadığım 

bütün anlar aklıma geldi. O stadyumda
çok iyi anlar yaşadım. 3'lü çektirdiğim
anlar aklıma geldi ve çok duygulandım"
ifadelerini kullandı.

Her şey iyi gitmeli

Siyah-beyazlı ekipteki geleceğinin bu
sezon göstereceği performansa bağlı oldu-
ğunu dile getiren Vincent Aboubakar, "Şu
anda içinde olduğum durumda bunu söy-
lemem çok kolay olmayacaktır. Bu biraz
da bu seneye bağlı. İyi bir sezon geçirmem
lazım. Sezon sonunu görüp, sonrasında
konuşmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Sakatlık kabus gibi

Sakatlık dönemine kadar Porto'da görev
aldığını söyleyen Aboubakar, şöyle ko-
nuştu: "Buradan Porto'ya gittiğimde sakat-
lık dönemine kadar oynuyordum. O ana
kadar devamlı oynadım. Sakatlandıktan
sonra işler kötü gitmeye başladı. Şu anda
burada, karşınızda oturuyorum. Oyna-
mam gerekiyordu. Burada bana güvenen
bir kulüp vardı. Yeniden oynayıp, burada

güven tazeleyeceğim."

Önce takım olalım

Gol sayısı olarak bir hedefi olup olmadığı so-
rulan Aboubakar, "Benim için gol atmak
önemli değil. Takım olarak büyümemiz gere-
kiyor. 30 gol atarsınız ama takım olarak bir
şey kazanamazsınız. Bunun benim açımdan
bir anlamı yok. Takıma faydalı olmak gereki-
yor. Takım olarak gelişmemiz, mevcut kad-
royla yükselmemiz gerekiyor. Takıma nasıl
yardım etmem gerekiyorsa öyle yapacağım"
ifadelerini kullandı.

Meydan okumaya hazırım

Son 2 sezonda sadece 2 kez 90 dakika sa-
hada kaldığı hatırlatılan Aboubakar, "Belli bir
döneme ihtiyacım var. Bu dönemin ne kadar
süreceği bana bağlı. Ben de bu meydan oku-
maya ruhen hazırım. Dediğiniz zorluğu, en
kısa zamanda aşacağım. Bu kulübü tanıyo-
rum. Burası benim evim. Taraftarı, başkanı,
çalışanları tanıyorum. Bana güvenen bir
kulüp var. Daha çok süre alacağımı biliyo-
rum. Bana karşı bir güven var" dedi. DHA

IKINCI ABOUBAKAR
ZAMANI

Burası için çalışacağım
Teknik direktör Sergen Yalçın ile ilişki-
lerinin iyi olduğunu söyleyen Abouba-
kar, sözlerini şöyle noktaladı: "Sergen
hoca ile ilişkilerimiz iyi. Sadece onunla
da değil, bütün herkesle iyi. Ben bu-
raya çalışıp, bu kulübe bir şeyler 
vermeye geldim. Çalışma şeklimi
gördükten sonra benim onlara
duyduğum saygıyı, onların da
bana duyacağını düşünüyorum." 

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
3. Grup'taki 8. maçında konuk olduğu İngiltere'ye 2-1 yenildi

Ümitler ümit vermedi

Basketbolda THY Avrupa Ligi’nin
3. haftasında Anadolu Efes dep-
lasmanda Almanya temsilcisi
ALBA Berlin’i 93-72 yenerek, bu
sezon Avrupa Ligi'nde ilk galibiye-
tini aldı. Almanya'nın başkenti
Berlin’de Mercedes Arena’da oy-
nanan karşılaşmanın ilk 5 dakika-
sını 16-3 önde tamamlayan
Anadolu Efes ilk periyodu da 29-

14 üstün bitirdi. İkinci çeyrekte de
iyi hücum yaparak rakibinden
daha fazla sayı üreten lacivert-be-
yazlı ekip, soyunma odasına 53-35
önde girdi. Dengede geçen üçüncü
çeyreği 70-55 önde bitiren Andolu
Efes, son periyotta skor üstünlü-
ğünü sürdürerek karşılaşmadan 21
sayı farkla 93-72 galip ayrıldı.
Anadolu Efes böylelikle bu sezon

Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini
alırken ALBA Berlin’in galibiyeti
bulunmuyor. Anadolu Efes’te
Tibor Pleiss 23, ev sahibi ekipte
Marcus Eriksson 13 sayıyla takım-
larının en skorer oyuncuları oldu.
Öte yandan mesafe ve maske
takma gibi yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) önlemleri kapsamında
700 taraftar karşılaşmayı izledi.

Anadolu Efes sonunda kazandı
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Trakya Belediyeler Birliği, Trakya’yı karış karış dolaşıp üyesi bulunan 43 belediyenin 
en büyük ölçeklisinden en küçük ölçeklisine kadar tamamını kısa sürede ve yoğun bir
programla ziyaret ederek, üye belediye başkanları ile istişare toplantıları gerçekleştirdi

T rakya Belediyeler Birliği
Başkanı ve Tekirdağ
Büyükşehir Belediye

Başkanı Kadir Albayrak’ın ta-
limatıyla düzenlenen prog-
ramda belediyelerin beklenti
ve hassasiyetine yönelik de-
ğerlendirmede bulunuldu. Ya-
pılan ziyaretlerde bölgenin,

belediyelerin ve birliğin gelişimine ve kal-
kınmasına yönelik görüşmeler ve fikir alış-
verişleri yapıldı. Birlik Başkanı Kadir
Albayrak, Trakya ziyareti programı kapsa-
mında yaptığı açıklamasında; “Türki-
ye’nin Avrupa’ya açılan kapısı
konumundaki Trakya’mızın daha fazla ta-
nınması ve gelişmesi anlamında Trakya
Belediyeler Birliği olarak önümüzdeki dö-
nemde çok daha etkin bir yapı ve çalışma
programı tasarladık. Belediyelerimizin ve
bölgemizin tanınmasına, gelişmesine ve
güçlenmesine yönelik planlamamızı hay-
rata geçirmeye başladık. En büyük ölçekli-
den en küçük ölçekliye kadar 43 üye
belediyemiz ekibimizce ziyaret edilip çok
değerli belediye başkanlarımızla görüş
alışverişlerinde ve değerlendirmelerde bu-
lunuldu. Öncellikli olarak Belediyelerimi-
zin ihtiyaçları konusunu masaya yatırdık
ve başkanlarımızdan fikirler alıp pratikte
belediyelerimize ve belediyeciliğe nasıl
katkı sunacağımız konusunda istişareler
yaptık. Birliğimizin yapısını ve güncelledi-
ğimiz faaliyet sistemimizi başkanlarımıza
aktardık. Tüm başkanlarımıza, bizlere ve
ekibimize göstermiş oldukları teveccüh ve

ilgileri için tekrar teşekkür ediyorum.” ifa-
delerine yer verdi

Hep birlikte güçlü belediyecilik 

43 belediyeyle birlikte ortaklaşa çalışmalar
yapacaklarını da kaydeden Albayrak,“Hep
birlikte daha güçlü belediyecilik” sloganı-
mızla, üye belediyelerimiz paydaşlığında
belirlemiş olduğumuz hedeflerimize emin
adımlarla yol almanın gururu içerisinde-
yiz. Bölgemizin ve belediyelerimizin bek-
lentilerini karşılamak adına şimdi birlikte
hareket etme zamanı. Önümüzde uzun ve
güzel bir yol var. Bu birliktelik ve düşün-

ceyle hedeflerimize ulaşmamız çok daha
kolay olacaktır. Oluşturturmuş olduğu-
muz çalışma programı ve planlama ile
bölgemizin dinamikleriyle daha fazla pay-
daş olma konusunda çalışlarımıza devam
ediyoruz. Makro plan ana unsurları baş-
lığı altında topladığımız; Bölgesel ve sür-
dürülebilir kalkınma, ulusal ve uluslararası
işbirlikleri ve koordinasyon, kültürel ve sa-
natsal faaliyetler, eğitim faaliyetleri, sosyal
projeler, medya ve tanıtım konularına
bağlı birçok alt temalar ile hedeflediğimiz
tüm noktalara gerçekçi ve sürdürüle-
bilir bir şekilde ilerliyoruz.” dedi. 

Tekirdağ’da yollar bitti bitiyor
İl genelinde yol yapım ve onarım faaliyetlerini sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa ilçesinde
yakın bir tarihte açılışı gerçekleştirilecek olan Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını büyük oranda tamamladı
Vatandaşların yeni açılacak olan
Şehir Hastanesi’ne rahat ve güvenli bir
şekilde ulaşım sağlamaları amacıyla Bü-
yükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı tarafından Mayıs ayından bu
yana sürdürülen bağlantı yolları yapım
çalışmaları tamamlandı. Proje kapsa-
mında ekipler son olarak aşınma tabakası
serimi gerçekleştirecek. Aşınma tabakası-
nın yapılabilmesi için Şehir Hastanesi’nin
yapımını yüklenen firmanın duvar ve pey-
zaj çalışmalarını bitirmesi bekleniyor.
Ekipler tarafından titizlikle sürdürülen
çalışmalar çerçevesinde Çağlar, Yemen,
Gülbağ ve Işıltı sokakları, Tekirdağ Bü-
yükşehir Belediyesi’nin yol ağına alınarak
SSB beton yol olarak trafiğe açıldı.  Ya-
pımı tamamlanan yollardan Çağlar ve
Yemen sokakları, Şehir Hastanesi ve Ağız
ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin yanı sıra Fen
İşleri Dairesi Başkanlığı Yerleşkesine de
ulaşım imkanı sağlıyor. Söz konusu so-
kaklar ayrıca şehir merkezi, Malkara ve

Muratlı yönünden gelecek hastaların
hastanelere ulaşımında önemli bir kolay-
lık sağlayacak ve yolu yaklaşık 2 kilo-
metre kısaltacak. 

İmkanlar seferber edildi

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma-
lar sonucunda toplamda 3 bin 800 metre
yol yapıldı. Bu işlemler için 1 ekskavatör,
1 kanal kazıcı, 1 greyder, 2 silindir, 1 as-
falt serici kullanıldı. Ayrıca günde orta-
lama 10 Kamyonla 126 gün boyunca
çalışma yapıldı. 63 bin metreküp hafriyat,
11 bin metreküp alt temel, 3 bin 500 met-
reküp SSB yol, 3 bin ton binder asfalt ya-
pımı tamamlandı.  Yapılan iş
çerçevesinde bugüne dek malzeme bedel-
leri de dâhil 4,7 milyon TL harcandı.
Aşınma tabakasının serimi için 1 milyon
TL’lik yol yatırımı yapılması planlanıyor.
Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin bağlantı
yollarının tamamlanması konusunda Fen

İşleri Dairesi ekiplerin mesai mefhumu
gözetmeksizin özverili bir çalışma gerçek-
leştirdiklerini belirten Tekirdağ Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir Albayrak,
“Süleymanpaşa ilçemizde yapımı devam
eden şehir hastanesinin bağlantı yolları-
nın yapımını tamamladık. Son aşama

olarak aşınma asfaltı serildikten sonra
hizmete açılabilecek duruma gelecek. Va-
tandaşlarımızın Şehir Hastanesi’ne gü-
venli ve rahat bir şekilde ulaşımını
sağlayabilmek için gerekli tüm çalışmaları
yaptık. Bağlantı yollarımız şimdiden hal-
kımıza hayırlı olsun” dedi. 

NeSriN 
Cavadzade
evleNiyor!

Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı
Nesrin Cavadzade ile dans videosu
çok konuşulan Talat Bulut, evlilik
haberi verdi. Habertürk'ten Onur
Aydın'ın haberine göre; Muhabir-
lerin dans görüntülerini sorması
üzerine Bulut, "Güzel kadınla
güzel dans edilir. Darısı eşinin
başına, artık düğününde halay
çekerim" diye yanıt verdi. Ga-
zetecilerin ısrarlı sorularına
rağmen konuyla ilgili bir
şey söylemeyen Bulut,
"Nesrin evleniyor. Sizden
kaçıyor. Gerisini siz
bulun" diyerek uzaklaştı.

Soylu susuz
kalmayacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Te-
kirdağ'ın Hayrabolu İlçesi'ne bağlı Soylu Mahalle-
si'nde yaşanan su sorununun çözümü için yatırım
çalışmalarına başladı. Yapılacak çalışma kapsa-
mında Yörgüç su dağıtım deposundan başlanarak
Q160 HDPE boru ile 7800 metre içme suyu hattı
imalatı yapılması planlanmaktadır. Söz konusu
proje ile Soylu Mahallesinin deposuna 600 m3/gün
su verilecektir.  Proje ile Soylu Mahallesi'nin su so-
rununun kalmayacağını belirten Tekirdağ Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ olarak vatandaşla-
rımızın sorunlarını hızlı bir şekilde çözmeye, halkı-
mıza kaliteli hizmeti ulaştırmaya devam ediyoruz.
Soylu Mahallemizde yaşanan su sorununu çözmek
için yatırım çalışmalarımıza başladık. Çalışmaların
tamamlanması ile birlikte Soylu Mahallesinde ya-
şayan vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli suya ke-
sintisiz bir şekilde ulaşması planlanmaktadır.
Şimdiden Soylu mahallesinde yaşayan vatandaşla-
rımıza hayırlı olsun" dedi.

Hercai gönlüm!

Bu şef başka şef

Küçük yaşlardan itibaren müziğe olan ilgisi ve sev-
gisini profesyonel olarak devam ettirme ilhamı ile
müzik piyasasına giriş yapan sanatçı Serdar Coş-
gun, yeni teklisi “Hercai Gönlüm” isimli eserini ve
klibini Alim Yapım etiketiyle müzikseverlerle buluş-
turdu. Kadir Doğulu’nun prodüktörlüğünü üstlen-
diği, sözü Serdar Coşgun ile
Erol Özdamar’a bestesi Serdar
Coşgun, Erol Özdamar ile
Semih Gönder’e, isimli tekli ça-
lışmasının klibi ise Uygur Ak-
kaya yönetmenliğinde çekildi.
“Hercai Gönlüm” isimli eseri ile
aşkın özüne vurgu yapan, farklı
müzik türlerini keşfetmeyi seven
ve üretken bir müzisyen olan
Coşgun, müziğin zamansız ol-
duğunu her müzisyenin birer
aşk elçisi olduklarını dile getiri-
yor. Söz ve bestelerinde Türk in-
sanından, Türk kültüründen ve Türk müziğinden
etkilenip, ilham aldığının altını çizen müzisyen,
Türk müziğinin büyüsünün köklerin kombinasyo-
nundan geldiğini ifade ediyor. Eski Türk kültüründe
en eski Türk Halk çalgısı olarak bilinen bağlama ve
kopuzun batı müziği enstrümanlarıyla ahenkle dans
ettiği eserde Coşgun, bize müziğin insanlığın tek ve
birleştirici gücü olduğunu hatırlatırken, sesiyle de
dinleyicileri yeni bir farkındalığa ulaştırıyor.

Deniz mahsullerini kullanarak yarattığı eşsiz lezzet-
ler ile fark yaratan usta şef Faruk Gezen, sofralarda
yenilik yaratacak önerileri MAG okurları için pay-
laştı. Şeflerin kültürlerini yansıttıklarını belirten usta
şef, “ Şeflerin karakterlerini ve hedef-
lerini geçmişte yaşadıkları etkenler
belirliyor. Ayrıca toplumların beslen-
mek alışkanlıkları arasında da çok
uzak mesafeler var. Şefler kendi kül-
türlerini yemeklerinde yansıtıyorlar”
diye konuştu. Eğitim almanın öne-
mine dikkat çeken Faruk Gezen,
“Eğitim aşçılık için çok önemli.
Fakat eğitim alan herkes iyi bir şef
olacak anlamına gelmiyor” dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi
Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü
ekipleri, il sınırlarının bitiş ve başlangıç noktala-
rına ‘İl Sınırı’ ve ‘İl Sınırı Sonu’ levhaları ile nüfus
bilgilerini gösteren tabelaların montaj işlemlerini
tamamladı.  Çalışmalar kapsamında Malkara,
Hayrabolu, Muratlı, Ergene, Saray, Çerkezköy ve
Şarköy ilçelerinde mahalle yolları ile il sınırlarının
başlangıç ve bitiş noktalarına il sınırı ve il sınırı
sonu uyarı levhaları montajı yapıldı. Trafik akışı-
nın daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde sağlan-
ması, gerek sürücülerin gerekse de yayaların

trafikte güvenli seyahat etmeleri için
yatay ve düşey işaretlemelerin önemine
değinen Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Albayrak, “İlçelerimizde,
mahalle yollarımızda il sınırımızın baş-
langıç ve bitiş noktalarına uyarı tabelaları-
mızın montajı yapıldı. Trafik akışının
güvenli bir şekilde sağlanması için yatay ve
düşey işaretlemeler de ekiplerimiz tarafından
yapılıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi geniş
hizmet yelpazesi ile her alanda halkımıza kali-
teli hizmeti ulaştırmaya devam ediyor”dedi.

TRAKYA’YI AGIRLADI
BUYUKCEKMECE 

Trakya Belediyeler Birliği program kapsamında Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü de makamında ziyaret etti.

Program
devam edecek
Trakya Belediyeler Birliği, üye belediye-
lerinin ihtiyaç analizleri doğrultusunda
ziyaretlerine devam etmeyi ve pandemi
sürecini de göz önünde bulundurarak,
projelerini birer birer hayata geçirmesi
noktasında çalışmalarını aralıksız sür-
dürdüğü kaydedildi.

İRFAN
DEMİR

HABER

Tabelalar sizi
selamlıyor


