
Saadet Partisi lideri Temel 
Karamollaoğlu, AYM'nin Enis

Berberoğlu hakkında verdiği yeniden
yargılama kararının yerel mahkemece
tanınmamasını eleştirerek “Asıl bu, bir
ihtilal göstergesidir. Bugün iktidar
gücü ‘hukukun üstündeyim’ diyor”
dedi. Karamollaoğlu, “Bir kişinin çıkıp
ışıklardan bahsetmesi gündemi alt üst
etti. AYM'nin
üyelerinden biri
nasıl olur da 
ihtilali hatırlata-
cak bir açıklama
yapabilir? Açıkla-
mayı bırakın siz
Anayasa'yı hiçe
sayıyorsunuz”
ifadelerini 
kullandı. 
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Anayasa’yı hiçe
sayıyorsunuz!

İKTİDAR HUKUKU ZEDELİYORHERKESİN BİLDİĞİ BİR ŞEY

HDP eski milletvekili Altan
Tan, HDP hakkında çok ko-

nuşulacak açıklamalarda bulundu.
Partiyle PKK ilişkisinin saklı olmadı-
ğını dile getiren Tan, “Herkesin bil-
diği, ayyuka çıkmış, tamamen ortaya
çıkmış şeyleri gizlemeye çalışanlar

da var. Gizlemek
beyhude. Bunu
devekuşu gibi
kafayı toprağa
gömerek gizle-
meye çalışmak
beyhude. Bu ko-
nuda daha çok
ses çıkacak” ifa-
delerini kullandı.
I SAYFA 9
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HDP’nin PKK ile 
bağı gizlenemez!

SAYFA 7Osman KÖSE

Çok güzel 
meydan okumalar
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Büyükçekmece Belediye
Meclisi'nde konuşan Bele-

diye Başkanı Hasan Akgün, İBB
Meclisi'ne saydırdı. “Ben asla bu
meclisin İBB Meclisi'nin duru-
muna düşmesini istemem” diyen
Akgün, “İstanbul'dakiler çok yanlış
yapıyor. Dün 4 saat konuştular. Ne
konuştular arkadaş! Bir tanesinin
aklına deprem gelmiyor. İnsanları-

mız ölecek dediler mi? Büyükçek-
mece'den İncirli'ye 3 buçuk saatte
gidildiğini söylediler mi?” ifadele-
rini kullandı. “Toplamda 115
saat konuştular 2 saat İstan-
bul'a ayırmadılar” sözleriyle 
tepkisini sürdüren Akgün,
“Biz saatlerce onları 
dinlemek zorunda kalıyoruz”
açıklamasında bulundu. 
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BiR TANESiNiN AKLINA DEPREM GELMiYOR

Büyükçekmece Belediye
Meclisi'nde sadece 

Büyükçekmece'nin konuşulduğunu
belirten Akgün, “Bu yerel 
demokrasinin emridir. Kimse
siyasi partilerimiz ve milletvekil-
lerimizin görevine soyunmasın.
Yazık günah değil mi? Gidiyo-
ruz 5 saat onları dinliyoruz.
Herkes görevini ve haddini bile-

cek. Kent meclisleri TBMM'nin
görevine soyunmasın. Büyükçek-
mece'deki meclis üyesi Büyükçek-
mece'yi, İstanbul'daki meclis üyesi
İstanbul'u konuşacak” diye isyan
etti. Akgün Büyükçekmece Beledi-
yesi'nin oy çokluğu ile kabul edilen
375 milyonluk bütçesinin de tahak-
kukunun çok zor olduğunu 
söyledi. I SAYFA 8
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5 SAAT ONLARI DiNLiYORUZ, YAZIK DEĞiL Mi!
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Büyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün'den 

İBB Meclisi'ne çok sert
eleştiriler geldi. İstanbul

meclisinin İstanbul'u
konuşması gerektiğini 

belirten Akgün, "Bırakın
siyaseti siyasi partiler yapsın.
Saatlerce konuşuyorlar ama

İstanbul'u konuşmuyorlar. 
Son derece yanlış yapıyorlar.

Herkes görevini ve haddini
bilsin" tepkisini gösterdi

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve
Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akade-

mik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun erken seçim çağrısına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Ne erken seçimi ya? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde, belirlenen 
zamanın dışında bir seçime gidilir? Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir;

3 ayda, 6 ayda bir seçime gidilir. Bakarsınız,
gelişmiş bir ülkede böyle bir şeyi göre-

mezsiniz. Türkiye, artık eski Türkiye
değil. Yeni Türkiye’de belirlenen, ilan
edilen zaman neyse 2023 Haziran’da

seçim yapılacaktır. Onu öne almak söz
konusu değildir” diye konuştu.
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Ümraniye'de 4 çocuğu ile birlikte
yaşayan Lübnanlı kadın, velayeti

kendisinde olan çocuklarının boşanma
aşamasında olduğu yine Lübnan vatan-
daşı eşi tarafından icra yoluyla apar topar
elinden alındığını söyleyerek, çocukların
kendisine verilmesini istedi. Çocuklarının
ayakkabıları olmaksızın aşağı indirildiğini,
diyabet hastası bir çocuğunun da heye-
candan bayıldığını öne süren kadın, 
karara itiraz edeceğini söyledi. I SAYFA 5
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HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

SıYASET VAR
ıSTANBUL YOK

ARTIK ESKi 
TURKiYE YOK

altan Tan

ERDOĞAN’A CEVAP VERDİ

CHP Grup Başkanvekili
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı

Erdoğan’ın TTB’yi hedef alan “'Ne
zamandan beri terörle iç içe olanlar
TTB'nin başına geçebiliyor?” sözle-
rine “Ne zamandan beri terörle içi içe
olanlar hapishanede değil de dışarıda

geziyor? TRT'nin
mikrofonunu
Osman Öcalan'a
yollayacaksın, bu
terörle iç içe ol-
mayacak ama
doktorlar terörle
iç içe olacak. Hiç
olmazsa susun”
tepkisini gösterdi.
I SAYFA 7
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TTB eleştirisine
Öcalan'lı tepki

Özgür Özel

BEŞİKTAŞ SIKI ÇALIŞIYOR

Beşiktaş Belediyesi, ilçe sakin-
lerinin talep, öneri ve sorunla-

rını yerinde dinleyen bir ‘Saha Çözüm
Ekibi’ oluşturdu. Çalışmalara başla-
yan ekiplere, Beşiktaş Belediye Baş-
kanı Rıza Akpolat da eşlik ederek
komşularının sorunlarını yerinde 
dinliyor. I SAYFA 5
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Saha çözüm ekibi 
sorunları dinliyor

Temel Karamollaoğlu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk, “Varlık amacı öğrenciler

olan okullarımızı güzelleştirmenin
peşindeyiz. Biz biliyoruz ki, insan-
mekan ilişkisi bizim psikolojimizi,
antropolojimizi, sosyolojimizi kı-
saca mutluluğumuzu çok etkiliyor.
Ve bu konuda
da çocuklarımı-
zın, öğretmenle-
rimizin
mutluluğunu
destekleyecek
bir ortam oluş-
turmak hayati
bir önem taşı-
yor” diye ko-
nuştu. I SAYFA 7
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İnsan mekan 
ilişkisi önemli

OKULLAR GÜZELLEŞECEK

Ziya Selçuk

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, "İlçemizde gele-

ceğimizi, çocuklarımıza emanet ede-
ceğimiz ilçemizi korumak adına,
vatandaşlarımızın yaşam standartla-
rını artırmak ve daha güvenli evlerde
yaşamalarını sağlamak için yerinde
ve gönüllü kentsel dönüşümü baş-
lattık. Binasının durumu riskli olan
vatandaşlarımız belediyemizin ilgili
birimleri ile iletişim kurarak teknik
destek alabilirler" dedi. I SAYFA 9
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Binası riskli olan
belediyeye gelsin

MESUT ÜNER, ÇAĞRI YAPTI

iC KARARTAN
RAKAMLAR!

Birleşik Metal-İş Sendikası
tarafından yayınlanan Eylül

2020 Dönemi Açlık ve Yoksulluk
Sınırı Araştırması çarpıcı sonuçlar
ortaya koydu. Araştırmada dört ki-
şilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi
için aylık yapması gereken harcama
tutarının 2 bin 360 TL olduğu açık-

landı. Bu harcamanın sadece gıda
için yapılması gereken minimum
tutar olduğu belirtilerek, “Açlık sınırı
üzerinden hane halkı tüketim har-
camaları esas alınarak yapılan he-
saplama sonuçlarına göre ise
yoksulluk sınırı 8 bin 165 TL olarak
gerçekleşmiştir” denildi.  I SAYFA 9

SADECE GIDA HARCAMASI HESAPLANDI
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Sirkenin
7 Sihirli şifaSı

recep Tayyip erdoğan

Merkez üssü Marmara Denizi 
Avcılar açıkları olan 3.2 büyüklüğünde

deprem meydana geldi. Dün saat 16:55'te,
4.8 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin

ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı
depremi hissettiğini bildirdi. Deprem Avcılar
ve çevresindeki ilçelerde hissedilirken korku
ve paniğe neden oldu. 

ç
İSTANBUL’DA YİNE DEPREM

ÇOCUKLARI
HACZEDiLDi

AKGÜN: 115 SAAT BOYUNCA KONUŞTULAR İSTANBUL’A 2 SAAT BİLE AYIRMADILAR

barIŞ KIŞ

haber

Birleşik Metal-
İş Sendikası

tarafından
yayınlanan

raporda açlık
sınırı 2 bin 360

TL, yoksulluk
sınırı ise 8 bin
165 TL olarak

açıklandı

Dünya Sağlık 
Örgütü Avrupa

Bölge Direktörü Hans
Kluge, artan vakalar üze-
rine kritik uyarılarda bu-
lundu. Kluge, Avrupa'da
ciddi önlemler alınmazsa
ölüm oranlarının nisan
ayına göre 5 kat artabile-
ceğini söyledi. Günlük

can kaybının 1000’in
üzerinde olduğunu ifade
eden Kluge, “Gelişen
durum büyük bir endişe
doğuruyor. Günlük vaka-
lar ve hastane doluluk
oranları artıyor. Covid
bölgedeki ölüm nedenleri
arasında beşinci sırada”
dedi.
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Ölüm oranları 
5 kat artabilir!
Ölüm oranları 
5 kat artabilir!
Ölüm oranları 
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Ölüm oranları 
5 kat artabilir!

SAYFA 5Maide ÖREN

Hatırlamak
sanat olmalı  Bu depremler hiç hoş değil!

İstanbul'da meydana
gelen depremi yorum-

layan Prof. Dr. Naci Görür,
“Marmara’da meydana
gelen deprem büyük deprem
beklediğimiz Kumburgaz

Fayı üzerinde. Bu saatten
sonra kilitli olan Kumburgaz
fayı üzerinde olan depremler
maalesef hiç hoş değil ve 
oldukça rahatsız edici. 
Endişe içindeyiz” dedi. 
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Naci Görür

İBB
MECLİSİ’NE

SİTEM 
ETTİ



E lmadan bala, adaçayından ayvaya,
ebegümecinden biberiyeye… Dün-
yada 100’den fazla sirke çeşidi

olduğunu biliyor muydunuz? Sağlıklı
beslenmede önemli bir yere sahip
olan sirke, sindirimi kolaylaştır-
ması ve çeşitli enfeksiyonlara
karşı kullanılan bir besin olması
nedeniyle eski zamanlardan beri
tüketilen başlıca şifa kaynakların-
dan biri olarak karşımıza çıkıyor.
Acıbadem Altunizade Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek
Ertan, son yıllarda popülaritesi gi-
derek artan sirkenin kilo kontrolüne
yardımcı olmadan şekeri dengeleme-
sine dek birçok faydası olduğunu belirtir-
ken, buna karşın doğru tüketilmediğinde
fayda yerine zarar verebildiğini de
vurguluyor. 

Kilo Kontrolüne KatKı sağlıyor
Üç ay boyunca, her gün yemeklerinize ka-
tacağınız 1 yemek kaşığı sirkenin beden
kitle indeksinde 0.4-0.7 puanlık azalmaya
neden olabileceğini gösteren çalışmalar
bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı
İpek Ertan “Salata ve yemeklerinize her
gün 1 yemek kaşığı sirke ekleyebileceğiniz
gibi, bu miktarı suda seyrelterek de tükete-
bilir ve kilo kontrolünüz açısından fayda
sağlayabilirsiniz. Ancak günde 1 kaşık
sirke tüketimini obezitenin çaresi olarak
görmemek gerek” diyor.

inatçı öKsürüğe iyi geliyor
Tıbbın babası sayılan Hipokrat’ın Milat-
tan Önce 400’lü yıllarda akut enfeksiyon-
ları ve yaraları iyileştirmek için sirkeyi
kullandığı biliniyor. Artık tüm bakterilere
karşı etkin olmadığı ortaya konsa da çok
eski bir formül olarak bal ve sirke karışımı
inatçı öksürüklere karşı hala kullanılıyor.
Sirkenin tahriş etme özelliğine değinen
Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan,

“De-
ride olu-

şan enfeksiyonlarda kullanımı enfeksiyona
neden olan bakterinin türüne göre etkili
olabilir. Fakat asitlik derecesinin yüksek ol-
duğu ve tahriş etme kabiliyetinin olduğu
da unutulmadan kullanılmalıdır” uyarı-
sında bulunuyor.

Hijyen sağlamaya desteK oluyor

Sirke, içeriğinde bulunan asetik asit saye-
sinde besinlerin bozulmadan saklanma-
sına yardımcı oluyor. Çünkü zararlı
bakteriler yüksek asitli ortamlarda yaşaya-
mıyor. Sebze ve meyvelerin son yıkama
suyuna sirke eklenmesinin besin hijyenini
sağlamada etkili olduğuna vurgu yapan
İpek Ertan, uygulanması gereken ölçü
hakkında “1 litre suya 1 yemek kaşığı sirke
koyduğumuz suda 5 dakika bekleterek
sebze ve meyvelerin dezenfekte olmalarını
sağlayabiliriz” diye bilgi veriyor.

yüKseK tansiyona iyi geliyor

Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada,
her gün sirkeli su içen farelerin tansiyonla-
rında içmeyenlere göre bir düşüş yaşan-

dığı görüldü. Henüz insanlar üze-
rinde yapılan bir çalışma yok. Ancak

sirkenin yiyeceklere lezzet kattığı için
tuz ihtiyacını azaltabileceği ve böylece

tansiyonu düşürmeye yaradığı yoru-
munu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı
İpek Ertan, “Yüksek tansiyonu olan kişile-
rin sindirim sistemi sorunları yoksa 1
yemek kaşığı sirkeyi bol su ile karıştırıp tü-
ketmelerinde bir sakınca olmayabilir”
diyor.

tümörlerle savaşıyor
Farelerde yapılan bir başka çalışma da sir-
kenin tümörler üzerindeki etkisini gösteri-
yor. Aşılama yöntemi ile kanser
oluşturulan iki grup farede, sirkeli su ile
beslenen farelerin beslenmeyen farelere
göre önemli ölçüde daha küçük tümör
hücrelerine sahip olduğu görüldü. Sirke-
deki antitümör faktörlerin henüz tanım-
lanmadığını kaydeden İpek Ertan ”Ancak
bilim insanları sirkenin bağırsaklarda diyet
lifinin sağlıklı yağ asitlerince parçalanma-
sını sağlayarak bunu yaptığını düşün-
mekte” diye konuşuyor.

Kan şeKerini dengeliyor
Karbonhidrat içeren bir öğünden sonra
tüketilen beyaz sirkenin vücudun verdiği
glisemik cevabı anlamlı bir düzeyde dü-
şürdüğünü ve insülin duyarlığını da belir-
gin ölçüde artırdığını gösteren çalışmalar
var. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek
Ertan, “Bu çalışma sonuçları ne anlama

geliyor?” sorusuna ise
şöyle cevap veriyor:
“Glisemik indeks, yi-
yecek tüketiminden
iki saat sonra kan şe-
keri seviyesindeki ar-
tışı gösteriyor.
Glisemik indeksi yük-
sek olan yiyecekler hızla
kana karışarak şeker dü-
zeyini etkiler. Vücudun ver-
diği glisemik cevabın düşük
olması ise sağlık açısından daha
faydalı. Kısacası bu çalışma sonuç-
ları beyaz sirkenin kan şekeri düzeyinin
dengelenmesine katkı anlamına geliyor.
Burada sirke içindeki asetik asitin, nişasta
sindiren enzimlerle etkileşime girdiği için
kan şekeri yönetimine yardımcı olmada
rol oynadığı düşünülüyor. Tüm bu özel-
likleri ile sirke diyabeti tedavi etmez ama
belli bir miktarda kullanımı vücudun kar-
bonhidratı daha iyi sindirmesine yardımcı
olabilir.”

BağırsaKları Koruyor

Sirke bilinen en eski mayalı ürünlerden
biri. Mayalanma sırasında açığa çıkan ya-
rarlı bileşikler, özellikle antioksidanlar sir-
kenin yine de bağırsak dostu bir besin
olmasına yetiyor. Beslenme ve Diyet Uz-
manı İpek Ertan’a göre, bağırsak flora-
mızı güçlendirmek, bağışıklığımızı yüksek
tutmak için beslenmemizde sirkeye de yer
vermemiz gerekiyor.
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Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KIlIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 TL
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 17,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel abone Fiyatı (aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL 

Çatalca 
Bahadır SüGüR

Dağıtım
şenol YENE - Salih DOğAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YIlDIRIM

Turkuaz

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AvM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUl
GSM:  0533 025 04 19

Tel:+90 0212 871 36 06 Faks: +90 0212 871 36 10

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 

YIL  :  15 SA YI  : 4764 16 EKİM 2020 CUMA

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOğlU

BasýmYeri:Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: 0212  886 17 94

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Grafik Tasarım :
Netprint Dijital Baskı Reklam ve Bilişim San. Tic. ltd. şti. Büyükçekmece 

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık Aş. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık Aş. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep vURAl
Aynur CİHAN 

Taylan DAşDöğEN
Osman KöSE

Murat pAlAvAR
Müge YüCETüRK
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yaşam

Bu uyarılara dikkat!
BirÇok faydası olsa da sirke tü-
ketiminde dikkat edilmesi gereken
çok önemli noktalar var. Beslenme
ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, “Sü-
rekli sirke kullanmak diş minesinin
yıpranmasına neden olabilir. Böb-
rek hastalığı olanlar düzenli sirke
tüketmemeli. Ülser, reflü, gastrit gibi
sindirim sistemi rahatsızlığınız varsa
sirkeden uzak durmalısınız. Her-
hangi bir sağlık probleminiz olmasa
bile kesinlikle sirkeyi doğrudan kul-
lanmayın! Mutlaka su ile seyrelterek
tüketin” diyor.

Meyve sirkesi tarifi
1 Çay bardağı nohut1 kilogram sirke
yapmayı planladığınız meyve (örneğin;
üzüm)2 yemek kaşığı bal1 litre içme
suyu1 yemek kaşığı kaya tuzu Üzümleri
güzelce yıkayıp sularının süzülmesi için
bir kenara alın. Sirkeyi yapacağınız cam
kavanozu iyice yıkayıp kurutun. Önce
suyu, ardından da meyveleri kavanoza
koyun. Ardından nohut ve 1 yemek kaşığı
balı da ilave edip tahta ya da silikon bir ka-
şıkla karıştırın. Üzerini bir tülbentle kapatıp
paket lastiği yardımıyla tülbendi sabitleyin.

Kavanozu karanlık bir ortama yerleş-
tirin ve iki günde bir tahta ya da

silikon bir kaşıkla karıştırın.
Bu işlemi tüm üzümler

dibe çökene kadar (yak-
laşık 20 gün) sürdürün.
Ardından sirkenizi 20
gün de aynı yerde ka-
rıştırmadan bekletin
ve mayalanmasını
sağlayın. Bu esnada
üzerinde sirke anası
adı verilen tabaka
oluşacaktır. Sirke

anasını bir kenara
alın. Meyveleri süzüp

alın. Sirkeyi yeniden ka-
vanoza alıp içine 1 tatlı ka-

şığı bal ve kaya tuzu ekleyin.
Tülbentle yeniden kapattığınız

kavanozu 20 gün daha bekletin.

ZEYNEP VURAL

Beslenme ve Diyet 
Uzmanı İpek Ertan, sirkenin
az bilinen 7 önemli faydasını

anlattı, önemli uyarılar ve
önerilerde bulundu; bir de
evde yapabileceğiniz pratik

meyve sirkesi tarifi 
verdi
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Genetik
ve Biyomühendislik Bölümü
mezunlarının TÜBİTAK desteğiyle
geliştirdikleri model sayesinde
kanser ilaçlarının hangi yan etk-
ilere yol açacağını yüzde 89 gibi
yüksek bir oranda tahmin etmek
mümkün olacak

Çağımızın en yaygın
hastalıklarından biri olan
kanserin başlıca tedavi

yöntemlerinden biri kemoterapi. Ke-
moterapi ilaçları, büyüyen ve çoğa-
lan kanser hücrelerini öldürürken
sağlıklı hücreleri de olumsuz etkile-
yerek tedavi sürecinde çeşitli yan et-
kilere neden olabiliyor. İstanbul Bilgi
Üniversitesi Genetik ve Biyomühen-
dislik Bölümü mezunları Melisa
Tüncer ve Arzu Çakır’ın Dr. Öğr
Üyeleri Özlem Ulucan Açan ve
Hilal Taymaz Nikerel danışmanlı-
ğında yürüttükleri TÜBİTAK des-
tekli proje, kemoterapi ilaçlarının
yan etkilerinin hangi mekaniz-
malarla ortaya çıktığını mo-
leküler düzeyde anlamayı
hedefliyor.

Türkiye’de alanın-
daki ilk çalışma

Proje kapsamında ya-
pılan çalışmalarda yak-
laşık 22 bin insan geni
arasından kanser ilaçla-
rının yan etkiye neden
olmasında rol oynayan
24 gen bulundu. Geliştiri-
len istatistiksel model saye-
sinde ilaçların tedavi süresince
hangi yan etkilere yol açabilece-
ğini ilaç tasarım aşamasında tahmin

etmek mümkün olacak. İstanbul
Bilgi Üniversitesi Genetik ve Biyo-
mühendislik Bölümü Mezunu Me-
lisa Tüncer ve Arzu Çakır
yürüttükleri projenin Türkiye’de bu
alanda yapılan ilk çalışma olduğunu
belirtiyor: “Projemizde kemoterapi
ilaçları üzerine yoğunlaşarak bu ilaç-
ların yan etkilerini gen anlatım veri-
leri üzerinden öngören bir model
geliştirdik. Projemizde en yaygın yan
etkiye neden olan 13 kanser ilacının
en fazla

görülen 3 yan etkisine, yani saç dö-
külmesi, ishal ve ödeme odaklandık.
Makine öğrenmesi algoritmaları
kullanarak geliştirdiğimiz model sa-
yesinde bir kanser ilacının hangi yan
etkiye neden olabileceğini ilaç geliş-
tirmenin erken aşamasında öngör-
memiz mümkün olacak. Modelimiz
yüzde 89 gibi yüksek bir oranda ba-
şarıya ulaştı. Araştırmamız bu
alanda Türkiye’de yapılan ilk ça-
lışma. Dünyada literatüre baktığı-
mızda ise projemiz bu alanda
yapılmış çalışmalar arasında en yük-
sek başarı oranına sahip.”

İlaçların yan etkisi 
azaltılacak

Proje kapsamında ma-
kine öğrenmesi ve veri
madenciliği metotlarını
kullanarak büyük bir
veri üzerinde çalıştık-
larını vurgulayan İs-
tanbul Bilgi
Üniversitesi Genetik
ve Biyomühendislik

Bölümü Dr. Öğr Üyesi
Hilal Taymaz Nikerel

“İnsanda yaklaşık 22 bin
gen olduğu tahmin ediliyor.

Kullandığımız ilaçlar genleri-
mizin anlatım seviyesini değişti-

rebilir” ifadelerini kullandı. DHA

Geliştirilen modelin kanser ilacı tasarımının erken evrele-
rinde kullanılabileceğini belirten İstanbul Bilgi Üniversitesi Ge-
netik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ulucan
Açan ise “İlaçlar geliştirildikten sonra yan etkileri olsa da piya-
sadan çekilmeyebiliyor. İlacın faydası yan etkisinden fazla ol-
duğu için o ilaç kullanılmaya devam ediyor. Yeni geliştirilecek
kanser ilaçlarında geliştirdiğimiz model yardımıyla ilacın tok-
sisiteye, ödeme, saç dökülmesine, ishale neden olup olma-

yacağını anlamak mümkün olacak. İlaç tasarımının
erken evrelerinde bu bilgiye sahip olmak yan etkisi

olacak ilaçların geliştirilme aşamasında elen-
mesini sağlayarak zaman ve maliyet

açısından kazanç sağlayabilir”
diye belirtiyor.

Zaman kazancı
sağlanacak

Kansere karşı
savaş açtılar

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019 yılında
başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi al-
tına alan Covid-19 salgını hepimiz için, özel-

likle de çocuklar için korkutucu ve belirsizliği olan bir
dönem. Bu dönemde yüz yüze eğitim, internet ve TV ya-
yınlarıyla yapılan uzaktan eğitime dönüştü. Pandemi dö-
neminde çocuklar, derslerini alıştıkları sınıf ortamında
değil, evlerinde ekran başında yapmaya başladılar. Yeni
eğitim yılında evler okul, ekranlar sınıf oldu. Toplumsal-
sosyal yaşamın en önemli parçası olan, çocuğun bireysel
gelişimine de katkı sunan aktif eğitimden, evin içinde
kendi başına ekran karşısında yapılan uzaktan eğitime
geçişin beraberinde getirdiği sorunlar görünür olmaya
başlandı. Çocuğun uzaktan eğitime katılımı, motivas-
yonu ile ilgili sorunlar, fiziksel ve ekonomik olanaklarla il-
gili sorunlar ve sistemsel sorunlar tartışılmaya başlandı.
Tüm bu süreçte anne babalar için uzaktan eğitimde ve-
rimliliği arttırmak ve çocuğun derslerinden geri kalma-
ması için neler yapılabileceği konusu önemli hale geldi.

Çocuklar çabuk sıkılabilir

Altınbaş Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Seher Akbaş, çocukların
uzaktan eğitim sırasında, derse başlamada, ders sıra-
sında yerinde oturmada zorlandıklarını, derse karşı istek-
siz olabileceklerini, dikkatlerinin kolayca dağılabileceğini
ve derse katılımlarının daha düşük olduğunu söyledi. Bu
güçlüklerin çocuk ebeveyn ilişkilerini olumsuz etkiledi-
ğine dikkat çeken Prof.Dr. Akbaş, ebeveynlerin çocukla-
rına karşı uyarılarının ve kontrolünün artması, evde
öğretmen rolünü üstlenmesinin bu ilişki sorunlarını 
artırdığına vurgu yaptı. 

Uzaktan eğitim
önerİlerİ 
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OLay saat 05.45 sıralarında
Yeşilce Mahallesi Sakarya
Sokak'ta meydana geldi. İd-

diaya göre sokakta yürüyen 25 yaşındaki
Muhammed Yerlikaya, üzerinde bulunan
tabancayı kafasına dayayarak ateş etti.
Silah sesinin duyulması üzerine vatan-
daşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine
bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sa-

yıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay
yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken,
Sağlık ekipleri Yerlikaya'nın hayatını kay-
bettiğini belirledi. 25 yaşındaki Muham-
med Yerlikaya'nın intihar ettiği silah ise
hemen cesedinin yanında bulundu. Ye-
şilce Mahallesi'nde uzun yıllar yaşadığı
öğrenilen Muhammed Yerlikaya'nın ba-
basının da aynı mahallede esnaf olduğu

öğrenilirken olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Beni böyle hatırlayın

Olayın duyulmasının ardından olay ye-
rine gelen Muhammet Yerlikaya'nın ar-
kadaşları, Yerlikaya'nın sosyal medya
hesabından "Beni böyle hatırlayın" dedik-
ten sonra intihar ettiğini iddia etti. DHA

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 HaLKInIn 
GÖZDESi ÖZ KEŞan

BiRDEnBiRE
DEniZE atLaDI!

SaRıyeR'de, arkadaşlarıyla sahil kena-
rında sohbet ederken denize atlayan
Aleyna Özçelik, vatandaşlarca kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerince denizden çı-
karılan Özçelik, ağır yaralı olarak hastaneye kaldı-
rıldı. Olay, Emirgan Sahili'nde 22.45 sıralarında
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki erkek ar-
kadaşıyla birlikte sahil kenarında oturan Aleyna
Özçelik, henüz belirlenemeyen bir nedenle denize
atladı. Yüzme bilmediği öğrenilen Özçelik, bir
süre sonra çırpınmaya başladı. Aleyna Özçelik'in
su yüzeyinde çırpındığını gören arkadaşları ile o
sırada sahilde gezintiye çıkan iki vatandaş denize
atladı. Arkadaşları ile vatandaşlar, yükseklik nede-
niyle Özçelik'i karaya çıkaramayınca, yüzerek yak-
laşık 50 metre uzağa taşıdılar. Aleyna Özçelik,
haber verilmesinin ardından olay yerine gelen
Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla
tekneye çıkarıldı.

Kalbi durmuştu

Kalbi durmuş olarak tekneye çıkarılan ve sağlık
ekiplerinin yaptığı suni teneffüs ve kalp masajıyla
hayata döndürülen Aleyna Özçelik, ambulansla
hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında sahilde gezin-
tiye çıktığını belirten Songül Kazdal, "18 yaşında
kız, sevgilisiyle tartışmış. O sırada kendini aşağıya
atmış. Önce sevgilisi şaka sanmış. Çevredekiler
toplandı; çocuğa 'atlasana kız boğuluyor' dediler.
Çocuk da denize atladı. Bayağı sürüklendiler.
Kurtaran büyük ihtimalle erkek arkadaşıydı.
Kimse cesaret edemez buna, kocaman bir deniz"
diye konuştu. DHA

KuRaLa uymaDI
yaKaLanDI

TeM Otoyolu'nda kucağında çocuk ile
otomobil kullanan sürücü yakalandı.
İdari para cezası uygulanan sürücü, adli

işlem için polis merkezine teslim edildi. Olay,
TEM Otoyolu Başakşehir Edirne istikametinde
yaşandı. Otoyolda seyir halindeyken kucağında
bir çocuk ile otomobil kullanan sürücü kamera-
lara yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
Sivil Trafik Ekipleri, görüntüler üzerine harekete
geçti. Yapılan incelemelerde 34 PV 0245 plakalı
Rusya vatandaşı araç sürücüsü Evgenııa S.'yı tes-
pit edilerek yakalandı. Sürücüye "Trafik güvenliği
ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen
diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülük-
lere uymamak" maddesinden 132 lira, "Dış ülke-
lerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmelikte
belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak araç kul-
lanmak" maddesinden 498 lira olmak üzere top-
lamda 630 lira idari para cezası uygulandı.

T icaret Bakanlığı İstanbul Gümrük
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat
Müdürlüğünce havalimanı yolcu sa-

lonunda bir kaç gün içerisinde 4 operasyon
gerçekleştirdi. İlk operasyonda, şüpheli iki
yolcuya ait toplam 6 adet valiz ekiplerce x-ray
tarama cihazı ve narkotik dedektör köpeği ile
kontrol edilerek valizlerin incelendi. Yapılan
aramada içerisinde baharat bulunan poşetle-
rin arasında yeşil renkli bir bitkiye rastlandı.
Bitkilerden alınan numunenin uyuşturucu
test cihazında yapılan kontrolünde "khat"
cinsi uyuşturucu madde olduğu tespit edilir-
ken, valizlerin içerisinde toplam 53,7 kilo-
gram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon genişletildi

Operasyonu derinleştiren gümrük ekipleri
uyuşturucu kuryeliği yapan yabancı uyruklu
kişilerin sorgularında uyuşturucuyu almak
için havalimanına gelecek aracın bilgilerine
ulaştı. Uyuşturucunun Türkiye'deki alıcılarını
taşıdığı düşünülen aracın tespiti için bir ça-
lışma başlatıldı. Yapılan araştırmada şüpheli
araç tespit edilerek bir süre önce havalimanı

otoparkından ayrıldığı belirlendi. Ekipler
şüphelileri aracın içerisinde yakalandı. Yapı-
lan aramada ise 31,3 kilogram daha khat
cinsi uyuşturucu ele geçirilirken soruşturma
kapsamında toplam 8 şüpheli gözaltına
alındı.

Kargo bahane

Ekiplerin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda
ise havalimanı kargo terminal bölümünde
yapılan risk analizi sonucu şüpheli görünen
gönderi açılarak arandı. Nijerya'dan gelerek
İstanbul üzerinden Amerika'ya gönderilecek
tekstil eşyası olarak beyan edilen eşyanın al-
tında toplam 113 kilogram khat cinsi uyuştu-
rucu ele geçirildi. Bu arada havalimanı kargo
terminalinde yapılan diğer operasyonda ise
şüpheli kargonun içerisinde 216 kilogram
Khat cinsi uyuşturucu yakalandı. Gümrük
Muhafaza ekiplerince havalimanında yapılan
son uyuşturucu operasyonunda ise şüpheli
yolcu ekiplerin dikkatini çekti. Yapılan risk
analizi sonucu x-ray cihazı ve narkotik dedek-
tör köpek ile kontrol edilen yolcunun bagajın-
dan toplam 6 kilogram kokain çıktı. DHA

İstanbul Havalimanı'nda gümrük
muhafaza ekipleri tarafından
gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda
piyasa değeri 24 milyon lira olan toplam
420 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Sokak ortaSında İntİhar ettİKağıthane'de sokakta
yürüyen bir kişi, bir anda 

üzerinde bulunan ruhsatsız
tabancayı çıkararak kendini

vurdu. İhbar üzerine olay
yerine gelen sağlık ekipleri

25 yaşındaki Muhammed
Yerlikaya'nın hayatını
kaybettiğini belirledi
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Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
ekiplerinin 4 uyuşturucu operasyonu
sonucunda ele geçirdiği toplam 420 ki-

logram uyuşturucunun piyasa değerinin
yaklaşık 24 milyon lira olduğu öğrenildi.
Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınır-
ken, soruşturma devam ediyor.

Değeri 24 milyon lira

Esenyurt karıştı
Esenyurt'ta otomobille geldiği sokakta bir kişi silahla yaralayan
saldırgan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Geçen cumartesi meydana gelen olayda saldırgan geldiği araçla
kaçarken yaralı çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı

OLay, 10 Ekim Cumar-
tesi günü saat 11.20 sıra-
larında Esenyurt Merkez

Mahallesi'nde bulunan 1105. So-
kak'ta meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, sokağın köşesinde
bekleyen vatandaşın yanına bir oto-
mobil yaklaştı. Otomobilinden inen
kişi eline aldığı silahıyla, sokağın
köşesinde bekleyen vatandaşa ateş
etmeye başladı. Silahtan çıkan mer-
milerin isabet etmesi sonucu vücu-
dunun çeşitli yerlerinden yaralanan
kişi sürünerek bir dükkanın önüne
kadar gidebildi. Silahlı saldırgan ise
aracına tekrar binerek olay yerinden
uzaklaştı. Yaralanan kişi çevredeki
vatandaşların yardımıyla hastaneye
kaldırılırken, durumunun ciddiyetini

koruduğu öğrenildi. Saldırı sonrası
çevredeki dükkan sahiplerinin ihbarı
ile olay yerine gelen polis ekipleri,
yaptıkları incelemenin ardından si-
lahlı saldırganı yakalamak için ça-
lışma başlattı.

Kameralar kaydetti

Silahlı saldırı anı saniye saniye çev-
redeki dükkanların güvenlik kame-
ralarına yansıdı. Güvenlik
kameraları görüntülerinde silahlı
saldırganın sokağa gelip, ateş et-
meye başlayıp daha sonra kaçtığı,
yaralanan kişinin ise sürünerek bir
dükkanın önüne gelebildiği ve çev-
redekilerin yardımıyla hastaneye
götürüldüğü anlar gözüküyor.
DHA

Şüpheli çanta
şüphesiz çıktı
Şişli'de özel bir banka şubesinin önünde bulunan çanta paniğe neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi
aldı. Fünye ile patlatılan çantanın içerisinden cep telefonu ve broşürler çıktı

OLay saat 01:00 sıralarında Halas-
kargazi Mahallesi, Halaskargazi Cad-
desi 90. Numarada bulunan özel bir

bankanın önünde meydana geldi. Şubenin
önünde duran çantadan şüphelenen vatandaş-
lar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen
polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi
aldı. Halaskargazi Caddesi bir süre trafiğe ka-
patıldı. Alınan tedbirlerin ardından, şüpheli
çanta olay yerine gelen bomba imha uzmanı ta-
rafından fünye ile patlatıldı.Çantadan telefon
çıktıÇantanın fünye ile patlatılmasının ardından
olay yeri inceleme ekipleri, çantanın bulunduğu
alanda delil aradı. Patlatılan çantanın içerisin-
den ise, bir adet cep telefonu ve bazı broşürler
çıktı. Çantanın kim yada kimler tarafından bıra-
kıldığının tespit edilmesi için geniş çaplı soruş-
turma başlatıldı. DHA

SİLİVRİ'de kanala düşen
inek itfaiye ekipleri ve vatan-
daşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Mimarsinan Mahallesi'nde bu-
lunan arazide yaşandı. Evlerinin
önünde ineğinin olmadığını fark eden
sahibi, onu ararken kanala düşmüş

halde buldu. Sahibi, kendi imkanla-
rıyla ineği kurtaramayınca itfaiye ekip-
lerine haber verdi. Olay yerine gelen
Silivri İtfaiye ekipleri, uzun uğraşları
sonucunda halat bağlayarak vatan-
daşlarla birlikte ineği bulunduğu yer-
den kurtardı. 

İnek kanala düştü

420 KILO 
ZEHIR ELE 
GECIRILDI



G eçtiğimiz günlerde
Büyükçekmece il-
çesi, Cumhuriyet

mahallesi, Kemerdere va-
disi mevkiinde 2 gün üst
üste ortaya çıkan boz ayı
üniversite öğrencisi Feraye
Talay tarafından fark
edildi. Oturdukları binanın
çok yakınına kadar gelen
boz ayıyı cep telefonu ka-
merasıyla görüntüleyen
Talay, Büyükçekmece Be-
lediyesi ve Doğa Koruma
Milli Parklar Müdür-
lüğü’nü aradı. Ayının gö-
rüntülendiği bölgede
kapsamlı bir arama ger-
çekleştiren ekipler tüm
araştırmalara rağmen boz
ayıyı bulamadı. Ayının
yavru olduğu tespit edilir-
ken zarar görmeden yaka-
lanabilmesi için ortaya
çıktığı bölgeye kapan ku-
ruldu. Ancak iki gün üst
üste ortaya çıkan ayı bir
daha görülemedi.

Nesli tükenmek üzere

Doğa Koruma ve Milli
Parklar Müdürlüğü ekiple-
rinin elde ettiği bulgular,

yavru ayının aç olduğu ve
yiyecek arayışı içinde oldu-
ğunu gösterirken görül-
düğü bölgede arı
kovanlarının bulunması
da dikkat çekti. Nesli tü-
kenme tehdidi altında olan
boz ayının Büyükçek-
mece’ye nasıl geldiği araş-
tırılırken bölgede yaşayan
birileri tarafından kaçak
olarak beslendiği veya böl-
geye terk edildiği ihtimali
üzerinde de duruluyor.

Akgün de yakından
ilgilendi

Evlerinin önünde gördüğü
ayıyı telefonunun kamera-
sıyla görüntüleyen Feraye
Talay yavru ayı için endi-
şelendiğini belirterek, "Bir-
kaç gün önce burada bir
ayıya rastladık gece ama
ayı olduğunu fark edeme-
dik. Önce yavru köpek ol-
duğunu düşündük sonraki
gece tekrar geldiği zaman
onu video kaydına da
aldık ve ayı olduğunu o
zaman fark ettik. Hemen
Büyükçekmece Beledi-
yesi’ne haber verdik.

Çünkü burada birilerinin
besliyor olabileceğinden
şüphelendik. Zarar gör-
mesini istemiyoruz. Bü-
yükçekmece Belediyesi de
bizi Milli Korumaya yön-
lendirdi. Oradan yetkililer
geldi. Burada kapan ku-
ruldu. Yaklaşık 2 gece
kapan kaldı ancak ayıya
bir daha rastlamadık. Bir
daha göremedik onu ve de
dediğim gibi başına bir şey
gelmesinden endişeleniyo-
ruz. Gereğinin yapılmasını
istiyoruz. Şehir içinde ayı
görmemiz bizi endişelen-
dirdi aslında. Buradaki
meyve ağaçlarına ve arı
kovanlarına gelebileceğini
düşündük. Bunu Büyük-
çekmece Belediyesi’yle
paylaştığımızda Belediye
başkanımız Hasan
Akgün’ün de bu konuyla
ilgilenmesi bizi çok mem-
nun etti. Bu konuyu üni-
versiteden arkadaşlarımla
da paylaştım ve yakından
takip ediyoruz. Bulun-
duğu zaman bütün geliş-
melerle yakından
ilgileneceğiz" dedi. 
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DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ALIM İHALESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1237841)

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR  
İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler      
1- İş sahibi İdarenin; 
Adı: İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Adresi: Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul
Telefon numarası: 0212 311 66 10
Elektronik posta adresi: mert.celik@bilgi.edu.tr
İlgili personelinin Adı-soyadı/unvanı: Mert Çelik / Satınalma Sorumlusu  
2- İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler 
İhale konusu işin;  
Adı Dizüstü Bilgisayar Alım İhalesi
Tanımı Dizüstü Bilgisayar Alımı
Kapsamı 1.opsiyon

10(on) Adet Dizüstü Bilgisayar
10(on) Adet Bağlantı İstasyonu (Dock Station) (USB-C veya Soket)

2.opsiyon
10-20 (on-yirmi) Adet Arası Dizüstü Bilgisayar
10-20 (on-yirmi) Adet Arası Bağlantı İstasyonu (Dock Station)             (USB-C veya Soket)

3.opsiyon
20-35 (yirmi-otuzbeş) Adet Arası Dizüstü Bilgisayar
20-35 (yirmi-otuzbeş) Adet Arası Bağlantı İstasyonu (Dock Station)     (USB-C veya Soket)

4.opsiyon
35-50(otuzbeş-elli) Adet Arası Dizüstü Bilgisayar
35-50(otuzbeş-elli) Adet Arası Bağlantı İstasyonu (Dock Station)          (USB-C veya Soket)

Süresi 6 - 8 (altı - sekiz) hafta  
Geçici Teminat Teklif edilecek bedelin %3’den az olamaz, en az 3 ay süreli olmalıdır.

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

İhaleye İlişkin Bilgiler 
1- İhale kayıt numarası: 202010005
2- İhale usulü: Açık ihale
3- İhalenin yapılacağı adres: Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul
4- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderile-
bilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
5- Verilen teklifler teklif geçerlik süresinin uzatılması halinde gerek görülmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamaz.
6- İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde aşağıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar veri-
len teklifler kabul edilir.
7- İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale aşağıda belirtilen saatte yapılır.
İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini 
1- İstekliler tarafından ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale
dokümanını kendileri veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcileri ihale tarihinden önce satın almaları zorunludur. 
İhale dokümanının görülebileceği yer internet sitesi:

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

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

2- İhale dokümanı; bedeli yukarıda belirtilen banka hesabına “202010005 numaralı İhale Evrak Bedeli” açıklaması ile yatırılıp, ödeme dekontu
ihale dokümanın satın alınabileceği adreste Satın Alma Müdürlüğüne ibraz edilerek satın alınabilir. Posta yoluyla veya internet üzerinden satıl-
maz ve satın alınamaz, dekont ibraz etmeyen isteklilere ihale dokümanı teslim edilmeyecektir.
3- İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını in-
celemek zorundadır. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair form,
“Dokümanlar arasında uyuşmazlık halinde Bilgi’deki aslı esastır.” şerhiyle biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenerek satın
alana imzalatılır.
4- İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.
Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
İhale (son teklif verme) tarihi: 23 Ekim 2020
İhale (son teklif verme) saati: 10:00
İhale komisyonu toplantı yeri: Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul
İhale Dokümanının Kapsamı
1- İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

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

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

2- İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine
getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan
teklifler değerlendirmeye alınmaz.
İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
1- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler, yeterlik kriterleri, iş deneyimi kriterleri ve ihale belgelerinin sunuluş şekilleri işbu ihaleye ilişkin ya-
yınlanan idari şartnamede açıkça belirtilmiştir. 
2- İhaleye katılamayacak olanlar, ihale dışı bırakılma nedenleri ile yasaklı fiil ve davranışlar işbu ihaleye ilişkin yayınlanan idari şartnamede
açıkça belirtilmiştir. 
3- İhale kapsamında isteklilerden istenilen belgeler aşağıdaki gibidir:

“202010005 numaralı İhale Evrağı teslim tutanağı”
“202010005 numaralı İhale Evrak Bedeli” açıklamalı ödeme dekontu,
İsteklinin son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhası,
İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesi,
İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişikliklerle birlikte ibraz etmeleri,
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza

beyannamesi,
İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ve vekâlet-

name ibraz etmeleri,
Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin belge,
İdari ve teknik şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri,
İsteklinin son 3 yıla ait gelir tablosu, (SMMM veya YMM ıslak onaylı) bilanço,
SGK’dan alınmış olan firmanızın prim borç durumuna ilişkin belge,
Firmanın vergi borç durumuna ilişkin belge,
İsteklinin son 3 yıla ait Kurumlar Vergisi/ Gelir Vergisi (Şahıs Şirketleri) Beyannamesi ve ilgili beyannamenin tahakkuk fişleri,
Şekli ve içeriği bu idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.                               

DİĞER HUSUSLAR
1- Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanında elektronik posta adresinin 
belirtilmesi ve bu adrese yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, BİLGİ tarafından elektronik posta yoluyla bildirim
yapılabilir.
2- İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
3- İstekliler tekliflerini ihale konusu işin tamamı için verirler, kısmi teklif kabul edilmez.
4- BİLGİ kısmi alım yapma hakkını ve ihalenin bir parçasını iptal etme hakkını saklı tutar.
5- İhale ile ilgili detaylı tüm bilgilere ihale dokümanlarından ulaşılabilir.
6- Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İda-
reden isteyemez. 
7- Bu ilan metni ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan her türlü yazılı açıklama ihale dokümanının bağlayıcı parçasıdır.

2 GÜN BOYUNCA
AYI ARADILAR!

Büyükçekmece'de 2 gün üst üste ortaya çıkan boz ayı
vatandaşlar arasında tedirgin yarattı. Büyükçekmece Belediyesi
ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin ayının
görüntülendiği bölgede yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz
kalırken ayının akıbeti merak konusu oldu

2020 yılını Tarım Yılı ilan eden Büyük-
çekmece Belediyesi ilçedeki kadın çiftçi-
leri ve tarım alanında kurs gören
kadınları bir araya getirerek 15 Ekim
Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutladı.
Etkinliğe katılan Belediye Başkan Yar-
dımcısı Dr. Rıza Evren Kılcı, “Belediye
Başkanımız Dr. Hasan Akgün’ün en derin
sevgi ve selamlarını iletmek istiyorum.
Sayın başkanımızın öngörüsüyle 2020
yılını tarım yılı ilan ettik ve salgınla bir-
likte tarımın ne kadar önemli olduğunu
bir kez daha anlamış olduk. Dünya Kadın

Çiftçiler Gününüz kutlu olsun. Tarım Aka-
demisi eğitimlerimize de Büyükçekmece
Belediyesi olarak devam ediyoruz" diye
konuştu. Büyükçekmece Belediyesi ve
Namık Kemal Üniversitesi işbirliğiyle
gerçekleştirilen Tarım Akademisi kursla-
rına katılan kadınlar sertifika almaya hak
kazandı. Etkinliğe belediye meclis üye-
leri, kadın muhtarlar, Ziraat Mühendisi
ve Tarım Danışmanı Şefika Özcan, Mimi
Çiftliği sahibi Nesrin Demirer ve Yeşil-
vadi Organik Tarım Çiftliği sahibi Nazan
Kurtan katıldı.

Kadın çiftçiler günü kutlandı

Öğrencilere hoş sürpriz
Ümraniye’de minik
öğrencilere hayvan
sevgisini aşılamak

için Ümraniye Belediyesi’ne
bağlı ekipler tarafından yapı-
lan sürpriz, çocuklara farklı
bir ders ortamı yaşattı. Ço-
cuklar okulun bahçesinde işle-
nen derste veteriner hekimin
yanında getirdiği minik kediyi

hem muayene etme hem de
sevme fırsatı buldu. Ümraniye
Belediyesi Hayvan Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezi’nde
görevli Veteriner Hekim Sena
Erkınay, “Bugün buraya minik
çocuklara hayvan sevgisini ve
veteriner hekim kimdir onu
anlatmaya geldik. Birlikte
güzel vakit geçirdik. Çocuklar

pırıl pırıl, her şeyi öğrenmeye
çok açıklar şuan. O yüzden ne
verirseniz alıyorlar. Şimdi hay-
van sevgisi hakkında birlikte
konuştuk. Onlar da hayvanları
çok seviyorlar ve ilgililer. Bir
parça daha sevgilerini arttır-
mış, hayvan haklarını koru-
muş olacaklar bu şekilde”
dedi. DHA



Ü mraniye’de yaşayan 4 çocuk an-
nesi Lübnanlı Dania Kerdi (43)
iddiaya göre kendisi gibi Lübnan

asıllı eşi Samer R. (60) ile boşanmak için
Lübnan’da mahkemeye başvurdu. Mah-
keme 4 çocuğun da velayetini Dania
Kerdi’ye verdi. Alınan kararı Trabzon 2’inci
Aile Mahkemesi'nde bozdurduğu öne sü-
rülen baba ise dün polis ve icra memurları
eşliğinde Lübnanlı anneden çocuklarını
aldı. Çocuklar ise annelerinden ayrılmak
istemedi. O anlar cep telefonu kamerala-
rına kaydedildi.

Zorla almaya geldi

Dania Kerdi’nin avukatı Sedat Kar, mü-
vekkili Dania Kerdi’nin Lübnan vatandaşı
eşi ile boşanma davalarının devam ettiğini
belirterek, "Trabzon’da yaşayan eşi, çok ani
bir şekilde mahkemeden karar almak sure-
tiyle apar topar geliyor. Dania hanımın 4
çocuğu ile birlikte yaşadığı konuta gelip
çocukları, çocuk haklarıyla hiç uyumlu ol-
mayacak bir şekilde konutlarından indirip
özel arabasına bindiriyor. Dania hanımın
eşi ikinci bir kadınla Lübnan kanunlarına
göre evli. Çocuklar, babaları ile birlikte ya-
şamak istemediğinden anneleri ile birlikte
İstanbul’da yaşıyorlar. Ama babaları mah-
kemeden apar topar aldıkları kararla ço-
cukları Dania hanımdan zorla almaya

geldi. Çocukların yaşı 7 ile 14 arasında. 3
kız, erkek olanı diyabet hastası, insülin kul-
lanıyor. Bütün bu süreçlere dikkat edilmek-
sizin şahıs da Dania Hanım ve çocukları
Lübnan vatandaşı olup Arapça bilmedik-
lerinden yanlarında bu süreci anlatacak
Arapça tercümanı bulunmaksızın çocuk-
ları maalesef mağdur ediyorlar" dedi. 

Çok garibime gitti

"Vesayet yani küçük çocukların mallarını
yönetme kararını yanlış, hatalı tercüme et-
tirilerek mahkemeye müracaat edildiği ha-
berini aldık biz" diyen avukat Sedat Kar,
"Bu kararı ansızın bu şekilde aldığını düşü-
nüyoruz. Buradaki hatayı biz yarın yapa-
cağımız itiraz ile ortaya çıkaracağız.

İnşallah Trabzon
2’inci Aile Mah-
kemesi'nin ver-
diği bu karardan
dönülecek. Ço-
cukların anne-
sine iade
edileceğini düşü-
nüyoruz" şeklinde konuştu. Dania Kerdi
ise "Bulunduğum şehirde çocuk ve kadın
haklarının korunduğunu biliyorum. Dola-
yısıyla bugün yaşadıklarım benim çok gari-
bime gitti. Sabah biz evdeyken
çocuklarımla birlikte yatıyorduk. Polis ve
mahkemeden geldiğini beyan eden şahıslar
geldiler ve bize Türkçe bir şeyler anlattılar.
Biz yeterince Türkçe bilmiyoruz. Çocukları

apar topar aşağı indirdiler. Çocuklarımdan
İbrahim, diyabet hastası ve bu heyecan
karşısında bayıldı. Ben de onlara söyledim.
Çocuklarımı üst baş giyinmeksizin ayakla-
rında ayakkabıları olmaksızın aşağı indir-
diler. İbrahim bayıldıktan sonra
beraberlerinde gelen avukat, 'yalan söylü-
yorlar' deyip çocuğu olduğu gibi sırtladılar"
diye konuştu.  DHA

KEŞİF

Maide ÖREN

maide_yogi@hotmail.com
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Ümraniye'de 4 çocuğu ile birlikte yaşayan Lübnanlı kadın, velayeti kendisinde olan
çocuklarının boşanma aşamasında olduğu yine Lübnan vatandaşı eşi tarafından icra
yoluyla apar topar elinden alındığını söyleyerek, çocukların kendisine verilmesini
istedi. Çocuklarının ayakkabıları olmaksızın aşağı indirildiğini, diyabet hastası bir
çocuğunun da heyecandan bayıldığını öne süren kadın, karara itiraz edeceğini söyledi

COCUKLARI
HACZEDILDI
COCUKLARI
HACZEDILDI
COCUKLARI
HACZEDILDI
COCUKLARI
HACZEDILDI
COCUKLARI
HACZEDILDI
COCUKLARI
HACZEDILDI
COCUKLARI
HACZEDILDI
COCUKLARI
HACZEDILDI

Hatırlamak sanat olmalı 

D üşündüm de yaşananları biriktirdiğimizde bi-
linçaltını dolduruyoruz diye unutalım ve yolu-
muza devam edelim diyoruz. Sonra bu anı

yaşayalım diyoruz. Her şey tamam unuttuk ve akışa bı-
raktık kendimizi ya sonra? 

Yaş ilerliyor ve yaşlanmaya başlıyoruz. Önceleri
basit bir cümle haline gelen unut her şeyi sözünün ka-
zancı mı yoksa kaybıyla mı karşı karşıya geliyoruz ha-
fıza kaybı yaşandığında? 

Neden daha gençken kendimizi eğiterek yaşlanmayı
öğrenmiyoruz ve bu önemli konu üzerinde okulda da
dersler verilmiyor? 

Bu konu üzerinde yıllardır araştırma yaptım ken-
dimce Beynimizin her bölümünü daha küçük yaşta bi-
linçli kullanırsak düşüncesiyle yola çıktım. İlkokulda
verdiğim spor performans, beden dilinde nefes, dersle-
rimde uyguladım.  

Hafıza kaybını erkenden önlemenin ve hatırlamanın
bir sanat olduğunun üzerini değil de altını çizerek
önemsesek hafıza kayıplarını önleyebiliriz.  

Aslında geç kalmadık bu bilinçle basit gelen egzer-
sizleri alışkanlık haline getirsek sanırım Bilinçaltı bir
sanatı içine alıp vakti geldiğinde hafızanın yolunu kay-
betmemesi için yol gösterecektir. 

Hatırlama sanatı adı altındaki alışkanlık! 
Bu sanat aslında hafızaya ipuçları eken bir tohum

gibi…Bu ipuçları hafızamıza giren bilgileri önce imaj
haline getirip organize eder ve dikkatimizi seçici kılar. 

Resim çizdiğinizi düşünün. Bilgileri imaj haline getir-
mek de zihnimize resimler yaratmaktır. Kısa bir yol
gösterelim bu konuyla ilgili. 

Mesela her gün sürekli olmasa da çoğu anlarda kul-
landığımız objelerin gerçek yerlerini zihnimizde resim-
lendirebiliriz. Gençlerin aman başka işim mi yok
dediğini duyar gibiyim. 

Tamam gençler şöyle anları seçebilirsiniz sizi sıkan
bir konudan uzaklaşmak ve zihninizin sesini o yönden
susturmak için bu yolu uygulayabilirsiniz. 

Eskiden koydukları şeyin yerini unutmamak için bazı
büyükler not tutarlardı. Şimdilerde herkesin elinde tele-
fonu var. Anahtarımızı ceketimizin cebine koyarken
resmini çekmek nasıl olur. Tamam anahtar zaten cebi-
mizde unutmayız da bir hatırlama imajı yaratıyoruz
ya…Bunun gibi evde sık sık neyi nereye koyduğumuz
unuttuklarımız varsa koyduğumuz an resmedebiliriz.
Obje ile yer arsında sık sık yaptığımız bu ilişkilendirme
hafızamızı oldukça güçlendirecektir. Bilinçaltında vakti
zamanı geldiğinde hafıza yolunu açacaktır kesin. 

Bir de düşüncelerimizi organize etmemiz konusu var.
İlişkilendirme organizasyonunda daima işe yarar. Bu
ilişkilendirme duygusal, duyusal veya zihinsel olabilir. 

Hani siz görsel ya da işitsel veya dokunsal bir insan
olabilirsiniz…Bu üç ayrı nitelik beden dilinde
ayrı  nefes uyguluyor. Bu nedenle Nefesin her bölümünü
öğrenmek çok önemli. Nefes kontrolünü çok iyi hayata
geçirmek gerekir. 

Hafızamıza giren bilgileri şu soruları sorarak daha
iyi analiz edebiliriz. 

Mesela; “En önemli özellikleri nelerdir? Neden yeni-
den hatırlamak istiyorum? Neye benziyor? Neler hisse-
diyorum? Benim için gerekli mi, önemli mi?” 

Günlük hayatımızda iyi bir şekilde organize olmanın
başka faydaları da var. Örneğin anksiyetimizi (kaygı,
endişeleri) bu şekilde kontrol edebilir ve son dakika ko-
şuşturmalarını engelleyebiliriz. Tabi ki resimlendirdik-
ten sonra Nefesimizi sakin alıp vermeyi unutmadan…
Zaten yaşadığımız için nefes alıp veriyoruz da nefesin
hangi zamanda nasıl alınıp verildiğini öğrenerek… 

Aslında o kadar otomatik ve acele yaşamların için-
deyiz ki yaşananların en gereklileri bile sonradan detay-
larının önemsenmediği, yeniden hatırlanmak isteyecek
kadar önemli gelmiyordu bazılarımıza. Şimdi yaşamın
kısıtlanmasında geçmişle ilgili resmedemediklerimiz
farklı bir şekilde karşımıza çıkıp ruh hallerimize zarar
veriyor mu bilemiyorum. 

Yaşın ergin oluşu Dünya üzerinde belirginleşti ya
daha sonra bu yaşananlar bitince Hafıza Sanatını nasıl
etkileyecek diye düşünmeden edemedim. 

Evde kaldığımız sıralar genç yaşlı neden bu çalış-
mayı günlük yaşamımıza alıp yaşananların endişesi
kaygısını bedenimize, nefesimize ve ruhumuza yer et-
mesini önleme yolunu denemiyoruz ki… 

Evet yaşımız ne olursa olsun dikkatimizi toplayabil-
memizin zor olduğu bu anlarda içinde bulunduğumuz
durumun ne olduğunu iyi tespit etmemiz gerekiyor.
Duyduğumuz haberler ve gördüğümüz haberlerdeki re-
simlerle karşı karşıya geldiğimizde nefes kontrolü yapıp
yaşananların envanterini tutmamız gerekiyor. 

Hafıza sanatımıza eklenecek çok önemli bir çalışma-
nın resmini kelimelerle çizmek istedim. 

Yaşananların hem olumlu hem olumsuz etkileri var
hafızamız üzerinde. Bir yandan verimli bir hatırlama-
nın yolunu kesiyorlar, bir yandan da hatırlamayı 
kolaylaştırıyorlar. 

Duyguların hafıza üzerindeki etkilerinin yaşlanmayla
silinmeyeceği biliniyor. Hafızamız beynimizin bir bölü-
münü oluştursa da ruhumuzla olan ilişkisi olan diğer
tarafı var. Beden ve ruh birbirini tamamlayan mükem-
mel bir ikili. Her ikisinin de çalışması kendimizi doğru
kaidelerle yönlendirmemiz gerekiyor. 

Evet bu yönlendirmenin tek bir yolu var; Nefes! 
Sevgiyle kendimize sahip çıkalım. 

İCRA YOLUYLA ÇOCUKLARI ELİNDEN ALINAN ANNE İSYAN ETTİ

Dania Kerdi, "Trabzon’da mahkeme geçici olarak
çocukların görmüş oldukları kötü muamele sonra-
sında sosyal hizmetlerden alınan raporlar da dik-
kate alınarak anneye verilmesine karar verdi. Ben
çocuklarımı aldım, İstanbul’a getirdim. Çocuklarımı
orada gördükleri kötü muamele sonrasında çocuk
psikologuna götürüyorum" ifadelerini kullandı.  

SAHADA ÇÖZÜM
Beşiktaş Belediyesi, ilçe sakinlerinin talep, öneri ve sorunlarını yerinde dinleyen bir
‘Saha Çözüm Ekibi’ oluşturdu. Çalışmalara başlayan ekiplere, Beşiktaş Belediye
Başkanı Rıza Akpolat da eşlik ederek komşularının sorunlarını yerinde dinliyor.

bEşİktaş Belediye Baş-
kanı Rıza Akpolat öncü-
lüğünde ilçede hayata

geçirilen Saha Çözüm Hareketi
ekipleri çalışmalara başladı. Ala-
nında uzman gençlerden oluşturu-
lan ve vatandaşların sorunlarını
yerinde dinlediği belirtilen ekiplerin
ilçede çalınmadık kapı bırakmaya-
cakları duyuruldu.

Takipçisi olacağız

Sosyal mesafeye dikkat edilerek iki
kişilik gruplar halinde mahalle ma-
halle tüm hane ve iş yerlerinin kapı-
sını çalan ekipler, vatandaşların
talep ve önerilerini kayıt altına alı-
yor. Ekipler, Beşiktaş Belediyesi’nin
son 18 ayda yaptığı tüm çalışmaları
içeren ve her mahalle için özel ha-
zırlanan broşürlerin yanı sıra de-
zenfektan, maske ve Beşiktaş’ın
kent kültürünü yansıtan dergisi
B+’nın da bulunduğu çantaları va-
tandaşlara ulaştırıyor.Saha Çözüm
Ekibi Beşiktaş’ın hanelerini tek tek
dolaşırken, Beşiktaş Belediye Baş-
kanı Rıza Akpolat da esnaflarla bu-
luşuyor. Çözüm Hareketini
Vişnezade Mahallesi’nden başlatan
Başkan Rıza Akpolat, esnafları zi-
yaret ederek sorun ve talepleri doğ-
rudan dinledi. Sorunların en kısa
zamanda çözüme kavuşturulaca-
ğını ve ilgili konuların takipçisi ola-
cağını da bizzat esnaflara iletti.

Eylem planı geliştiriyoruz

Pandemi sürecinde yapılanları ve
önümüzdeki süreçte hayata geçiri-
lecek projeleri Beşiktaş halkıyla pay-
laşan Beşiktaş Belediye Başkanı
Rıza Akpolat, sahada kapsamlı bir
çalışma başlattıklarını belirterek
“Biz bu hareket ile sadece kapılara
ihtiyaç çantası bırakmakla kalmıyo-
ruz. Aynı zamanda her bir Beşiktaş-
lının halini hatrını, ihtiyaçlarını
soruyor ve ona göre bir eylem planı
geliştiriyoruz” dedi. Alanlarında
uzman ekiplerle tüm Beşiktaş’ı
adım adım dolaşacaklarını belirten
Başkan Akpolat, “Baktığımızda

bugün iki yönlü bir ihtiyaç söz ko-
nusu. İlki, yurttaşlarımız bu süreçte
yalnız olmadıklarını görmek istiyor-
lar. İkincisi ise, temel hijyen malze-
mesine ciddi derecede ihtiyaç
duyuyorlar. Biz yaptığımız çalışma-
larla her türlü ihtiyacı karşılıyor ve
dayanışmayı ev ev, sokak sokak,
cadde cadde örgütlüyoruz" ifadele-
rini kullandı.

Anketleri doldurun

Saha Çözüm Hareketi ile ilgili de
açıklamalarda bulunan Başkan
Rıza Akpolat, "Göreve geldiğimiz
günden beri, Beşiktaş’ta katılımcı
bir anlayışı benimsedik. Kentimiz-
deki sorunların kökten çözümü için
halkımızı can kulağıyla dinlemek
gerektiğine inanıyoruz. Daha önce
Açık Mikrofon etkinlikleri ve Halk
toplantılarında komşularımızla bir
araya geldik. Ancak pandemi nede-
niyle bu toplantıları gerçekleştire-
mediğimiz için uzun zamandır
Beşiktaş’ta katılımcılık yolunda ata-
cağımız yeni adımın hazırlığı içeri-
sindeydik. Bu ayın başındaki
Belediye Meclisimizde duyurusunu
yaparak Beşiktaş Saha Çözüm Ha-
reketi'ni başlattık. Alanında uzman,
genç ve dinamik arkadaşlarımızdan
oluşan Saha Çözüm Ekibimiz, tüm
mahallelerimizde komşularımızın
hizmetinde olacak. Ekibimiz, içinde
maske, dezenfektan gibi hijyen mal-
zemeleri ile icraat ve projelerimizi
anlatan broşürlerimizin, kent kül-

türü dergimizin bulunduğu paket-
leri komşularımıza iletmeye başladı.
Ayrıca kapısını çaldığımız her bir
komşumuzla anket çalışmaları da
yapıyoruz. Beşiktaş’ta sorunların
tespiti ve çözümü yolunda komşu-
larımızın bu anketleri doldurmasını
çok önemsiyoruz. Saha Çözüm
Ekibimiz sayesinde artık komşuları-
mızla iletişimimizi bir adım ileri ta-
şıyarak sorunlara yerinde, hızlı ve
kalıcı çözümler getirebileceğiz.
Hatta pek çok sorunu henüz ortaya
çıkmadan önlemiş olacağız. Lütfen
her türlü fikrinizi, talep ve şikayeti-
nizi bizlerle paylaşın; siz de bu ha-
reketin bir parçası olun. Çünkü
Beşiktaş’ta birlikte varız! Beşiktaş
için sahadayız" dedi. DHA

Muhtarlık
kiradan kurtuldu
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt
verdiği sözü tutarak, 18 aydır kirada olan Mehmet
Akif Ersoy Mahalle Muhtarlığına yeni hizmet
binası yaptı. Yeni yerinde hizmet vermeye
başlayan Muhtar Ali Göleli, Başkan Bozkurt’a
emeklerinden dolayı teşekkür etti

EsEnyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt, uzun yıllardır kirada hizmet veren mahalle
muhtarlarının mekan sorunlarını çözmeye

devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Bozkurt’un talimatla-
rıyla çalışmalara başlayan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekip-
leri, muhtarlık yeri olmayan Mehmet Akif Ersoy
Mahallesine kısa sürede muhtarlık hizmet binası yaparak
teslim etti. Daha önce Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1919.
sokakta bulunan kiralık bir mekanda vatandaşlara hizmet
veren Muhtar Ali Göleli, belediye tarafından 2051. sokakta
yapılan yeni binasının tamamlanmasıyla birlikte vatandaş-
lara burada hizmet vermeye başladı.

18 aydır kiradayız

Yapılan yeni muhtarlık hizmet binası için Başkan Bozkurt ve
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eden
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Ali Göleli, “18 ay
kirada kaldım Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt
yer yaptı ve bizi kiradan kurtardı. Mahallemizde kalıcı ola-
rak bir yerimiz oldu. Mahallemde memnun biz de memnu-
nuz. Çok güzel oldu, Başkanımıza hem kendi hem de
mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi. Esenyurt Beledi-
yesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Koordinasyon Sorumlusu
Erhan Fidan ise “Muhtarımız seçimleri kazandıktan sonraki
18 aylık süre zarfında kirada hizmet veriyordu. Çok şükür
muhtarlığımızı yaptık. Mahallemizin ve muhtarımızın hiz-
metine açtık. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü olarak, diğer ma-
hallelerle alakalı çalışmalarımız da hızla devam etmektedir.
Bir iki tane muhtarlığımız kaldı, onları da hızlıca tamamla-
yıp vatandaşımızın ve muhtarlarımızın hizmetine açmayı
planlıyoruz” diye konuştu. Müdürlük ayrıca, ilçedeki 43
muhtarlık içerisinde hizmet binası olmayan ve kirada olan
muhtarlar için belediyenin çeşitli noktalardaki hizmet bina-
larını yenileyerek, muhtarlık hizmet binası olarak tahsis etti.
Namık Kemal Mahalle Muhtarıyla aynı mekanı kullanan
Muhtar Şener Demirbilek için Erdoğan Parkı içerisinde bu-
lunan ek hizmet binası yeniden dizayn edilerek tahsis edildi.

Çocuklara güvenlik dersi
Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde içerisinde
çocukların bulunduğu araçları durdurarak trafik güvenliği ve koronavirüs tedbirleri hakkında
bilgi verdi. Maskot Cesur da çocuklara emniyet kemeri aparatı hediye etti

İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Top-
lum Destekli Polis

Şube Müdürlüğü ekipleri 15
Temmuz Şehitler Köprüsünde
denetim gerçekleştirdi. Trafik
Denetleme Şube Müdürlüğü
ile birlikte yapılan denetimde

ekipler sürücülere trafik gü-
venliği ve koronavirüs tedbir-
leri konusunda bilgilendirme
yaptı. Ekipler tarafından içeri-
sinde çocukların bulunduğu
araçlar durdurularak çocuk-
lara emniyet kemeri takmanın
önemini anlatıldı. Maskot

polis Cesur da çocuklara em-
niyet kemeri aparatı hediye
etti. İsmini vermek istemeyen
bir sürücü, "Denetimleri çok
faydalı buluyorum. Çocuklar
da bundan mutlu oluyorlar.
Polisler virüsle ilgili bilgilendir-
melerde bulundu” dedi.

Psikoloğa gidiyoruz
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Adalet istediğini söyleyen Lübnanlı kadın Dania Kerdi,
çocuklarının icra yoluyla elinden alınmış olmasının büyük

bir haksızlık olduğu belirterek, yetkililere seslendi.
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S anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, Türk sanayi ve teknoloji
ekosisteminin gücüne güç katacak

tarihi bir adım attıklarını belirterek, "Son
dönemin en kritik yapısal reformu hayata
geçti. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında
Sanayileşme İcra Komitesi'ni kuruyoruz.
Sanayi ve teknoloji politikalarının bugünü
ve geleceği, devletimizin en üst makamı ta-
rafından sahipleniliyor." dedi. Bakan Va-
rank, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü
dolayısıyla düzenlenen, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu ile Türk Standardları Ensti-
tüsü Başkanı (TSE) Adem Şahin'in
katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi semi-
nerde konuştu. Kovid-19 salgınıyla kararlı
ve sonuç odaklı politikalarla mücadele et-
tiklerini dile getiren Varank, bu süreçte
TSE kanalıyla yapılan yıkanabilir bez
maske standartlarının belirlenmesi ve kıla-
vuzların hazırlanması çalışmalarına de-
ğindi. Varank, bez maskelerde piyasa
denetimi ve tüketici farkındalığını artırmak
için Ticaret Bakanlığı öncülüğünde ilgili
bakanlıklarla çalıştıklarını ifade ederek, ça-
lışmanın çıktılarının kısa süre içinde duyu-
rulacağını söyledi. TSE ile hazırlanan
kılavuzlar ve standartlarla, üretimin, hiz-
metlerin ve eğitimin, hijyenik ve güvenli
olarak sürdürülmesine katkı sağladıklarını
belirten Varank, 913 sanayi işletmesinin
güvenli üretim, 502 özel okulun da "Oku-
lum Temiz" belgesi aldığını bildirdi.

Standartlar her zaman önemli

Varank, içinde bulunulan sürecin standart-
ların önemini hatırlattığına işaret ederek,
standartların firmaların maliyetini azaltır-
ken, verimliliği artırdığını ve yeni pazarlara
girilmesine yardımcı olduğunu ifade etti.
Standartlara uygun bir ürünün, ürün ve
hizmetlerin güvenli, muteber ve kaliteli ol-
duğuna dair tüketicinin güven duymasını
sağladığını vurgulayan Varank, "Bu nok-
tada standardları kimlerin belirlediği, yani
oyunun kurallarını kimlerin koyduğu önem
kazanıyor. Küresel rekabette bir adım öne
çıkmak istiyorsak, oyunun kuralları yazılır-

ken o masada bulunmanız lazım. Standart
hazırlama sürecinde aktif olmanız, nokta
atışı müdahaleleri sürecin en başında yap-
manız gerekiyor." değerlendirmesinde bu-
lundu. Varank, standart oluşturma
sürecine katkı sağlamak isteyenlerin
TSE'den talepte bulunmasının yeterli ol-
duğunu söyleyerek şöyle devam etti: "Eğer
talebinizle ilgili mevcutta bir ayna komite
varsa, sizi hemen oraya dahil ediyoruz,
aksi durumda, yeni ayna komiteler kuru-
yoruz. Almanya ve İngiltere gibi ül-
kelerde ayna komitelere katılım
belli bir ücret karşılığında ya-
pılırken, biz her paydaşı-
mıza ücretsiz katılım
imkanı sağlıyoruz. Biz
bu komitelerde başta
sanayiciler olmak
üzere, üretici birlik-
leri, tüketici der-
nekleri,
üniversiteler, Ar-
Ge kuruluşları ve
kamu kurumları
gibi paydaşların
aktif katılımını çok
önemsiyoruz." Ha-
lihazırda 137 ayna
komite bulunduğunu
belirten Varank, bun-
ların bilişim, elektrik-
elektroteknik, kimya,
petro-kimya, otomotiv,
maden, gıda, tekstil gibi farklı
sektörlere odaklandığını bil-
dirdi.

Sanayide hızlanma görülecek

Varank, standartlarda yeni teknolojiler bo-
yutuna da değinerek, şöyle konuştu: "Hızlı
bir teknolojik değişim ve dönüşüm ça-
ğında yaşıyoruz. Bu durum küresel stan-
dartlara da yansıyor. Türk sanayicisi ve
girişimcisi, yeni gelişen teknolojilerde kul-
lanılacak standartların hazırlanması ve ta-
kibinde mutlaka yer almalı. Elektrikli
otomobiller, akıllı şehirler, akıllı şebekeler,
büyük veri, nesnelerin interneti, yapay zeka

ve veri merkezlerinin sürdürebilirliği gibi
çok kritik alanlarda maalesef ayna komite-
lerimiz yok. Yenilenebilir enerji ve siber gü-
venlik gibi alanlardaki ayna komitelere
yeterli seviyede aktif katılım sağlanmıyor.
Bugünkü toplantımızın bence en kritik çık-
tısı, farkındalığı daha fazla artırmak ol-
malı. Yeni teknolojileri geliştiren firmalar,
kendi alanlarındaki standartlarda kuralları

koymak için

yoğun
çaba sarf et-

meli." TOBB ile 2017'de protokol imzala-
dıklarını dile getiren Varank, "Protokolle,
sanayicilerimizin uluslararası standardi-
zasyona katılımını teşvik edip, farkındalık-
larını artırmayı hedefledik. Biz bu iş
birliğinden hareketle, sektör meclisleriyle
bir araya geliyoruz, bilgilendirmeler yapı-
yoruz. Üreticilerimiz hangi konulara ilişkin
standartlarda acil çözüm bekliyorsa, bir
öncelik listemiz olmalı. Münferit çabalarla

ilerlemek yerine, gelin sonuç odaklı bir yak-
laşım izleyelim, hem zaman hem de kaynak
tasarrufu sağlayalım." çağrısı yaptı.
Varank, son 3 yılda 3 binin üstünde Avrupa
standardının Türkiye'de ulusal standart
olarak yayınlandığına ve sanayicilerin bun-
lara dahlinin sınırlı kaldığına işaret ederek,
neredeyse her sektörde üretim yapabilen
bir ülkenin işin mutfağında da mutlaka bu-
lunması gerektiğini, teknik tartışmaların ta-
rafı olunduğunda bilgi ve teknoloji
transferinin de mümkün hale geldiğini vur-
guladı.

Son dönemin en kritik süreci

Türk sanayi ve teknoloji ekosistemi-
nin gücüne güç katacak tarihi bir

adım attıklarını belirten Varank,
şunları kaydetti: "Son dönemin
en kritik yapısal reformu ha-
yata geçti. Cumhurbaşkanı-
mızın başkanlığında
Sanayileşme İcra Komite-
si’ni kuruyoruz. Yani sanayi
ve teknoloji politikalarının
bugünü ve geleceği, devleti-
mizin en üst makamı tarafın-
dan sahipleniliyor. Ekonomi

tarihimizde böyle bir vizyon ilk
defa hayata geçmiş olacak. Bu

işin sekretaryasını Bakanlığımız
üstlenecek. Bu Komitede, sanayi-

mize seviye atlatacak ve ülkemizi ge-
leceğe hazırlayacak kararlar, ilgili

bakanlıklarla birlikte alınacak. Burada
alınacak kararlarla, kamu alımlarının, yerli
üretim öncelikleri doğrultusunda gerçekleş-
mesini daha sıkı denetleyebileceğiz. Uzun
vadeli kamu alımlarını destekleyebileceğiz,
böylece sanayide ölçek oluşumunu teşvik
edeceğiz. Finansman, gümrük, çevre, alt-
yapı, lojistik ve enerji gibi alanlarda kurum-
lar arası koordinasyonu hızlandırıp,
yatırımcının önünü çok net görmesini sağ-
layacağız. Tedarik zincirlerindeki kritik
ürünlerin yerlileşmesini teşvik edip, yurt içi
üretim çeşitliliğini zenginleştireceğiz. İmalat
sanayi firmalarının sermaye yapılarını güç-
lendirecek adımlar atacağız." DHA

açılışta BIST 100 endeksi,
1,65 puan ve yüzde 0,14 değer
kaybederek 1.187,64 puana geri-

ledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve hol-
ding endeksi yüzde 0,14 düşüş kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazan-
dıran yüzde 1,26 ile menkul kıymet yatırım
ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,20
ile orman kağıt basım oldu. Dün Borsa İs-
tanbul'da BIST 100 endeksi, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumartesi
günü Fatih sondaj gemisine giderek yeni re-
zerv miktarını açıklayacaklarını bildirmesi-
nin ardından küresel piyasalardan pozitif
ayrıştı ve günü yüzde 1,24 artışla 1.189,29
puandan tamamladı. Analistler, yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olum-
suz haber akışı, Avrupa'da tedbirlerin
sıkılaştırılması ve ABD'de teşvik paketinin
açmaza girmesinin risk iştahını azalttığını
belirterek, Doğu Akdeniz, Suriye, Azerbay-
can ve Libya başta olmak üzere jeopolitik
gelişmelerin gündemin odağında kalmaya
devam ettiğini söyledi. Bugün ABD'de açık-
lanacak bilançoların ve AB Liderler Zirve-
si'nden gelecek açıklamaların takip
edileceğini aktaran analistler, makroekono-
mik tarafta ise yurt içi ve yurt dışında yoğun
veri gündeminin bulunduğunu bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endek-
sinde 1.200 puanın direnç olarak takip edil-
diğini, 1.180 puanın altına inilmesi halinde
ise 1.150 puanın ise destek konumunda bu-
lunduğunu bildirdi.

Borsa günü
nasıl bitirdi?

Hazİne ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak, G-20 ülkelerinin ma-
liye bakanları ve merkez bankası

başkanları ile küresel ekonomik toparlanma
için mutabık kaldıkları toplu eylem planının
ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuklarını
bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından pay-
laştığı mesajında, G-20 ülkelerinin maliye
bakanları ve merkez bankası başkanları ile
pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara
küresel çözümler için tekrar bir araya gel-
diklerini belirtti. Bakan Albayrak, paylaştığı
fotoğraflarda videokonferans yöntemiyle
gerçekleştiği görülen toplantıda, küresel
ekonomik toparlanma için mutabık kalınan
toplu eylem planının ülkeler bazındaki iş-
leyişlerini konuştuklarını ifade etti.

G-20 zirvesi!

İstanbul İhracatçı Birlikleri
(İİB) açıklamasına göre, hazi-
ran, temmuz, ağustos ve eylül

döneminde toparlanma yaşayan kağıt ve
kağıt ürünleri sektörü, geçen yılın aynı dö-
neminde 1,32 milyar dolar olarak gerçekle-
şen ihracat rakamına büyük oranda
yaklaştı. Başta İngiltere olmak üzere, Al-
manya, ABD, Çin, Bulgaristan, Mısır, Fas,
İsrail, Irak ve İran en çok ihracat yapılan ül-
keler oldu. Öte yandan, Türk kağıt ve kağıt
ürünleri sektörü Çin'i en çok ihracat yapılan
beşinci ülke konumuna getirdi. Yılın ilk 9
ayında geçen yıla göre değer bazında kağıt
ve kağıt ürünleri ihracatı, Çin’de yüzde
216,52, ABD'de yüzde 106 büyüme gös-
terdi. Kilogram bazında ise ABD'de yüzde
102, Çin’de yüzde 246,3 büyüme yakalandı.
Çin'e kağıt ve kağıt ürünleri ihracatı
2020'nin ilk 9 ayında değer bazında yüzde
216,52, miktar bazında ise yüzde 246,3 artış
gösterdi. ABD'de ise söz konusu rakamlar
yüzde 106 ve yüzde 102 olarak gerçekleşti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul
Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracat-
çıları Birliği Başkan Yardımcısı Alican
Duran, bilgiler verdi.

Kağıt ihracatı
iyi yolda
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti,
Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz” dedi

Varank, Türkiye ekonomisinin itici gücünün
sanayi ve üretim olduğunun altını çizerek,

ihracatta kırılan rekorların temelinde, sanayi-
deki ürün çeşitliliği ve değişen koşullara hızla
adapte olma yeteneğinin bulunduğuna dikkati

çekti. Sanayileşme İcra Komitesi ile mevcut
kabiliyetleri daha üst basamaklara taşıyacak-
larını vurgulayan Varank, "Küresel rekabetin
vazgeçilmez bir oyuncusu olacağız. Böylece

finansal piyasalardaki dalgalanmalara
karşı da güçlü bir bağışıklık sistemi geliş-

tireceğiz." dedi. Varank, Sanayileşme
İcra Komitesi’nin hayırlı olması te-
mennisinde bulunarak, Cumhur-
başkanı Erdoğan’a komitenin
kurulmasında gösterdiği

vizyoner yaklaşımı için teşek-
kür etti.

Kabiliyetlerimizi
kullanacağız

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)
Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur
Gümrükçüoğlu, kadınların ürettiği ve ha-
yata geçirdiği projelerin bilim, sanayi, en-
düstri, teknoloji gibi alanlarda da
görünürlük kazanmasıyla, kadınların ça-
lışma hayatına katılımı ve kadın iş gücü
oranının giderek arttığını belirterek, "Yani
bugünün Türkiye'sinde girişimci kadınlar,
ortaya çıkartacakları yeni ekonomik değer-
ler ve fırsatlarla, büyümenin ve kalkınma-
nın önemli aktörleri konumunda." dedi.
Kadınların girişimcilik yeteneklerinin artı-
rılması, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirle-
rini, katma değer ve nitelikli istihdam
yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere
dönüştürebilmeleri amacıyla, TÜBİTAK
Marmara Teknokent, KADEM, Bilişim Va-
disi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni-
versitesi (ETÜ) iş birliğiyle 5-23 Ekim
tarihleri arasında 5. İnovasyonda Kadın
Girişimcilik Kampı düzenlendi. "Bir Fikrim
Var ve Ona Hayat Vermek İstiyorum" diye-

rek 22 Şubat-30 Ağustos 2020 tarihleri ara-
sında başvuruda bulunan 235 proje arasın-
dan seçilen 30 kadın girişimci bu kampta,
Girişimcilik ve Start Up Ekosistemi, Start
Up Analizi ve Teknolojik Olgunluk, Giri-
şimcilikte Liderlik, İş Fikirleri Swot Analizi,
İş Hukuku ve Mentörlük gibi pek çok baş-
lık altında eğitim ve uygulamadan yarar-
lanma imkanı elde etti. KADEM Yönetim
Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçü-
oğlu, "İnovasyonda Kadın Girişimcilik
Kampı"nın önemi, kadın girişimcilere kat-
tığı kazanımlar, bu kampta verilen eğitimler
ve Türkiye'deki kadın girişimci potansiye-
lini değerlendirdi.

Girişimci kadınlara destek 

İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı'nın
kurulma amacına ilişkin bilgi veren Güm-
rükçüoğlu, KADEM olarak 2015 yılında
İnovasyonda Kadın Projesi'ni hayata geçi-
rirken öncelikle kadın girişimcilere ulaşa-
rak, bir iş kurmaya niyetli olan ya da işini

kurmuş ama henüz hayal ettiği başarıya
ulaşamamış kadınlara inovasyon yetene-
ğini kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.
Girişimci kadınlara, inovatif fikirlerini te-
şebbüse dönüştürebilmeleri için ihtiyaç
duydukları her konuda rehberlik yapmak,
onları girişimcilik yolculuklarında destekle-
mek istediklerini belirten Gümrükçüoğlu,
"Bu alanda ülkemizde ve dünyada eksiklik-
ler olduğunu gördük. Günümüzde başarılı
işletmeler kurmanın ve ekonomiye katma
değer üretmenin yolu artık doğru işi doğru
şekilde ve doğru zamanda piyasa ile pay-
laşmaktan geçiyor. Biz de herkesin kendi
'doğru'sunu bulabilmesi için girişimci ka-
dınlara vizyon katmaya çalışıyoruz." dedi.
Bu yıl, TÜBİTAK Marmara Teknokent yü-
rütücülüğünde, Kadın ve Demokrasi Der-
neği (KADEM), Bilişim Vadisi, TOBB
ETÜ iş birliğiyle hayata geçirdikleri bu
proje ile kadınların sektörel girişimcilik ye-
teneklerinin artmasını ve bu sayede yeni is-
tihdam alanlarının oluşmasına katkı
sağlamayı hedeflediklerini aktaran Güm-
rükçüoğlu, bu proje sayesinde kadın giri-
şimciliğini daha da yaygınlaştırmak
istediklerini ifade etti. İnovasyonda Kadın
Girişimcilik Kampı'nın kadın girişimcilere
kattığı kazanımlara değinen Gümrükçü-
oğlu, sözlerine şöyle devam etti: "İnovas-

yonda Kadın Girişimcilik Kampı'na katılan
bir hayali yahut parlak bir fikri olan kadın-
lar, öncelikle yeteneklerinin farkına varıyor
ve bu yolda yalnız olmadıklarını görüyor-
lar. Bu proje sayesinde, fikirlerini ve hayal-
lerini projeye dönüştürmüş, projelerini
hayata geçirerek kendi işlerini kurmuş, ulu-
sal ve uluslararası ödüller almış kadınların
başarı hikayelerine şahit oluyorlar. Kadın-
ların girişimcilik alanında rol modeller tanı-
maları, üstelik bu rol modellerin de
kadınlar arasından seçilmesi onları cesaret-
lendiriyor. Kendileri gibi girişimci olan ka-
dınların başarı hikayeleriyle karşılaşmak
dahi istek ve öz güvenlerinin artması nok-
tasında çok önemli bir motivasyon kay-
nağı. Katılımcılar, kamp süresince fikirlerini
nasıl geliştirebilecekleri, sektörde kendile-
rine nasıl yer bulacakları ile ilgili de bilgi ve
tecrübe ediniyorlar. Fikir bulma, planlama,
teşebbüs ve uygulamaya dair 2 hafta bo-
yunca akademisyenler ve alanında uzman
eğitmenler tarafından eğitim alıyorlar. Seçi-
len 5 kadın girişimcinin kendi şirketini kur-
ması, TÜBİTAK ve KOSGEB'in verdiği
desteklerden herhangi birini alması duru-
munda biz de KADEM olarak her girişim-
ciye 25 bin TL destek sunuyoruz. Ayrıca
MARTEK de katılımcılara proje çalışma-
ları için ücretsiz yer tahsis ediliyor.

Kadınlar ekonomiye 
büyük katkı veriyor

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Gümrükçüoğlu,"Bugünün Türkiye'sinde
girişimci kadınlar, ortaya çıkartacakları yeni ekonomik değerler ve
fırsatlarla, büyümenin ve kalkınmanın önemli aktörleri konumunda" dedi
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Çok güzel meydan okumalar

O
rmanlar,bir ülkenin bir milletin önemli 
zenginlik kaynağıdır. Bulunduğu coğrafyanın
ciğeridir. Yağışları,dalları gövdesi ve kökleri

ile tutarak sellerin,taşkınların olmasını önler. Yeraltı su
kaynaklarının oluşmasına yardımcı olur ve doğal 
afetleri önler. Ülke ekonomisine katkısı büyüktür.

Hatay,Trabzon ve Kahramanmaraş’da çıkan yangın-
larda,ciğerimiz yandı. Sabotaj üzerinde duruluyor.
Sebeb? neden? ne olursa olsun bunu yapan veya yaptı-
ranlar insan olamaz. Bunu yapan; insan,örgüt,toplum
her kim veya kimseler ise insanlıktan nasibini almamış
yaratık nüsveddelerinden başka bir şey değildir. Çeşit
çeşit ağaç,bitki,hayvan ve mikroorganizmanın yaşadığı
bir alanı yok etmek insanlık dışı bir olaydır.

Tolstoy’un dediği gibi; “Acı duyabiliyorsan, canlısın.
Başkalarının acısını duyabiliyorsan,insansın.”

Ormanlar kolay yetişmiyor. Ağaç türü ve yaşayan
canlılara bağlı olarak yetişme süresi,20 ila 200 yıl 
arasında değişiyor. Düşünsenize; bir ormanın tam 
anlamıyla yetişmesini görmeye,ömrünüz ve yaşam 
süreniz yetmeye biliyor.

Yangınlardan sonra,bu acının üzerine güzel gelişme-
ler,güzel şeyler inşa edilmeye,güzel hareketler gelmeye
başladı. Çeşitli kurum ve kesimlerden birlik beraberlik
hareketleri gelmeye başladı. Sosyal medyada “Hatay
için el ele” sloganı ile başlatılan fidan desteğine,sivil
toplum kuruluşları,spor kulüpleri,sigorta şirketleri,be-
lediyeler gibi farklı kesimlerden destek geldi. Sosyal
medyadan daha öncede,farkındalıklar ve olaylara 
dikkat çekmek adına bildiğimiz, “meydan okuma” 
etiketiyle birbirlerine meydan okumaya başladılar.

Beşiktaş spor kulübü, Galatasaray'a meydan 
okuyarak, "Hatay için el ele! Yangınlarda zarar 
gören ormanlarımızı yeşertmek için 1903 adet fidan
bağışlayarak Galatasaray'a meydan okuyoruz" 

ifadesini kullandı.
Galatasaray spor kulübü de Fenerbahçe'ye meydan

okuyarak, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Hatay'da
meydana gelen yangınlar sebebiyle yok olan ormanları-
mız ve geleceğimiz için 1905 fidan bağışlayarak 
Fenerbahçe'ye meydan okuyoruz" dedi.

Fenerbahçe spor kulübü ise Başakşehir'e meydan
okuyarak, "Hatay'da meydana gelen yangınlarda zarar
gören ormanlarımıza can olmak için 1907 fidan bağış-
lıyor ve Başakşehir'e meydan okuyoruz" dedi.

İyilikte yarışmak adına,sporun birleştirici gücünü
kullanarak,spor kulüplerimiz arasındaki “meydan oku-
malar” yurdumuzun dört bir yanına dağılmış durumda.

Adana’nın merkez Yüreğir ilçe belediyesi,belediyenin
kuruluş yılını temsilen,Hataya 1989 fidan gönderecek-
lerini açıkladı. Ülkemiz genelinde belediyelerimiz, 
“çalışan sayımız, kuruluş yılımız, köy sayımız” gibi
etiketlerle fidan bağışında bulundu. Elbette fidan ba-
ğışları,spor kulüpleri ve belediyelerle sınırlı değil.

Sivil toplum kuruluşları,sigorta şirketleri,ticaret
odaları başta olmak üzere bağışlar,yurdumun dört 
bir yanına dağılmış durumda.

Bu günlerde dünyamızı,rengarenk renklere boyaya-
cak insanlara ihtiyacımız var. Ormanlarımızın daha
gür daha yeşil,gökyüzünün daha mavi daha güneşli 
olmasına ihtiyacımız var. Yeşili daha çok korumaya,
doğayı daha çok sevmeye ihtiyacımız var.

Dünyayı güzellikler kurtaracak,bir insanı bir 
canlıyı sevmekle başlayacak her şey... 

İnsan mekan ilişkisi önemli

Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk, Sultanah-
met Mesleki Teknik ve

Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen "Ya-
şayan Okullar Projesi" tanıtım top-
lantısına katıldı. Toplantıda İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya, Tasarruf Mev-
duatı Sigorta Fonu (TMSF) Baş-
kanı Muhiddin Gülal, proje
okullarının bulundukları illerin vali-
leri, belediye başkanları ve il milli
eğitim müdürleri ile projeye destek
veren mimarlık ofislerinin yetkilileri
de yer aldı.

Ayrı bir mutluluğum var

Programda konuşma yapan Selçuk,
"Bugün, benim çok ayrı bir mutlulu-
ğum var. Çünkü çok eski yıllardan
beri okul mimarisi konusunda özel
olarak çalışıp, sonsuz hayaller
kuran bir arkadaşınızım ve hep
okulların içinin nasıl olması gerek-
tiği konusunda, çeşitli varsayımlar
üzerinde, akademik çalışmalar, aka-
demik sohbetler ve bazı projeler
yapma imkanımız da oldu. Bugün
yine bu hayalimizi gerçekleştirmek
için tam da keşke dediğimiz şekilde
bir mimari atılımın içindeyiz ve bu
mimari atılımı, böyle bir binada ya-
pıyor olmanın ayrı bir lezzeti var.
Ayrı bir sevinci var. Biz biliyoruz ki,
insan-mekan ilişkisi bizim psikoloji-
mizi, antropolojimizi, sosyolojimizi
kısaca mutluluğumuzu çok etkiliyor.
Ve bu konuda da çocuklarımızın,

öğretmenlerimizin mutluluğunu
destekleyecek bir ortam oluşturmak
hayati bir önem taşıyor" dedi. "Yük-
seköğretim hariç 12-13 yılımız bu
mekanlarda geçiyor" diyen Bakan
Selçuk, "Ve böyle bir mekanda, ço-
cukların her gün soluğu havanın,
yaşadığı atmosferin onun hayatında
nasıl iz bırakmasını istiyorsak, öyle
iz bırakması için de bir çaba gereki-
yor ve bugün o çabanın içindeyiz.
Işığın, sesin, görüntünün nasıl gü-
zelleşeceği ve hayırseverlik olduğu
gibi, estetik severlik ne demektir.
Kıymetini bilmek ne demektir nok-
tasında da varlık amacı öğrenciler
olan okullarımızı güzelleştirmenin
peşindeyiz" diye konuştu.

77 sorunsuz arsamız var

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerli-
kaya da programda konuşma yaptı.
Yerlikaya, "77 tane elimizde sorun-
suz arsamız var. Buradan İstan-
bullu hemşerilerimize sağ elin
verdiğini sol elin farkına varmaya-
cak titizlikte olan hayırseverlerimize,
ekrandan bizi izleyen hemşerileri-
mize duyurmak istiyoruz. Biz bu ar-
salarımızı en kısa zamanda
hayırseverlerle buluşturmak istiyo-
ruz. Daha önce yapılanlardan farklı
olarak 'Yaşayan Okullar' projesinin
en güzel ilk uygulamasının da bu 
77 arsada olmasını istiyoruz" 
ifadelerini kullandı. DHA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Varlık amacı öğrenciler olan okullarımızı
güzelleştirmenin peşindeyiz. Biz biliyoruz ki, insan-mekan ilişkisi bizim psikolo-
jimizi, antropolojimizi, sosyolojimizi kısaca mutluluğumuzu çok etkiliyor" dedi

TTB ELESTIRISINE
OCALAN’LI TEPKI
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TTB’yi hedef alan
“'Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar TTB'nin başına geçebiliyor?” sözlerine
"Ne zamandan beri terörle içi içe olanlar hapishanede değil de dışarıda geziyor?
TRT'nin mikrofonunu Osman Öcalan'a yollayacaksın, bu terörle iç içe olmayacak
ama doktorlar terörle iç içe olacak. Hiç olmazsa susun" tepkisini gösterdi

C HP Grup Başkanvekili
Özgür Özel, gündeme dair
açıklamalarda bulundu.

"Pandemi önlemlerine iktidar par-
tisinin il kongrelerinde, ilçe kongre-
lerinde uyulmuyor. Meclis'in
pandemi bahanesiyle haftada ça-
lışmasını dayatıyorlar. Milletin bu
kadar çok sorunu varken, Meclis'i
tepki kanunlarıyla meşgul ediyor-
lar" diyen Özel, "Bu hafta bütçe
tekniğini değiştiren, Meclis'e da-
yatma olarak getirilen kanuna dire-
neceğimizi söyledik. Enis
Berberoğlu kararı da buna tuz
biber oldu. CHP içtüzüğün verdiği
yetkileri kullanarak, kamu mali yö-
netimi hakkındaki kanuna direni-
yor. Dün de Meclis'te CHP,
salonda milletvekillerinin 3'te biri-
nin olup olmadığının denetimini
yaptı. Salonda AKP ve MHP'nin
ulaşabildiği sayı ilk başta 50'nin
sonra 180'nin altındaydı" dedi. 

Kılıf uydurmaya çalıştı

İdare Mahkemesi'nin kararına göre
baroların seçimlerinin ertelenmesi-
nin kanuna aykırı olduğunu savu-
nan Özel, "Süleyman Soylu
genelge yazmış, "Yapamazsınız"
diye. Niye? Saray'ın emir kulunun
orada oturabilmesi için. Baroların
yapısını değiştirdiler, çoklu baro
kuracaklardı. Ama bu iş avukatla-
rın vicdanından döndü" dedi. Özel,
"AKP Genel Başkanı dün, bir alt
mahkemenin Anayasa'yı hiçe
sayan kararına kılıf uydurmaya ça-
lıştı. Daha önce de Şahin Alpay
kararı var, diyor. Şahin Alpay hak-

kında öyle bir karar var doğru ama
sonra verilen bir karar daha var
onu neden görmüyorsun? Dün
kanıt diye söylediği Şahin Alpay
kararı, Anayasa Mahkemesi'nin
kararını onaylayan, örnek bir
karar" eleştirisinde bulundu. 

Hiç olmazsa susun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
TTB'nin başkanlığına seçilen Şeb-
nem Korur Fincancı'yı kast ederek
söylediği "Ne zamandan beri te-
rörle iç içe olanlar TTB'nin başına
geçebiliyor?" sözünü eleştiren
Özel, "Ona sorarlar: Ne zaman-
dan beri terörle içi içe olanlar ha-
pishanede değil de, dışarıda
geziyor? 2 dönem önce bir açıkla-

malarından ötürü hepsini toplat-
tırdı, kimse suçlu bulunmadı. Ba-
zılarını meslekten attı, Anayasa
Mahkemesi hak ihlali verdi. Mah-
kemeden beraat etmişler işte. Bu
da kabile devletinin başka bir ör-
neğidir. Terörle iç içe olmaktan ne
anlamalıyız? PKK terör örgütü-
nün başına olduğu bilinen birine,
'Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyin.'
diye mülakat alıp, devletin ajan-
sına okutanlar terörle iç içe değil,
ama doktorlar terörle iç içe.
TRT'nin mikrofonunu Osman
Öcalan'a yollayacaksın, bu terörle
iç içe olmayacak. Hiç olmazsa
susun. İstanbul'da seçmen size
boşu boşuna fark yedirmedi" 
ifadelerini kullandı. 

Topçular Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Basınçlı Hava Tesisatı Kurulumu/Yapımı İşi yapım işi 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2020/501050
1-İdarenin
a) Adresi :Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 Uğur Mumcu Mh. 

2114 Sk. No:19-21 K:3 SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2129871000 - 2125222861
c) Elektronik Posta Adresi :khb34ga.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :1 KISIM / YAPIM İŞİ

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

b) Yapılacağı yer :Topçular Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5, Uğur Mumcu 

Mahallesi, 2114 Sokak, No:19-21, Kat:3, Sultangazi/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :26.10.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11 Haziran 2011 Tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan “ Yapım İşlerinde İş Deneyiminde
Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin
CIV  Grubu (Gaz Tesisatı İşleri) işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Topçular Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Basınçlı Hava Tesisatı Kurulumu/Yapımı İşi için Makine 
Mühendisliği ve/veya Elektrik Elektronik Mühendisliği ve/veya Elektrik Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5
Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan 
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1237845)

TOPÇULAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BASINÇLI HAVA TESİSATI KURULUMU/YAPIMI İŞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI- KAMU HASTANELERİ

HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI-5

Osman KÖSE

Erken seçim tartışmalarına da de-
ğinen Özgür Özel, "Mutfak mas-
raflarında müsrifler. Milletin adını
duymadığı çaylar, kurabiyeler var.
Önüne geleni danışman yapıyor,
onun maaşlarında müsrifler. Dün
yazmışlar promptera konuşuyor:
‘Gelişmiş ülkelerde hiç erken
seçim dedikodusu duyuyor musu-
nuz? Bu kabile devletlerine özgü-
dür’ Bazen erken seçim oluyor.
Siz bunu yaparsanız her gün
erken seçim konuşulacak, dedim.
Her gün seçim konuşuyoruz. Ül-
keyi getirdiğin durum bu. Geliş-

miş ülkelerde parlamenter sistem
var, sen terk ettin. Gelişmiş ülke-
lerde hukukun üstünlüğü var sen
terk ettin. ‘Kabile devletlerinde
olur’ diyor. Allah'tan kork, kabile
devletlerinde reis olur. Reis oturur,
hadi seçim de bakalım, kafanı
vurur. Millet açlıktan, yoksulluk-
tan kırılıyor o yüzden seçim diyor.
Ama reis oturmuş kabile devle-
tinde, 'Seçim meçim yok.' diyor.
Kabile devletinde reise bir şey
olursa yerine damadı ya da oğlu
geçer. Tanıdık geldi mi? Kabile
devletinin itirafıdır. Kabile devle-

tinde güven oyu yoktur, kabile
devletinde sözlü soru yoktur. Bu
kabile devleti tartışması tam za-
manında denk gelmiştir. Türki-
ye'nin en hızlı seçimi 7 Haziran -
1 Kasım 2015 seçimleridir. AK
Parti tek başına hükümet kurama-
mış. Tayyip Erdoğan koalisyona
karşı. Devlet Bahçeli muhalefetin
tüm koalisyon ihtimallerini tıkıyor.
Kim başta? Recep Tayyip Erdo-
ğan. 24 Haziran 2018 Bahçeli'nin
çağrısı, Erdoğan'ın onayıyla
seçim.  Hep geçmişi kötülüyor 
ya. 60 ile 80 arası hiç erken seçim 
olmamış. Senin sözüne göre
Türkiye 1960 ile 1980 arasında
gelişmiş ülkeymiş" diye konuştu.

HER GÜN SEÇİM KONUŞUYORUZ

Özgür
Özel

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

Eyüpsultan İstanbul
Telefon numarası: 0212 311 66 10
Elektronik posta adresi: mert.celik@bilgi.edu.tr
İlgili personelinin Adı-soyadı/unvanı: Mert Çelik / Satınalma Sorumlusu  
2- İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle
temin edebilirler.
İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler 
İhale konusu işin;  
Adı Mekatronik Mühendisliği İş İstasyonu Alımı İhalesi
Tanımı Mekatronik Mühendisliği İş İstasyonu Alımı
Kapsamı 1(bir) Adet İş İstasyonu
Süresi 6 - 8 (altı - sekiz) hafta 
Geçici Teminat Teklif edilecek bedelin %3’den az olamaz, en az 3 ay süreli olmalıdır.

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

İhaleye İlişkin Bilgiler 
1- İhale kayıt numarası: 202010004
2- İhale usulü: Açık ihale
3- İhalenin yapılacağı adres: Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan  

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

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

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

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

2- İhale dokümanı; bedeli yukarıda belirtilen banka hesabına “202010004 numaralı İhale Evrak Bedeli” açıkla-
ması ile yatırılıp, ödeme dekontu ihale dokümanın satın alınabileceği adreste Satın Alma Müdürlüğüne ibraz edi-
lerek satın alınabilir. Posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz ve satın alınamaz, dekont ibraz etmeyen
isteklilere ihale dokümanı teslim edilmeyecektir.
3- İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belge-
lerin tamam olup olmadığını incelemek zorundadır. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgele-
rin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair form, “Dokümanlar arasında uyuşmazlık halinde
Bilgi’deki aslı esastır.” şerhiyle biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenerek satın alana imzalatılır.
4- İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul
etmiş sayılır.
Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
İhale (son teklif verme) tarihi: 23 Ekim 2020
İhale (son teklif verme) saati: 11:00
İhale komisyonu toplantı yeri: Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 

34060 Eyüpsultan İstanbul
İhale Dokümanının Kapsamı
1- İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) 16 Kasım 2018 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yö-
netmeliği ve 08 Haziran 2020 tarih ve 31149 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi İhale
Yönetmeliği (İhale dokümanı kapsamında verilmeyecektir.)
b) İdari şartname
c) Teknik şartname

d) Taslak sözleşme
e) Geçici ve Kesin Teminat Mektubu Örneği 
f) Teklif Tablosu

2- İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin veril-
mesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale do-
kümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
1- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler, yeterlik kriterleri, iş deneyimi kriterleri ve ihale belgelerinin sunuluş
şekilleri işbu ihaleye ilişkin yayınlanan idari şartnamede açıkça belirtilmiştir. 
2- İhaleye katılamayacak olanlar, ihale dışı bırakılma nedenleri ile yasaklı fiil ve davranışlar işbu ihaleye ilişkin ya-
yınlanan idari şartnamede açıkça belirtilmiştir. 
3- İhale kapsamında isteklilerden istenilen belgeler aşağıdaki gibidir:
“202010004 numaralı İhale Evrağı teslim tutanağı”
“202010004 numaralı İhale Evrak Bedeli” açıklamalı ödeme dekontu,
İsteklinin son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhası,
İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesi,
İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişiklik-

lerle birlikte ibraz etmeleri,
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname

ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter tas-

dikli imza sirküleri ve vekâletname ibraz etmeleri,
Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin belge,
İdari ve teknik şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri,
İsteklinin son 3 yıla ait gelir tablosu, (SMMM veya YMM ıslak onaylı) bilanço,
SGK’dan alınmış olan firmanızın prim borç durumuna ilişkin belge,
Firmanın vergi borç durumuna ilişkin belge,
İsteklinin son 3 yıla ait Kurumlar Vergisi/ Gelir Vergisi (Şahıs Şirketleri) Beyannamesi ve ilgili beyannamenin ta-

hakkuk fişleri,
Şekli ve içeriği bu idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.                               

DİĞER HUSUSLAR
1- Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanında
elektronik posta adresinin belirtilmesi ve bu adrese yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi
kaydıyla, BİLGİ tarafından elektronik posta yoluyla bildirim yapılabilir.
2- İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
3- İhale ile ilgili detaylı tüm bilgilere ihale dokümanlarından ulaşılabilir.
4- Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için
yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez. 
5- Bu ilan metni ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan her türlü yazılı açıklama ihale dokümanının bağ-
layıcı parçasıdır.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ İŞ İSTASYONU ALIMI İHALESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1237847)

B üyükçekmece Belediyesi
Ekim ayı meclis toplantısı-
nın ikinci oturumu belediye

hizmet binasında gerçekleştirildi. Bü-
yükçekmece Belediyesi’nin 2021 yılı
bütçesi 375 Milyon TL olarak kabul
edildi. 
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
"Bugünkü bütçemizin 720 Milyon
TL olması gerekirken 2021 bütçemiz
375 milyon TL olmuştur. Türkiye’de
belediyecilik 2020 yılından beri iflasa
girmiştir. 1389 belediyenin 1200’ü
bugünkü şartlar devam ettiği tak-
dirde 2021 yılında çöp toplayamaz
hale gelecektir” dedi. 

Para vermekten korkmayın

Ekim ayı meclis toplantısının ikinci
oturumunda 2021 yılı gelir bütçesi
karara bağlandı. Ak Parti adına
Meclis Üyesi Ahmet Küçük, CHP
grubu adına ise Grup Başkanvekili
Coşkun Tanış söz alarak bütçeye yö-
nelik görüşlerini dile getirdi. Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye-
lerin ülke genelinde 83 milyon insana
hizmet ettiğini söyleyerek, "Vergi ge-
lirlerinden payımız alabildiğine
düşmüştür. Devletin ilgili unsurları
başta Sayın Cumhurbaşkanımız
olmak üzere Maliye Bakanımız, İç
İşleri Bakanımız behemahal bu ko-
nuya çözüm bulmak zorundadırlar.
Bu halkın topyekun mutlu olması
için 1389 belediye sokağında, ma-
hallesinde park yapmak zorundadır.
Hiçbiri 2021’den beri olamayacak.
Türk belediyeciliği finans yönünden
çökmüş ama ne kadar yetki varsa
bize vermişler. Yetkilerin yüzde 75’ini
alın bize öbür yetkiler yeter ama şeh-
rin gelişmesine katkı sağlayacak
kadar para verin. Bu belediyeler de-
netim altındadır. Bu belediyelere
para vermekten korkmayın. Beledi-
yelerin görevini yapıp halkı mutlu
edebilmeleri için belediyeleri finans
yasasından çıkartmaktan korkmayın.

Belediyeler ne kadar çok çalışırsa bu
fakir toplum o kadar mutlu olur"
dedi. 

Çok yanlış yapıyorlar

Vergi gelirlerinden belediyelerin al-
dığı payın yüzde 14'ten yüzde 4 bu-
çuğa düştüğünü belirten Başkan
Akgün, "Bu rakam en az yüzde 7'ye
çıkmalıdır. Belediyelerin görevini ya-
pabilmeleri için finans yasası mut-
laka çıkımalıdır. Belediye ne kadar
hizmet yaparsa vatandaş o kadar
mutlu olur. Bu Türkiye'de gerçek
yerel demokrasinin yeri geldiği yer
budur" dedi. "Ben asla bu meclisin
İBB Meclisi'nin durumuna düşme-
sini istemem" diyen Hasan Akgün,
"İstanbul'dakiler çok yanlış yapıyor.
Son derece yanlış yapıyorlar. Dün 4
saat konuştular. Ne konuştular arka-
daş. Bir tanesi depremi trafiği konuş-
tular mı? Toplamda 115 saat
konuştular. 2 saat İstanbul'a ayırdılar
mı? Biz saatlerce dinlemek zorunda
kalıyoruz. Ama burada sadece Bü-
yükçekmece'yi konuşuyoruz. Bu

yerel demokrasinin emridir. Parla-
mento görevini Ankara yapar. Kent
meclisleri TBMM'nin görevine so-
yunmasın. Herkes görevini yapacak
ve haddini bilecek. Büyükçekme-
ce'deki meclis üyesi Büyükçekme-
ce'yi, İstanbul'daki meclis üyesi
İstanbul'u konuşacak. Yazık günah
değil mi?" diye isyan etti. 

Önümüzü kesmeyin yeter

16 yıldan beri gelmeyen hizmetlerin
bir kısmını İBB'nin yapmaya çalıştı-
ğını dile getiren Hasan Akgün, "Ön-
celikle İBB Başkanımız Ekrem
İmamoğlu'na teşekkür ediyoruz"
açıklamasını yaptı. Yat limanı ve
TÜYAP gibi merkezleriyle Büyük-
çekmece'nin turizm merkezi olmak
için eemin adımlarla gittiğini belirten
Hasan Akgün, "Yeter ki önümüzü
kesmesinler. Yoksa belediyeler çö-
küşe doğru gidiyor. Bütçe önümde.
720 milyon olması gereken bütçe
375 milyon oldu. Bu da tahakkuk
etmez kardeşim. Şimdiden söylüyo-
rum" ifadelerini kullandı. 

IBB MECLISI’NE
SERT ELESTIRI
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'den İBB Meclisi'ne çok sert eleştiriler geldi. İstanbul
meclisinin İstanbul'u konuşması gerektiğini belirten Akgün, "Bırakın siyaseti Ankara yapsın. Saatlerce
konuşuyorlar ama İstanbul'u konuşmuyorlar. Son derece yanlış yapıyorlar " tepkisini gösterdi

Başkan Akgün’ün konuşmasının ar-
dından bütçe meclisin onayını su-
nuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.
Bütçenin hazırlanmasında emeği ge-
çenlere teşekkür eden Başkan Akgün,
"Bu fakir bütçemizle hizmeti üst nok-

taya taşımak benim ve çalışma arka-
daşlarımın en ulvi görevidir. En has-
sas kantarda tartarak görev yapmak
boynumuzun borcudur. Milletimize ve
Büyükçekmece’mize hayırlı olsun"
ifadesini kullandı.

Oy çokluğu ile kabul edildi

16 yıldan beri gelmeyen hizmetlerin bir
kısmını İBB'nin yapmaya çalıştığını dile
getiren Hasan Akgün, "Öncelikle İBB
Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na 
teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı. 

Bin 500 ünite kan bağışı
Bağcılar Belediyesi çalışanları Türk Kızılay’ına destek vermeye devam ediyor. Belediye
hizmet binasının önüne konuşlanan tırda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına
belediye personeli büyük ilgi gösterdi. Kızılay yetkilileri, Bağcılarda 4 noktada 3 gün 
sürecek kampanyada 1500 ünite kan bağışı hedeflendiğini belirtti

KIZILAY potansiyel kan bağışçılarına daha kolay
ulaşabilmek amacıyla kan toplama faaliyetlerini
bağışçılarının bizzat bulundukları mekanlara gi-

derek gerçekleştiriyor. Kızılay’ın bugünkü durağı ise Güneşli
Mahallesi’ndeki Bağcılar Belediyesi hizmet binası oldu. Be-
lediye bahçesine park eden tırda sabah saatlerinden itibaren
kan alımı başladı. Belediye çalışanları kampanyaya büyük
bir katılımla destek verdi. Bağışçılar maske, mesafe ve hijyen
kurallarına uyarak kan verdi.

Umut olmaya devam

Kan bağışının önemini vurgulayan Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar ailesi olarak umut bekle-
yenlere umut olmaya devam ediyoruz. Bu zor süreçte de
Kızılay’ımızı yalnız bırakmayarak kan bağışında bulunuyo-
ruz. İlçe sakini hemşehrilerimizi de 3 gün sürecek kampan-
yada kan vermeye davet ediyorum” dedi. Kızılay yetkilileri,
kan bağışı kampanyasının cuma, cumartesi ve pazar günü
Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı,
Çarşı Caddesi ve Güneşli Meydan’da devam edeceğini be-
lirterek 1500 ünite kan bağışı hedeflediklerini söyledi.  
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B
azen hayat bizleri ne kadar da zorlar,
nasıl da isyan ettirir. Umudumuz
düşer, mutsuz bakarız hayata çünkü en

derinimizden üzüldüğümüzü düşünüp kendi 
içimizde siyan bayrağını kaldırırız. Dış dün-
yaya mutluluğa, umuda kapılar kapalıdır
çünkü üzgünüzdür En kötü şeylerin hep bizim
başımıza geldiğini düşünür, nefes alacak gücü
bile bazen kendimizde bulamayız. 

Oysa bazı hayatlar var ki, onca kötülüğün,
çaresizliğin içinden sıyrılarak herkesten ve her
şeyden güçlü biri olarak çıkar karşımızda.

Hep söylediğim gibi sizi kötü,mutsuz,isyan-
kar eden hayat bir başkasının istediği hayat
olabilir, kıymetini bilin çözümü ona göre 
arayın umutsuz olmayın. Olan ile yetinin...

Şimdi size cehennemin içinden cennete
giden yolu anlatacağım.

Ayşe Tükrükçü'nün varoluşun içinden 
yeniden bir varoluş hikayesidir.

Mücadelesinin, azminin, merhametin, dik
duruşun, kadın olmanın zorluğunu, insan 
olmanın yaşadığın hayat ile değil ruhunda 
olduğunu anlatacağım.

Antepli gurbetçi bir ailenin çocuğu Ayşe. 
Ailesi ablasıyla birlikte Ayşe'yi Antep'te bırakı-
yor ve yanlarına iki oğullarına alıp Almanya'ya
gidiyor. Ayşe'nin abisi Berlin'de sokakta yürür-
ken bir çukura düşüyor ve boğuluyor. O nokta-
dan sonra aslında aile de o çukurda boğulmaya
başlıyor ama kimse farkında değil.

Daha 15 günlükken babaannesinin yanına
bırakılan Ayşe'nin yanına bir de yeni doğan
kardeş İlknur ekleniyor. İki kardeş Antep'te 
babaanneyle büyüyor.Fakat bir süre sonra 
ailesi Ayşe'yi yanına, Almanya'ya alıyor. 

*7 Yaşındayken babaannenin isteği 
üzerine sadece ayşe Antepe gönderiliyor

* 9 Yaşındayken tatile götüren amcası 
tarafından tecavüze uğruyor, hemde uyuyan öz
kızının yanında. Sırtına meyve bıçağını batırıp
ağıznı eliyle kapatıyor. Sürekli tecavüz ediyor
ve Antepe geri dönerken tehdit ediyor. 

*6 Ay sonra babası gelip geri götürüyor 
Almanya'ya. Sürekli şiddet ve kavga devam
ediyor ailede. Öğretmeni tarafından darp 
izleri fark ediliyor. 

*11 Yaşında ailesinden alınıyor. Yetiştirme
yurduna veriliyor. Duş alırken bacağının ara-
sından gelen kanı öğretmeni görünce soruyor
"Ali Rıza amcam bana şey yapınca da kan geli-
yordu" diyerek ağmalaya başlıyor. Aikeye dava
açılıyor. Yarasına tuz basanlar burda da devam
ediyor ve ailris tarafından dışlanıyor. 

*16 Yaşında evine dönüyor kuzeni Ayşe
doğru söylüyor diyor ama kimse inanmıyor. 

*23 Yaşında Türkiye'ye geliyor ilk evlenme
teklif eden ile evleniyor. Başından geçenleri an-
latıyor ve kabul ediyor eşi ama kaynı etmiyor.
6 aylık hamileyken bile kaynı tarafından sü-
rekli darp ediliyor. Bebeği düşürüyor ama elini
bile uzatacak halde değil. Ayrılıyorlar eşiyle. 
*Dul kadın olarak Antepe geri dönüyor 

Almancası olduğu için avukatın yanında işe baş-
lıyor, Bahri ile orada tanışıyor bir süre sonra bir
sürü evrak imzalatıyor Bahri. Meğer geneleve

eşi tarafından satıldığının belgelerini imzalamış. 
Mersin'den başlayarak 7 genelevinde 

çalışmaya başlıyor günde 70-80 kez 
Evine mektup yazıyor "kızınız 9 yaşında 

tecavüze uğradı şimdi vesikalı olarak çalışıyor"
diyor eniştesi geliyor o da müşteri olarak. 
Çalışan kadınların %70 tecavüz mağduru... 

Müşterisinin yaş sınırı yok işini bitirdikten

sonra "sen niye o....u oldun
kızım" diyen de 16 yaşındaki toy da geliyor. 

2.5 yıl sürüyor bu işkenceli hayatsız hayat
Müşterisi Ahmet ile evlenmeye karar veriyor. 
Adam evlenmek istemiş ama düğün parası

yokmuş ve Ayşe'nin kendisine borç olarak çı-
kartılan sigorta parası, işçi parası, yemek pa-
rası, kuaför parası, vekil parası, yakıt parası,
su parası, elektrik parasını ödemesi gerekmiş.
Bunun için de tam 700 erkekle daha birlikte
olması gerekmiş. Düğünün neden şart 
olduğunu şimdi anlayacaksınız...

Emniyetin şartı şu: "Genelevden çıkarken
düğün yapacaksın, videoya çektireceksin."
**”Videocu para, kına para, pasta para, en

çok zoruma giden da imamın aldığı 30 bin lira
oldu. Ama sonunda düğün oldu."** diyor Ayşe.
6 yıl sonra da eşinden boşanmış çünkü yoğun
bir "Sen genelevden çıktın" baskısı yaşamış.

Sonrasında da bulaşıkçılık yapmış, yemek yap-
mış, hasta bakıcılığı yapmış ve hatta, 4 buçuk
ay sokakta bile yaşamış. Ama asla geneleve

dönmemiş. O günden sonra da 20 yıl geçmiş...
Yaşadıkları için Avrupa İnsan Hakları Mah-

kemesine başvurmuş Ayşe. Hatta Şefkat-Der,
kendisinin bağımsız milletvekili adayı olması
için de destekte bulunmuş. Amaç meclise 
girmek değil, farkındalık yaratmak.

Peki hayatının çalınmasına rağmen, umutla-
rının kırılnasına rağmen, yaşamının elinden
alınmak istenmesine rağmen 38 gün parklarda
yatıp, cami wc temizliği ile başlayan mücade-
lesinde şimdi Ayşe ne yapıyor biliyor musunuz? 

Çorba ile başlayan bir gönüllü hareketini
daha da ileri götürerek kimsesizlere aş oluyor,
şefkat oluyor...

Sokakta yaşayanlara destek vermek için
oluşturulan "Hayata Sarıl" isimli sosyal sorum-
luluk projesi ortaya çıkıyor zamanla. Daha
sonra bu proje dernek statüsüne geçiyor, 
daha da büyüyor.

Gönüllülerin de el vermesiyle Beyoğlu'ndaki
bir dükkanı tadilat ediyorlar hep birlikte.
Sonra işte o sıcacık "Hayata Sarıl Lokantası"
ortaya çıkıyor.

Gündüz saatlerinde herkesin parasıyla
yemek yiyebileceği, akşam da evsizlere 
ücretsiz yemek dağıtan bu muhteşem
projenin başında şimdi Ayşe Tükrükçü. 

Sadece yemek değil üstelik, iş ve yaşam
imkanı da sağlıyorlar ihtiyacı olanlar için.
Üstelik her ay ünlü bir şef gelip bu lokantada
menüye katkıda bulunuyor, ekiple birlikte
yemek yapıyor. 

Bu "Hayatsız Kadın"ın ne kadar güçlü ve 
hayata nasıl tutunduğunu, üstelik başkalarının
hayatını da nasıl ısıttığını bir düşünün şimdi. 

Ayşe Tükrükçü duruşuyla, merhameti, 
insanlığı, özgüveni, yaşayamadığı günleriyle 
insanlara umut oluyor. İki ağrısını hayatın
bittiğini dülünerek seven ailesine zindan
edenlerden değil. 

Ayşe Tükrükçü cehennemin içinden 
kanatlarıyla umuda yelken açıp cennetini 
tüm ihtiyaç sahiplerine de cennet açıyor. 

Düşünün cehennemden cennete yolculuk 
serüvenini... 

Bizler var olan cennetteyken nasıl küçük 
tutarsız isyanlar ediyoruz. 

Yaşam akıyor ve bunu berrak tutmak 
sadece yaşayanın elindedir...

B irleşik Metal-İş Sendikası tara-
fından yayınlanan Eylül 2020
Dönemi Açlık ve Yoksulluk Sı-

nırı Araştırması çarpıcı sonuçlar ortaya
koydu. Araştırmada dört kişilik bir aile-
nin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması
gereken harcama tutarının 2 bin 360 TL
olduğu açıklandı. Bu harcamanın sadece
gıda için yapılması gereken minimum
tutar olduğu belirtilerek, "Açlık sınırı
üzerinden hane halkı tüketim harcama-
ları esas alınarak yapılan hesaplama so-
nuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 8 bin
165 TL olarak gerçekleşmiştir" denildi. 

Kişiden kişiye değişiyor

Araştırmada sağlıklı beslenmek için her
aile ferdinin alması gereken kalori mikta-
rının farklılık gösterdiği belirtilerek, "Ye-
tişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde
beslenmesi için tüketmesi gereken gıda-
ların aylık karşılığı 630 TL'dir. Bu değer
yetişkin bir kadın için 609 TL, 15-18 yaş
bir genç için 673 TL, 4-6 yaş arası bir
çocuk için 448 TL'dir. Sağlıklı bir bi-
çimde beslenmenin toplam aile bütçe-
sine maliyeti ise 2 bin 360 TL olarak
tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ai-
lenin sadece gıda harcamaları için yap-
ması gereken zorunlu tutardır. Eğitim,
sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım
gibi giderler ile birlikte bir ailenin yap-
ması gereken harcama tutarı 8 bin 165
TL'ye ulaşmaktadır" bilgisi verildi. 

17 yılda 5.3 kat arttı

Araştırmada, "2003 yılının eylül ayında 4
kişilik bir aile, günlük minimum 15 TL’ye
sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 79
TL’ye sağlıklı beslenebilmektedir" tespiti
yapılırken, "Buna göre 17 yıl içinde açlık
sınırı 5.3 kat artmıştır. Aynı dönemde en-
flasyondaki artış ise 4.7 kat oldu. Açlık
sınırındaki artış genel enflasyondan
daha fazla arttı. Yukarıda da ifade ettiği-
miz gibi dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir

biçimde beslenebilmesi için, günlük en
az 79 TL, aylık 2 bin 360 TL’lik harcama
yapması gerekiyor.  Buna göre yetişkin
bir kadının sağlıklı beslenmesi için yap-
ması gereken günlük harcama tutarı 20.3
TL, yetişkin bir erkeğin 21 TL, 15-18 yaş
arası bir gencin 22.5 TL, 4-6 yaş arası
bir çocuğun ise 14.9 TL'dir" ifadeleri 
yer aldı. 

En pahalısı süt ürünleri

Günlük harcamalarda 28.55 TL’lik har-
cama ile en yüksek maliyet grubunu süt
ve süt ürünlerinin oluşturduğu belirtile-
rek, "Et, tavuk ve balık grubu için yapıl-
ması gereken minimum harcama tutarı
ise 15.94 TL'dir. Sebze ve meyve için ya-
pılması gereken harcama miktarı 12.78
TL, ekmek için yapılması gereken har-
cama tutarı günlük 5.08 TL’dir. Katı yağ
ve sıvı yağ ise 5.51 TL’lik masraf yapıl-
ması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta
için 1.06, şeker, bal, reçel ve pekmez için
ise 3.7 TL harcama yapılması gerekmek-
tedir. Daha dar bir gruplandırmaya göre
harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı
yüzde 36.05 ile en yüksek paya sahiptir.

Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun
payı yüzde 27.75 ile ikinci sıradadır.
Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki
payı yüzde 14.81'dir. Ekmek, makarna
vb. için ise pay yüzde 9.41'dir. Diğer gıda
hacamalarının toplam içindeki payı ise
yüzde 11.98'dir" denildi. 

Kalori miktarı farklı

Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından ya-
pılan araştırmada her bir aile ferdinin
sağlıklı beslenmesi için ihtiyaç duyduğu
gıda grubu ve alması gereken kalori mik-
tarının farklılık gösterdiği belirtilerek, "Ör-
neğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı
kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde
farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde
10-18 yaş arasındaki bir gencin harcama
gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından
fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için
daha önemlidir. Günlük 78.68 TL'lik har-
cama içinde en maliyetli tüketim 7.97 TL
ile 10-18 yaş arası bir gencin tüketmesi
gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6
yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken
yumurta miktarı yetişkinlerden
fazladır" saptaması yapıldı. 

Cehenemden
cennete yolculuk 

Yerinde dönüşüm başladı
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, "İlçemizde geleceğimizi, çocuklarımıza emanet edeceği-
miz ilçemizi korumak adına, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmak ve daha güvenli
evlerde yaşamalarını sağlamak için yerinde ve gönüllü kentsel dönüşümü başlattık" dedi
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IC KARARTAN
RAKAMLAR!

Rahsa Pınar ÇETİNKAYA

Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından yayınlanan raporda açlık sınırı 2 bin 360 TL,
yoksulluk sınırı ise 8 bin 165 TL olarak açıklandı. Araştırmada, bu rakamlar belir-
lenirken 4 kişilik bir ailenin baz alındığı, sadece gıda harcamalarının minimum tutarda
hesaplandığı belirtildi. İstanbul'da ise açlık sınırının 2 bin 527 TL olduğu belirtildi

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Araştırma kapsamında üç büyük ile ait
Eylül 2020 dönemi açlık ve yoksulluk
sınırı verileri de hesaplandı. Buna göre
İzmir'de açlık sınırı 2 bin 588 TL ola-
rak belirlenirken, İstanbul'da bu rakam
2 bin 527 TL olarak açıklandı. Araş-
tırma kapsamında önemli sanayi mer-

kezlerindeki açlık sınırları da belirlendi.
Buna göre Bursa, Eskişehir ve Bilecik
bölgesinde açlık sınırı 2 bin 409 TL,
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ya-
lova bölgesinde açlık sınırı 2 bin 432
TL, Zonguldak, Bartın ve Karabük
bölgesinde açlık sınırı 2 bin 382 TL, 

Adana ve Mersin bölgesinde açlık sınırı
2 bin 228 TL olarak kayda geçti. Ayrıca
açlık sınırı Gaziantep, Kilis, Adıyaman
bölgesinde 2 bin 101, Hatay, Kahra-
manmaraş, Osmaniye bölgesinde 2 bin
167, Diyarbakır ve Şanlıurfa bölge-
sinde 2 bin 169, Trabzon, Ordu, Rize,
Artvin, Gümüşhane, Giresun bölge-
sinde 2396 TL olarak hesaplandı. 

İSTANBUL’DA AÇLIK SINIRI 2 BİN 527 TL

Çatalca’da yerinde ve gö-
nüllü kentsel dönüşümün ilk
adımı İlke Evleri Sitesi’nin yı-

kılması ile başladı. Belediye Başkanı
Mesut Üner’in takibi altında gerçekleşen
yıkım ile deprem riski altında olan bina-
ların sağlıklı bir yaşam alanına dönüştü-
rülmesi projesi hayata geçirildi.

Üzerimize düşeni yaparız

Belediye Başkanı Mesut Üner yaptığı
açıklamada, "Bizler çalışmalarımızı
"Önce insan" diyerek yapıyoruz. Ülke-
mizde deprem gerçeğiyle yaşıyoruz ve
bu kentsel dönüşüm ihtiyacını çok daha

fazla ortaya koyuyor. İlçemizde de 
kentsel dönüşümü yerinde dönüşüm 
anlayışımızla, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı’mız öncülüğünde, vatandaşlarımız
mağdur edilmeden hayata geçiriyoruz.
Çatalca’mızda mevcut yapıların eski-
mesi ve deprem riski sebebiyle kaçınıl-
maz hale gelen yerinde dönüşüm için
bizler belediye olarak üzerimize düşen
ne varsa yapacak vatandaşlarımızın 
yanında olacağız" dedi. 

Bizimle iletişim kursunlar

"Bize müracaat eden ve yerinde dönü-
şüm talebinde bulunan vatandaşları-

mıza İlke Evleri Sitemizde olduğu gibi
her zaman destek olmaya hazırız" diyen
Üner, "Binasının durumu riskli olan va-
tandaşlarımız belediyemizin ilgili birim-
leri ile iletişim kurarak teknik destek
alabilirler. Gerekli görülen yerlerde kent-
sel dönüşüm çalışmalarını başlatarak
vatandaşlarımızla birlikte atılması gere-
ken adımları atmaya devam edeceğiz.
Yerinde, gönüllü kentsel dönüşüm ile 
vatandaşlarımızın yaşam standartları 
artacak ve daha güvenli evlerde yaşaya-
caklar. Ben şimdiden ilçemize hayırlı
uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini
kullandı. BAHADIR SÜGÜR

HDP’nin PKK ile
bağı gizlenemez!
HDP eski milletvekili Altan Tan, HDP hakkında çok konu-
şulacak açıklamalarda bulundu. Partiyle PKK ilişkisinin
saklı olmadığını dile getiren Tan, "Gizlemek beyhude.
Bunu devekuşu gibi kafayı toprağa gömerek gizlemeye
çalışmak beyhude. Bu konuda daha çok ses çıkacak” dedi.

eskiHDP Sözcüsü ve Kars Beledi-
yesi Başkanlığı görevinden alınan
Ayhan Bilgen'in HDP'nin PKK ile ba-

ğına yönelik eleştirisinin ardından bir açıklama
da eski HDP milletvekili Altan Tan'dan geldi. Si-
lahla demokrasi yan yana olmayacağını belirten
Tan, "HDP, ya PKK'nın sürdürdüğü siyaseti sür-
dürecek ya da yeter diyecek. Bugün demokratik
ülkelerde silahla, şiddetle, terörle varılacak bir yer
yok" dedi. Milletvekilli olduğu dönemdeyken de
parti ve PKK arasındaki ilişkiyi bildiğini vurgula-
yan Tan, "Bazı şeyler biliniyor tabi. Herkesin bil-
diği, ayyuka çıkmış, tamamen ortaya çıkmış
şeyleri gizlemeye çalışanlar da var. Partiyle PKK
ilişkisi gizli saklı bir mevzu değil. Bunu devekuşu
gibi kafayı toprağa gömerek gizlemeye çalışmak
beyhude" ifadelerini kullandı.

Türkiye partisi olamadı

HDP'nin Türkiye partisi olmadığını belirten
Tan, "Önce Türkiye partisi tanımı yapalım.
Türkiye partisi demek, Türkiye’nin eğitim soru-
nuyla, sağlık, ekonomi, dış politika, kalkınma
sorunlarıyla, İslami sorunlarla, hulasa Türkiye
toplumunu ilgilendiren bütün sorunlarla ilgili
çözümleri olan parti demek. HDP bunu yapa-
madı. Ama CHP de yapamadı. Bunlar Türkiye
Cumhuriyeti devletinin meselesi. TC devletini
güçlendirmek demek, bütün katmanlarına
inmek demek. HDP bunu yapamamıştır. HDP
marjinal sol dışında Türkiyeli tanımıyor. Hani
derler ya, eski İstanbul bıçkınları, kargadan
başka kuş akaretlerden başka yokuş tanımam,
dermiş. O hesap" diye konuştu.

400 vatandaş iş sahibi oldu
Pandemi sürecinde istih-
dam sağlama çalışmala-
rına devam eden ESBİM,

ilçede faaliyet gösteren bir firmanın
talebi üzerine işe alım sürecini baş-
latarak, 400 kişinin mülakatını ta-
mamlayıp işe yerleştirdi. Sabahın
erken saatlerinde başlayan mülakat-
larda yaşanabilecek herhangi bir
sağlık sorununa karşı, Esenyurt Be-
lediyesi Hasta Nakil Ambulansı,
sağlık çalışanları ve zabıta ekipleri

alanda hazır bulundu. Firma yetkilile-
rin vatandaşlarla yaptığı sözlü müla-
katlar sonucunda adaylardan uygun
bulunan 400 kişi işe yerleştirildi.

ZAYİ İLANI
İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Ķoordinasyon Başkanlığı
DoğalĶaynaklar Ŕuhsat ve Ķültür Varlıkları Müdürlüğünden
alınan 2013 / 1 ve2009 /4 ruhsat numaralı sahamızla ilgili "
daimi nezaretçi "defterlerimiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Dido inş.maden nak.taş.haf.san.ve tic.ltd.şti. 
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I rak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)
Etnik ve Dini Oluşumlardan So-
rumlu Bakanı Aydın Maruf, yaptığı

açıklamada, Irak hükümeti ile IKBY ara-
sında 9 Ekim'de imzalanan ve terör örgütü
PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandır-
mayı öngören anlaşmaya ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu. Terör örgütü
DEAŞ'ın 2014'te Sincar'ı işgalinden sonra
burada yaşayan insanların birçoğunun ev-
lerini terk ettiğini hatırlatan Maruf, bu ki-
şilerin Duhok, Erbil, Süleymaniye ve
Irak'ın diğer şehirlerine göç etmek zorunda
kaldığını söyledi. Maruf, Etnik ve Dini
Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanlığı
olarak, kamplarda zor şartlar altında ya-
şamlarını sürdüren Ezidilerin durumunu
yakından takip ettiklerini aktardı.

Erbil ilişkilerini etkileyecek

Erbil ile Bağdat arasında yapılan Sincar
anlaşmasının çok önemli olduğuna dikkati
çeken Maruf, "Sincar anlaşması, Bağdat-
Erbil ilişkilerini de olumlu etkileyecek. Bu
bölgede olan Ezidiler, Türkmenler, Hristi-
yanlar ve diğer etnik grupların sorumlu-
luğu Irak hükümetindedir." diye konuştu.
"Sincar, özellikle yasa dışı gruplar tarafın-
dan idare ediliyor. Bu durum Ezidi halkı
tarafından kabul edilmiyor." diyen Türk-
men Bakan, Sincar'daki vaziyetin normal-
leşmesinin ardından kamplarda yaşayan
100 binden fazla Ezidinin evlerine geri dö-
neceğini kaydetti. Maruf, ayrıca yaşanan

çatışmalar sonrası tahrip olan bölgenin
kalkınma ihtiyacının da karşılanacağının
altını çizdi.

Ezidiler engelleniyor

Maruf, "Bu aşamada en önemli olan, Bağ-
dat ile Erbil arasında, Sincar'da bölge hal-

kından oluşan ortak bir idare heyeti kurul-
masıdır. Sincar'daki Ezidiler, Türkmenler,
Hristiyanlar ve diğer etnik gruplar için
önemli sorun güvenlik ve siyasidir." ifade-
lerini kullandı. Bölgede normalleşme ger-
çekleşip yerel halktan idare kurulduktan
sonra yasa dışı grupların da mutlaka çekil-

mesi gerektiğine işaret eden Türkmen
Bakan, "Sincar'dan zorunlu olarak göç
etmiş Ezidilerin evlerine geri dönmelerini
bölgedeki yasa dışı gruplar engelliyor. Bu
anlaşma, Ezidilerin evlerine geri dönmele-
rindeki engelleri ortadan kaldıracak." 
şeklinde konuştu. DHA

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Soo-
ronbay Ceenbekov görevinden istifa
etme kararı aldığını bildirdi. Cum-
hurbaşkanlığı Basın Merkezinden
yapılan açıklamaya göre, Ceenbe-
kov, kendisi için her şeyden önce
Kırgızistan'da barış, ülkenin bütün-
lüğü, halkın birliği ve toplumdaki
huzurun önemli olduğunu vurgu-
ladı. Ceenbekov, başkent Bişkek'teki
sosyo politik durumun gerginliğini
koruduğuna dikkati çekerek, şu de-
ğerlendirmelerde bulundu: "Dün
yeni Bakanlar Kurulunu onayladım

ancak bu gerilimi azaltmadı. Derhal
istifam için talepler devam ediyor.
Mevcut durum iki taraflı bir çatış-
maya yakın. Bir tarafta göstericiler
öteki tarafta güvenlik güçleri. Asker
ve güvenlik güçleri Cumhurbaşkan-
lığı Konutlarını korumak için silah
kullanmak zorundadır. Benim için
her bir yurttaşımın hayatından
daha değerli hiçbir şey yoktur. Ta-
rihte halkının kanını döktüren cum-
hurbaşkanı olarak anılmak
istemiyorum. Bu nedenle görevim-
den istifa etme kararı aldım."  Yeni

Başbakan Sadır Caparov ve diğer
politikacılara taraftarlarını Biş-
kek'ten çıkarmaları ve kent sakinle-
rine huzurlu bir yaşam sunmaları
çağrısında bulunan Ceenbekov,
"Hiçbir iktidar ülkemizin bütünlü-
ğüne ve toplumdaki barışa değmez.
Yüce Allah hepimizi korusun, top-
rağımızda huzur ve sükunet olsun."
ifadesini kullandı. Başbakanlık kol-
tuğuna dün oturan Caparov ve
diğer politikacıların taraftarları dü-
zenledikleri gösteride Ceenbekov'un
istifasını talep etmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini
Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf,
Sincar'ın yasa dışı gruplar tarafından idare
edildiğini belirterek, “Bu durum Ezidi halkı
tarafından kabul edilmiyor” dedi

Tayland'da polisin müdahalesi, Başba-
kan Prayut Çan-oça'nın başkent Bang-
kok'ta 5'ten fazla kişinin toplanmasını
yasaklayan olağanüstü durum ilan et-
mesinin ardından geldi. Çevik kuvvetin
bölgeden çıkardığı 100'den fazla göste-
ricinin araçlara bindirilerek götürüldüğü
görüldü. Polis, 20'den fazla kişinin "ola-
ğanüstü durumu ihlal ettikleri" gerekçe-
siyle gözaltına alındığını açıkladı. Bu
kişiler arasında gösterinin liderleri
Arnon Nampha, Parit Çiwarak ve Pra-
siddhi Grudharoçana'nun bulunduğu
belirtildi. Protestocular, bugün Bang-
kok'un farklı bir bölgesinde gösteri ya-
pacaklarını duyururken, Albay Kissana
Phathanaçaroen, "böyle bir gösteriye
katılacakların yasaları ihlal edeceği"
uyarısında bulundu. Tayland'da dün
hükümet karşıtı binlerce kişi, Bangkok'ta
gösteri düzenlemişti. Yoğun güvenlik
önlemlerine ve karşıt görüşlü grupların

tacizlerine rağmen göstericiler, Bangkok
Demokrasi Anıtı'ndan Başbakan Prayut
Çan-oça'nın ofisinin bulunduğu hükü-
met binasına yürüyüşe geçmişti. De-
mokrasi Anıtı'ndan harekete geçmeden
önce hükümet karşıtları ile yandaşları
arasında küçük çaplı çatışmalar yaşa-
nırken; polis, birbirlerine plastik şişe fır-
latan ve yumruk atan grupları ayırmıştı.
Bölgede güvenlik önlemleri alan polisin
üniforma yerine monarşiye sadakati
temsil eden "sarı" renkte tişörtler giy-
mesi dikkati çekmişti. Hükümet karşıt-
ları, daha önce iki kez gösteri
düzenlemiş, 19 Eylül'deki gösteriye de

20 bin civarında kişinin katıldığı belirtil-
mişti. Göstericiler, Kral'ın yetkilerinin
azaltılması dahil siyasi reformlar ve
Başbakan Prayut'un görevden ayrılması
çağrısında bulunuyor.

2014 darbesi

Tayland'da büyük çapta gösteriler üze-
rine 9 Aralık 2013'te parlamentoyu fes-
heden eski Başbakan Yinglak Şinavatra,
2 Şubat 2014'te erken seçim kararı al-
mıştı. Ancak 7 ay süren siyasi tıkanıklı-
ğın ve 28 kişinin öldüğü protestoların
ardından ordu, 22 Mayıs 2014'te yöne-
time el koymuştu. Cunta lideri General

Prayut Çan-oça, kendisini başbakan
ilan etmiş, senato feshedilmişti. Bu dö-
nemde Genelkurmay Başkanı olan Pra-
yut Çan-oça, "Ulusal Barış ve Düzen
Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın li-
deri" sıfatıyla başbakanlık görevini üst-
lenmişti. 5 yıl süren cunta yönetiminin
ardından martta yapılan seçimde, Pra-
yut'un kurucusu olduğu parti, yeni
Seçim Kanunu'nun sağladığı avantaj-
larla parlamentoda çoğunluğu sağla-
mış; cunta lideri, tamamı ordu
tarafından atanan Senatonun desteğiyle
yeniden başbakanlık koltuğuna 
oturmuştu.

Koronavirüs
korkutuyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve
bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin
derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre,
dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 96
bin 881 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı, dünya
genelinde 38 milyon 746 bin 513'e çıkarken,
virüs saptanan 29 milyon 126 bin 752 kişi sağlı-
ğına kavuştu. Ayrıca tedavisi devam eden 8 mil-
yon 522 bin 880 vaka bulunuyor. En fazla vaka
ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 150 bin
43 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nede-
niyle 221 bin 843 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen
ülkeler şöyle: "Hindistan (7 milyon 307 bin 97),
Brezilya (5 milyon 141 bin 498), Rusya (1 mil-
yon 340 bin 409), İspanya (937 bin 311), Ar-
jantin (931 bin 967), Kolombiya (930 bin 159),
Peru (856 bin 951), Meksika (829 bin 396),
Fransa (779 bin 63), Güney Afrika (696 bin
414), İngiltere (654 bin 644), İran (513 bin
219), Şili (485 bin 372), Irak (413 bin 215),
Bangladeş (382 bin 959), İtalya (372 bin 799),
Filipinler (346 bin 536), Endonezya (344 bin
749), Almanya (341 bin 742), Suudi Arabistan
(340 bin 590), Türkiye (340 bin 450) ve Pakis-
tan (321 bin 218)." ABD'nin yanı sıra ölü sayısı
10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı: "Bre-
zilya (151 bin 779), Hindistan (111 bin 311),
Meksika (84 bin 898), İngiltere (43 bin 155),
İtalya (36 bin 289), Peru (33 bin 512), İspanya
(33 bin 413), Fransa (33 bin 37), İran (29 bin
349), Kolombiya (28 bin 306), Arjantin (24 bin
921), Rusya (23 bin 205), Güney Afrika (18 bin
151), Şili (13 bin 415), Ekvador (12 bin 264),
Endonezya (12 bin 156), Belçika (10 bin 278)
ve Irak (10 bin 21)."

Libya diken
üstünde

Rusya'da 
vakalar artıyor

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak
Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdul-
hadi Dırah, basına yaptığı açıklamada, Hafter
milislerinin, Sirte'nin batısındaki Buveyrat el-
Hassun mevkiinde konuşlanan kuvvetlere grad
füzeleriyle saldırı düzenlediğini kaydetti. Dırah,
saldırıda ölen veya yaralanan olmadığını kay-
detti. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Ha-
life Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler
Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, 21 Ağus-
tos'ta ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.
Ateşkese rağmen Hafter güçleri, ilk olarak 27
Ağustos'ta 12 füze ile düzenlediği saldırıdan bu
yana 5'inci kez ateşkesi ihlal etti. Ordu kaynak-
ları, bu saldırılarda şimdiye kadar zayiat ya-
şanmadığını aktardı. Kalıcı bir ateşkes
kapsamında, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındı-
rılmış bölgeler olması, paralı askerlerin ülkeyi
terk etmesi ve Başkanlık Konseyi ile genel se-
çimlerin gelecek mart ayında yapılması 
öngörülüyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve
Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya
göre, son 24 saatte 13 bin 754 kişide virüsün
görülmesiyle toplam Kovid-19 vaka sayısı 1
milyon 354 bin 163'e yükseldi. Ülkede son 24
saatte yaşamını yitirenlerin sayısı ise 286 arta-
rak 23 bin 491'e, sağlığına kavuşanların sayısı 8
bin 392 artışla 1 milyon 48 bin 97'ye ulaştı.
Rusya genelinde yeni vakaların yüzde
24,9'unda hastalık belirtileri görünmezken,
vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde
1,1’den yüzde 1’e indi. Başkent Moskova’da
son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 942
artarak 347 bin 946'ya, virüsten ölenlerin sayısı
ise 57 artışla 5 bin 796'ya çıktı. Rusya İnsan
Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi,
son 24 saatte 478 bin Kovid-19 testinin yapıl-
masıyla şimdiye kadar yapılan test sayısının 52
milyon 200 binden fazla olduğunu bildirdi.
Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tes-
pit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19
Mart'ta kaydedilmişti. Ülkede, 14 bin 231 vaka-
nın görülmesiyle rekor yaşanmıştı. Rusya'da 1
Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okul-
larda mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den
15 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırı-
ları nedeniyle meydana gelen can ve
mal kayıplarını açıkladı. Buna göre, söz
konusu dönemde 43 Azerbaycanlı sivil
yaşamını yitirdi, 218'i ise yaralandı. Er-
menistan'ın saldırılarında 1592 ev, 79

apartman, 290 kamu binası kullanıla-
maz hale geldi. Azerbaycan ordusu, Er-
menistan ordusunun sivil yerleşim
birimlerine ateş açması üzerine 27 Ey-
lül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzile-
rini kaybeden Ermenistan ordusu,
Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine

top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.
Ermenistan ve Azerbaycan, Mosko-
va'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim
saat 12.00'den itibaren geçerli olmak
üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin
ve esirlerin değişimini öngören insani
amaçlı "ateşkes" kararı almıştı. Ermenis-
tan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24
saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence
kentine füzelerle saldırması sonucu 10
kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı istifa etti

SINCAR’DA YASADISI
GRUPLAR VAR

Verilen sözler
tutulmadı
Maruf, Irak'taki Türkmenlerin duru-
muna ilişkin de değerlendirmelerde
bulundu. Türkmenlerin Irak'ın önemli
bir unsuru olduğunu belirten Maruf,
Irak Anayasası'na göre ülkenin
üçüncü, IKBY'nin ise ikinci ana unsu-
runu oluşturduğunu vurguladı. Maruf,
sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkmenler,
siyasi haklarını her zaman barışçıl bir
şekilde ve diyalog yoluyla korumaya
çalıştı. Bizler, bu haklarımızı Anaya-
sa'da belirtildiği çerçevede Irak hükü-
metinden talep ettik. Irak'ta kurulan
yeni kabinede bizlere verilen Türkmen
bakan sözü maalesef uzun süredir ger-
çekleştirilmedi. Türkmenleri temsil
edecek bir bakanın kabinede yer al-
ması önemlidir. Türkmenler her
zaman birlikte yaşamayı destekledi."

Zalim Ermenistan!

Tayland karıştı
Tayland'da polis, Başbakan Prayut

Çan-oça'nın ofisinin bulunduğu
hükümet binasının dışında kamp
kurmak isteyen hükümet karşıtı

bir grup göstericiyi dağıttı
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Y ahya Kemal'in "En güzel mabedi
olsun diye en son dinin / Budur öz
şekli hayal ettiği mimarinin" dizele-

riyle ruhaniyetini anlattığı Süleymaniye
Külliyesi, İstanbul'un Suriçi'nde yer alan
üçüncü tepesine, Kanuni Sultan Süley-
man tarafından Mimar Sinan'a inşa etti-
rildi. İmparatorluğun en simgesel yapısı
ve konumu ile de İstanbul'un silüetinin en
güzel parçası olan külliyenin yapımına
1550 yılında başlandı. Süleymaniye Külli-
yesi, imparatorluk topraklarının çeşitli yer-
lerinden getirilen malzemelerle 7 yılda
tamamlandı. Tarihçi Peçevi'ye göre külli-
yenin inşasına 896 bin 360 altın para ve
82 bin 900 akçe, yani yaklaşık 3200 kilo
altın harcandı. Külliyenin 7 yıl süren inşa-
sında bin 713'ü Müslüman, toplam 3 bin
523 işçi çalıştı. Yaz aylarında günlük işçi
sayısının 2 bine ulaştığı külliyede, Hassa
Mimarlar Ocağı'nın elemanları, acemioğ-
lanlar, diğer kapıkulu ocakları mensupları
ile imparatorluğun dört bir yanından üc-
retli ustalar, işçiler ve forsalar görev yaptı.
Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman
tarafından verilen anahtarla, devletin ileri
gelenlerinin bulunduğu bir törende dua-
larla "Ya Fettah" diyerek 15 Ekim 1557'de
külliyeyi hizmete açtı.

Külliye 15 bölümden oluşuyor

Külliye, cami, Rabi Medresesi, Salis
Medresesi, Evvel Medresesi, Sani Med-
resesi, Tıp Medresesi, Kanuni Sultan Sü-
leyman Türbesi, Hürrem Sultan Türbesi,
türbedar odası, darüşşifa, darüzziyafe,
Darülhadis Medresesi, tabhane, Mimar
Sinan Türbesi ve hamam olmak üzere 15
bölümden oluşuyor. Külliyenin hiç kuş-
kusuz en önemli bölümünü heybetin ve
zarafetin bütünleştiği Süleymaniye Ca-
misi oluşturuyor. Mimar Sinan'ın diğer
eserlerinde olduğu gibi Süleymaniye Ca-
misi de sadeliği ihtişama dönüştürebil-
miş mabetlerden biri. Caminin

kitabelerinde kullanılan süslemeler ile be-
zemeler, başlı başına birer estetik hari-
kası. Mihrabın iki yanındaki pencerelerde
çini madalyonlarda Fetih Suresi, caminin
ana kubbesinde ise Nur Suresi yazılı. Ca-
mideki yazılar meşhur hattat Ahmed Ka-
rahisari Şemseddin Efendi ve talebesi
Hasan Çelebi tarafından yazıldı. Daha
sonra kazasker Mustafa Efendi de bazı
yazılar ilave etti. Yaklaşık 30'ar tonluk ve
dört halifeye adanan 4 fil ayağı, caminin
26,50 metre çapında ve 53 metre yüksek-
likteki kubbesini taşıyor. Dört minare,
Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'un
fethinden sonraki 4. on şerefe ise Os-

manlı'nın 10. padişahı olduğunu simgeliyor.

Bin kubbeli külliye

İstanbul'un silüetine damga vuran eserler
arasında yer alan külliyedeki yapılar, or-
tadaki caminin çevresinde "U" şeklinde
sıralanıyor. Külliyenin üzerinde ise bin
kubbe bulunuyor. Külliyeye giriş, farklı
isimlerdeki 11 kapıdan yapılıyor. Evvel
Medresesi ve Sani Medresesi ile Rabi
Medresesi ve Salis Medresesi külliyede
yer alan iki ayrı medrese topluluğu. Evvel
ve Sani Medresesinin üstünde Süleyma-
niye kitaplığı yer alıyor. Külliyenin güney-
doğu köşesinde Süleymaniye hamamı,

kuzeyinde darüşşifa ve bimarhane mev-
cut. Külliyede, Kanuni Sultan Süleyman,
Hürrem Sultan ve Mimar Sinan Türbele-
ri'nin yanı sıra tabhane (düşkünlerevi /
bakımevi), çarşılar ve sıbyan mektebi de
bulunuyor. Süleymaniye Külliyesi'ne
bağlı Mülazimler Medresesi, Daru'l-
Hadis, Daru'l-Kurra, Medrese-i Salis ve
İmaret, 2018-2019 akademik yılından iti-
baren İbn Haldun Üniversitesine bağlı
Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İslami
İlimler Fakültesi, İslami İlimler Ensti-
tüsü, Süleymaniye İlim ve Araştırma
Merkezi ile Onur Programına ev 
sahipliği yapıyor. 

hat sanatının yaşayan en büyük us-
tası Hasan Çelebi'nin eserinin, gra-
fiti sanatçısı Muhammed Emin

Türkmen (MET) tarafından Trabzon'daki bir
duvarda yeniden yorumlanması amacıyla ça-
lışma başlatıldı. Geleneksel hat sanatının yaşa-
yan en büyük temsilcisi 83 yaşındaki Hasan
Çelebi ile grafiti sanatının Türkiye'deki en
önemli temsilcilerinden biri olan Muhammed
Emin Türkmen'i bir araya getiren proje, Trab-
zon Büyükşehir Belediyesinin himayesinde ger-
çekleştiriliyor. Belediyenin davetiyle kente gelen
Türkmen, dünyada "Hattatların Reisi" kabul
edilen Çelebi'nin, Neml suresi 40'ıncı ayetinin
"Bu Rabbimin lütuf ve ihsanıdır" anlamındaki
kısmını yazdığı hattını, İskender Paşa Cami-
si'nin karşısında bulunan 130 metrekarelik du-
vara grafiti olarak resmetmek üzere
çalışmasına başladı.

İşin hakkını veririz

Hazırlık aşamasının ardından 4 kişilik ekiple
çalışan Türkmen, projeyi 3 gün içerisinde ta-
mamlamayı hedefliyor. Türkmen, gazetecilere
yaptığı açıklamada, 22 yıldır grafiti sanatıyla
uğraştığını belirterek, ilk kez böyle bir çalışma
gerçekleştireceğini söyledi. "Hat sanatının üslu-
bundan çok uzaklaşmadan sadece o esere
biraz grafiti kokusu vererek hem gençlerin be-
ğenebileceği tarzda hem de daha modern biz
çizgide bu sanatı icra edeceğiz." ifadesini kulla-
nan Türkmen, şunları kaydetti: "Yağmur sorun
olmazsa tahmini olarak 3 günlük bir süremizi
alacak. Alan çok büyük olduğu için plastik bo-
yalarla çalışacağız. Sprey boya kullanmayaca-
ğız. Çünkü böyle büyük bir alanda sprey
boyanın etkisi biraz lekeli duruyor. Osmanlı
döneminde mabetlerde, kapalı alanlarda, ki-
taplarda, tablolarda bu eser yapılıyordu ama
meydanlarda bu kadar büyükçe uygulanmadı.
Bu çalışma şu anda bildiğim kadarıyla dün-
yada bir ilk olacak. Arapça yapılmış grafitiler
var ama bir hat ustasının eserini tekrardan gra-
fitiyle icazet alınarak yorumlanması olmadı.
Bu bir ilk olacak inşallah. Umarım biz de hak-
kını vererek bu işi yapabiliriz."

Yardımcı olacağım

Türkmen, çalışmaya katkılarından dolayı Trab-
zon Büyükşehir Belediyesine de teşekkür etti.
Hattat Hasan Çelebi'nin torunu üniversite öğ-
rencisi Hasan Çelebi de bu tür eserlerin meydan-
larda, duvarlarda olmasına alışkın olmadıklarını
dile getirerek, "Bu çalışma ilk olacak. Heyecan ve
onur verici bir proje. Her türlü aşamada ben de
onlara yardımcı olacağım." dedi.

şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmi-
şiyle "tarihin sıfır noktası" olarak ni-
telendirilen ve UNESCO Dünya

Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin
normalleşme süreci sonrası ziyarete açılması-
nın ardından giderek artan misafir sayısı 2021
yılı için umut oldu. Her yıl çok sayıda yerli ve
yabancı turistin ilgiyle ziyaret ettiği Göbeklitepe
Ören Yeri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesi-
nin ardından geçen yıl turizmde "altın çağı"nı
yaşadı. Ziyaretçi sayısında önemli artış yaşa-
nan ören yerinde, 2019'da 412 bin 378 kişi
ağırlanarak rekora imza atıldı. Koronavirüs
salgını nedeniyle 2020 yılında yaklaşık 3 ay zi-
yarete kapalı olan Göbeklitepe, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığının sanal müze uygulaması
kapsamında salgın sürecinde en fazla ziyaret
edilen ören yeri oldu. Göbeklitepe, 1 Hazi-
ran'da başlayan normalleşme süreciyle konuk-
larını maske, sosyal mesafe ve hijyen
kurallarına uygun bir şekilde ağırlamaya baş-
ladı. Yaklaşık 3 aylık bir aradan sonra kapıla-
rını yeniden ziyaretçilerine açan Göbeklitepe'yi
ilk başlarda günlük 70-80 kişi ziyaret ederken
bu sayının son 2 ayda hafta içi yaklaşık günlük
bin, hafta sonları ise 2 binlere ulaşması 2021
için rekor umudunu yeşertti.

Büyük rekor kırılacak

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın
Aslan, pandemi sonrası turizmde bir canlanma
gördüklerini söyledi. Yabancı turistler dahil mi-
safirlerin kenti ve Göbeklitepe'yi ziyaret ettikle-
rini anlatan Aydın, şöyle konuştu: "Günlük
ziyaretçi sayımız 2 binlere kadar ulaşabiliyor.
Bu anlamda ümitvarız. Pandemi olmasına rağ-
men Göbeklitepe'ye olan ilginin her geçen gün
arttığını görüyoruz. 2019'da Göbeklitepe'yi zi-
yaret sayısında rekor kırmıştık. 2020 yılında
pandemi dolayısıyla istediğimiz sayılara ulaş-
mamız mümkün olmadı ancak 2021 yılının
2019 yılından çok daha iyi olacaktır.”

Mimar Sinan'ın, Kanuni Sultan
Süleyman tarafından verilen

anahtarla, devletin ileri gelen-
lerinin bulunduğu bir törende

dualarla "Ya Fettah" diyerek
15 Ekim 1557'de açtığı Süley-

maniye Külliyesi, 463 yıldır
ihtişamını koruyor

Bu sanat
başka sanat

Göbeklitepe
umutlu

Büyükşehir Belediyesi Sos-
yal Hizmetler Daire Başkanlığı
Engelli Şube Müdürlüğü, en-

gelsiz bir hayatın önünü açmak için en-
gelli bireylere yönelik birçok proje
üretiyor. Mesleki edindirme kurslarının
yanı sıra hayata renk katan çalışmalara
da imza atan Müdürlük, görme engellile-
rin karanlık dünyasını notalarla aydınlat-
mak için müzik topluluğu oluşturdu.
Grup kurulurken müzik alt yapısına sahip
fiziksel engelli gençlerden de destek
alındı. Ritim, nota ve ses eğitimi verilen
grup üyeleri yetenekleri doğrultusunda
grupta görev aldı. Yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını sürecinde gerekli ted-
birleri alarak Sümer Park'taki merkezde
eğitimlerini sürdüren grup üyeleri, ilk
konser için gözünü 3 Aralık Dünya En-
gelliler Günü'ne çevirdi. Sosyal Hizmetler
Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, yaptığı
açıklamada görme, işitme, ortopedik ve

farklı engeli bulunan bireylere ulaşarak
kendilerine uygun kurslar açtıklarını ve bu
kapsamda bünyelerinde 22 kurs bulundu-
ğunu aktardı. Akyıldız görme ve fiziksel
engelli gençlerden oluşan müzik grubu-
nun 12 kişiden oluştuğunu, ilk konsere
çıkmak için gün saydıklarını ifade etti.

Türkiye turnesi yapacağız

Müzik eğitmeni ve koro şefi Halil
Gümüş, Türk halk müziği dalında koro
oluşturduklarını, ekip olarak güzel bir ça-
lışma içerisinde olduklarını belirtti. Yete-
neği ve müziğe yatkınlığı olan gençleri
seçerek grubu oluşturduklarını dile geti-
ren Gümüş, "Yolun başındayız. İnşallah
güzel projelerimiz var. Projelerimizi yavaş
yavaş hayata geçiriyoruz. İlk olarak ili-
mizde ve ilçelerimizde konserler verece-
ğiz. Sonra da Türkiye turnesi yapmayı
düşünüyoruz. İnşallah bunu da gerçek-
leştireceğiz." dedi. Grupta solist olan

Serap Demirkabu da müziğin ruhunun
gıdası olduğunu ifade ederek, 6 yaşından
bu yana müzikle uğraştığını söyledi. Haf-
tanın 5 günü müzik çalışmalarını sürdür-
düklerini dile getiren Demirkabu, "Saz ve
şan eğitimi alıyoruz. Çalışmalarımız iyi
gidiyor. Bir konserimiz olacak, ilk olacağı
için heyecanlıyız." diye konuştu. Saz eki-
binde yer alan Dicle Üniversitesi (DÜ)

Türkçe öğretmenliği bölümü 2. sınıf öğ-
rencisi Kadir Tek de çocuk yaşlardan beri
müziği çok sevdiğini, 14 yaşında bağlama
çalmaya başladığını aktardı. Müzik eğit-
meni Halil Gümüş ile tanışmasının haya-
tının dönüm noktası olduğu anlatan Tek,
"İlk konserimizi 3 Aralık'ta vereceğiz. 12
kişilik ekibimiz var. Büyük umudumuz
var." ifadelerini kullandı.

Halk müziği için engel yok
Diyarbakır'da engel tanımayan gençlerden kurulan halk müziği
grubu ilk konserle seyirci karşısına geçmeye hazırlanıyor

SULEYMANIYE
463 YASINDA

Erol Günaydın unutulmadı
Rol aldığı film ve dizilerde
oyunculuğunun yanı sıra
seslendirdiği karakterlerle de

akıllarda kalan oyuncu Erol Günay-
dın'ın vefatının üzerinden 8 yıl geçti.
Yönetmen, senarist ve oyuncu Erol
Günaydın ölümünün 8. yılında anılı-
yor. Kavuklu Hamdi ve İsmail Düm-
büllü'nün ardından meddahlık
geleneğini sürdüren ünlü oyuncu, Trab-
zon'un Akçaabat ilçesinde 16 Nisan
1933'te dünyaya geldi. Babası Kazım
Bey'in çocuklarının eğitimi için İstan-
bul'a gelmesiyle Günaydın da eğitimine
burada başladı. Tiyatroya ilk adımını
attığı Galatasaray Lisesi'nde eğitim
gören usta oyuncu, askerliğini Ağrı'nın
Diyadin İlçesi'nde yedek subay öğret-
men olarak yaptı. Öğretmenlerini hic-
vettiği küçük gösteriler yapan
Günaydın, İstanbul Şehir Tiyatroları-
nın sınavını kazanarak tiyatro kariye-
rine başladı. Günaydın, Haldun
Dormen Cep Tiyatrosunda 1955'te
"Papaz Kaçtı" oyunuyla profesyonel

oyunculuk yaşamına adım attı. İlk kez
1960'ta "Yeşil Kurbağalar" sinema fil-
minde rol alan oyuncu, meddah göste-
rilerinin yanı sıra tipleme ve
seslendirmeleriyle de akıllarda kaldı.
İzmir turnesine çıktığında tanıştığı
Güneş hanım ile evlenen Günaydın'ın
Ayşe, Fatoş ve Günfer adından 3 ço-
cuğu oldu. Akbank Çocuk Tiyatrosu-
nun yöneticiliğini yapan ve Dormen
Tiyatrosunda birçok oyununda yer
bulan Günaydın, Tuncel Kurtiz, Suna
Keskin, Erol Keskin ve Cahit Irgat ile
Genar Tiyatrosunu kurdu.

Kitap da yazdı

Günaydın, "Güzel Bir Gün İçin" fil-
miyle 1967'de Antalya Altın Portakal
Film Festivali'nde "En İyi Senaryo
Ödülü" ve "En İyi Yardımcı Erkek
Oyuncu Ödülü"nü aldı. Çok sayıda
film, tiyatro oyunu ve televizyon dizi-
sinde rol alan ünlü oyuncu TRT'de ya-
yınlanan Çiçek Taksi dizisindeki rolüyle
büyük ilgi gördü. Ayı Yogi, Yüzüklerin

Efendisi filminde Bilbo
Baggins, Yukarı Bak adlı
animasyonda Carl Fred-
ricksen ve Hz. Muham-
med Son Peygamber
çizgi filminde seslendir-
diği Ebu Talip karakter-
leri sayesinde sesiyle de
akıllarda kalan oyuncu,
Disko Kralı programına
konuk olarak katıldı ve
Athena'nın Arsız Gönül
ile Emre Altuğ'un Aşk-ı
Kıyamet kliplerinde oy-
nadı. Emine Algan'ın ünlü oyuncuyla
gerçekleştirdiği söyleşiler 2007'de "İki
Kalas Bir Heves" kitabında okuyucuyla
buluştu.

Önemli eserler bıraktı

İstanbul'da bir hastanede böbrek yet-
mezliği nedeniyle tedavi gören Günay-
dın, 15 Ekim 2012'de hayatını kaybetti.
Günaydın'ın cenazesi 17 Ekim'de Teşvi-
kiye Camii'nde kılınan cenaze namazı-

nın ardından Feriköy Mezarlı-
ğı'nda toprağa verildi. Seslen-
dirmelerle birlikte 160
yapımda görev alan Erol Gü-
naydın, 70'ten fazla sinema fil-
minde farklı rollerle seyirci
karşısına çıktı. Günaydın,
"Yorgun Matador", "Fişne
Pahçesu", "Soyut Padişah",
"Kahraman Bakkal Süper
Markete Karşı", "Yaygara Yet-
miş", "Devri Süleyman", "Kal-
bin Sesi", "Martı", "Ayı
Masalı", "Altın Yumruk", "Mü-

fettiş", "Zafer Madalyası", "Kleopat-
ra'nın Mezarı" ve "Papaz Kaçtı"nın da
arasında bulunduğu çok sayıda tiyatro
oyununda rol aldı. Ünlü oyuncu "Saat
Sabahın Dokuzu", "İnsanlar Yaşa-
dıkça", "Doktorlar", "Bir Ömrün Be-
deli", "Mahallenin Muhtarları", "Çiçek
Taksi", "Tatlı Kaçıklar", "Bir Demet Yerli
Film", "Cennet Mahallesi", "Akasya
Durağı" ve "Balkan Düğünü" gibi tel-
evizyon dizilerinde yer aldı.
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haf-
tasında 18 Ekim Pazar günü deplas-
manda Göztepe ile oynayacağı maçın
hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Te-
sisler'nde teknik direktör Erol Bulut yö-
netiminde milli oyunculardan yoksun

gerçekleştirilen çalışma saat 11.00'de
başladı. Isınma ve koordinasyon hare-
ketlerinin pas çalışması yapan sarı-laci-
vertli oyuncular, idmanı dar alanda
gerçekleştirdikleri çift kale maçlarla 
tamamladı. 

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü
Rıza Çalımbay, "Kayserispor maçı bizim
için çok önemli. Oradan çok iyi bir şekilde
ayrılmamız gerekiyor. Avrupa Ligi maçı ön-
cesi alacağımız iyi bir skor bizi daha moralli
ve güvenli hale getirecektir" dedi. Teknik di-
rektör Rıza Çalımbay, bay geçirdikleri hafta
ve ve milli maç haf-
tasını çok iyi değer-
lendirdiklerini
söyledi. Yeni trans-
ferlerin uyum süre-
cini biraz daha
atlattığını kaydeden
Çalımbay, "Bundan
sonra bizim için zor
bir süreç başlıyor”
diye konuştu.

SP  R
Kayseri maçi
çoK önemli

KarşıyaKa Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından 32
yaşındaki Zeynep Aslan, Çiğli ilçesine bağlı
Kaklıç Mahallesi yakınında antrenman sı-
rasında tali yoldan çıkan bir kamyonun al-
tında kalarak can verdi. Bir çocuk annesi
olan genç sporcunun ölümü, ilçede ve spor
camiasında büyük üzüntüye neden oldu.
Olay yerinde vefat ettiği belirlenen Aslan'ın
cenazesi, Adli Tıp
Morgu'na kaldırılır-
ken, kendisine çar-
pan kamyon şoförü
gözaltına alındı.
Görgü tanıkları da
yaşananlar konu-
sunda bilgi verdi.

zeynep’ten
Kötü haber

K ulüpler Birliği Vakfı, aylık olağan toplantısını Be-
şiktaş'taki bir otelde gerçekleştirdi. Toplantının
ardından basın mensuplarının karşısına çıkan

başkan Mehmet Sepil, gündeme ilişkin açıklamalarda
bulundu. 21 takımın tamamının toplantıya katılım gös-
terdiğini ifade eden Sepil, "Bugün olağan aylık toplantı-
mızı Kulüpler Birliği olarak yaptık. Pandemi
koşullarında bildiğimiz gibi takımların tamamının baş-
kanlarının burada olmasını beklemiyoruz.
Katılabilen arkadaşlar burada katıldı,
diğerleri online bağlandı. 21 ta-
kımın tamamı burada bu-
lundu. Ligler başladı ve 4
maç oynandı. Dolayı-
sıyla bugünkü yoğun
gündemimizin en
önemli bölümü
futbolun şu an
içinde bulun-
duğu ekonomik
koşullar, bunu
tartıştık. Pan-
demi koşulları-
nın yarattığı
ekonomik olum-
suzluklar çok
büyük. Bunlardan
ne şekilde etkilendi-
ğimizi ve nasıl tedbir-
ler alabiliriz diye tüm
paydaşlarla paylaşımda
bulunduk. Burada çok ciddi
bir gelir azalması var pandemi ko-
şullarında. Maç günü gelirleri bunun
başında geliyor. Bu konuda iyi olan haber, federas-
yon bu konuda bir açıklama yaptı. Önümüzdeki hafta
oynanacak olan maçlarda locaların yüzde 50 kapasi-
teyle belirli koşulları sağlamak kaydıyla açılacağını bil-
dirdi. Bu bir başlangıç ama önemli bir adım. UEFA’nın
kendi tavsiyesi de yüzde 30'a kadar seyirci alınabilece-
ğini söylüyor statlara. Son oynanan Rusya maçında
yüzde 30 kapasiteyle seyirci alım izni vardı. Biz zaman
içinde bunun Türk futbolunda da olacağını düşünüyo-
ruz. Sağlık konusunda ülkemiz her gün daha iyi nok-
taya geliyor. Dolayısıyla futbol statlarının da daha fazla
kapasitede açılmasını umut ediyoruz. Bu sadece locala-
rın açılmasıyla olmaz, bazı statlarda loca yok. Bu ta-
kımlarımız loca gelirinden faydalanamayacak. Onun
ötesinde 1'inci, 2'nci ve 3'üncü lig takımlarını düşündü-
ğümüzde, onlarda da loca sahibi olan takım sayısı çok
çok az. Dolayısıyla çok iyi bir başlangıç. İlk defa geçen

sene 8 maçı seyircisiz oynadık, 12 maçtır se-
yirci yok. Seyircimize kavuşuyoruz ama
umudumuz bunun kısa bir süre içerisinde sa-
dece localarda değil diğer tribünlerin tama-
mına yayılması" dedi.

5 yıllık bir anlaşma var

Yayıncı kuruluş ile ilgili açıklamalar yapan Sepil,
"Maç günü gelirleri dışında kulüplerin

önemli bir geliri de televizyon gelir-
leri. Bizim yayıncı kuruluşla

yaptığımız 5 yıllık bir an-
laşma var. Buradan gele-

cek ödemeler futbol
kulüpleri için çok

önemli. Özellikle pan-
demi koşullarında
bunun önemi çok
çok artıyor. Yayıncı
kuruluşla olan bu
anlaşmanın daha
uzun yıllar devam
etmesini çok istiyo-
ruz. Ama aynı şe-
kilde de yayıncı

kuruluşla bir anlaş-
maya varılamadı, bu

anlaşmanın en kısa za-
manda yapılmasını arzu

ediyoruz. Artık kulüplerin
bu konuda maddi olarak da-

yanabilecek gücü azalıyor. Bu
konuyu da federasyonumuzla payla-

şacağız" dedi.

Spor yasası önemli adım olacak

Spor yasasının Türk kulüpleri için büyük önem taşıdı-
ğını vurgulayan Sepil, şöyle konuştu: "Spor yasası du-
rumu çok önemli ve bu konuyu tartıştık. Spor yasası
yıllardır beklenilen bir çalışma. Bundan 1 ay kadar önce
Spor Bakanımız spor yasasıyla ilgili yapılan çalışmayı
kulüplerle ve federasyonla paylaştı. Biz de kulüplerimiz
de bu konuda çalışmalar yaptık. Bu yasanın çıkmasını
tüm kulüpler destekliyor, bu Türk sporu için önemli bir
adım olacak. Burada koyulan yasanın içeriğindeki bir-
çok konunun biz kulüplerin görüşünü alarak yapılması
çok önemli. Zaten Spor Bakanlığı da bunu bekliyor. Bu
konuyla da ilgili komisyon oluşturulmasına karar ver-
dik. Bundan sonra spor yasasıyla ilgili yapılacak olan
görüşmelerde biz de vakıf olarak ortak görüşümüzü
oluşturup daha fazla önem vereceğiz." DHA

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, kulüplerde
çok ciddi bir gelir azalması olduğunu ve locaların
açılmasının bu konuda güzel bir adım olduğunu söyledi

AĞIR YÜK DEPO RAF SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1236826)

AĞIR YÜK DEPO RAF SİSTEMİ ALIMI 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 : 2020/544374
1-İdarenin
a) Adresi : Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No: 35 Kat:4 

ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165313000 - 2165313273
c) Elektronik Posta Adresi : isletme@uskudar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 kalem tür raf sistemi malzemesi alımı ve yerine montajı/kurulumu 

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

b) Teslim yeri : Üsküdar Belediyesi Lojistik Merkezi 5 ve 6 Numaralı 
Depolar / Yavuztürk-Üsküdar/İSTANBUL

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin süresi (20 takvim günü) içerisinde malzemelerin 
montajı/kurulumu yapılarak teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü (Mimar Sinan

Mahallesi Çavuşdere Cad. No:35 Kat:4 Üsküdar / İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati : 30.10.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret 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 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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü (Mimar Sinan
Mahallesi Çavuşdere Cad. No:35 Kat:4 Üsküdar / 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, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı 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 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
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"Futbolda birçok güncel konu var" diyen Mehmet Sepil, "Özel-

likle kendi aramızda şunu konuştuk: Bazen bazı şeylerde sezonun

kararlarının alınması son dakikaya kalıyor. geçen sene kulüp lisans

limitleri ve yabancı oyuncu sayıları konusu son dakikalarda tartışıldı.

Bu konularda TFF ile görüşmeleri şimdiden başlatıp çok daha sağlıklı

bir ilişkinin kurulması için adımlar attık. Bütün bu konuları tartışabil-

mek için ve şu an bulunduğumuz ekonomik koşulları anlatabilmek

için TFF'den toplantı talep edeceğiz. ilgili mercilere de bulunduğu-

muz noktayı izah edebilmek için onların yanlarına gitme kararı

aldık" ifadelerini kullandı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Meh-

met Sepil son olarak başkanlıkla gelen soru üzerine, "Ocak

ayında bizim bir genel kurulumuz olacak ve orada baş-

kan seçmeyi düşündüğümüzü söylemiştik. Bu-

günkü toplantıda böyle bir görüşme

olmadı" yanıtını verdi. 

sağlıklı 

adımlar attık

Süper Lig’de 
gol oranı düştü
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını 
dolayısıyla maçların seyircisiz oynandığı Süper Lig'in ilk 4 haftadaki gol
ortalaması, son 6 sezona bakıldığında en düşük seviye olarak dikkati çekti
Ligde 21 takımla oynanmaya başlanan
2020-2021 sezonunda, her hafta bir
takım bay geçerken 10 müsabaka ya-
pıldı. Pandemi sebebiyle seyircisiz oy-
nanan bu karşılaşmalar sonucunda, ilk
haftada 30 gol atıldı ve gol ortalaması 3
oldu. gol ortalamaları, 17 golün atıldığı
2. haftada 1,7 olarak, filelerin
23 kez havalandırıldığı 3.
haftada da 2,3 olarak kayıt-
lara geçti. Süper Lig'de son
oynanan 4. hafta müsabaka-
larında ise 20 takım 10
maçta sadece 15 gol kayde-
debildi ve ortalama 1,5'e
kadar geriledi. 2020-2021
sezonunun ilk 4 haftasında
oynanan 40 karşılaşma so-
nucunda takımlar toplam 85
gol atarken, maç başına or-
talama 2,12 olarak gerçek-
leşti. Ligde ilk 4 haftalık

periyotlara bakıldığında bundan önceki
en düşük gol ortalaması 2,05'le 2014-
2015 sezonunda ortaya çıkmış, o sezon
36 maçta 74 gol atılmıştı.

2,75 ortalama yakalandı

Ligde geride kalan 2019-2020 sezonu-

nun ilk 4 haftasında 18 takım, her hafta
9 maç üzerinden toplamda 36 karşılaş-
maya çıktı. Takımlar söz konusu bu 36
karşılaşmada 95 gol atarken, maç ba-
şına 2,63 kez gol sevinci yaşandı. Aynı
takım sayısı üzerinden oynanan 2018-
2019 sezonunda 36 maçta 99 gol atıldı

ve ortalama 2,75 oldu.

6 sezonda en yüksek
ortalama

Süper Lig'de son 6 sezonun ilk 4
haftaları kıyaslandığında, en yük-
sek gol ortalamasına 2017-2018
sezonunda ulaşıldı. Söz konusu
sezonda takımlar 36 karşılaş-
mada 111 gol atarken, ortalama
gol sayısı 3,08 olarak kayıtlara
geçti. ilk 4 haftalar itibarıyla
2016-2017'de 91 golle 2,52, yine
2015-2016'da ise 100 golle 2,77
ortalamaları yakalandı.

Kuluplerde 
gelir azalmasi
yasaniyor

Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı
Mehmet Sepil, Türkiye’de spor
kulüplerinin mali anlamda zor
günler geçirdiğini belirtti. Sepil, 

“Gerçekten şu an Türk
futbol tarihinde görülmemiş bir

ekonomik krizle karşı karşıyayız” 
ifadelerini kullandı.
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Bordo-mavili kulübün başkanı
Ahmet Ağaoğlu, kulübün aylık
dergisinde yer alan açıklama-
sında ekonomik konulara deği-
nirken, gelecek adına da umutlu
mesajlar verdi. ‘En değerli nehir-
ler yavaşça akar’ diyen Ağaoğlu,
kulüp dergisindeki yazısında,
“Şanlı Trabzonsporumuzu iki
buçuk yıl önce yönetmeye başla-
dığımızda derin nehirler gibi,
acele etmeden ama sağlam
adımlarla aydınlığa doğru seyret-
mesinin mücadelesini verdik.
Ben ve yönetim kurulundaki ar-
kadaşlarım, camiamızla birlikte
önümüze çıkan her engeli aşma-
sını bildik. Ve bugün hem ekono-
mik hem de sportif anlamda
sürdürülebilir bir rotaya girdik.
Görüyorsunuz, bir ve beraber ol-
duğumuzda zorlukların üstesin-
den rahatlıkla gelebiliyoruz.
Bunu bir kez daha kanıtladık”
dedi.

1.1 milyar lira borç ödedik

İki buçuk yılda 1.1 milyar TL
borç ödemesi gerçekleştirdikle-
rini kaydeden Ağaoğlu, şöyle
devam etti:“Sizi rakamlarla boğ-
mak istemiyorum. Ancak kısa bir
özet geçmek gerekirse; iki buçuk

yılda 1.1 milyar TL borç ödemesi
gerçekleştirdik. Transferlerden
44.3 milyon Euro gelir elde ettik.
Sponsorluklardan 140 milyon
TL gelir sağladık. TS Club başta
olmak üzere forma satışlarımız-
dan ve maç günü gelirlerimizden
kasamıza yaklaşık 150 milyon
TL girdi. İki yıl önce 164 milyon
TL olan Borsa İstanbul’daki pi-
yasa değerimiz bugün 1.2 milyar
TL’yi aştı. Rakiplerimizden çok
daha düşük bütçelerle oluşturdu-
ğumuz kadromuz, 80 milyon eu-
ro’yu aşan piyasasıyla
Türkiye’nin en değerlisi oldu.”

Hedeflerimizi başardık

‘Tabii ki bunlar kolayca ortaya
gelmedi!’ diyen Ağaoğlu, açıkla-
malarını şöyle sürdürdü: “Takım
bütçesini küçültmemize rağmen
sahada yarışan takım oluştur-
mak, oyuncuyu alırken ve satar-
ken kulübümüzün menfaatlerini
korumak, borçları yapılandır-
mak, kurumsal yapıyı işler hale
getirmek öncelikli hedeflerimiz
arasındaydı. Çok şükür bugüne
kadar hedeflerimizin tamamını
başardık. Şimdi hepimiz için asıl
olan bundan sonrasını aynı şe-
kilde devam ettirmektir.”  Bir

transfer sezonunu daha geride
bıraktıklarını da ifade eden Ağa-
oğlu, bu konuda şunları dedi:
“Takımımızı birbirinden kaliteli,
yetenekli ve değerli oyuncularla
güçlendirdik. Aile ortamını pekiş-
tirdik. Başta taraftarlarımız
olmak üzere gerek ülkemizin ge-
rekse dünyanın heyecanla, hay-
ranlıkla ve gururla izleyeceği bir
Trabzonspor oluşturduğumuza
inanıyoruz. Sabırla yürüdüğü-
müz yolda yeni bir döneme giri-
yoruz. Yolun sonunda,
taraftarımızı ve camiamızı mutlu
edebilmek en büyük dileğimiz-
dir.”Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün büyük mücadeleler
sonucu kurduğu Cumhuriyeti-
mizin 97’nci yıl dönümünü 29
Ekim’de yine büyük bir coşkuyla
kutlayacaklarını da söyleyen
Ağaoğlu, “Cumhuriyetimize
sahip çıkmak, bu vatan toprak-
ları üzerinde yaşayan her yurtta-
şın asli görevidir. Bu vesileyle
Cumhuriyeti bizlere emanet
eden başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere silah arka-
daşları ve aziz şehitlerimizi bir
kez daha rahmet ve minnetle anı-
yorum” diyerek açıklamalarını
tamamladı. 

Tarihi bir maç!
Sahasında Balıkesirspor’u ağırlayacak Bursas-
por, kulüp tarihi boyunca 4 kez sezona iç sahada
mağlubiyetler ile başlarken, evindeki üçüncü
maçlarda bu şanssızlığını kırdı. Bu haftasonu bir
kez daha bunu gerçekleştirmek isteyen Bursa
ekibi; puan alamadığı takdirde ise kulüp tari-
hinde bir ilki yaşayacak. TFF 1’inci Lig’de müca-
dele veren Bursaspor, geride kalan haftalarda
henüz evinde puan ile tanışamadı. Bursa temsil-
cisi; evinde oynadığı Adana Demirspor ve Gire-
sunspor maçlarında öne geçmesine karşın, her
iki maçtan da puansız ayrıldı. 18 Ekim Pazar
günü ise, Bursa Büyükşehir Belediye Stad-
yumu’nda Balıkesirspor’u ağırlayacak olan
Bursa ekibi, sahasında ilk puanları için mücadele
edecek. Bursaspor’un 57 yıllık profesyonel lig ta-
rihindeki sezon başlangıçları dikkate alındığında,
sahasında oynadığı ilk üç maçtan puansız ayrıl-
madığı görülüyor. Kulüp tarihinde 4 sezon ilk iki
maçını kaybeden Bursa temsilcisi, sonraki
üçüncü mücadelesinden puan veya puanlarla
ayrılmayı başardı. Bursa ekibi, Balıkesirspor kar-
şısında da sahadan mağlubiyetle ayrıldığı tak-
dirde ise; tarihinde ilk kez evinde oynadığı ilk üç
maçı puansız kapatacak.

Zincirlerini kırdı

1986/87 sezonunda ilk iki maçını kaybeden Bur-
saspor, sonraki üç maçından da galibiyetle ayrıl-
masını bildi. 1998/99 sezonunda da benzer
grafik çizen Bursa ekibi, evinde ilk iki maçta
mağlubiyetin ardından sahasında oynadığı son-
raki 5 maçı da kazandı. Bir sezon sonra yine
evinde iki mağlubiyetle sezona başlayan Bursa
temsilcisi, şanssızlığını evindeki üçüncü maçında
aldığı galibiyetle kırdı. Yakın geçmişte de 2014/15
sezonunda evinde iki mağlubiyet alan Bursaspor,
sahasındaki üçüncü maçta berabere kalarak
evinde puanla tanıştı.

Geçen sezon etkiliydi

Pandemi nedeniyle taraftarından yoksun olarak
sahada mücadele veren Bursa temsilcisi, 11 se-
zonda ise sahasında oynadığı ilk üç maçından
galibiyet ile ayrıldı. 1970/71 sezonunda evinde
oynadığı ilk 5 maçı da kazanan Bursaspor, kulüp
tarihinin en iyi iç saha başlangıcını gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz sezon TFF 1’inci Lig’de iç sahada en
etkili ekiplerden biri olan Bursa ekibi; 17 ma-
çında topladığı 35 puan ile ligin en iyi üçüncü iç
saha performansına imza attı. 

Özdemir kovuldu

Kocaeli güle oynaya

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele
eden İnegölspor, teknik direktör Osman Özdemir
ile yollarını ayırdı. İnegölspor'un resmi internet si-
tesinde yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer
verildi: "Yönetim kurulu tarafından bugün yapı-
lan toplantının ardından teknik direktörümüz
Osman Özdemir ve ekibi ile görüşülerek, sözleş-
meleri karşılıklı olarak fesih edilmiştir. Yönetim
kurulu olarak, Özdemir ve ekibine takımımıza
vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür
eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz."

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele
eden AFJET Afyonspor ligin 5'inci haftasında
evinde konuk ettiği Kocaelispor'a 1-0 yenildi.
28’inci dakikada gelişen Kocaelispor atağında sağ
kanattan Benhur’un ceza alanına taşıdığı pozis-
yonda ceza alanında topla buluşan Yiğit Ali’nin
vuruşunda top savunmaya da çarparak ağlara
gitti: 0-1. 47'nci dakikada geli-
şen Afyonspor atağında Fe-
rit'in pasında ceza alanında
topla buluşan Nazmi, güzel
bir vuruş yaptı ancak top kale
direğinin dibinden auta gitti.
90+2’nci dakikada gelişen
Afyonspor atağında sağ ka-
nattan yüklenen Yavuz Selim
Tek, ceza alanı girişinde, pen-
altı noktasındaki Aykut'a pa-
sını aktardı. Aykut kaleye şık
bir vuruş yaptı ancak kaleci
son anda kornere çeldi. Maçı
Kocaelispor 1-0 kazandı.

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
Türk sporuna önemli bir altyapı des-
teği sunmak için 1000’e yakın kulübe

müsabakalarda kullanacakları ekipmanları
temin ediyor. İstanbul’un 39 ilçede faaliyet
gösteren tüm amatör spor kulüplerini kap-
sayan destek, bugün Yenikapı Spor Te-
sisi’nde düzenlenen törenle ulaştırılmaya
başlandı. Futbol, voleybol, basketbol,
hentbol, karate, judo, tekvando, kickboks,
muay thai, wushu,kort tenisi, satranç,
masa tenisi, badminton, jimnastik, atle-
tizm, okçuluk, futsal, yüzme ve güreş
branşlarında kullanılacak malzeme dağı-
tım törenine İBB Genel Sekreter Yardım-
cısı Murat Yazıcı, İBB Gençlik Spor
Müdürü İlker Öztürk, Spor İstanbul Genel
Müdürü İzzet Renay Onur, Destek Hiz-
metleri Daire Başkanı Mansur Güneş,
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, İBB İt-
faiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, ile
spor kulübü temsilcileri ve çok sayıda
sporcu katıldı.

Başarıya katkı vereceğiz

Amatör spor kulüplerine malzeme dağı-
tımı nedeniyle düzenlenen törende konu-
şan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat
Yazıcı, İBB’nin amatör sporlara katkısının
sadece futbol ile sınırlı kalmadığını vurgu-
layarak şunları söyledi: “Her yıl yaklaşık
1000 amatör spor kulübüne spor malze-
mesi desteği sağlıyoruz. 20 branşta yaptı-
ğımız bu malzeme desteği ile 39 ilçede
amatör sporun ve spor kulüplerinin güç-
lenmesine ve sporda İstanbul’un elde ettiği
başarıların artmasına katkı sağlamayı
amaçlıyoruz.”

273 bin adet spor malzemesi

Genel Sekreter Yardımcısı Yazıcı, 2020 yı-
lında amatör spor kulüplerine yapılan yar-
dımın yaklaşık 8 milyon TL tutarında
olduğunun altını çizdi ve 2021 yılında da
bu desteği sürdürmeği hedeflidekilerini ak-
tardı. Yazıcı, kulüplere yapılan yardım
miktarının, futboldan hentbola, karateden
güreşe kadar 20 branşta, 115 farklı ka-
lemde 273 bin 121 adet spor malzemesi
olduğu bilgisin paylaştı.

Olimpiyat hayali gerçek olacak

Başkan İmamoğlu’nun sıklıkla dile getir-
diği İstanbul’un bir olimpiyat şehri olma

hayalini anımsatan Yazıcı, İstanbullu-
larla bu hayali gerçekleştirmek istedikle-
rini söyledi. Yazıcı, “İcraatlarımızla
İstanbul’un bir spor kenti olması özelli-
ğini doldurmaya çalışıyoruz; ama bunu
bir Olimpiyat şehri olma etiketiyle taç-
landırmak istiyoruz. 2032 yılına kadar
Olimpiyatlarına adaylığımız için hazır
olmak istiyoruz” dedi.

Hizmet en büyük motivasyon

Tesisleşme konusunda İBB’nin çalışma-
larını sürdüreceği bilgisini paylaşan Ya-
zıcı, önümüzdeki süreçte, İstanbul’un 13
ilçesinde toplam 15 spor tesisin daha
kentliye kazandıracağı müjdesini verdi.
İBB’ye ait 143 spor tesisinin 23’nun fut-
bola ayrıldığı notunu düşen Yazıcı, saha-
ların, spor alanlarının en yaygın şekilde
halkın ve sporcuların kullanımında olma-
sını istediklerini belirterek, bir kulübe
tahsis etmektense, İBB’ye ait spor tesisle-
rinin tüm kulüplerin hizmetinde olması
prensibini benimsediklerini söyledi. Ko-
nuşmasının ardından, kamera karşısına
geçen Yazıcı, Türkiye Amatör Spor Ku-
lüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düş-
mez ve Amatör Spor Kulüpleri
temsilcileri ile kurdele kesti. Yeni yapılan
sahada incelemelerde bulunan Yazıcı, tö-
rene katılım gösteren amatör spor kulüp-
lerinin genç sporcuları ile sohbet etti,
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dünyanın heyecanla, hayranlıkla ve gururla izleyeceği 
bir Trabzonspor oluşturduklarına inandıklarını belirterek, “Sabırla yürüdüğümüz yolda yeni bir döneme
giriyoruz. Yolun sonunda, taraftarımızı ve camiamızı mutlu edebilmek en büyük dileğimizdir” dedi

Trabzonspor yeni bir yolda

İBB, Yenikapı’da yeni
futbol sahasının açılışını

yaptı, amatör spor
branşlarında sağlanan

spor ekipman desteğini
kulüplere teslim etti. 

Törende konuşan 
İBB Genel Sekreter 

Yardımcısı Murat Yazıcı, 
İstanbul’un 13 ilçesinde
toplam 15 spor tesisin

daha kente kazandırıla-
cağı müjdesini verdi

13 ILCEYE 15
SPOR TESISI!

Beylikdüzüspor
teşekkür etti
İBB'nin töreninde hazır bu-
lunan Beylikdüzüspor da
İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu'na ve yöneticilere te-
şekkür etti. Kulüp Başkanı
Metin Aydın, Beylikdüzüs-
por camiası olarak verilen
destekten ötürü oldukça
mutlu olduklarını belirterek,
“Gençliğe yatırım demek ya-
rına yatırım demektir. Bu an-
lamda spora, sporculara
katkı veren geçmiş dönemde
Beylikdüzü Belediye Başkan-
lığı da yapan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu'na çok te-
şekkür ediyoruz. Beylikdü-
züspor olarak elimizden
gelenin en iyisini yaparak bu
desteklerin karşılığını verece-
ğiz” ifadelerini kullandı. 
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Esenyurt Akevler Mahalle
Muhtarı Süheyla Karademir
örnek bir projeye imza attı.

Hayırseverleden topladığı
tabletleri EBA'ya girmekte

zorlanan ihtiyaçlı çocuklara
dağıtan Karademir, "Biz de iyi
durumda olanlardan ikinci el

tabletlerini alıp kötü durumda
olanlara veriyoruz" dedi

P andemi nedeniyle öğrencilerin
uzaktan eğitim alması ülke ge-
nelinde olduğu gibi Esen-

yurt’ta da birçok sorunu beraberinde
getirdi. Eğitim için ellerinde yeterli
imkan olmayan öğrencilere Akevler
Mahalle Muhtarı Süheyla Karade-
mir sahip sahip çıktı. Damga'ya ko-
nuşan Karademir, "İhtiyaç sahibi
ailelerin çocuklarına EBA’ya abağla-
nabilmeleri, diğer arkadaşlarıyla eşit
bir şekilde eğitimlerine devam edebil-
meleri için böyle bir kampanya baş-
lattık" dedi. 

Hakkaniyetli dağıttık

Çok sayıda sosyal projenin içerisinde
yer aldıklarını dile getiren Muhtar
Karademir, "Önce Çocuk Esirgeme
Kurumu'na gittim. İhtiyaçları karşıla-
nıyor ama yine de eksikleri var. On-
lara yardımcı olduk. Bayramlarda da
çeşitli etkinliklerimiz var. Sosyal olan
her projenin içerisindeyiz" ifadelerini
kullandı. Tablet dağıtım hikayesini de
"Birçok vatandaşımız EBA'ya gir-

mekte sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.
Mahallemizin bir adası varlıklı diğer
kısmı da orta halli ve zor kısımda. Biz
de iyi durumda olanlardan alıp kötü
durumda olanlara vermek istedik"
sözleriyle anlatan Karademir, "Bu
proje kapsamında toplanan tabletleri
elimizden geldiği kadarıyla hakkani-
yetli dağıtmaya çalıştık. Bu yardım-
ları mahalle sakinlerinden temin
ettik" ifadelerini kullandı. 

Sesimize se verdiler

İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet ba-
ğışlamak isteyenleri muhtarlığa bek-
lediğini ifade eden Süheyla
Karademir, "Daha yolun başındayız.
Çok daha afazla ihtiyaçlı öğrencimiz
var. Sesimize ses veren, destekleri ile
yanımızda olan, yardımsever bağışçı-
larımıza, şükranlarımı sunuyorum.
Bağışlar gelidikçe, öncelik sırasına
göre dağıtmaya devam edeceğim. Bu
mini kampanyamıza destek olanlara
tekrar teşekkür ediyorum. Emin olun
küçük gibi görünen bu bağış onlar
için çok değerli" açıklamasında
bulundu. 

Tuzlalı çocuklara 
tablet hediye etti
Tuzla’da eğitimden uzak öğrenci kalmaması için Tuzla Belediyesi tarafından başlatılan ‘Askıda Tablet’ kam-
panyasına, ünlü sanatçı Aslı Hünel’den destek geldi. 10 adet tablet bağışı yapan sanatçı Aslı Hünel, bağışla-
dığı tabletlerden bir tanesini de ikinci sınıfa giden ve öğretmen olmak isteyen bir öğrenciye hediye etti
TUZLA’DA eğitimden uzak öğrenci kal-
maması için Tuzla Belediyesi tarafın-
dan başlatılan ‘Askıda Tablet’
kampanyasına verilen destek her geçen
gün artıyor. Kampanyaya bağışlanan
tabletler ise ihtiyaç sahipleri ile buluş-
maya devam ediyor. Bu kapsamda
ünlü sanatçı Aslı Hünel, ‘Askıda Tablet’
kampanyasına 10 adet tablet bağışında
bulundu. Bağışladığı tabletlerden bir
tanesini ise, öğretmen olmak isteyen
ikinci sınıf öğrencisi Rana Kuruca’ya
kendi elleriyle hediye etti. Tuzla Beledi-
yesi Gönül Elleri Çarşısı’nda anne
Nurcan Kuruca ve kızı Rana Kuruca ile
bir araya gelen Aslı Hünel,” kızımıza
sordum. ‘Ne olmak istiyorsun’. ‘Öğret-
men olmak istiyorum’ dedi. Dedim
‘Mutlu musun?’ ‘Çok mutluyum’ dedi
ve o kadar gözleri doldu. Benim gibi
duygusal kızımız. Beni çok etkiledi. Şu
anda yaptığımız iş ne kadar doğru.
İkinci sınıfa giden bu yavruyu gülüm-
settik ya. Yani şu anda benden mutlusu
yok” dedi. ‘Askıda Tablet’ kampanyası-
nın kendisini çok heyecanlandırdığını
belirten Aslı Hünel,” Müthiş bir proje.
‘Askıda Tablet’ kampanyası beni çok
heyecanlandırdı. Neden, çünkü gelece-
ğimiz çocuklarımız. Geleceğimiz onla-
rın ellerinde. O yüzden şu anda

ya-
şadığımız pandemi döneminde eğer
böyle bir eğitim söz konusu ise ve ço-
cuklarımızda tablet yoksa bu nefis pro-
jeye bizim gibi insanların destek
vermesi bence zorunlu. Bir elin nesi var,
iki elin sesi var cümlesini kullanırım.
Her şeyi devletten beklemek olmaz. Biz
de kendi kendimize, gücümüz nispe-
tinde elimizden ne geliyorsa yapmaya
çalıştık. Benim çok sevgili dostlarıma
bir canlı yayınımda ‘Hadi bakalım bir
tablet kampanyasına ne kadar tablet
bağışlıyorsun’ dedim. ‘Ne demek Aslı’
dedi. ‘Hadi bakalım gönlünden ne ko-

puyorsa gönder’ dedim.” dedi.

Hep faydalı olmaya çalışacağım

Gücü yettiğince ‘Askıda Tablet’ kam-
panyası için daha da faydalı olacağını
belirten Aslı Hünel, böyle bir kampan-
yaya öncülük eden Tuzla Belediye Baş-
kanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür ederek
sözlerini şöyle devam etti, “Bir ker-
meste kendi eşyalarımı ve aksesuarla-
rımı sattım. Üç gün boyunca ayakta
durdum. Bir satıcı gibi hiç üşenmeden,
paylaştım. Oradan gelen gelirle tablet
aldım. Bugün bir kızımıza tableti tak-
tim ettik. Evlatlarımız her şeyin en gü-
zelini hakkediyorlar. Onun gözünde ki
mutluluk beni daha çok heveslendirdi.
Ne kadar doğru bir iş yapmışsınız sayın
başkanımız. Ne kadar güzel bir kam-
panya başlatmış ben de vesile olmu-
şum bunun devamını getirmeye
çalışıyorum. İnşallah gücüm nispetinde
daha da faydalı olmaya çalışacağım”
dedi. Aslı Hünel, Rana ile arasında
geçen diyaloğu da şu şekilde anlattı.
”Kızımıza sordum. ‘Ne olmak istiyor-
sun’. ‘Öğretmen olmak istiyorum’ dedi.
Dedim ‘Mutlu musun?’ ‘Çok mutlu-
yum’ dedi ve o kadar gözleri doldu.
Benim gibi duygusal kızımız. Beni çok
etkiledi” dedi. MEHMET ALİ ÇATAL

Demet AKAlın
bombA gibi
geliyor

Her albümüyle dinlenme ve satış rekorları
kıran Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın
yeni şarkısı için stüdyoya girdi. Kariye-
rinde yaptığı 10 albüm, 4 single, 2 maxi
single ile milyonların kalbini kazanan ve
dinlenme ve satış rekorları kıran Pop
Müziğin kraliçesi Demet Akalın'ın yeni
şarkısının ismi "Yan"... 2019 yılında çı-
kardığı 'Ateş' adlı albümünde de Sıla
imzalı 'Bizi Buluyor' adlı şarkısında
da birlikte çalışan Demet Akalın ve
Sıla ikinci kez bir araya geliyor.
Demet Akalın sözü Sıla , müziği
Murat Yeter imzası taşıyan 'Yan'
isimli yeni single çalışmasını
aralık ayında çıkarmayı planla-
dığı belirtildi. Her albüm ve
single'ın da birçok hit çıkaran
Demet Akalın, 'Yan' şarkısına
çok güvendiğini ve yılın son
hiti olacağını söyledi.

Hayvanlara
sevgi eli

Sürgün Avı satışa çıktı

MEVLANA Mahallesi’nde bulunan Gaziosmanpaşa
Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Ba-
kımevi, ilçedeki sokak hayvanlarına muayene, ultra-
sonografik muayene, tedavi, müşahede, kuduz
aşısı, kısırlaştırma ve tüm diğer operasyonel konu-
larda hizmet veriyor. İlçe genelindeki yaralı ve hasta
sokak hayvanlarına tedavi, sağlıklı olanlara ise kısır-
laştırma işlemi yapan ekipler, 5199 Sayılı Hayvan-
ları Koruma Kanunu’na göre hayvanı iyileştikten
sonra alındığı adrese tekrar bırakıyor.

Ekipler sağlık hizmeti veriyor

3 hekim, 2 tekniker ve 16 yardımcı personelin görev
yaptığı bakımevi, her gün 09.00-00.00 saatleri ara-
sında 2 ekip halinde şikayetlere ve taleplere yanıt ve-
riyor. Yaralı, tedavi edilecek veya kısırlaştırılacak
hayvanlar, belirtilen adreslerden belediye ekiplerince
alınıyor. Kedi ve köpeğin yanı sıra vatandaşların ba-
rınağa getirdiği güvercin, martı vb. kuş türleri, kirpi,
kaplumbağa gibi hayvanlara da bakım ve tedavi
hizmeti veriliyor. Aynı zamanda sahiplenilmeye
uygun olan sokak hayvanlarına sahiplendirme iş-
lemi de yapılmaya devam ediyor.

53 noktada mama dağıtımı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
ekipleri, sokak hayvanlarının yemek ve su bulmakta
zorlanmaması adına her gün 53 noktada mama ve
su dağıtımı yapıyor. Can dostlarımızın beslenme ve
bakımı ile yakından ilgilenen ekipler, mama, suluk
ve kedi evlerinin de düzenli olarak temizliklerini ger-
çekleştiriyor.

Mamatik işe yaradı

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ilçe gene-
linde 6 farklı noktaya konumlandırılan mamamatik
istasyonlarıyla sokak hayvanlarının ihtiyaçları olan
kuru mama ve suya her zaman kolaylıkla ulaşabil-
mesini sağlanıyor. 2 farklı hazneden oluşan cihaz-
larda bölmelerden birinde mama, diğerinde su
bulunuyor. Hayvansever vatandaşlar cihaza sadece
1 TL attıklarında belirlenen miktarda mama veya
su alt kısma düşüyor ve bölgede bulunan sokak
hayvanlarının bunları kolayca tüketmesi sağlanıyor.

KARTAL Belediyesi’nde Park ve
Bahçeler Müdürü olarak görev
yaparken 12 Ekim 2018 günü ge-
çirdiği beyin kanaması sonucu
hayatını kaybeden merhum
Cemal Şahan, ebediyete intikal
edişinin ikinci yılında mezarı ba-
şında anıldı. Pendik Yeni Şeyhli
Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine Kartal Bele-
diye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; merhumun
eşi ve kızı, belediye başkan yardımcıları, müdürler ve
çok sayıda mesai arkadaşı katıldı. Anma töreninde ilk
olarak merhumun eşi Perihan Şahan söz alarak rah-
metli eşine olan özlemini dile getirirken, kendilerini yal-
nız bırakmayan Kartal Belediyesi ailesine ve Başkan
Gökhan Yüksel’e teşekkür etti. Perihan Şahan’ın ar-
dından bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel, törene katılanlara şöyle seslendi: “De-
ğerli çalışma arkadaşlarım, sevgili Cemal ağabeyimi-
zin dostları, zaman çok hızlı geçiyor, koca iki yılı
doldurmuşuz. Yolda gelirken gözümün önünden bir
film şeridi gibi geçti. Beraber çalışma şansı yakaladım,
beraber vakit geçirme şansı yakaladım. Perihan abla-
nın özetlediği gibi Cemal ağabey kendi ile barışık, do-
ğayı ve insanları seven, saygılı, nezaket sahibi, neşeli ve
dürüst bir büyüğümüzdü” dedi. SAVAŞ ATAK

Yerli polisiye edebiyatta yeni bir yüz olan
Melih Günaydın’ın “Sürgün Avı” adlı kitabı
Dipnot Yayınları tarafından yayımlandı.
Günaydın’ın romanı konusunu Türkiye’nin
yakın tarihindeki karanlıkta bırakılmış olay-
lardan alıyor ve okuru ‘faili meçhul’  cinayet-
lerin, gizli servis operasyonlarının ve
katliamların kıyısından Türkiye’nin yakın ta-
rihinde bir dolantıya çıkarıyor. Melih Gü-
naydın “Sürgün Avı”nda yakın tarihin
terekesinde biriken bu malzemeyi ustalıkla
bir polisye romana taşıyor. Başlangıçta çok
farklı saiklerle işlendiği düşünülen bir cina-
yet vakasının soruşturulması sürecini kâh

Ortadoğu coğrafyasının sınırlarına, Arap
baharına; kâh Avrupa'nın konferans salonla-
rına, sosyal medya ağlarına; kâh Türkiye'nin
kırk-kırk beş yıl öncesine, polisler tarafından
öldürülen gençlerin hikâyelerine ustalıkla ta-
şıyor. Romanındaki Suriyeli, Kürt, Türk kah-
ramanları bize alçakgönüllü bir duyarlılıkla
tanıştırıyor. Göçmenler, yoksul üniversite
öğrencileri, gözüpek gazeteciler, sınır kaçak-
çıları, polisleri soruşturan polisler… Günay-
dın bu romanında gözümüzün önünde olup
biten şeylere biraz daha yakından bakıyor.
Kitap, 16 Ekim’de internet sitelerinde ve ki-
tapçılarda raflardaki yerini alacak.

ANIL BODUÇ

AKEVLER’DE 
EBA DESTEGI

Kartal vefasını
gösterdi

Çekmeköy’de
Azerin coşkusu

ÇEKMEKÖY Belediyesi Kültür Sanat Sezonu
açılışı programı büyük bir coşkuya sahne
oldu. Çekmeköy Belediyesi 2020 -2021 Yılı
Kültür Sanat Sezonu açılış programı Turgut
Özal Kültür Merkezi’nde yapıldı. Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipli-
ğinde gerçekleşen programa, Çekmeköy Kay-
makamı Adem Arslan, Milliyetçi Hareket
Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı Cenap Yağ-
mur, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve
vatandaşlar katıldı. Programda selamlama
konuşması gerçekleştiren Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz; “Azerbaycan bayrağı-
nın Karabağ’a dikilmesi için mücadele eden
ve bu burada şehit olan tüm Azerbaycanlı
şehit kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyo-
rum. Rabbim yerlerini mekanlarını cennet ey-
lesin. İnşallah bu uğurda gazi olan, yaralanan
bütün kardeşlerimize de Rabbim’den acil şi-
falar diliyorum. Kültür sanat sezonunun açı-
lışı ilçemize hayırlı olsun. İstedik ki bugün
Türk dünyasının sesi olan Azerin hanımla
açılışımızı gerçekleştirelim. Hem cephedeki
askerlerimize hem de Azerbaycanlı kardeşleri-
mize bu vesile ile destek olalım. “ dedi. Azer-
baycan Devlet Sanatçısı Azerin, Azerbaycan
ordusunun Ermenistan’ın işgalinde olan böl-
geleri almasından sonra sevincini sosyal
medyada paylaşarak gözyaşlarına boğul-
muştu. Azerin moral için Çekmeköy Beledi-
yesi’nin düzenlediği konserde sahne aldı.


