
SAYFA 5Bahadır SÜGÜR

Çatalca, tablet
Kaymakam

SAYFA 9Mehmet MERT

Cumhurun adayını
cumhur belirlesin

ÖĞRENCiLERE 110 ADET TABLET MUHTARLIKLARA iNTERNET
Damga'ya açıklamalarda bulunan Çatalca
Kaymakmı Erdoğan Turan Ermiş,

“110 öğrencimize tablet alıyoruz. Yedi ma-
halle muhtarlığımıza da wirelles sistemi kura-
cağız. 300 metre yarı çapındaki alana wirelles
hizmeti sunacağız, çocuklara şifrelerini 
vereceğiz. Evlerinde internet olmayan çocuk-
lar muhtarlık binasından ya da okul binasın-

dan alacakları wi-fi ile bu hizmetten faydalanabile-
cekler. İnşallah ileriki süreçte hayırsever 
vatandaşlarımızın da desteği ile bu çalışmayı
genişletmeyi düşünüyoruz” bilgisini verdi.
Projenin asıl hedefinin okuldaki eğitimi eve 
taşıyabilmek olduğunu ifade eden Kaymakam
Ermiş, projenin maliyetinin de yaklaşık 
120 bin TL olduğunu ifade etti. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) önünde toplanan servis

sürücüleri eylem yaptı. Servisçiler
adına konuşan Hasan Hüseyin Ars-
lan, bu işin ekmek davası olduğunu
belirterek, “Yanlıştan dönülmezse,
Ekrem İmamoğlu ve CHP her çar-
şamba günü sosyal medya ve her
platformda protesto edilecek. Siyasi
bir tavrımız yok” dedi.   I SAYFA 8
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Siyaset değil
ekmek davası!

SERVİSÇİLER EYLEM YAPTI

EĞİTİM POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ

CHP lideri Kemal Kılıçda-
roğlu, parti genel merkezinde

düzenlediği basın toplantısında sal-
gında eğitim sürecine ilişkin ikti-
dara 14 maddelik çağrıda bulundu.
Kılıçdaroğlu, “Bakandan bakana
eğitim politikaları değişti. Kişinin

bakışına göre
eğitim politika-
ları oluştu. 
Eğitim sistemin-
den hiçbir 
anne ve baba,
hangi partiden
olursa olsun
memnun 
değil” dedi.
I SAYFA 7
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14 maddelik
eğitim çağrısı

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

CHP İstanbul Milletvekili ve
İstanbul eski İl Başkanı 

Gürsel Tekin Mehmet Mert'e 
konuştu Gündemdeki tartışılan 
konuları değerlendiren Tekin, İstan-
bul İl Başkanı Canan Kaftancıoğ-
lu'nun başlattığı Atatürk tartışması
hakkında önemli açıklamalarda 
bulundu. “CHP'nin tüzüğünde
Mustafa Kemal Atatürk yazıyor.
Yani CHP'nin anayasasında” diye
konuşan Tekin, “Onun için böyle bir

tartışmayı yeniden alevlendirmek
benim parti kültürüme yakışan bir
şey değildir. Canan Hanım ya bu
manada söylememiştir, ya da
bir kusur işlemiştir diye 
düşünüyorum” ifadelerini 
kullandı. Tekin, “Kişisel 
düşüncem, Canan Hanım'ın 
bu manada demediğini düşü-
nüyorum. Benim duygularımı
inciten bir mesele doğrusu”
açıklamasında bulundu. 
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TÜZÜKTE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK YAZIYOR

CHP'nin çok ciddi projeleri
olduğunu ifade eden Gürsel

Tekin, “Sultangazi'de yüzde 38 gibi
bir oranda oy almışsınız, 
Bağcılar'da devrim niteliğinde
oy almışsanız o zaman milletin
CHP ile bir sorunu olmadığını
görmüş olduk. Ama yine de
CHP olarak, kendimizi topar-
layarak özeleştiri yapmamız
lazım. 14 ilçemizin ikisini kay-
bettik, 9 ilçemizde de oylarımız

azaldı. Yani 2014 yılındaki oyu ala-
madık. Ben bununla ilgili çok ciddi
çalışmalar yaptım. Nedenlerini
Genel başkanımıza ilettim” diye
konuştu. CHP'li belediyelere de
çağrıda bulnan Tekin, “Kimsenin
suyu, elektriği kesilmeyecek dendi.
Binlerce insanın elektriği, suyu
kesik. Fukaranın faturalarından
dolayı elektriğini, suyunu, doğalga-
zını kesmeyin” eleştirisini yaptı. 
I SAYFA 9
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HiÇ KiMSENiN ELEKTRiĞİNi SUYUNU KESMEYiN!

Kemal Kılıçdaroğlu

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Yüz yüze eğitimin başlama-
sına günler kala, velilerin 

kafasındaki soru işaretlerine Milli 
Eğitim Bakanlığı'ndan cevap geldi.
Buna göre, okul öncesi eğitim kurum-
larında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati

olacak şekilde 
1 gün, Il̇kokul 
1. sınıflarda ise
30’ar dakikalık 
5 ders saati ve
aralarda 10’ar
dakikalık tenef-
füsler olacak 
şekilde 1 gün
üzerinden plan-
lanacak. I SAYFA 7
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Ayrıntılar
ortaya çıktı

ziya Selçuk

İYİ PARTİ’DEN SERT ELEŞTİRİ

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz 
Ağıralioğlu, İçişleri Bakanı

Süleyman Soylu’nun AYM Başkanı
hakkındaki sözlerine, “Şu devletin
haline bakın. Şu konuşmalardaki
ciddiyetsizliklere bakın. Yazık. Bir an

önce yöneti-
minde bulun-
dukları devletin
yönetimine
uygun davran-
mayı öğrensinler.
Davranamaya-
caklarsa istifa 
etsinler” 
tepkisini gös-
terdi. I SAYFA 7
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Bakan Soylu’yu
istifaya davet etti

Yavuz Ağıralioğlu

Damga'ya konuşan CHP Milletvekili Gürsel Tekin, CHP
içerisinde yaşanan Atatürk tartışmasına değindi. 
“CHP'nin tüzüğünde Mustafa Kemal Atatürk yazıyor”
diyen Tekin, “Atatürk yazıyorsa, hiçbir
tartışmaya mahal vermeyeceksiniz 
demektir. Canan Hanım ya bu 
manada söylememiştir, ya da bir 
kusur işlemiştir diye düşünüyorum”
ifadelerini kullandı

CANAN HANIM 
KUSUR ISLEDI!

İBB Destek Hizmetleri Müdür-
lüğü 3 yıl kullanılmak üzere bin

851 araç kiralama ihalesine gidiyor. 
Yayınlanan ihale şartlarına göre, 565 
sürücü personel çalıştırmak üzere top-
lam bin 851 araç kiralaması yapılacak.
Şartnameye göre 715 adet binek araç,
283 adet hafif ticari araç, 23 adet çok
amaçlı otomobil, 188 adet minibüs, 29
adet kamyonet, 367 adet çift sıra kabinli
kamyonet, 111 adet panelvan araç, 45
adet şehirlerarası cenaze aracı, 20 adet
27 kişilik otobüs, 25 adet 35 kişilik 
otobüs, 7 adet ağaç kasalı kamyon, 28
adet asgari 45 kişilik kamyon, 10 adet
mobil iletişim aracı alımı yapılacak. 

ç

Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, uzaktan eğitime katkı sağlamak amacıyla
bilgisayarı olmayan öğrenciler adına 110 adet tablet temini için kampanya başlattı. 
Kampanya kapsamında 7 mahalle muhtarlığına da internet bağlatılacak

EN İYİLER
ÖDÜLLENDİRİLDİ
EN İYİLER
ÖDÜLLENDİRİLDİ
EN İYİLER
ÖDÜLLENDİRİLDİ
EN İYİLER
ÖDÜLLENDİRİLDİ
EN İYİLER
ÖDÜLLENDİRİLDİ
EN İYİLER
ÖDÜLLENDİRİLDİ
EN İYİLER
ÖDÜLLENDİRİLDİ
EN İYİLER
ÖDÜLLENDİRİLDİ

HABERİN 
DEVAMI 

SAYFA 2’DE

Bin 851 araç kiralanacak

Arnavutköy'de ikiz kardeşiyle
birlikte parkta oynayan 10 ya-

şındaki Görkem Küçük üzerine elektrik
direği devrilmesi sonucu yaşamını yi-
tirdi. Olay, Arnavutköy Hacımaşlı Ma-
hallesi'nde meydana geldi. Olay yerine
gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Ar-
navutköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

İlk müdahalenin ardından Görkem
Küçük, Beylikdüzü'deki başka bir has-
taneye sevk edildi. Küçük, yolda haya-
tını kaybetti. Küçük, son yolculuğuna
uğurlanırken acılı aile, çocuklarının ölü-
müne ihmalin neden olduğunu söyledi.
Mahalleli de Arnavutköy Belediyesi'ni
suçladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 
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İHMAL ÖLÜM GETİRDİİHMAL ÖLÜM GETİRDİİHMAL ÖLÜM GETİRDİİHMAL ÖLÜM GETİRDİİHMAL ÖLÜM GETİRDİİHMAL ÖLÜM GETİRDİİHMAL ÖLÜM GETİRDİİHMAL ÖLÜM GETİRDİ

BENiM
YAPTIĞIM 
HAYVANLIK!

'İncir Reçeli' filmi ve 'İsyan' 
şarkısıyla adını duyuran şarkıcı

Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu
Hüseyin Meriç'i tekme tokat dövdüğü
görüntüler büyük yankı uyandırdı.
Sezai, “Bu adam yan komşum. 5
aydır bizi rahatsız ediyor. Aylardır ‘gel
lan’ tekliflerini reddettim. İçip içip, ana
bacı söverken sabır çektim. Silah çek-
mesine, bahçeye 30 adam yığmasına

girmiyorum bile. Bu raddeye
gelmemin süreci var”

dedi. Sezai göster-
diği şiddetten

dolayı ise
herkesten
özür di-
ledi,
“Benim
yaptığım
şey de
hayvanlık

buna söyle-
yecek bir

lafım yok” ifa-
desini kullandı. 
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Büyükçekdmece'de büyük tar-
tışmalara neden olan Alabatros

arazisinin planları yeniden değişti. AK
Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu
yaptığı açıklamada “Albatros Parkı'nı
imara ve ranta kurban ettirmedik.
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi'nin
halkın kullanımından alarak müteah-
hitlere sattığı Albatros Parkı'nın plan-
larını İBB Meclisi'mizde “yeşil alan”
ilan ettik. Hayırlı olsun. Sözde değil,
özde çevrecilik böyle olur” dedi. CHP
Grubu'nun ise teklifi yeniden komis-
yona gönderme talebi oy çokluğu ile
reddedildi.  
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Albatros Parkı 
yeşil alan oldu

CHP GRUBU İTİRAZ ETTİ

Sarıyer’de organize edilen 
Avrupa Hareketlilik Haftası

açılış törenine katılan Büyükçekmece
Belediye Başkanı Hasan Akgün, 
“İstanbul’da bisiklete binmek müm-
kün değil. Çünkü yolumuz yok. 
Trafik canavarıyla karşı karşıyayız.
Ülkemizde 
hareketliliği 
arttırmak, insan
ve çevre sağlı-
ğına katkı sağla-
mak için bu
disiplini yarat-
mak için tedbir
almak lazım”
diye konuştu.
I SAYFA 8
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TEDBİR ALMAK LAZIM

CHP'li belediye başkanlarından şeffaf belediyeciliği 
sonuna kadar sürdürmelerini talep eden Gürsel Tekin, 
"İstanbul bugün yaşanabilecek bir şehir olmaktan çıktı.
Dikey yapılaşmalar İstanbul'a büyük bir yük ve sorun
oldu. CHP'nin bu imar rantına dur demesi lazım" dedi. 

CHP’NİN İMAR RANTINA
DUR DEMESİ LAZIM!

MEHMET
MERT

özEl
HABER

BAHADIR
SÜGÜR

HABER

EGiTiM EVE
TASINACAK

Ağaçların köküne
beton döktüler!

Kimliği belirsiz kişiler tarafından
Bahçelievler'de toprak kısmına

beton dökülen ağaçlar, ekiplerin yaptığı
çalışma ile toprakla olan temasları tekrar
sağlandı. Gübre verilerek yaşama 
döndürülen ağaçların köklerinde zarar
gören bölümler de aşılanarak eski haline
kavuşturuldu. I SAYFA 8
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MARMARA
KAYACAK!

Marmara Denizi'nden bir Kuzey Mar-
mara kırığının geçtiğini belirten Yük-

sek Jeofizik Mühendisi Prof. Övgün Ahmet
Ercan, "Tekirdağ kolunun beklenen deprem
odağı tam Marmara Ereğlisi'nin 10-15 kilo-

metre deniz içinde olacak. Doğu-batı doğrul-
tusunda bir patlama gösterecek. 1-1.5 metre
göçecek ve Marmara da 2-2.5 metre 
Yunanistan'a doğru bir kayma yaşanacak.
Bu deprem çok büyük olur" dedi. I SAYFA 4
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Sörloth üzdü!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
3 yıl kullanılmak üzere 1851 araç kiralama ihalesine gidiyor. 

Bisiklete binmek
mümkün değil!

Erdoğan Tuna Ermiş

Hasan Akgün

Sayfa 
15’TE

İHMAL ÖLÜM GETİRDİ

Halil
Sezai
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Instagram: isogkgz

iSMAiL
GÖKGEZ

İSMAİL GÖKGEZ’LE
SANATA DAİR

Magazin

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 
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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

Söyleşi ve kurumsal tanıtım
için irtibat telefonu:
0533 575 83 85

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

Haber Müdürleri
Berrin YEŞİLTEPE

Asker AVŞAR

Bağcılar Koordinatörü
Elizan Altunufağı 1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi

Hıdır ULAĞ
Avcılar-Küçükçekmece

Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Y
ılın en iyilerinin özenle seçildiği

gece, Şişli'deki Grand Cevahir Otel

ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde

gerçekleşti. Girişte ateşlerin ölçülmesi, her

masada dezenfektan bulunması, koltukla-

rın 1'er boşlukla ayrılması gibi önlemler

katılımcıları memnun etti. Her yıl düzenli

olarak gerçekleşen Mood Awards'da ödül

alacak isimler, özel jüri tarafından seçildi.

Dans gösterisiyle başlayan gece defilelerle

devam etti. 2 ayrı defilenin gerçekleş-

tiği organizasyonda ilk gösteri sahibi ünlü

modacı Leyla Uluk oldu. Uluk'un İdlib

şehitlerini anmak için kullandığı kamuflaj

kıyafetler Diyarbakır Lice Jandarma Ko-

mando Birliği'nden, komando bereleri ise

İdlib'den getirildi. Sosyal sorumluluk pro-

jelerinin ön planda olduğu etkinlikte 2'nci

defilenin sahibi Tuana Güneş oldu. Ka-

dına şiddeti ve çocuk gelinleri yansıtan

kanlı beyaz gelinlikler oldukça dikkat çekti.

Onur Gülin'in koreografisini üstlendiği

defileler, ayakta alkışlandı. Ayrıca

defilelerde Eva Maya, Sibel Demiralp,

Duygu Çakmak, Merve Kuruncu, Asema

İmanova, Yağmur Ayaz, İrem Gerz, İrena

Dosyazova, Melis Cömert, Seher Kaya-

alp, Dilan Erol, Tuba Özkan, Duygu

Ekinci, Ayşe Tanrıverdi, Buse Ilgaz, 

Dilara Sönmez gibi önemli mankenler

boy gösterdi. Görkemli gecenin sahibi

Burak Akan açılış konuşmasında "Pande-

miye rağmen böyle güzel geceler yapmak

zor ama bir o kadar da keyifli. Gelen 

tüm misafirlerimize teşekkürlerimi 

sunuyorum" dedi.

Dünyayı sarsan Covid-19 virüsü yüzünden ertelenen törenler
bir bir yapılmaya başladı. Mood Dergisi ve Burak Akan
Medya imtiyaz sahibi Burak Akan geçtiğimiz günlerde 
6. Mood Awards Ödül Töreni'ni düzenledi

EN IYILER 
ODULLENDIRILDI

“Tüm Zamanların Çıkış 
Yakalayan Kadın Sanatçısı 

Ödülü” Melek Mosso.

En İyi Pop Müzik Kadın Sanatçı: Demet Akalın
En İyi Erkek Sinema Filmi Oyuncusu:

Ufuk Bayraktar
En İyi TSM Erkek Sanatçı: Yılmaz Morgül
En İyi Video Klip: Enes Batur / Dolunay 

En İyi Kanal: TRT 1
En İyi Erkek Sunucu: İlker Ayrık 

En İyi Magazin Programı Sunucusu: Ece Erken
En İyi Mimar: Özgür Özer

Yılın Hukuk Kadını: Av. Şeyma Baykal
En İyi Haber Ajansı: DHA

En İyi Magazin Programı: D Magazin
En İyi Müzik Kanalı: PowerTürk

En İyi Gazete Eki: Hürriyet Kelebek
En İyi Gündüz Kuşağı Programı: 

Demet ile Alişan

Gecenin kırmızı halıdaki 
sunuculuğunu Damga 

Gazetesi yazarı İlke 
Duyan üstlendi.

Büyülü törenin 
sunuculuğunu ise ünlü şair
Uğur Arslan yaptı. Arslan
sözlerine, “Bu gece güzel

bir tören sunacağız. Biliyor-
sunuz pandemi kuralları

gereği bazı özel durumlar
söz konusu. Hepimiz 
önlemlerimizi aldık. 

Herkese keyifli bir gece 
dilerim.” diyerek başladı.

Törende Gökçe Kırgız 
“Pişmanlar Ülkesi” şarkısıyla 
En İyi Çıkış Yakalayan Kadın 
Sanatçı ödülünü Damga Gazetesi 
Kültür ve Sanat yazarı İsmail 
Gökgez’in elinden aldı.

Yılın Moda İkonu ödülü İvana Sert’e gitti. İvana tören
hakkında “Başka bir ödül töreninden daha geliyorum.
Bir ödül daha aldım. Orada korona bizimle değilsin
dedim. Aynı zamanda pandemi bizimle değilsin dedim.
En yakın zamanda bu dönemi unutmak istiyoruz.
Umarım hep beraber en sağlam şekilde çıkacağız.
İnşallah. Ama maske takmayı unutmayın.” dedi.

“En İyi Dizi Müziği Ödülü” Çatı Katı Aşk dizisiyle 
Aydilge’nin oldu. Aydilge ödülü almaktan büyük bir
mutluluk duyduğunu belirterek, herkese teşekkür etti.

“En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçı Ödülü” Soner 
Sarıkabadayı’ya layık görüldü. Soner törenle ilgili “Bir
kere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Herkese iyi
akşamlar dilerim öncelikle. En alttan en üstüne kadar
emek verenlere saygılarımı sunuyorum. Çünkü bu 
dönemler içerisinde bence moral ve motivasyon 
anlamında bu gibi gecelerin büyük bir önemi var. 
Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim hepinize.” dedi.

“En İyi Kadın Oyuncu Ödülü” Gonca Vuslateri’ye oyuncu meslek-
taşı Esra Sönmezer tarafından verildi. Gonca törenle ilgili, “Ay ne
kadar tatlı ve güzel bir ödül. Bu ödül törenine ben ilk defa katılıyo-
rum. Hassas bir zaman denk gelmiş olmama rağmen çok müte-
şekkirim. Bir oyuncunun en büyük motivasyonu oynadığı
karakterlerin, içinde bulunduğu hikayelerin toplum içerisindeki
karşılığını onlar tarafından görmek ve hissetmek. Ben bu anlamda
sanırım çok şanslı bir oyuncu oldum. Bu akşam burada olmak
bunun bir kez daha tekrar edilmesi oldu bana. Şu zor dönemde
müthiş bir motivasyon bir oyuncu için. Teşekkür ederim.” dedi.

İşte ödül alan 
diğer isimler:

Kırmızı halıda 
İlke Duyan

Sunucu Uğur Arslan

Gökçe’ye 
önemli ödül

Ivana Sert de
ödül aldı

En iyi dizi müziği

Soner Sarıkabadayı farkı

En iyi kadın oyuncu Gonca

“Yaşam 
Boyu Sanat

Ödülü” 
Aydemir 
Akbaş’a.

Mustafa
Üstündağ

kırmızı
halıda.

Murat 
Serezli 

“En İyi Erkek
Oyuncu.”

“En İyi 
Fantezi
Müzik 
Erkek 

Sanatçı
Ödülü”
Yaşar 

İpek’e gitti.

“Jüri Özel Ödülü”
Niran Ünsal’a 
layık görüldü.

“Yaşam
Boyu
Onur

Ödülü”
Mustafa
Keser’e

gitti.

“En İyi
Manken
Ödülü”

Ece 
Gürsel’e
verildi. 
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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 
GÖZDESİ ÖZ kEŞan

Bahçelievler'de bir hırsız duvardan tırmanarak girdiği daireden 20 bin lira ile 3 telefonu 
çalarak kaçtı. Daireye giren hırsız ve ona yardım eden arkadaşı güvenlik kamerasına yansıdı

O lay, Soğanlı Mahalle-
si'nde 22 Ağustos'ta
sabah 06.00 sıralarında

meydana geldi. Sabah saatle-
rinde, duvardaki demire tutunan
bir hırsız, açtığı pencereden apart-
manın birinci katında bulunan,
Naime Gülhan'ın ailesiyle yaşa-
dığı daireye girdi. Dairede bir süre
dolaşan hırsız daha sonra aileye
ait 20 bin lira ve 3 adet telefonu
çaldı. Çaldıklarını Gülhan'a ait bir
çantanın içine koyan hırsız, aile
fertlerinin uyandığını görünce
pencereden atlayarak kaçtı.  Kara-
kola giden aile hırsızlardan şika-
yetçi oldu.  Olayla ilgili konuşan
Naime Gülhan, "Biri dışarıda gö-
zetlemiş,  biri içeriye girmiş. Önce
askılıktan kol çantamı almış, tele-
fonları içine koymuş. Oğlumun

pantolonunu elleyince kemerinin
tokası ses yapmış, oğlum ses
uyandı. Oğlum hırsızla yüz yüze
geldi. Sonra pencereden atlamış.
Çantamda yüzüğüm ve takılarım
vardı, evdekileri telefonlarını aldı-
lar. Çocuğumun 20 bin lira parası
vardı, onu götürdüler" dedi. 

Hırsızlar kamerada

Yaşanan olayda hırsız ve ona yar-
dım eden arkadaşı güvenlik kame-
rasına yansıdı. Görüntülerde bir
kişinin apartmanın kapısının
önünde beklediği görülüyor. Bir
süre sonra bekleyen kişi,  yaya
olarak bölgeden uzaklaşıyor.
Hemen ardından ise daireden çal-
dığı çantayı boynuna takan hırsız
koşarak sokakta kayboluyor.
DHA

20 bIn lIrayI 
CalIp kaCtIlar

Sultangazi Uğur
Mumcu Mahallesi
2298 sokakta 5 katlı

apartmanın depo olarak kullanı-
lan bodrum katında dün akşam
saat 20.30 sıralarında yangın
çıktı. Apartmanı dumanların kap-
laması üzerine apartmandakiler
kendilerini dışarıya attı. Haber
verilmesi üzerine olay yerine
polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye
ekibi sevk edildi. Sokağa dökülen

mahalleli, itfaiye ekiplerinin yan-
gına müdahalesini izledi. Koro-
navirüs tedbirlerini hiçe sayarak
maskesiz şekilde çalışmaları izle-
yen vatandaşlardan dolayı itfaiye
ekipleri çalışırken güçlük çekti.
Polis ve itfaiye ekipleri sık sık ka-
labalığın dağılması yönünde uya-
rıda bulundu. Bazı vatandaşlar
tüm uyarılara rağmen çalışmaları
izlemeye devam ederken, bazı va-
tandaşlar da çalışma boyunca

cep telefonlarını ellerinden düşür-
medi. O anları sosyal medya he-
saplarından canlı yayınladılar.
Olay yerine şerit çekilmesinin ar-
dından itfaiye ekiplerinin yangına
müdahalesi kolaylaştı. Yangının
söndürülmesinin ardından itfaiye
ekipleri duman tahliyesi yaptı.
Yangın sonucu bodrumda bulu-
nan bazı eşyalara yanarak kül
oldu. Yangının çıkış sebebi ise
araştırılıyor. 

Mahalleli sokağa döküldü!

Pompalıyı aldı
dehşet saçtı

eSenyURT'TA eline aldığı pompalı
tüfek ile sağa- sola rast gele ateş
eden şüpheli gözaltına alındı.

Fatih Mahallesi 918'inci Sokak'ta eline pom-
palı tüfek alan Rıdvan D., aralarında husu-
met bulunduğu öne sürülen N.Ü. isimli
kişinin evine doğru rast gele birkaç kez ateş
etti. Evin pencereleri de açılan ateşle kırıldı.
Mahalle sakinleri elinde  tuttuğu tüfekle ateş
ederken zaman zaman ağza alınamayacak
küfürler eden Rıdvan D.'yi cep telefonları ile
görüntülerken, polise de haber verdi. Esen-
yurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekip-
leri şüpheliyi elindeki pompalı tüfek ile
yakalayarak  gözaltına alırken, Esenyurt
Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti. Yapılan
araştırmada şüphelinin çeşitli suçlardan çok
sayıda kaydı bulunduğu, cezaevinden kısa
süre önce çıktığı belirtildi. 

34 ilde birden
FETÖ operasyonu

iSTAnBUL merkezli 34 ilde eş za-
manlı düzenlenen FETÖ/PDY
operasyonunda gözaltı kararı ve-

rilen 132 kişiden 106 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdür-
lüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne
yönelik 34 ilde eş zamanlı düzenlenen ope-
rasyon kapsamında gözaltı kararı veri-
len  82 aktif asker, 32'si sözleşmesi
feshedilen asker ile aralarında görevden alı-
nan askerlerinde bulunduğu 18 askerden
106'sı gözaltına alındı. Gözaltına alınan ki-
şilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Cinayet zanlıları
tutuklandı

küÇükÇekMeCe'de tekstil atöl-
yesine gelerek ve rastgele ateş
açarak 18 yaşındaki Ulaş Arsla-

nargun'u öldüren ve bir kişiyi yaralayan
şüpheliler tutuklandı. Şüphelilerden birinin
ifadesinde "Öldürmek için gitmedim. Rast-
gele ateş ettim." dediği öğrenildi. Olay, 12
Ağustos saat 15.00 sıralarında İnönü Ma-
hallesi Oral Sokak'ta meydana geldi. İd-
dialara göre kimliği belirsiz kişiler
otomobille sokak üzerinde bulunan tekstil
atölyesine gelerek silahla rastgele ateş et-
meye başladı. O sırada tekstil atölyesinde
çalışan Ulaş Arslanargun (18) karın bölge-
sinden ve Ferhat A.(40) ayağından yara-
landı. Saldırganlar geldikleri otomobile
binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Ya-
ralı olarak hastaneye kaldırılan Ulaş Arsla-
nargun'nun hayatını kaybetti.

Cezaevine gönderildiler

Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler gü-
venlik kameralarını inceleyerek rastgele
ateş eden şüphelilerin kimliklerini tespit
etti. Ekipler, olaydan iki gün sonra Alican
Ç.(21), Tolga G.(26) ve Gökhan Ç.'u (30)
gözaltına aldı. Şüphelilerden Alican Ç.
serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli çıka-
rıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine
gönderildi. Cinayet olayına karıştığı tespit
edilen Volkan K.(37) ise çalışmaların deva-
mında 14 Eylül Pazartesi günü Küçükçek-
mece' de yakalandı. Şüphelinin 21 adet suç
kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli Volkan
K.nın Emniyette verdiği ifadede "öldürmek
için gitmedim rastgele ateş ettim" dediği
öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede
tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

küÇükÇekMeCe TEM
Otoyolu Ankara istika-
metinde giden vinç taşı-

yan TIR'ın motor kısmında
yangın çıktı. Yanan TIR nedeniyle
Ankara istikametinde uzun araç
kuyrukları oluştu. TEM Otoyolu
Küçükçekmece mevkiinde Fatih
Şahin yönetimindeki 34 GLU 55
plakalı vinç taşıyan TIR'ın motor
kısmında saat 09.30 sıralarında
henüz bilinmeyen nedenden do-

layı yangın çıktı. Durumu fark
eden TIR şoförü aracı emniyet şe-
ridine çekti.  Haber verilmesi üze-
rine olay yerine itfaiye ve polis
ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen
itfaiye ekipleri yangına müdahale
etti. Yaklaşık yarım saat süren
söndürme çalışmalarının ardın-
dan TIR'da hasar meydana geldi.
Yanan TIR nedeniyle Tem Oto-
yolu Ankara istikametinde uzun
araç kuyrukları oluştu. 

Beylikdüzü'nde 4 katlı iş yerinde yangın
BeyLikdüzü’nde bulu-
nan Haramidere Sanayi
Sitesi içindeki 4 katlı işye-

rinin bodrum katında yangın çıktı.
Yangın, saat 09.45 sıralarında sanayi
sitesinin içinde bulunan 4 katlı işye-
rinde çıktı.  İşyerinin bodrum ka-

tında henüz bilinmeyen bir nedenle
çıkan yangını gören çalışanların bil-
dirmesiyle olay yerine çok sayıda it-
faiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çalışanlar işyerinden kendi imkanla-
rıyla çıkarken itfaiye ekipleri, bod-
rum katıdaki yangını kısa sürede

söndürdü.  Dumandan etkilenen
bazı çalışanlara sağlık ekipleri mü-
dahale etti. İtfaiye ekipleri, tüm işye-
rini saran dumanı tahliye etmek için
bir süre çalışma yaptı.  Polis ve it-
faiye ekipleri yangının çıkış sebebini
belirlemek için çalışma başlattı.

Sultangazi'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle
mahalleli sokağa döküldü. Vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini hiçe 
sayarak maskesiz şekilde itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini izledi

İneği itfaiye kurtardı
AVCILAR'dA Küçükçekmece Gö-
lü'ne düşen inek, itfaiye erleri tara-
fından kurtarıldı. Firuzköy

Mahallesi'ndeki Göl Caddesi yakınlarında
bir besiciye ait inek, otlarken kayıp yaklaşık 3
metre yükseklikten Küçükçekmece Gölü'ne
düştü. Sahibi ve çevredekiler ineği bir türlü
düştüğü yerden çıkaramadı. Su içerisinde
çaresiz kurtulmayı bekleyen inek için itfaiye-
den yardım istendi. Gelen itfaiye erleri de
ineği yürüterek çıkartamayacaklarını anla-
yınca bir vinç getirildi. Getirilen vince bağla-
narak yukarı çekilmesine karar verilen inek
için kurtarma operasyonu başlatıldı. İneğin
vinç ile alınması sırasında kemerlerinden
kaymaması için özen gösteren ekip hayvanı
bulunduğu yerden askı halinde alarak çı-
kardı. Hiçbir yarası bulunmayan ineğini tes-
lim alan sahibi itfaiye erlerine teşekkür etti.

TIR cayır cayır yandı
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Tam 30 yıllık
hasret bitti

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın
talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğünce başlatı-
lan sokak yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Piri Mehmet Paşa Mahallesi Vakkas
Sokak, Yavuz Sokak, Ahmet Öney Sokak, Hızır Hılkın
Sokak, Ekrem Özer Sokak ve Şehit Murat Eren
Sokak’ta Silivri Belediyesi, İSKİ, BEDAŞ ve Türk Tele-
kom tarafından yapılan alt yapı çalışmalarının ardın-
dan sokakların asfaltlama işlemi tamamlandı. Piri
Mehmet Paşa Mahalle sakinleri, yaklaşık 30 yıldır çö-
zülmeyen alt yapı ve bozuk yolların yapımından dolayı
Başkan Yılmaz’a memnuniyetlerini ifade ederek teşek-
kür etti.

Kronik sorunlar çözülüyor

Piri Mehmet Paşa Mahallesinde sürdürülen sokak ye-
nileme çalışmalarını ziyaret ederek incelemelerde bulu-
nan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, mahalle
sakinleri ve esnaflara yapılan çalışmalar hakkında bilgi
verdi. Silivri’nin tüm sorunlarını öncelik sırası ile çöze-
ceklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Silivri’mizde yıl-
lardır ihmal edilmiş çözülmeyi bekleyen sorunlar var.
Neredeyse 30 yıldır ve  internet hatlarını yenileyerek yer
altına aldı. Altyapı çalışmaları tamamlanan sokakları-
mızda yol düzenlemesi, zemin hazırlığı, aydınlatma ve
kaldırım çalışmaları yaptık. İBB ile bu sokaklarımızı 
asfaltla buluşturduk” dedi.

SaBahın erken saatlerinde mesaisine başla-
yan Başkan Kadir Albayrak, Çorlu programı
kapsamında ilk olarak Cemaliye Mahalle-

si’nde bulunan otopark alanındaki düzenleme çalışma-
larını inceledi. Otopark alanındaki faaliyetlerle ilgili
olarak teknik personelden bilgi alan Başkan Albayrak,
çalışmaların sorunsuz bir şekilde sürdürüldüğünü be-
lirterek otoparkın önümüzdeki süreçte vatandaşların
hizmetine sunulacağını söyledi. Şehir içindeki araç yo-
ğunluğunun azaltılması ve trafiğin rahatlatılması ama-
cıyla Çorlu Belediyesi tarafından yapımı devam eden,
kamulaştırma işlemleri ise Büyükşehir Belediyesince
yapılan Çorlu Kuzey Yolu Projesi alanında inceleme-
lerde bulunan Başkan Kadir Albayrak, teknik personel-
den projenin detayları hakkında
bilgi aldı. Çorlu Kuzey Yolu
Projesiyle ilçenin kuzeyinde, do-
ğudan batıya ulaşım sağlana-
cak, 1 Kasım Caddesi’nden
Dumlupınar Caddesi’ne, daha
sonra Halit Ziya Uşaklıgil ve ar-
dından Fatih Caddesi’ne bağ-
lantı olacak ve Çorlu ilçesine
alternatif bir yol kazandırılacak. 

Trafik rahatlayacak

Çorlu Cumhuriyet Parkı’nda Park ve Bahçeler Dairesi
Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen peyzaj ve dü-
zenleme çalışmalarını da inceleyen Başkan Kadir Al-
bayrak, devam eden faaliyetler hakkında teknik
personelden bilgi aldı ve çalışmalarda görev alan per-
sonele iyi çalışmalar dileklerinde bulundu. Vatandaşla-
rın şehir içi ulaşımlarını rahat ve güvenli bir şekilde
gerçekleştirebilmelerine imkan sağlamak amacıyla Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından Çorlu Orion Kavşa-
ğında yürütülen faaliyetleri de inceleyen Başkan
Albayrak, çalışmalarının tamamlanmasıyla Çorlu 
trafiğinin rahatlayacağını söyledi. İrfan Demİr

F ransa'nın uçak satmak için, 
Amerika'nın kısıtlamaları kaldırıp,
Libya'nın içinde bulunduğu kanlı

Arap Baharlı bölgede bulunan Libya için
yeni bir üs kurmak için ısıttığı Akdeniz ve
Ege'de yaşanan sıcak gelişmelerin savaştan
çok aslında ekonomik çatışma olduğunu
anlamayan kamuoyunun görmediği diğer
bir hesapta her an ilan edilecek denen bir
erken seçim ya da 2023 seçimi öncesi iç 
siyasi hesaplardır...

Bir taraftan dikkatleri dışarı çeken diğer
taraftan iç siyaseti organize etmeye çalışan
iktidarın, iktidarının devamı için yaptığı
ince hesaplar olarakta bakılması gerekti-
ğine inandığım Karadeniz, Akdeniz ve Ege
Deniz gelişmelere takılıp, ekonomik sıkıntı-
ları, pandemiyi ve diğer gerçek sorunların
üzerine çektiği perdenin altında her geçen

gün güçlenen karşısında ki muhalefeti de
dağıtma hesapları içinde..

Bu hesapların içinde olan iktidarın 
konsolosluktan, büyükelçiliğe buradan da
milletvekilliğine yetmez CHP Genel Başkan
Yardımcılığına kadar yükselip bir anda yani
durup, durduk yerde Ezan'ın Türkçe okun-
ması gibi alakasız açıklamalarda bulunup,
kendisini partiden kovduran ve mecliste 
Ardahan'ın adını unutturan Öztürk Yılmaz'ın
kurduğu partisine bel bağlanmayacağını 
anlayıp, yen stratejilerin peşine düşmüş 
durumda..

Bunun en bariz örneği Yılmaz'a gaz
veren havuz medyasının İnce'yi de ince ince
işleyip, CHP'yi parçalama hesapları yapar-
ken asıl önemli sorunun HDP olduğunu da
unutmuyor..

Çünkü gerek kendisini iktidara taşıyan
gerekse şu an buzlukta olduğu söylenen
barış sürecinde kendisini iki dönem iktidar
da tutan seçmenin yoğun olduğu ve hangi
tarafa ağırlığını koyuyorsa ülke siyasetine

yön veren HDP'nin 'Hain' lafta-
ları ile, eş genel başkanlarını, milletvekille-
rini, partililerini, taraftarlarını içeri
atmakla erimediği gibi her geçen gün daha
da güçlenip, 'Yıllardır yaptığınız her şeye
rağmen ben buradayım' dediğini iktidarda
görmüyor değil..

Bu nedenle çoğu asker kökenli olan 
ulusalcı takımın önce Feyzioğlu aracılığı ile
denediği ama Feyzioğlu'nun bu yemi yutma-
yıp, 'şimdilik' TOBB Başkanı gibi iktidardan
yana görünüp kenarda durması ardından
Öztürk Yılmaz'a kurdurulan partinin AK
Parti'den ayrılıp, hızla örgütlenen Davutoğlu
kadar ilgi almadığı ve Babacan'ın da katıl-
dığı tarafta açılan deliği ve bu deliği %11'i 

geçen bir oya sahip milliyetçi seçmenin
desteklediği Akşener'in bizzat Bahçeli 
tarafından geri MHP'ye davet edilmesinin
kapatamadığını gören iktidar ve borazanı
havuz bu kez de Muharrem İnce üzerinden
CHP'nin parçalanıp, parçalanmayacağı 
hesapları yapmaya başladı.

Ve 'en azında kullanırım, moral bozarım'
dediği İnce'yi önce ince ince sonrada tüm
gücüyle destekleyip, hatta konuşmalarını
canlı vermeye başladı. Ama 'Biz İnce'yi 
kullanalım' diyenler İnce'nin kendilerini kul-
lanıp, CHP içinde güçlenmekten öte bir işe
yapmadığını da kısa sürede anlayan aynı
tayfa bu kez hala neden hapiste olduğu an-
laşılmayan ve dünya, AHİM'in bile serbest
bırakılmasını istediği Selahattin Demirtaş'a
yönelip, İnce'ye yaptıkları 'parti kuracak' de-
dikodusunu yaymaya başladılar.

Ve asıl hedefin HDP olduğunu çaktırma-
dan bir taraftan terörist diğer tarafta
'acaba' diyerek, sayın demeden 'eski eş 
başkanı Demirtaş parti kuracak' diyerek

gündeme taşımaya başladılar..
Tabi bunlar yapılırken önce Vatan-Millet-

Sakarya edebiyatı eşliğinde önce Karade-
niz'de sonrasında Akdeniz ve Ege'de
çaldıkları mehter marşları ile dikkatleri 
dışarı çekip, eriyen dolarları, bozulan 
ekonomiyi ve her geçen gün büyüyen
işsizliği unutturma çalışıyorlar.

Ama dün neden tutuklu olduğunu iktida-
rın bile cevaplayamadığı Demirtaş'ı ziyaret
edenler buradan dönüşlerinde bu ince hesap-
ları içinde olanlarının umudunu kursakla-
rında bıraktı. Çünkü Demirtaş ne Yılmaz'dı
nede İnce'ydi.. Ve milyonların ne derse o 
dediği HDP'liydi ve kendisi hakkında öne 
sürülen 'parti kuracak' dedikodularını elinin
tersi ile geri itip, 'parti kur, serbest kal' 
diyerek kendisine üstü kapalı mesajlar 
gönderenlere 'beni burada ne kadar tutarsa-
nız tutun siz değil HDP büyüyor' demişti...

Neyse biz yine Akdeniz'e, Ege'ye dönelim.
Çünkü hesap tutmadı. Haydi yeni senaryo

hazırlıklarına...

Yılmaz, İnce, Akşener 
olmadı Demirtaş!

Marmara Denizi'nden bir Kuzey Marmara kırığının geçtiğini belirten Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Övgün Ahmet Ercan, "Tekirdağ 
kolunun beklenen deprem odağı tam Marmara Ereğlisi'nin 10-15 kilometre deniz içinde olacak. Doğu-batı doğrultusunda bir patlama
gösterecek. 1-1.5 metre göçecek ve Marmara da 2-2.5 metre Yunanistan'a doğru bir kayma yaşanacak. Bu deprem çok büyük olur" dedi

YENI NESIL PARKLAR YAPILIYOR

T ekirdağ’ın Şarköy ilçesinde tatil
yapan Yüksek Jeofizik Mühen-
disi Prof. Övgün Ahmet Ercan,

9 Eylül’de Şarköy açıklarında meydana
gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme ya-
kalandı. Depremi denizde değil dağ böl-
gesinde beklediklerini belirten Prof.
Ercan, “Kuzey Anadolu kırığı yaklaşık
Uçmakdere’nin olduğu yerden Ayva-
sıl’ın bulunduğu kesimden karaya çıkar.
Oradan Güzelköy’ün olduğu Mursal-
lı’nın önünden, Gölcük’e, Gölcük’ten
Çokal Barajı’na, oradan da Saroz Kör-
fezi’ne gider. Normalde bilimcilerin
kabul ettiği burasının tekrar kırılma-
sıydı. Ama son deprem bize gösterdi ki
bir şaşırtmaca var" dedi.

Selanik’e kadar gidecek

Depremin dağdan değil, denizin içinde
gideceğini ifade eden Prof. Övgün
Ahmet Ercan, "Denizin içerisinden bir
Kuzey Marmara kırığı geçiyor. Tekirdağ
depremi dediğimiz ikinci kol, bu kırık
üzerinden olacak. Tekirdağ kolunun
beklenen deprem odağı da tam Mar-
mara Ereğlisi’nin 10-15 kilometre deniz
içinde olacak. 10-15 kilometre deniz
içinde granit katmanında patlayacak,
doğu-batı doğrultusunda bir patlama
gösterecek. Aynı zamanda 1-1.5 metre
göçecek ve Marmara’da 2-2.5 metre
Yunanistan’a doğru bir kayma yaşana-
cak. Bu depremin büyüklüğü 7.2 olur.
Bu deprem nereden nereye kırar derse-
niz, Büyükçekmece’nin olduğu yerden
başlayacak, Marmara Ereğlisi’ni geçe-
cek, Uçmakdere’nin önünden Mürefte,
Hoşköy’ün önünden Şarköy, Şar-

köy’den de Gelibolu yarımadasını kesip,
Saroz Körfezi’ne girecek. Oradan Sela-
nik’e kadar gidecek" ifadelerini kullandı. 

İstanbul’da 16-18 saniye sürer

"Bahsettiğim deprem Kuzey Marmara
depremlerinin batı konumunda. Bir de
bunun doğu konumu var. Doğu kolu İs-
tanbul’dur" diyen Ercan, "Sürekli,
‘Büyük İstanbul depremi’ diye bahsedi-
liyor. Aslında deprem, büyük İstanbul
ve Tekirdağ depremidir. Şimdi İstan-
bul’un önünde olacak deprem ise Kü-
çükçekmece’nin yaklaşık 20-25
kilometre daha güneyinde kırılma şek-
linde olacak. Bu kırılma sonucunda yer
yaklaşık 1-1.5 metre batıya doğru kaya-
cak. Yani Anadolu Yarımadası, Ege’ye
doğru bir kayma gösterecek. Deprem
büyüklüğü 6.3-6.7 arasında olur. Bu
depremin süresi İstanbul önünde yakla-
şık 16-18 saniye sürer ama Tekirdağ’ın
önünde olacak deprem ise bunun süresi
yaklaşık 30-35 saniye sürer. Dolayısıyla
bunların hangisi daha tehlikeli olur der-
seniz, ikisi de tehlikeli olur. İstanbul’un
yoğunluğu fazla. Kilometrekare başına
yaklaşık 2 bin 568 kişi oturuyor İstan-
bul’da. Batıya gittiğiniz zaman Tekirdağ
kolunun bulunduğu yerde yaklaşık kilo-
metrekare başına 200 kişi yaşıyor. Yani
İstanbul’da nüfus yoğunluğu fazla ama
depremi daha küçük ama ölüm sayısı
daha fazla olur. Tekirdağ koluna geldi-
ğin zaman nüfus yoğunluğu az olması
nedeniyle deprem büyük olsa da vere-
ceği hasarı daha az olur. Dolayısıyla bu
depremleri biz tamamen ölümsüz ve yı-
kımsız atlatabiliriz" bilgisini verdi. 

YUNANISTAN’A
KAYACAGIZ!

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

TAM 
2 BUÇUK 
METRE

Ercan, “Sürekli, ‘Büyük İstanbul depremi’ diye bahsediliyor. Aslında deprem,
büyük İstanbul ve Tekirdağ depremidir. İstanbul’un önünde olacak deprem ise
Küçükçekmece’nin yaklaşık 20 kilometre daha güneyinde kırılma şeklinde 
olacak. Bu kırılma sonucunda yer yaklaşık 1 metre batıya doğru kayacak” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi,
ilçeye altı yeni park daha
kazandırıyor. Beylikdü-

zü’ndeki çocukların güvenle koşup
oynayacakları, vatandaşların ise
dinlenerek keyifli vakit geçirecekleri
park alanlarında hummalı çalışma-
lar belediye ekiplerince sürdürülü-
yor. Yeni nesil konsept park olarak
tasarlanan ve içerisinde yamaç kay-
dırakları, tüneller, ahşap köprüler
ve çim tepeleri gibi fonksiyonları
barındıran yeni alanlar, tasarım yö-
nünden fark yaratıyor. Adnan Kah-
veci, Yakuplu, Dereağzı ve Kavaklı
Mahallerinde donanımlı park alan-
larının kullanıma açılmasıyla bera-
ber vatandaşlar için nitelikli ve
konforlu sosyal yaşam alanlarına
yenileri eklenmiş olacak.  

Donanımlı altı park 

Yenilikçi ve modern tasarımıyla
dikkat çekecek parklardan biri olan
Adnan Kahveci Mahallesi - Büyük-
dere Caddesi Üzeri Park Alanı, 4

bin 500 metrekare alandan oluşur-
ken park içerisinde; yamaç kaydırak
oyun alanı, tüneller, ahşap köprü-
ler, çocuk şenlik alanı, bitki kafesi,
çim tepeleri, oturma ve dinlenme
alanları tasarlanacak. Bir diğer
park alanı olan bin 80 metrekare
alana sahip Dereağzı Mahallesi-
Recep Sokak Üzeri Park Alanı’nda
ise çocuk oyun alanı, çim tepeleri
ve dinleme alanları yer alacak. Ka-
vaklı Mahallesi’nde bulunan 4 bin
621 m2 büyüklüğündeki Gültekin
Sokak Üzeri Park Alanı’na; çocuk
oyun grubu, fitness alanı, oturma
ve dinlenme alanı kazandıracak
olan Beylikdüzü Belediyesi, bin 275
m2 büyüklüğündeki Er Sokak
Üzeri Park Alanı’nda da çocuk
oyun grubu ve dinlenme alanını 
vatandaşların kullanımına suna-
cak. Bununla beraber Yakuplu 
Mahallesi’nde de Mareşal Fevzi
Çakmak Caddesi ve Kiraz Sokak
mevkilerinde de iki yeni park 
alanı hayat bulacak. 

Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye altı yeni park daha kazandırıyor. ‘Yeni nesil konsept park’ olarak
adlandırılan alanlar, birbirinden farklı donanım ve fonksiyonları da içinde barındırıyor

Silivri Belediyesi tarafından gerçekleştirilen
sokak yenileme çalışmaları kapsamında Piri
Mehmet Paşa Mahallesinde alt yapısı ol-
mayan 6 sokakta çalışmalar tamamlandı

Albayrak Çorlu’da
inceleme yaptı
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21 Eylül’de yüz yüze eğitim
başlayacak. Milli Eğitim
Bakanlığı ile Sanayi ve

Teknoloji Bakanlığı arasında ‘Eğitim
Kurumlarında Hijyen Şartlarının Ge-
liştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş
Birliği Protokolü’ kapsamında ‘Oku-
lum Temiz Belgesi’ almak isteyen
okulların denetimleri ekipler kontro-
lünde devam ediyor. ‘Okulum Temiz
Belgesi’ almak isteyen okulların, ekip-
ler tarafından nasıl denetlendiğini İs-
tanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş
Yeri Sağlık Güvenlik Birimi il Koordi-
natörü Murat Remzi Uzunal, Demi-
rören Haber Ajansı'na(DHA) anlattı.
Uzunal “Okulum Temiz Belgesi kağıt
üzerinde olan ve sadece duvara asaca-
ğımız bir belge değildir. Okulum Temiz
Belgesi 246 noktada okulumuzun
nasıl yönetildiğini, nasıl temizlendiğini
ve hijyen koşullarının sürekliliğinin
nasıl sağlandığı ile alakalıdır” ifadele-
rini kullandı.

Yerinde denetleyeceğiz

Okulum Temiz Projesi kapsamında
hem resmi hem de özel okulların dahil
olduğunu belirten İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık Gü-
venlik Birimi il Koordinatörü Murat
Remzi Uzunal, “Milli Eğitim Bakanlı-
ğımızın politikaları doğrultusunda
okulların yüz yüze eğitime hazırlan-
ması süreci planladı. Buna yönelik bir
dizi çalışmalar yürütülüyor. Milli eği-
tim Bakanlığımızın politikaları doğrul-
tusunda tüm resmi ve özel kurumlar
‘okulum temiz projesi’ kapsamında

faaliyetlerini yürüttü. Bu faaliyetler
doğrultusunda okullar belge talebinde
bulunabilecekler ve okullarını bu kıla-
vuz esaslarına göre hazırlayabilecekler.
Bu sürece hem resmi hem de özel
okullar dahildir. Bizlerde şu an tetkikçi
arkadaşlarla kılavuz esasları doğrultu-
sunda hijyen şartları fiziki mekanları
yerinde denetleyeceğiz” dedi.

Tedbirler sürekli olmalı

Okullarda alınan tedbirlerin süreklilik
göstermesinin önemli bir şart oldu-
ğunu söyleyen Uzunal, “Bizler en de-
ğerli varlıklarımız olan çocuklarımızı
öncelikle kapıda karşılıyoruz. Bu ne-
denle bütün süreç kapıda başlıyor.
Okullarda sosyal mesafenin tanımlan-
mış olması, hijyen koşullarının oluştu-
rulmasıyla süreç başlamış oluyor.

Mesafe, maske ve temizlik bizler okul-
ların tüm alanlarını sosyal mesafeyi
oluşturacak şekilde denetliyoruz. Tüm
resmi ve özel okullarımız bu belgeyi
alsın ya da almasın fiziki koşullarını bu
koşullara göre oluşturmak durumda.
Okulları denetlerken bizim için önemli
olan şey tedbirlerin bir kere yapılmış
olması değil. Okullarda en kıymetli
varlıklarımız ile uzun bir zaman geçi-
receğiz. Bugün görmüş olduğunuz
okul yarın da böyle olmalı. Bu sürecin
sürekliliğinin sağlanması bizim için
değiştirilmez ve çok önemli bir şart.
Öyleyse okul yönetimi bütün bu be-
yanlarını sürekliliği sağlamak üzerine
kurmuş olmalı. İşte bizim tetkikçi-
mizde bu sürecin şimdi değil yarın da
böyle olduğunun kanıtlarını arayacak”
ifadelerini kullandı. DHA

K ısa Kısa geçeceğimiz konular olacak bugün. Kısa-
dan yazacağız, kısadan anlatacağız. Ama bu ara
şu an Çatalca'nın tüm sokaklarında belki Kayma-

kam Erdoğan Turan Ermiş konuşuluyor.
Çatalca'da yıllardır okullar başlamadan önce Damga

Gazetesi Çatalca Koordinatörü Olarak bir kıyafet ve kır-
tasiye yardımı kampanyası yapardık. 5 yıl sürdürdük bu
kampanyayı. Lakin bu yıl bunu yapamadık. Sebebi ile 
Corona! Okullar açılacak mı açılmayacak mı bilemedik.
Binlerce çocuğumuza kıyafet olduk, kalem olduk, 
defter olduk. Olduk derken, biz bunu tüm Çatalca olarak
başardık. 

Bu sene uzaktan eğitim olacağı için, olması gereken
tek şey, internet erişimi ve o erişime uyumlu bilgisayar,
tablet yada telefon. Buna bizlerin gücü yetmez. Ancak
müjde ilçe kaymakamımız Sayın Erdoğan Turan 
Ermiş'ten geldi. 

110 çocuğa tablet bilgisayar temin ediyorlar. Az buz iş
değil ha bu! Diğer taraftan ise muhtarlık binalarına kura-
cakları wi-fi sistem ile 300 metre kare yarı çapında bir
erişim ağı! 

Basit işler değil bu işler. Bazı arkadaşlar çok maliyetli
ve imkansız işler diye yapması gerekenlerin önünü kes-
mişti! Yapınca oluyor mu ? Oluyor demek ki... 

Ama burada bir sıkıntı yaşanacak: Ve yaşanıyor şu an.
Bu  konuda bir kaç cümle yazarak Facebook Sayfamda
bir paylaşım yaptım. Ben bu köşeyi yazarken şu an 5 da-
kikada bir telefonum çalıyor. gelen mesajların haddi he-
sabı yok zaten. Kaymakamlık binasını ve Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Binasını düşünemiyo-
rum. O sebeple kriterler ve öğrencilerin nasıl seçileceği de
ifade edilmeli. Bunu en iyi organize edecek olan İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü olacaktır. 

Corona ve Çatalca!

Çatalca olarak hem coğrafi bakımdan, hem de nüfus
bakımından şanslı bir ilçeyiz. Yayılım diğer ilçelere bakıl-
dığında çok fazla değil. Ancak diğer aylara baktığımız
zaman bu ayda yani Eylül'ün şu anki rakamlarında bir
hayli fazlayız. Virüsün en yoğun olduğu dönemlerde bile
Çatalca bu kadar etkilenmemişti. O sebeple ben herkesi
çok duyarlı, tedbirli ve kurallara uyan bir şekilde dikkatli
olmaya davet ediyorum. Şu an için Çatalca Merkezde,
Gökçeali'de, İzzettin'de, Oklalı'da, Kestanelik'te, Yalı-
köy'de, İnceğiz'de, Kabakça'da, Çakıl'da, Muratbey'de, 
Çanakça'da, Kalfaköy'de, Örencik'te, Başakköy'de, 
Çiftlikköy'de, Ormanlı'da, Karacaköy'de, Binkılıç'ta, 
Gümüşpınar'da, Aydınlar'da, İhsaniye'de, Bahşayiş'te 
vakalarımız mevcut. O sebeple dediğim gibi herkes 
önlemini alsın. 

Eğer ki bizler önlemlerimizi almaz, maske, sosyal me-
safe ve hijyen konusunda kurallara uymaz isek, yakın bir
süreçte yasaklar daha da ağırlaşacak. Ve en büyük zararı
yine esnaf görecek. Esnafın yanında çalışan işçi görecek.
Eğer ki biz onları düşünüyor isek daha dikkatli olalım. 

Çatalca yolları taştan! 

Hakikatten ilçenin hem merkezi, hem de köy yolu ola-
rak tabir ettiğimiz mahallelere giden yolları S.O.S veriyor.
Doğru düzgün yolumuz kalmadı. Atatürk Caddesinde kal-
dırımlar ve aydınlatmalar süper oldu belki, aynı şekilde
Şehitler Caddesi de! Lakin yollarda araçlar langır lıngır
gidiyor. Ben elimden geldiği kadar gerek ilçe belediyesini,
gerek İBB Yol Bakımı sıkıntılı noktalar için arıyorum
belki ama, genel anlamda bu ilçenin asfalta ihtiyacı var.
Yama ile değil, adam akıllı baştan sona. Atatürk Caddesi
ve Şehitler Caddesi tamamı ile bir kere sıcak asfalt yapıl-
malı. O zaman dğmeyin Çatalcalının keyfine.

Kaçak göçek!

Yapanı yakıyorlar bu ara. Gerek Çatalca Belediyesi,
gerek ilçe jandarma komutanlığı ekipleri kaçak tespitle-
rini bir hayli hızlandırdılar. Aldığımız bilgiler doğrultu-
sunda şunu diyebilirim ki " Yapmayın, yanarsınız,
yapmayın yıkarsınız" 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İş Yeri Sağlık Güvenlik Birimi il 
Koordinatörü Murat Remzi 
Uzunal, 21 Eylül'de okullarda
başlayacak olan yüz yüze eğitim
öncesi ‘Okulum Temiz Belgesi’
almak isteyen okulların ekipler
tarafından nasıl denetlendiğini
anlattı. Uzunal, “Sosyal mesafe,
maske kullanımı ve temizlik bizler
için öncelikli koşullar. Okulların
tüm alanlarını sosyal mesafeyi
oluşturacak şekilde 
denetliyoruz” dedi

ONCELIKLI KOSUL
SOSYAL MESAFE

"Okullar içerisinde öğrenci varsa anlamlı-
dır" diyen Uzunal, şu şekilde konuştu:
“Okul yöneticileri aldıkları
eğitimler, bilgiler ve kıla-
vuzlar doğrultusunda okul-
larını hazırladılar bizlerde
bu yöneticilerimizin bu de-
vamlığı sağlayıp sağlama-
dığını yerinde gözlemlemek
için buradayız. ‘Okulum
Temiz Belgesi’ kağıt üze-
rinde olan ve sadece du-
vara asacağımız bir belge
değildir. Okulum Temiz Bel-

gesi 246 noktada okulların nasıl yönetildi-
ğini, nasıl temizlendiğini ve bu hijyen ko-

şullarının sürekliliğinin nasıl
sağlandığı ile alakalıdır.
Okullar, bu belgeyi almak zo-
runda olmasanız da bu kıla-
vuz esaslarına göre
okulunuzu hazırlamanız ge-
rekir. Zaten hazırlıklarınızı
yapmış olduğunuz bir süreç
ile ilgili beklenti başvuru
yapmanızdır. Belge zorunlu
değildir ama koşulların oluş-
turulması zorunludur.”

Belge zorunlu değil

Murat Remzi Uzunal, “Milli Eğitim Bakanlığımızın politikaları 
doğrultusunda okulların yüz yüze eğitime hazırlanması süreci
planladı. Buna yönelik bir dizi çalışmalar yürütülüyor” dedi.

Yaş arttıkça oran azalıyor
Türkiye’deki okulların yüzde

10,5’inin yer aldığı İstanbul’da,
toplam 3 milyon 242 bin 185

öğrenci, 166 bin 715 öğretmen
ve 9 bin 420 okul bulunuyor. Yaş

arttıkça okullaşma oranının
azaldığı kız çocuklarında, net
okullaşma oranı, 10-13 yaşta

yüzde 98,9 olurken, 14-17 yaşta
yüzde 92,9’e düştü

İStAnBul’un
eğitim istatistikle-
rin derlenmesi

amacıyla; hem Türkiye’deki
hem de İstanbul’daki öğ-
renci, öğretmen, okul, derslik
ve eğitim seviyeleri bilgileri
değerlendirildi. İstanbul’daki
toplam öğrenci sayısı 2018-
2019 dönemine göre yüzde
1,8 artarak 3 milyon 242 bin
185’e ulaştı. Türkiye’deki
toplam öğrencilerin yüzde
17,8’lik kısmını İstanbul’daki
öğrenciler oluşturdu. Öğren-
cilerin 2 milyon 459 bin 169’u resmi, 435 bin
986’sı özel ve 347 bin 30’u ise açık öğretim ku-
rumlarında okuyor. Türkiye’de resmi kurum-
larda okuyan öğrencilerin yüzde 16,2’sini
İstanbul’daki öğrenciler oluşturuyor. Açık öğre-
tim kurumları dışındaki resmi kurumlardaki
öğrencilerin toplam örgün eğitim içindeki oranı
yüzde 84,9 oldu. Okul öncesi öğrencilerin
yüzde 68,7’si, ilkokul öğrencilerinin yüzde
90,7’si, ortaokul öğrencilerinin yüzde 88,9’u ve
ortaöğretim öğrencilerinin yüzde 79,1’i resmi
okullarda eğitim görüyor. Özel öğretim kurum-
larındaki öğrencilerin payı yüzde 15,1; bu öğ-

rencilerin, yüzde 31,3’ü okul öncesinde, yüzde
9,3’ü ilkokulda, yüzde 11,1’i ortaokulda ve
yüzde 20,9’u ortaöğretimde bulunuyor.

Yüzde 8,7’si okul öncesinde

Öğrencilerin yüzde 8,7’si okul öncesi eğitim,
yüzde 28,3’ü ilkokul, yüzde 28,8’i ortaokul,
yüzde 23,5’i ortaöğretimde ve yüzde 10,7’si açık
öğretim kurumlarında eğitim alıyor. Ortaöğre-
timdeki 1 milyon 53 bin 598 öğrencinin yüzde
59,8’i genel liselerde, yüzde 29,2’si mesleki ve
teknik liselerde, yüzde 11’i ise imam hatip lisele-
rinde eğitim alıyor. 2019-2020 eğitim öğretim

yılında, okul öncesi eğitimde net
okullaşma oranı 3-5 yaşta yüzde
40,8, 4-5 yaşta yüzde 49,9 ve 5 yaşta
yüzde 66,2 oldu. Net okullaşma
oranı, ilkokulda yüzde 94,6, orta-
okulda yüzde 96,6 ve ortaöğretimde
yüzde 89,2 olarak gerçekleşti.

166 bin 715 öğretmen var

Kız çocuklarında net okullaşma
oranı, 10-13 yaşta yüzde 98,9 olur-
ken, 14-17 yaşta yüzde 92,9 oldu.
Öğretmen sayısı, 2018/2019 döne-
mine göre yüzde 3,3 artarak 166 bin
715 oldu. Türkiye’deki toplam öğret-

menlerin yüzde 14,4’lik kısmını İstanbul’daki
öğretmenler oluşturdu; 117 bin 185’i resmi
okullarda, 49 bin 530’u ise özel okullarda görev
alıyor. Okul öncesi eğitimde 15 bin 785, ilk-
okulda 43 bin 685, ortaokulda 47 bin 738 ve or-
taöğretimde 59 bin 507 öğretmen çalışıyor. 9
bin 420 okulun, yüzde 55,7’si resmi, yüzde
44,3’ü özel okul statüsünde; 5 bin 245’i resmi, 4
bin 175 özel okul bulunuyor. Türkiye’deki okul-
ların yüzde 10,5’lik kısmı İstanbul’da; 4 bin
181’i okul öncesi eğitim, bin 600’ü ilkokul, bin
791’i ortaokul ve bin 848’i ortaöğretim kademe-
sinde yer alıyor. HIDIR ULAĞ

İHTİYAÇLILARA 
SOSYAL DESTEK
Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market'in
pandemi sürecinde vatandaşların
destekçisi olduğu duyuruldu

BeyOğlu’ndA on yıldır ihtiyaç sahip-
lerine yardım eden Beyoğlu Belediyesi
Sosyal Market pandemi sürecinde de

vatandaşların destekçisi oldu. Gıdadan giyime, te-
mizlikten kişisel bakım ürünlerine kadar vatandaş-
ların her türlü ihtiyacının kolayca karşılandığı
belirtildi. Sosyal Market’i ziyaret ederek çalışmaları
yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Hay-
dar Ali Yıldız, pandemi sürecinde gösterdikleri gay-
retten dolayı market çalışanlarına teşekkür etti.
Covid-19 (Koronavirüs) tedbirleri kapsamında
sosyal mesafenin korunması amacıyla başlatılan
Hazır Yardım Paketi uygulaması ile ihtiyaç sahiple-
rinin yardımlarını kesintisiz olarak almaya devam
ettiği belirtildi. Salgın nedeniyle evlerinden çıkama-
yan yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan ihti-
yaç sahiplerinin yardım paketleri ise market
görevlileri tarafından evlerine kadar götürülerek
teslim edildi.

Düzenli yardım yapılıyor

2010 yılından itibaren aralıksız hizmet verdiğini ha-
tırlatan Sosyal Marketten 4 bin 210 aile (yaklaşık
20 bin kişi) her ay düzenli olarak yardım alıyor. İh-
tiyaç sahipleri kendilerine verilen sosyal kart ile gı-
dadan temizliğe, giyimden kişisel bakıma kadar
tüm ihtiyaçlarını temin ediyor. Sosyal Market ay-
rıca çocukların eğitim ve öğretim yılı başlangıcında
kırtasiye ihtiyaçlarını, her bayram öncesinde de (4
bin çocuğun) bayramlık giysisini karşılıyor. DHA

Karantina kaçakları yakalandı
Sancaktepe İyimaya Kız Öğrenci Yurdu'na son 3 günde 15 karantina kaçağının yerleştirildiği
öğrenildi. Yurda yerleştirilen 15 kişiden 8'i Covid-19 testi pozitif çıktığı halde, karantina
şartlarına uymayarak evlerinden çıktı ve polis kontrollerinde yakalandı

KOROnAVİRÜS tedbirleri kap-
samında İstanbul'da 15 kişinin
Sancaktepe'de bulunan İyi-

maya Kız Öğrenci Yurdu'nda zorunlu gö-
zetim altında tutulduğu öğrenildi.
DHA'nın edindiği bilgilere göre Yurda yer-
leştirilen 15 kişiden 8'i Covid-19 testinin
pozitif çıktığı halde karantina şartlarına
uymayarak evlerinden çıktı. Polisin uygu-
laması sırasında ya-
pılan kontrollerde
evlerinin dışında ya-
kalanan Covid-19
teşhisi konan bu kişi-
ler Türkiye genelinde
alınan karar nede-
niyle Sancaktepe İyi-
maya Kız Öğrenci

Yurdu'na yerleştirildi. Yurda yerleştirilen
diğer 7 kişinin ise Covid-19 testi negatif
çıkmasına rağmen, temas nedeniyle 14
günlük karantina şartını ihlal edenler ol-
duğu bildirildi. Edinilen bilgilere göre, bu
süreçte karantina kaçağı olduğu tespit edi-
len kişiler yurda yerleştirilecek. Karantina
kaçakları 14 gün süresince yurtta kaldıktan
sonra, dışarı çıktıklarında haklarında adli

ve idari işlem yapıla-
cak. İstanbul Cumhu-
riyet Başsavcılıkları bu
kişiler hakkında
TCK'nun 195'nci 
maddesi 
doğrultusunda cezası
istemiyle dava 
açılacak. 

İngİlİz Kraliyet Donanmasına ait
'HMS Enterprise' adlı araştırma ge-
misi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Ka-
radeniz'e açıldı. 'HMS Enterprise' adlı
araştırma gemisi saat 07.00 sırala-
rında Marmara Denizi'nden İstanbul

Boğazı'na girdi. Geminin boğaz geçi-
şine Sahil Güvenlik botları eşlik etti.
'HMS Enterprise'ın geçtiğimiz hafta
Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi
ve Birleşik Krallık tarafından ortaklaşa
düzenlenen arama kurtarma tatbika-

tına katıldığı belirtildi. Tatbikatin ta-
mamlanmasının ardından Limasol
Limanı'ndan ayrılan geminin bir son-
raki hedefi ise Karadeniz oldu. Bey-
rut'taki patlamanın ardından HMS
Enterprise gemisinin, Birleşik Krallık
tarafından Lübnan'a da yardım ama-
cıyla gönderildiği öğrenildi. DHA

İngiliz gemisi Boğaz'dan geçti

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com

Çatalca, corona, tablet, 
kaymakam!
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4 Kısım 31 Kalem Temizlik Sarf Malzemesi Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alı-
nacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/484826
1-İdarenin
a) Adı : HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.(HEAŞ)
b) Adresi : SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI -A- 

BLOK 34912 KURTKÖY PENDİK/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2165855000 - 2165855114
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 4 Kısım 31 Kalem Temizlik Sarf Malzemesi Mal Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Kağıt Grubu - 3720 koli Çöp Torbası Grubu - 564 koli Kimyasal 

Grubu - 13008 litre Sarf Grubu 8940 adetAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sabiha Gökçen Havalimanı HEAŞ Ana Deposudur.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici, idarenin talep ettiği miktarda sarf malzemeleri her ayın 

başında teknik şartnamede belirtilen özellikte ve eksiksiz olarak
idarenin ana deposuna teslim edecektir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip derhal işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :13.10.2020 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) 

:HEAŞ; Genel Müdürlük Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin
bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere
veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre yapılmış hertürlü temizlik malzemesi satış işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kul-
lanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan is-
tekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin
ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

TEMİZLİK SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.(HEAŞ)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1222309)

6 EKONOMİ

aİle, T.C. Hazine ve
Maliye Bakanlığı’nın tek
hissedar olarak kurulu-

şunda yer aldığı, Yeni Ekonomik
Program kapsamında "Ekonomik
Dengelenme" ve "Sağlıklı ve Sürdü-
rülebilir Büyüme" hedeflerine sigor-
tacılık sektörü odağında katkı
sağlamak, Türkiye’deki yerli reasü-
rans kapasitesini artırmak ve kay-
nak verimliliği sağlamak amacı ile

kurulan Türk Reasürans, ilk yılını
geride bıraktı. Başarılarla dolu bir
yılı geride bıraktıklarını ve sektörle
birlikte önemli işlere imza attıklarını
vurgulayan Eren, Türk Reasürans
A.Ş.’nin 1. Kuruluş Yıl Dönümü
kapsamında değerlendirmelerde
bulunan Eren, "Sigortacılık sektö-
rünün profesyonellerinden oluşan
ekibimiz ve hızlı, esnek, ortak aklı
önemseyen yönetim anlayışımız sa-

yesinde, dönem ve koşullar ne
olursa olsun, güvenilir bir iş ortağı
olma hedefimizi de büyük bir gay-
retle gerçekleştirdik" dedi ve ekledi:
"17 sigorta şirketinin tretelerine işti-
rak etmiş bulunuyoruz. İhtiyari
risklerde sektöre 8 ay gibi kısa bir
sürede önemli bir tutarda kapasite
sağladık. Yine bu dönemde,
DASK’ın teknik işleticiliğini devral-
dık. Bu çok önemli kurumumuza

değer katacak birçok projeye yakın
zamanda imza atacağız. TARSİM
gibi sektörümüzün önemli birçok
kurumunun reasürans faaliyetlerine
katkıda bulunduk, reasürans anlaş-
malarında yer aldık. Devlet Destekli
Alacak Sigortası’nın reasürans ya-
pısını hayata geçirdik, ürünün yeni-
den yapılandırılarak çok daha geniş
kitlelerle buluşturulmasına katkıda
bulunduk."

İFM’de ilk Türk markası doğacak

ElEktrik motorunda

Yerlı UreTım
fArKı

E lektrik motoru üretiminde
Türkiye’nin ilk yerli markası
olduğunu hatırlatan ve Av-

rupa’nın önde gelen ülkeleri başta
olmak üzere 40’tan fazla ülkeye ih-
racat gerçekleştirdiğine dikkat çeken
Gamak, 2020 yılı ihracat hedeflerini
açıkladı. Yüzde yüz yerli sermaye
ile kurulduğunu ve bugün 1 milyon
adetlik üretim kapasitesiyle dünya
elektrik motoru sanayisinin önde
gelen firmalarından olduğunu belir-
ten Gamak, dünyanın birçok ülke-
sinde güçlü partnerlere sahip
olduğunu ve ihracat ağını daha da
artırmayı hedeflediğine vurgu yaptı.

Kuzey Avrupa'da yaygın 
partner atağı

60 yılı aşkın süredir ürünleri dünya-
nın birçok ülkesinde sanayinin kal-
bini oluşturduğunu bildiren
Gamak, Türkiye’yi elektrik moto-
runda dışa bağımlılıktan kurtara-
rak, katma değerli ürün ihraç eder
seviyeye taşımayı başarmış bir şir-
ket olduğunu kaydetti. Gamak,
2020 yılı ihracat hedefleriyle ilgili
yaptığı açıklamada şu bilgileri pay-
laştı; “Bugün yerli üretim motorları,
Afrika’dan Amerika kıtasına kadar
40’tan fazla ülkede kullanılan şirke-
tin en önemli pazarları arasında

Avrupa ve Ortadoğu yer alıyor.
2020 yılında yaşanan pandemiye
rağmen ihracat gerçekleştirdiği ül-
kelerin sayısını artıran Gamak, 3
yıllık süreçte Orta ve Kuzey Av-
rupa’da daha da büyümeyi
hedefliyor.”

3 yılda 50 milyon 
liralık yatırım 

Pandemiye rağmen 2020 yılının ilk
8 ayını, mevcut ve yeni müşterileri
ile geçen yıla oranla yüzde 50’nin
üzerinde bir büyümeyle tamamla-
dıklarına açıklamada yer veren
Gamak, Dudullu’da bulunan 330
bin m2’lik açık, 50 bin m2 kapalı

alana sahip tesislerinde bine yakın
çalışanı istihdam ettiğine dikkat
çekti. Gamak’ın fabrikasında, bir-
çok sektör için 0,06 kW’dan-3000
kW’a kadar alçak ve orta gerilimli
elektrik motorları ve jeneratör üreti-
liyor.  Pazar ihtiyaçlarını karşılamak
ve modernizasyon için geçtiğimiz 3
yılda 70 milyon dolarlık yatırım ger-
çekleştirdiğini bildiren şirket, yatırı-
mının büyük bir kısmını otomasyon
ve robotik üretim modellerine yön-
lendirdi. Şirket, gelecek 3 yıl içinde
yapılması planlanan 50 milyon do-
larlık yatırımla da motor ve jenera-
tör üretim kapasitesinin bir buçuk
kat artırılmasını hedefliyor.  DHA

Türk Reasürans Genel Müdürü 
Selva Eren, başarılarla dolu bir yılı

geride bıraktıklarının altını çizerek,
"Türk Reasürans'ın ortaya

koyduğu misyonu, vizyonu ve
gelecek hayallerini paylaşan tüm
paydaşlarımızla birlikte, İstanbul

Finans Merkezi’nden (İFM) doğan
ilk global Türk markası olma 

hedefine ulaşacağız" dedi

Elektrik motoru üretiminde yerli marka Gamak, ihracat hedeflerini büyüttü. Yüzde
yüz yerli sermayeyle kurulan Gamak, pandemi döneminde ihracat gerçekleştirdiği
ülke sayısını artırarak yüzde 50’nin üzerinde büyüme gerçekleştirdiğini duyurdu

Türkiye’de orta gerilim motor üre-
timi gerçekleştiren ilk firma oldu-
ğunu açıklamada belirten Gamak,
üretimini gerçekleştirdiği yüzlerce
jeneratör, rüzgar türbinlerinde çalış-
maya ve elektrik enerjisi üreterek
ülke ekonomisine katkı sağlamaya
devam ettiğini duyurdu.  Türkiye’nin
en geniş elektrik motoru ürün ga-
mına sahip olduğunu hatırlatan

firma 2020 yılında 3 MW kapasiteli
Orta Gerilim Motorlar, Ex – Proof
Motorlar ve yeni seri tek fazlı mo-
torlarının üretimine başladığını bil-
dirdi. 2021 yılında üretimlerini daha
da genişletecek olan firma yapa-
cağı yatırımlarla, HES ve RES’ler
için rüzgar ve su türbin jeneratörle-
rinin 5 MW’a kadar üretimini ger-
çekleştirmeyi hedefliyor. 

Jenaratör de üretilecek

Konut fiyatları
her an düşebilir

Tedarikçiler ile
müteahhitler

arasında 
mal-hizmet

alışverişi için
oluşturulan proje

veri ve talep
bankası

YapıRadar.com,
maliyetleri 

artan inşaat
malzemelerinin

yerine, yerli
malzemelerin ve

teknolojik
partnerlerin

kullanılmasıyla
konut fiyatlarını

yüzde 15 oranında
düşeceğini belirtti

İthal ürünlerin inşaat maliye-
tini ve konut fiyatlarını doğru-
dan etkilediğini belirten

YapıRadar.com Genel Müdürü Devrim
Ünal Saygın, “İnşaat sektörü, 400’ün üze-
rinde iş kolunu bünyesinde barındıran, mil-
yonlarca insanın ekmek yediği bir sektör.
Covid-19 sürecinde sınırlar kapanınca in-
şaat firmaları ürün tedariğinde sorun yaşa-
mıştı. Sektörümüz, yılın ilk yarısında inşaat
malzeme fiyatlarında yaşanan dalgalan-
madan oldukça etkilendi. Yerli üretimin
desteklenmesi, ithal edilen inşaat malzeme-
lerinin yerine yerli malzemelerin kullanıl-
ması, konut fiyatlarını da doğrudan
etkileyerek yüzde 15’lere varan oranlarda
değiştirebilecek” dedi.

Yüzde 14,5 geriledi

İMSAD’ın Temmuz 2020 verilerine göre,
inşaat malzemeleri ithalatının haziran ayı-
nın da altında kaldığına dikkat çeken Dev-

rim Ünal Saygın, “İnşaat malzemeleri itha-
latı temmuz ayında 543 milyon dolar ola-
rak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 14,5 geriledi. İthalat
ortalama birim fiyatı ise temmuz ayında
2,84 dolar/kg seviyesine çıktı. Geçen yılın
aynı döneminde bu rakam, 2,79 dolar/kg
olarak kayıtlara geçmişti” diye konuştu.
TÜİK verilerine göre; pandemi döneminin
de etkisiyle inşaat maliyeti endeksinin 
arttığını kaydeden Saygın, malzeme 
endeksinde de yıllık yüzde 6,66 artış 
görüldüğünü’ söyledi. 

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre geçtiğimiz
Ağustos ayında 170 bin 408 adet konut satıldı ve inşaat sektöründe canlanma görüldü

Medya takip kurumu
Ajans Press, konutlar ile
alakalı basına yansıyan

haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in
dijital basın arşivinden derlediği bilgi-
lere göre bu yıl konutlar ile alakalı ba-
sına 44 bin 118 haber yansıdığı tespit
edildi. Haber başlıkları incelendiğinde
ise kamu bankalarının “konut kredisi”

için uyguladığı düşük faiz sisteminin
geçtiğimiz aylarda oldukça konuşul-
duğu gözlenirken, son günlerde kamu
ve özel olmak üzere yapılacak olan
konut projelerinin ön planda olduğu
kaydedildi.

İstanbul zirvede yer alıyor

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Ku-

rumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği
bilgilere göre, konut satış istatistikleri
belli oldu. Böylelikle geçtiğimiz Ağustos
ayında Türkiye genelinde 170 bin 408
adet konut satılırken, bu yıl içerisinde
konut satışının en yüksek olduğu
üçüncü ay olarak kaydedildi. Geçen
yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ise
yüzde 54,2 gibi büyük bir artış var.

1 AYDA 170
BİN KONUT
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Mİllİ Eğitim Bakanlığı’ndan
yapılan yazılı açıklamaya göre,
okullarda yüz yüze eğitimin ilk

haftasında gerçekleştirilecek “Uyum Eği-
timinde Dikkat Edilecek Hususlar”ı belir-
leyerek sürecin etkili ve verimli şekilde
işlemesi, tüm okullarda ortak bir dilin ya-
kalanması için rehber hazırladı. Milli Eği-
tim Bakanı Ziya Selçuk, belirsizlik
duygusunun insanları yorup kaygılandı-
rabileceğini ifade ederek, "Ancak çocukla-
rımız için bu kaygıyı iyi yönetmek
durumundayız. Bu demek değil ki yaşa-
nanları yok sayacağız ve hiçbir şey olma-
mış gibi davranacağız. Kendinizi de
çocuğunuzu da bunun için zorlamayın.
Bırakın rahatça anlatsın çocuğunuz, bu
konulardaki duygu ve düşüncelerini. On-
ları dinleyin, rahatlamalarına izin verin.
Ancak yanında korku ve kaygı dolu ko-
nuşmalar da yapmayın. Bazı ailelerde du-
yuyorum, günlük vaka ve vefat sayıları,
çocukların yanında rahatça konuşuluyor.
Çocuklarımızın, salgının seyrini bilmeye
ihtiyaçları yok. Onların bilmesi gereken
bu salgından kendilerini korumaları için
gerekli tedbirler. Yalnız olmadıklarını iç-
selleştirmeli kuzularımız. Hepimiz bura-
dayız ve yanlarındayız" dedi. 

Var gücümüzle çalışıyoruz

"Biz öğretmeniz. Çocuklarımızın bu dö-
nemi en az eksikle kapatması için var gü-
cümüzle çalışmak boynumuzun borcu"
diyen Selçuk, "Sizlerin yardımı, desteği, iş
birliği ve birbirimizle kuracağımız sağlıklı
iletişimle yeni eğitim öğretim dönemine
başlıyoruz. Aldığımız tedbirlere özeniniz,
süreçte bize sağlayacağınız desteğiniz,
varlığınız ve sabrınız için şimdiden teşek-
kür ediyorum. Bu dönem çocuğunuza
okuyacağınız bir sayfa kitabın kıymeti ve
çocuğunuz üzerindeki etkisi hiçbir dö-

nemle kıyaslanmayacak düzeyde fazladır.
Elbette çocuklarımızın serbest zamanla-
rını verimli geçirmesi için sürekli etkinlik-
ler yapmak durumunda değilsiniz.
‘Etkinlikler de tükendi Bakanım' dediği-
nizi duyabiliyorum. Ancak, az ama çocu-
ğunuzun yaşam becerilerini güçlendirecek
nitelikte oyunlar ve etkinlikleri yaşamımı-
zın bir parçası haline getirmeniz, çocuğu-
nuza ev içi sorumluluklar vermeniz bu
dönemde hem çocuğunuzun hem sizlerin
yararına olacaktır. Son olarak belirtmeli-
yim ki, öğrenmek isteyen, çocuğunun eği-
timini desteklemek isteyen her velimiz ve
çocuğumuz için Bakanlığımızın platform-
larında sınırsız içerikler mevcuttur" bilgi-
sini verdi. 

Okullar bilgilendirildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21 Eylül
Pazartesi günü okullarda başlayacak yüz

yüze eğitim ile ilgili bir ‘uyum rehberi' ha-
zırladı. Okullarda yüz yüze eğitimin ilk
haftasında gerçekleştirilecek olan ‘uyum
eğitiminde dikkat edilecek hususları belir-
leyerek sürecin en etkili ve verimli şekilde
işlemesi ve tüm okullarda ortak bir dilin
yakalanması için hazırlanan rehber, il
milli eğitim müdürlükleri kanalıyla tüm
okullara ulaştırıldı. Rehberde öğrenciler,
öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri
için planlanan tedbirler tüm detaylarıyla
paylaşıldı. Buna göre okul yönetimleri,
uyum programının 21-25 Eylul̈ hafta-
sında hangi gün olacagı̆na og̈r̆etmenlerle
birlikte karar verecek. Uyum Programı,
okul on̈cesi egĭtim kurumlarında 30'ar da-
kikalık 5 etkinlik saati olacak sȩkilde 1
gün, ilkokul 1. sınıflarda ise 30'ar dakika-
lık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık
teneffüsler olacak sȩkilde 1 gün
üzerinden planlanacak.

Kara Eylül

T
erör olaylarının zirve yaptığı, hergün karşı-
lıklı ölümlerin olduğu 80'li yılların başlarında
liseye başladığım yılın eylülünde, sabahın

erken saati evden çıkıp işe giderken dışarıda bir ola-
ğandışılık olduğunu farketmiştim. Şehir merkezine
ulaştığımda bir askeri cemseden seslenen üniformalı
kişiler, sokaktaki çok az sayıda olan bizlere halkın
huzuru için askerin yönetime el koyduğunu, sokağa
çıkma yasağı ilan edildiğini evlerimize dönmemiz ge-
rektiğini anons ettiler. Sonraki günler terör olayları
bıçakla kesilircesine son bulup bir kaç münferit
olaya indi. İlk günler Durumdan memnun olan halk
devamında bunu sorgulamaya, artan darbe baskısını
hissetmeye başladığında, ülkede kardeş kanı döktü-
renlerin darbecilerle işbirlikçi olduğunu anlamış
ancak iş işten geçmişti. Mapushanelerde birbirine
kırdırma niyetli sağcı solcu karışık koğuşlar aslında
niyetleri ortaya çıkarmış, oyun bozulmuş, içeridekile-
rin birbirlerini kırmaları yerine, onları düşman eden-
lerin niyetleri açığa çıkmıştı. 

Sonraki yıllar her ne kadar demokrasiye geçildi
sanılsada halkımız darbenin baskısını uzun yıllar
üzerinden atamadı. 28 Şubat benzeri müdahaleler
ise vatandaşın başında Demokles’in kılıcı gibi sal-
landı durdu. Çok şükür artık ülkemizde darbe yapıla-
mayacağı, ülkenin seçimler ile iş başına gelenlerce
yönetileceğine inananların sayısı oldukça fazla. Bu
inanç alçakça yapılan 15 Temmuz darbe girişiminin
önlenmesi ile pekişti. Halkımızda çok küçük bir azın-
lık hariç En kötü demokrasinin en iyi görünen darbe-
den (Darbenin iyisi asla olamaz, iyi ve gerekli olduğu
zanettirilir) daha iyi olduğu bilinci oluştu.

Bir diğer Eylül karası 11 Eylülde New York'ta ikiz
binalara yapılan terör saldırısı. Bu saldırıyı yapanlar
eylemi islam adına yapıyoruz desede, saldırı islama
yapılmıştı. Saldırı sonrası saldırıyı bahane eden ege-
men güçler islam coğrafyasını kana bulamış, bir çok
doğal kaynağa el koymuştu.

Allah ülkemize ve milletimize darbe girişimleri
yaşatmasın. Bu zihniyette olanlara fırsat vermesin.
Adı ne olursa olsun dünyanın hiçbir yerinde kan dö-
külmesin. Terör belası yerine barış inşa edilsin. 
Eylüller ve tüm aylar kara değil aydınlık ve refah
günlerle dolsun

Yüz yüze eğitimin başlamasına günler kala, velilerin kafasındaki soru işaretlerine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan cevap geldi.
Buna göre, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul 1. sınıflarda ise
30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak

İYİ Partİ Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, İçiş-
leri Bakanı Süleyman Soylu’nun AYM Baş-
kanı hakkjındaki sözlerini, "Bir an önce

yönetiminde bulundukları devletin yönetimine uygun
davranmayı öğrensinler. Davranamayacaklarsa istifa
etsinler" tepkisini gösterdi. Meclis'te basın açıklaması
yapan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Anayasa
Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'a söylediği,
“Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git
gel bakalım” sözlerini eleştirdi. Ağıralioğlu, Soylu'yu is-
tifaya davet etti. “Kamu düzenini sağlamakla görevli
bir Bakanın, yargının tepesindeki en üst düzey, Ana-
yasa Mahkemesi Başkanı'na bu dille konuşmasının
dünyanın hiçbir medeni ülkesinde makul görmek
mümkün değildir” diyen Ağıralioğlu, “Yani bu böyle,
‘sen korumalarınla gezmeyi biliyorsun, hadi korumasız
gez' diye, sokakta konuşulsa sokakta konuşana zûl sa-
yılacak ifadelerle devlet yönetilmez. Kamu düzenini
sağlamak ne demektir? Ülkenizi bisikletle gezilecek
ülke haline getirmek demektir” şeklinde konuştu.

Peşinden
istifa gelir!

AK Parti hükümetinin 18
yıldır iktidarda olduğunu
hatırlatan Ağıralioğlu,
"Çeyrek asırdır iktidarda
olup en son tahlilde Ana-
yasa Mahkemesi Başka-
nı'na ‘bisikletle
gezebiliyor musun? Hadi
gez' demek, ‘ülkemizi gü-
vensiz hale getirdik, ber-
bat ettik, yönetemedik.
Biz güvenle gezilemez bir
ülkenin İçişleri Bakanlı-
ğı'nı yapmaktayız' falan
demektir. Aslında bu şu
demektir: ‘Biz vazifemizi
yapamadık'. Bunun pe-
şinden istifa gelir. Bu kadarını itiraf ettikten sonra pe-
şinden sorumlu siyaset der ki: ‘Ben ülkemi artık
güvenle gezilemez, bisikletle sokaklarında dolaşılamaz.
Güvenliğini temin edemedim, kamu düzenini sağlaya-
madım. Bir şart içerisinde bugüne getirdim. Maalesef
bugün Anayasa Mahkemesi Başkanı'na böyle demek
zorunda kaldım. Dolayısıyla vazifemi yapamadım' iti-
rafıdır bu" ifadelerini kullandı.

Devletin haline bakın

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu üslupla ‘yönetilemeyece-
ğini' savunan Ağıralioğlu, “Böyle sokak çetelerinin kul-
landığı bir dil, sokak çetelerinin ‘bizim mahalleye
gelebilir misin? Hadi gel de göreyim. Sen bizim ma-
halleden bisikletle geçebilir misin?'… Böyle ifadelerle
yönetilen devletin Türk devleti olması bizim mahcubi-
yetimizdir. Vah ki Türk devletine. Vah ki Türk anane-
sine. Vah ki bize. Biz ne günah etmiş olmalıyız ki böyle
ifadelerin konusu haline gelelim. 20 yıl sonra bulduğu-
muza bakın… Devletin kamu düzenini sağlamakla gö-
revli Bakanı Anayasaya Mahkemesi Başkanı'na ‘hadi
bisikletle gez' diyor. Bisiklet savaşları başladı. Bu kadar
işin arasında bisiklet savaşları başladı. Şimdi bisikleti
kapan diyecek ki ‘ben geziyorum sen de gezebilir
misin?' Şu devletin haline bakın. Şu konuşmalardaki
ciddiyetsizliklere bakın. Yazık. Bir an önce yönetiminde
bulundukları devletin yönetimine uygun davranmayı
öğrensinler. Arkadaşlara tavsiyemizdir. Davranamaya-
caklarsa istifa etsinler" açıklamasında bulundu. 

Soylu’ya sert tepki!

Nabi KIRMIZI14 MADDELIK
EGITIM CAGRISI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 
salgında eğitim sürecine ilişkin iktidara 14 maddelik çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Ba-

kandan bakana eğitim politikaları değişti. Kişinin bakışına göre eğitim politikaları oluştu.
Eğitim sisteminden hiçbir anne ve baba, hangi partiden olursa olsun memnun değil" dedi

C umhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
CHP Genel Merkezi’nde

basın açıklamasında bulundu. Eği-
timde fırsat eşitliği olmadığını ifade
eden Kılıçdaroğlu, pandemi nedeniyle
yapılacak uzaktan eğitimin evinde tel-
evizyon ve interneti olmayan çocuklar
için mümkün olmadığını ifade ederek
salgında eğitim sürecine ilişkin 14
maddelik çağrı yaptı.

Bakanlıkta görüşüldü mü?

"Bakandan bakana eğitim politikaları
değişti. Kişinin bakışına göre eğitim
politikaları oluştu" diyen Kılıçdaroğlu,
"Eğitim sisteminden hiçbir anne ve
baba, hangi partiden olursa olsun
memnun değil. Eğitim sistemini te-
melden sarsan örnek 4+4+4 uygula-
masıdır. 4+4+4 sistemi getirilirken
Milli Eğitim şuralarında bu konu-
şuldu mu? Hayır. Kalkınma planla-
rında böyle bir hedef var mıydı?
Hayır. Bakanlıkta görüşüldü mü?
Hayır. Bakanlar Kurulu’nda görü-
şüldü mü? Hayır. Bir kanun teklifi ve-
rildi, 4 AK Parti milletvekili imzaladı,
hiçbirisi eğitimci değildi. Eğitimden
bihaber olan 5 kişi eğitim politikasını
belirledi" ifadelerini kullandı. 

Durumu kötü olan devlete

Durumu iyi olanların çocuklarını
özel okullara gönderdiğini dile geti-
ren Kılıçdaroğlu, "Durumu iyi olma-
yanlar devlet okullarına
gönderiyorlar. Eğitimde olağanüstü
bir eşitsizlik tablosu karşımıza çıktı.
Bugün pandemi var, yaşadığımız so-
runlar var eğitimle ilgili. Bu konudaki
düşüncelerimizi ifade etmek için bu
basın toplantısını düzenledik. Bugün
devlet okullarında zorunlu örgün eği-
tim kapsamında devletin 54 bin 715
okulu bulunmaktadır. Ayrıca, özel
okul sayıları da 13 bin 870. Zorunlu
eğitim kapsamında toplam sınıf sa-

yısı 588 bin 10. Derslik başına devlet
okullarında 25.8 öğrenci düşmekte-
dir" dedi. 

Rakamlar yalan söylemez

Özel okullarda 139 bin 337 derslik
olduğunu, derslik başına öğrenci sa-
yısı 10.6 düştüğünü belirten Kılıçda-
roğlu, "Özel okullarda hem öğrenci
sayısı az hem kalite daha iyi olduğu
için aileler çocuklarını özel okullara
gönderiyorlar. Devlet okullarında 15
milyon 189 bin 878 öğrenci bulun-
maktadır. Özel okullarda sayı ise 1
milyon 468 bin 198’dir. Devlet okul-
larındaki öğretmen sayısı 942 bin
935’dır. 101 bin 730’u sözleşmeli.
Özel okullarda 174 bin 750 öğretmen
görev yapmaktadır. Zorunlu örgün
eğitimde devlet okullarına kayıtlı öğ-
rencilerden 3 milyon 17 bin 718 öğ-
rencinin evinde internet yoktur. 21.
yüzyıldan söz ediyorum. Türkiye’yi
çok farklı bir şekilde iktidarın halkı-
mıza lanse ettiğini gayet iyi biliyo-
rum. Rakamlar yalan söylemez.
Ayrıca devlet okullarına giden öğren-
cilerden 754 bin 429 öğrencinin
evinde televizyon yok ve biz EBA de-
diğimiz uzaktan eğitimi yapıyoruz.
Televizyonu olmayan öğrenci nasıl
eğitim alacak.  Ayırca, pandemi ko-
şullarına uygun eğitim için en az 57
bin 340 yeni dersliğe ihtiyaç var. Pan-
demi koşullarına uygun eğitim için
92 bin 165 yeni öğretmene ihtiyaç
var" açıklamasında bulundu. 

Önerilerimizi getiriyoruz

Konuşmasını, "MEB’e mali kaynak
sağlanarak 57 bin 340 derslik ihtiyacı
giderilmelidir" şeklinde sürdüren
Kemal Kılıçdaroğlu, "Gerektiğinde
bazı köy okulları yeniden açılmalıdır.
CHP olarak yetkililere sesleniyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynak
sorunu yaşıyorsa yer tahsisi yapıl-
mak koşuluyla CHP’li belediye baş-

kanları bu yatırımı çocuklarımız için
kendi illerinde yapmaya taliptir. İBB
Hayat Boyu Öğrenme Merkezi ve
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hayat
Boyu Öğrenme Merkezi kendi bina-
larının çocuklarımızın uygun eğiti-
mine katkı amacıyla MEB’in
kullanımına tahsis etmeye hazırlar.
YÖK ile işbirliği kapsamında üniver-
sitelerin 20-21 öğretim döneminde
açılmayacak alanları örgün eğitim
sistemi kullanımına tahsis edilmeli-
dir. Öğrenci başına düşmesi tavsiye
edilen metrekareye çok daha hızlı
ulaşmak mümkün olacaktır" ifadele-
rini kullandı. 

Atamalar süratle yapılmalı

Yeni dersliklerde ihtiyaç olan 92 bin
165 öğretmenin atamasının yapıl-
ması gerektiğini savunan Kılıçda-
roğlu, "Bu bağlamda siyasi otorite
pandemi ile kadrolu/sözleşmeli/üc-
retli öğretmen garabetine de son ver-
melidir. Okulların hijyen kurallarına
uygun olarak açılması, hijyenin sü-
rekliliği açısından MEB’e en az 60
bin kişilik kadrolu yardımcı personel
alımı yetkisi verilmelidir. Dezenfek-
tan, maske, ateş ölçüm cihazı gibi ih-
tiyaçlar için velilerden ek ücret talep
edilmemelidir. MEB, internet hizmeti
sağlayıcı kurumlarla görüşecek zo-
runlu örgün eğitim kapsamında dev-
let okullarına kayıtlı 3 milyon 17 bin
718 öğrencinin internet erişimini sağ-
lamalıdır. Maliyet, evrensel hizmet
fonundan sağlanmalıdır. Böyle bir
fon var, para var. Uzaktan eğitimde
öğrenci ve öğretim elemanlarının ta-
mamına sınırsız ve uzun süreli inter-
net erişiminin ya ücretsiz ya da çok
ucuza sağlanması için tüm altyapı
sağlayıcıları nezdinde girişimde bulu-
nulmalıdır. Bu operatörlerin de 
sorumlulukları olduğunu kimse
unutmamalıdır" önerilerinde 
bulundu. 

SİZ YAPAMIYORSANIZ
BELEDİYELER YAPSIN
Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda
"Evinde televizyonu olmayan 754 bin 429 öğ-
renci için MEB, STK’lar ile birlikte ‘Senin de tel-
evizyonun olsun’ kampanyası açmalıdır. MEB
açmayacaksa CHP’li belediyeler bu sorunu çöz-
meye taliptirler" önerisini dile getirerek, "Her ha-
nede öğrencinin yararlanacağı dizüstü,
masaüstü ya da tablet bulunmalı. Olmayanın
ihtiyacı MEB tarafından karşılanmalıdır. MEB
bunu yapamayacaksa, CHP’li belediyeler yıl ba-
şındaki döviz kuru güvencesi verilmek koşuluyla
ve yardım kampanyası da engellenmemek şar-
tıyla bu sorunu gidermeye taliptirler. MEB’in
EBA eğitimi TRT ile sınırlı kalmamalı belli ders-
ler tüm TV kanallarında eş zamanlı verilmelidir.
Böylece uzaktan eğitimde bazı engeller kaldırıl-
mış olacaktır. Bugün 2.5 milyonun üzerindeki
hanede 6 kişiden fazla insan yaşamakta. Pan-
demi tüm derslerin okulda verilmesine uygun
değilse, sadece önemli derslerin okullarda veril-
mesi düşünülmelidir. Bir sağlık görevlisi ve reh-
ber öğretmenin mutlaka okulda bulunması
sağlanmalıdır. Servis esnafının primleri ile kredi-
lerinin faizsiz ertelenmesi sağlanmalıdır. 12 ya-
şından küçük çocukları olan anne babaya
dönüşümlü olarak eğitim izni hakkı tanınmalı-
dır. Her anne baba için çocuğun sorunlarını
çözmek onlar için vazgeçilmez bir görevdir. Bu
görev topluma da düşmektedir" uyarısını yaptı. 

SINIF MEVCUTLARI 
2 GRUBA AYRILACAK
İmkân ve şartlara göre sınıf
mevcudunun sosyal mesafe ku-
rallarına uygun şekilde iki ayrı
gruba ayrılması sağlanıp her
grubun okula uyum programının
birbirinden farklı günlerde olma-
sına özen gösterilecek. Teneffüs
saatlerinde öğrencilerin sosyal
mesafeye uymaları için gerekli
yönlendirmeler yapılacak. Ay-
rıca, veli isteğiyle okula yüz yüze
eğitime katılmayan öğrenciler
tespit edilerek bu öğrencilerin
eg�itimlerine yönelik tedbirler
okul yönetimleri ve öğretmen-
lerle birlikte alınacak. Bütün 
öğrenciler, uzaktan eğitim çalış-
malarını düzenli takip etmeleri
konusunda yönlendirilip ve des-
teklenecek. Bu süreçte okullara
zorunlu olmadıkça ziyaretçi
kabul edilmeyecek, zorunlu du-
rumlarda ise ziyaretçinin kaydı
tutularak tedbirler doğrultu-
sunda kabulü sağlanacak. Okul
öncesi ve ilkokul 1'inci sınıflar,
Uyum Programı Etkinlikleri'nde,
çocuklar sağlıklı yaşam konu-
sunda bilgilendirilecek. Hijyen,
sosyal mesafe, korku ve kaygı-
lardan kurtulma gibi etkinliklerin
yanı sıra öğrencilerin okulu ve
çalışanları tanımalarına yönelik
etkinlikler düzenlenecek.

Selçuk, “Sizlerin 
yardımı, desteği, iş
birliği ve birbirimizle
kuracağımız sağlıklı
iletişimle yeni eğitim
öğretim dönemine
başlıyoruz. Aldığımız
tedbirlere özeniniz,
süreçte bize 
sağlayacağınız 
desteğiniz, varlığınız
ve sabrınız için 
şimdiden teşekkür
ediyorum” diye
konuştu.



S ervisçiler, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nun yeni servis pla-
kası satış teklifini protesto etti.

Büyükşehir Belediyesi karşısındaki
Saraçhane Parkı'nda toplanan birçok
servisçi dernek ve birliğine bağlı çok
sayıda esnaf, 2015-2019 döneminde
taşımacılık yapanlara İBB'nin servis
plakası verme teklifine tepki göstere-
rek protesto gösterisi yaptı.

Siyasi bir tavrımız yok

Servisçiler adına konuşan Hasan
Hüseyin Arslan, bu işin ekmek da-
vası olduğunu belirterek, “Yanlıştan
dönülmezse, Ekrem İmamoğlu ve
Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı her
Çarşamba günü sosyal medya ve her
platformda protesto edilecek. Bura-
dan bunu sosyal medya ve medya-
daki topluluklara beyan ediyoruz. 24
Eylül UKOME toplantısı var. 24 Ey-
lül'de, UKOME toplantısına esnafı-
mızı arabalarla bekliyoruz. O gün
çok önemli bir gündür. Bu ekmek
davasıdır. Siyasi bir tavrımız yok. Bu
davanın ne siyasetle ne başka bir
şeyle alakası yoktur. Bu ekmek da-

vası. Esnafımız, haklı mücadelesinde
hak hukuk davasında haklıdır. So-
nuna kadar mücadele edeceğiz.
Ekrem İmamoğlu başkana buradan
duyurulur" şeklinde konuştu. 

Hakkımızı savunacağız

Erol Şanlı, kararların kendi lehle-
rinde alınmaması halinde 24 Eylül
günü Saraçhane binası önünde yol-
ları kapatacaklarını söyleyerek, “Biz
İstanbul halkından verdiğimiz rahat-
sızlıktan dolayı özür diliyoruz ama
bunun sebebi biz değiliz. Her ne
kadar kendi ekmeğimizi korumaya
çalışsak da, ekmeğimizi elimizden al-
dıkları için böyle oldu. Bugün sadece
bir uyarı niteliğinde oldu. Büyükşehir
belediyesi önünde kendi hakkımızı
savunacağımızı söyledik. Biz araçsız
olarak geldik. 24 Eylül'de yapılacak
olan UKOME toplantısına kadar
eğer ki hak verilir ise zaten mevcut-
taki esnafın geçinme şansı yoktu. Bu
saatten sonra hiç yok. Araçlarımızı
getirip İBB önüne ana ve ara yollara
bırakıp buradan çekip gideceğiz ar-
kadaşlar" ifadelerini kullandı. 

Kredilerimizi kim ödeyecek?

Servisçi esnaflarından Hakkı Bal,
“Okullar açılacak hemen hemen.
Bütün velilerden ricamız, L plakası
olmayan servis esnafına çocukları-
nızı emanet etmeyin. Bakın biz
uyuşturucu testi olsun her türlü
testten geçiyoruz ama o arkadaşla-
rın hiçbir testi yok. Evlatlarınızı, ca-
nını korsanlara teslim etmeyin"
dedi. Servisçi esnaflarından Birsen
Turan ise, “İmamoğlu bize, 'Tehdit
değil, tahdit olacak' dedi. Koltuğa
oturunca bize tehdidi getirdi da-
yadı. Şu anda biz tehdidin eşiğinde-
yiz. 300 liralık bir işe UBER gidiyor
200 liraya. UBER'e şimdi bir de
evrak veriyor. Artık bizim arabalar
yıllarca kapıda yatar, UBER bizim
yerimize çalışır. Bizim senetlerimizi,
kredilerimizi kim ödeyecek? Evinde
kirası olan, çocuklarını okutanlar
nasıl geçinecekler? Şu anda herke-
sin arabası yatıyor. Şu anda 300 li-
ralık, 400 liralık bir iş bulan yerde
altın bulmuş kadar seviniyor" diye
konuştu.  DHA
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ARAÇ SATIN ALINACAKTIR
HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.(HEAŞ)

7 adet binek tipi araç 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 : 2020/479805
1-İdarenin
a) Adresi : SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI GENEL MÜDÜRLÜK 

BİNASI -A- BLOK 34912 KURTKÖY PENDİK/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165855000 - 2165855114
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@sgairport.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 adet binek tipi araçAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sabiha Gökçen Havalimanı (HEAŞ) Ana deposudur.
c) Teslim tarihi : Teklif edilen taşıtlar sözleşme yapıldıktan sonra 90 

takvim günü içeresinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Müdürlük Binası A 

Blok Kurtköy/Pendik- İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 12.10.2020 - 14:30
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 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 Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri
sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İstekli Yetkili Satıcı ise Yetkili Satıcı olduğunu gösterir belge/belgeleri sunacaktır.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen sicil belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuru-
luşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
e) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin
yerli malı belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli
kabul edilir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif edilen marka model araca ait garanti edilen ve teknik özellikleri belirtir dokümanlar, re-
simler, kataloglar vb belgeler teklifle birlikte imzalı ve kaşeli olarak sunulacaktır.
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 HEAŞ Satınalma Şefliği / Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Mü-
dürlük Binası A Blok Kurtköy/Pendik- 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 çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif
verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1222315)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplanan servis sürücüleri eylem yaptı.
Servisçiler adına konuşan Hasan Hüseyin Arslan, bu işin ekmek davası olduğunu 
belirterek, “Yanlıştan dönülmezse, Ekrem İmamoğlu ve CHP her çarşamba günü
sosyal medya ve her platformda protesto edilecek. Siyasi bir tavrımız yok" dedi

SIYASET DEGIL
EKMEK DAVASI!

Ağaçların köküne
beton döktüler!
Kimliği belirsiz kişiler tarafından toprak kısmına beton dökülen ağaçlar, ekiplerin yaptığı
çalışma ile toprakla olan temasları tekrar sağlandı. Gübre verilerek yaşama döndürülen
ağaçların köklerinde zarar gören bölümler de aşılanarak eski haline kavuşturuldu

İkİ ağacın toprakla bağ-
lantısı olan bölümüne
beton dökülmesi sonucu

Bahçelievler Belediyesi ekipleri du-
ruma anında müdahale ederek ağaç-
ları tekrar yaşama döndürdüler.
Çavuşpaşa Caddesi’nde yaşanan olay
ile ilgili ise beton döken kişilerin araştı-
rıldığı ifade edilirken, yaklaşık iki saat
süren çalışma ile ağaçların köklerin-
den beton bölüm kırılarak eski haline
döndürüldü. Gübre, toprak yenileme
ve sulama ile ağaçların 20 yıl daha ya-
şayabileceği ifade edildi. Çevredeki es-
naflar ise ağaçların bu duruma nasıl
geldiğini bilmediklerini ifade etti.

Yaralanmaları tedavi edeceğiz

Ana caddelerin birinde
iki ağacın temeline
beton döküldüğünü
fark ettiklerini vurgula-
yan Bahçelievler Bele-
diyesi Park ve Bahçeler
Müdürü Begüm Ka-
laycı, duruma hızlı bir
şekilde müdahale et-
tiklerini belirterek,
“Ekiplerimizle beraber
çalışmalarımıza başla-
dık. Bu çalışmanın

mantığı ise beton kütleyi kaldırıyoruz.
Ağacımızın kök boğumlarında bir
takım yaralanmalar var. Aşı macunu
ile yaralanmaları tedavi edeceğiz.
Daha sonra gübre ve toprakla kökün
havalandırılması ve gelişimini sağlaya-
cak ilaveler yapacağız. Son aşamada
sulama ile 20 yaşında olan Ihlamur ve
Çınar ağacımızın sağlıklı gelişimine
devam etmek için onları bakıma ala-
cağız” diye konuştu.

Kimin döktüğü araştırılıyor

Bazı alanlarda bu tip olumsuz durum-
larla karşılaşabildiklerini ifade eden
Kalaycı, “Kent yaşamında ağaçların
sağlıklı gelişimi devam ettirmeleri zor.
Bu konuyla da ilgili olarak bakım ça-

lışmalarımız devam ediyor. Fakat bazı
vatandaşlarımız evlerinin önünü ka-
pattığı ve dalların camlara girdiği ya
da uydu anten çekmediği gibi değişik
bahanelerle bu tip olumsuz durumları
yaşatıyorlar bize” dedi. İki ağacında
yaşamlarını kaybetmeleri gibi bir du-
rumun söz konusu olmadığını söyle-
yen Kalaycı, 1 ay içerisinde sağlıklı bir
şekilde yaşamına devam edeceğini ve
ağaçların köklerine beton döken va-
tandaşların ekipler aracılığıyla araştırı-
lacağını sözlerine ekledi.

Sağlıklı biri bunu yapmaz!

Çevrede yaşayan vatandaşlardan
Ümran Arslan, “Bu durum doğaya
karşı yapılan bir vahşet. Doğayı res-

men katletmek. Kirlen-
memesi gereken alanlar
leş gibi ve insanlar
bunu hep yapıyor. Evi-
mizde böyle mi yapıyo-
ruz? Çöpe koyuyoruz
her şeyi ve gidip atıyo-
ruz. Bu ağaçların kö-
küne de beton döken
insanların aklı yerinde
değil. Gerçekten sağlıklı
birinin yapabileceği bir
iş değil bu” dedi. DHA

Bisiklete binmek mümkün değil!
Sarıyer’de organize edilen Avrupa Hareketlilik Haftası açılış törenine
katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "İstanbul’da
bisiklete binmek mümkün değil. Çünkü yolumuz yok" dedi 

Kentleri ve belediyeleri sürdü-
rülebilir ulaşım tedbirleri almaya
ve desteklemeye teşvik eden

“Avrupa Hareketlilik Haftası”na bu yıl türki-
ye’den 400’e yakın belediye ve sivil toplum
kuruluşu katıldı. tüm dünya tarafından her
yıl 16 – 22 eylül tarihlerinde kutlanan Avrupa
Hareketlilik Haftası’nın bu yılki teması “Her-
kes için Sıfır emisyonlu Hareketlilik” oldu.
türkiye Belediyeler Birliği (tBB) encümen
Üyesi Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, tBB’nin ulusal koordinatörlü-
ğünde Avrupa Delegasyonu tarafından Sarı-
yer’de organize edilen Avrupa Hareketlilik
Haftası açılış törenine katıldı.

Alt yapı hazırlanmalı

etkinliğe katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı
ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, bisikletin sa-
dece spor aracı değil aynı zamanda bir ula-
şım aracı olduğuna dikkati çekerek sık sık
bisikletiyle işe gitmeye çaba gösterdiğini
söyledi. Kendisinin bisikletle işe gitmesinin
önemli bir haber gibi lanse edilmesini üzücü
bulduğunu belirten Kaymakcı, bunun olağan
karşılanması gereken bir durum olduğunun
altını çizdi. türkiye’de bisiklet kullanımın
yaygınlaşması ve teşvik edilmesi için altya-
pının hazırlanması gerektiğini ifade eden

Kaymakcı trafikte araç sürücülerinin bisikleti
bir ulaşım aracı olarak görmesi ve saygı
duyması gerektiğini kaydetti.

Bisiklet teşvik edilmeli

tBB Başkanı Fatma Şahin, küresel bir sorun
olan pandemiye dikkati çekerek bisikletin ko-
ruyucu ve önleyici tedbirlerden biri olduğunu
belirtti. "Virüsten kurtulmak için toprağı,
suyu, havayı, çevreyi ve kendimizi koruma-
mız gerek" diyen Şahin, ulaşımda sera gazı
salınımının azaltılıp çevreci ulaşımın teşvik
edilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Bisikle-
tin pandemiyle birlikte bütün dünyanın ula-
şım aracına dönüştüğünü hatırlatan Şahin,
ülkemizde de bisiklet kullanımının yaygınlaş-
ması için bisiklet yolları ve alternatif 
altyapılar yapılması gerektiğini söyledi.

Mağdur
olduğunu
anlatan
servis

şoförleri,
“Biz

İBB’den
ve Ekrem
İmamoğlu
başkandan
sorunların
çözümü
için bir
yardım

bekliyoruz.
Başka bir
arzumuz
isteğimiz

yok” 
dedi.
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Damga'ya konuşan CHP
Milletvekili Gürsel Tekin,
CHP içerisinde yaşanan

Atatürk tartışmasına de-
ğindi. "CHP'nin tüzüğünde

Mustafa Kemal Atatürk 
yazıyor" diyen Tekin,

"Anayasanızda çok açık 
bir şekilde Mustafa Kemal

Atatürk yazıyorsa, hiçbir
tartışmaya mahal verme-

yeceksiniz demektir.
Canan Hanım ya bu ma-

nada söylememiştir, ya da
bir kusur işlemiştir diye

düşünüyorum" dedi

Mehmet MERT
MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1

Cumhurun başkan adayını
cumhur belirlesin

G ürsel Tekin yoksulluğa, intiharlara, 
hırsızlıklara, işsizliye dikkat çekti.
Tamam henüz ortada genel seçim havası yok.

Erken seçim olur olmaz bilmiyoruz.
Ancak.
En son 2023 baharında seçim bizi bekliyor.
Yani kaldı üç yıldan az bir süre.
Yine eninde sonunda cumhurbaşkanlığı için 

yarış başlayacak.
Cumhur İttifakı adayı belliki Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan.
Millet ittifakı adayı kim olacak?
Muharrem İnce şimdiden meydanlara çıkarak 

ben varım dedi.
Bir otobüs kiralayarak (10 yaşındaki otobüs zaman

zaman yolda su kaynatsa da) Anadolu'yu tura çıktı.
2018'de seçimleri kaybetse de önemli bir başarı 

kaydeden ve çıkış yakalayan Muharrem İnce yeniden
aday olmak istiyor.

Daha da bir çok aday adayının adı geçiyor.
Bunların başında kamuoyu anketlerine bakılırsa, 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş'ın adı ön planda geçmekte.

*
Japonların 'Susadığınız zaman kuyu kazmak için

çok geçtir' diye anlamlı bir sözü var.
Seçimden seçime çalışan siyasi partileri ve 

temsilcilerini görünce aklıma bu söz geliyor.
Dört beş yıl yan gel yat.
Seçimlerde iki üç ay gece gündüz çalışır gibi yap.
Sonra kısmet değilmiş kaybettik naarası at.
Yine burada da ünlü siyaset adamımız rahmetli 

Süleyman Demirel'in bir sözü geliyor aklıma.
Demirel çok seçime girdi, başarılı da oldu başarısız da.
Başarısız bir seçim ardından şu cümleyi kurardı; 

'Yarından itibaren önümüzdeki seçime gece gündüz
demeden çalışacağız ve o seçimi biz kazanacağız'

Bu çıkışlar hem kaybeden bir siyasi partiye gönül 
verenlerin dirençli bir şekilde ayakta durmalarını sağlar.

Hem de, gerçekten bir dahaki seçimlerde başarılı
olabilmek için hatalardan ders çıkarılmaya yarar.

*
Ben de sık sık bu satırlarda bir dahaki seçim döne-

minde kadar hem 'Cumhurun başkan adayını cumhur
belirlesin' başlığı altında röportajlar yapacağım.

Hem de seçim ortamı olmamasına rağmen bütün
siyasi parti temsilclerini, ilçe başkanlarını, il başkanla-
rını, milletvekillerini, belediye başkanlarını, yöneticileri, 
üyeleri, sokağa davet edeceğim.

Sokağın nabzını bu satırlardan, sosyal medya hesap-
larımızdan tutmaya çalışarak ülkenin gerçek gündemini
sizlere aktarmaya çalışacağım.

Gürsel Tekin yoksulluğa, intiharlara, hırsızlıklara, 
işsizliye dikkat çekti.

Bu yönde röportajlarımızdan birisini dün öğlen saat-
lerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili
Gürsel Tekin ile instagram hesabımızdan 
gerçekleştirdik.

Gürsel Tekin'in konuşmasının tamamına 
gazetemizdeki haberde yer verirken buradan bazı 
öne çıkanları paylaşmak istedim.

Gürsel Tekin öncelikle ortada bir genel seçim havası
olmadığı için şimdiden cumhurbaşkanı adayı şu olsun
bu olsun, şöye olsun, böyle olsun tartışmalarını doğru
bulmadığını ifade etti.

İstanbul'un her sokak ve mahallesini karış karış gez-
diğini, zaman zaman da Türkiye'de gitmedik mahalle
bırakmadığına dikkat çeken tekin şöyle konuştu; 'Bakın
şu anda İstanbul'da intihar, hırsızlık olayları tarihinin en
üst seviyesinde. 83 milyon Türk halkının 6 milyonu da
bir şekilde iltica eden misafirlerimiz. Afgan mahalleleri,
Suriyeli mahalleleri, İran, İraklı mahalleler var 
İstanbul'da.

Bu insanlar dün ara işlerde çalışıyorlar ve evlerine
ekmek götürüyorlardı.

Bugün o işler yok. Ne yapıyor adam çocuğuna mama
alamadığı için, çalıyor, ve ne yazık ki hapsi boyluyor.

Elktriğini ödeyemiyor, su parasını ödeyemiyor.
Bence Türkiye'nin bir numaralı gündemi yoksulluk,

işsizlik, ekonomik sorunlar.
Şimdiden ortada bir seçim havası yok cumhurbaş-

kanlığı seçimlerini falan ortaya atmak ve tartışmak
suni gündemdir. Bu gündeme alet olmayalım'.

*
Evet Gürsel Tekin fikirlerinde haksız değildi.
Ancak biz de bu ifadeler üzerine şunları söyledik.
Cumhuriyet Halk Partisi'de zaman zaman 

iktidarın suni gündem tuzağına düşmekte.
Hemen hemen hergün gündeme dair açıklamalarda

bulunan CHP milletvekilleri, yöneticileri, il başkanları
kalksın ülkenin gerçek gündemini konuşsunlar.

Ellerinde az da olsa varolan etkili oldukları medya
var, tv var, gazete var, en kötü ihtimal ile sosyal medya
hesapları var.

Buradan ülkenin gerçek gündemine dair, yoksulluğa,
yolsuzluğa, ranta, talana, işsizliye, ekonomik bozukluğa
dair açıklamalar yapsınlar.

Yoksulluk sınırı 7 bin 942 lira
Sonuç olarak Türkiye bir taraftan Akdeniz'de 

savaşın eşiğinde.
Ekonomik olarak pandemi sürecinin de etkisiyle 

sounlar yaşamakta.
Her gün genç işsizlik oranı artmakta.
Araştırmaya göre açlık sınırı olarak tabir edilen dört

kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebil-
mesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 2
bin 438, yoksulluk sınırı olarak tabir edilen ve gıda 
harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su,
yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık harcamaları ile birlikte
yoksulluk sınırını ise 7 bin 942 lira olarak hesapladı.

83 milyon nüfuslu ülkemizde aylık geliri 7 bin 942 
liranın üzerinde kaş kişi var dersiniz.

Bu soruya verdiğiniz cevap ile zaten Türkiye'nin 
ekonomik durumunu tespit etmiş oluyorsunuz...

C HP İstanbul Millet-
vekili ve İstanbul
eski İl Başkanı Gür-

sel Tekin Mehmet Mert'e
konuştu Gündemdeki tartı-
şılan konuları değerlendiren
Tekin, İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu'nun
başlattığı Atatürk tartışması
hakkında önemli açıklama-

larda bulundu. "CHP'nin tüzüğünde
Mustafa Kemal Atatürk yazıyor. Yani
CHP'nin anayasasında" diye konuşan
Tekin, "Onun için böyle bi tartışmayı ye-
niden alevlendirmek benim parti kültü-
rüme yakışan bir şey değildir. Canan
Hanım ya bu manada söylememiştir, ya
da bir kusur işlemiştir diye düşünüyo-
rum" ifadelerini kullandı. "Anayasanızda
çok açık bir şekilde Mustafa Kemal Ata-
türk yazıyorsa, hiçbir tartışmaya mahal
veryeceksiniz demektir" serzenişinde bu-
lunan Tekin, "Hele hele CHP'de yöneti-
ciyseniz. Kişisel düşüncem, Canan
Hanım'ın bu manada demediğini düşü-
nüyorum. Benim duygularımı inciten bir
mesele doğrusu" açıklamasında bulundu. 

Erken seçimden yanayım

Erken seçim söylentilerine değinen ve
"Bütün muhalefet partileri seçime hazır-
lıklı olmalı" diyen Tekin, "CHP tabi ki
erken seçime hazır, ama 2019 yerel seçi-
minden sonra kamuoyuna açık ilan eden,
hatta sizin gazetenizde de haber oldu, tek
erken seçim isteyen siyasetçi benim. Ben-
den başka isteyen de yok. Ne muhalefette
ne de ana muhalefette. Doğrusu bende
çok merak ediyorum. Ya ben yanılıyorum
erken seçim istemem konusunda, ya da
erken seçim istemeyenlerin bir gerekçe
söylemeleri gerekiyor. Benim gerekçele-
rim çok açık. Sokaktaki vatandaşın talep-
leri. Şuan her ne kadar pandemi
sürecinden geçiyor olsak bile, 2018'den
beri hızla ekonomik krize doğru gittiği-
mizi hepimiz çok iyi biliyoruz. Resmi ve-
rilere baktığınızda, 2018 yılına
baktığınızda Ankara'nın en büyük icra
dairesi, yani Türkiye'deki bütün icra dai-
relerinin önünde bir basın toplantısı yap-
tım. 21 milyon 800 bin icra dosyası var.
Yani bir ülkede bu kadar icra dosyası
varsa, ekonomi iyi midir, kötü müdür de-
niliyorsa, orada meseleye vakıf değilsin
demektir. Dolayısıyla 2001 yılındaki eko-
nomik krizin verilerine de baktım; 7 mil-
yon 800 bin icra dosyası vardı. Kıyaslayın
bu iki rakamı" ifadelerini kullandı. TÜİK
verilerine de değinen Tekin, "İç politika
meselelerini çok yakından izliyorsunuz,
hem orada hem dış politikada sorunlar
var. Tüm bu sorunlar varken muhalefetin
erken seçim talep etmesi çok doğaldır.
Çünkü bütün bu sorun yaratanların so-
runu çözemeyeceğini, yeni bir anlayışa
ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Ben en ba-
şından beri erken seçimden yanayım. Bu
kadar birikmiş meseleleri iktidarın yeni-
den çözme şansının olmadığını hepimiz
görüyoruz" dedi. 

25 ilçede yüksek oy aldık

CHP'nin çok ciddi projeleri olduğunu
ifade eden Gürsel Tekin, "2015 yılında
açıkladığımız projeler 50 yıllık öngörü
üzerine yapılmıştır. Bir yerel seçim yaşa-
dık. Seçmenin oy verir mi, vermez mi al-
gısını kırdık. Sultangazi'de yüzde 38 gibi
bir oranda oy almışsınız, Bağcılar'da dev-
rim niteliğinde oy almışsanız o zaman
milletin CHP ile bir sorunu olmadığını
görmüş olduk. Ben İstanbul'u bilen birisi-
yim. 600 küsür mahalleyi dolaşan biri-
yim. O mahalle muhtarlarıyla iletişimi
olan bir siyasetçiyim. Ak Parti'nin çok
yğksek olduğu 25 ilçede çok yüksek oylar
aldık. Ama ne yazıktır belki CHP olarak,

kendimizi toparlayarak özeleştiri yapma-
mız lazım. 14 ilçemizin ikisini kaybettik, 9
ilçemizde de oylarımız azaldı. Yani 2014
yılındaki oyu alamadık. Ben bununla ilgili
çok ciddi çalışmalar yaptım. Çünkü Ar-
navutköy'de çok büyük oranda oy alıyor-
sanız, kendi kalelerinizde oylarınızın
azalmasının bir nedeninin olduğuna ina-
nıyorum. O nedenleri Genel başkanımıza
ilettim" diye konuştu. 

Sadece seçim zamanı değil!

CHP Genel Sekreteri olduğu dönemde
partiye üye yapmak için büyük çaba sarf
ettiğini dile getiren Gürsel Tekin, "Özel-
likle Z kuşağı hadi gidelim, üye olalım de-
miyor. İnternetten ulaşmak istiyor. Mobil
araçlarla partimize binlerce insanı kattık.
Keşke bu devam edebilseydi. Bizden
sonra gelen arkadaşımız devam ettirmek
istemedi. Özellikle İstanbul'un çeperlerin-
deki vatandaşlarımız için kurmuş olduğu-
muz Cumhuriyet Halk Evleri vardı. Çok
ta başarılıydı. İki yıl sonra sonuçlarda
büyük değişiklik gördük. Ben gittikten
sonra arkadaşlarımız ne yazık ki onu da
kapattılar. Nedenini hiç anlamadığım bir
şeydi. 16 Ağustos'ta il başkanı oldum, 15
Eylül'de erken seçim kararı aldık arkadaş-
larımızla. İstanbul'u karış karış gezdik.
Muhalefet şu alışkanlıklarından bir türlü
vazgeçemedi; seçimden seçime sokağa
çıkmanın seçmen tarafından çok ciddi
tepkiyle karşılandığını bilmeleri lazım.
Bana zaman zaman diyorlar seçim yok,
neden dolaşıyorsun diye. Seçim dönemi
sizin seçmeniniz dışında seçmenle ileti-
şim kurmada sorun yaşıyorsunuz. Ama
seçim yoksa çok kolaylıkla o iletişimi ku-
rabiliyorsunuz. Bütün bunlar mutlaka
hayata geçmeli. Sadece İstanbul değil, 81
il için seferberlik ilan edilmesi lazım. Va-
tandaşla paylaşmanız lazım hayallerinizi,
öngörülerinizi. Gittiğim yerlerde CHP'nin
ne projesi var sanki dediklerini duydu-
ğumda çok üzülüyorum. Halbuki CHP
bir proje partisidir" açıklamasında bu-
lundu. 

Kendimizi anlatamamışız

Konuşmasını, "Gitmediğiniz köy sizin kö-
yünüz değildir. Ben 86 bin kilometre yol

dolaştım" şeklinde sürdüren Tekin, "Erzu-
rumlu, Yozgatlı, Konyalı CHP'yi ancak
Sayın Erdoğan'ın, Sayın Özal'ın anlattığı
şekilde biliyor. En büyük dezavantajımız
bu. Bizi rakiplerimiz anlatmış, biz kendi-
mizi anlatamamışız. Böyle olunca vatan-
daşın ayağına gideceksiniz. Tüm
arkadaşlarımıza da söylüyorum. Dünya-
nın en politika seçmeni Türk seçmenidir.
Bu saatte hangi taziye evine gidersek,
hemen siyaset konuşulur. Yani siyasete bu
kadar vakıf olan bir toplum, aynı za-
manda siyasi süreci iyi biliyor. Gidip on-
lara ders vermeyeceksiniz. Gidip
onlardan ders alacaksınız. Göreceksiniz
ki seçmenin tüm algısı değişecektir, ki de-
ğişti de" ifadelerini kullandı. 

CHP kurucu bir partidir

Seçmenin CHP'nin kurumsal kimliğiyle
sorunu olmadığını vurgulayan Gürsel
Tekin, "Sayın Erdoğan'ın anlattıklarıyla
CHP'ye negatif bakan bir kitle var tabi.
Ama şuna emin olun, eğer giderseniz o
kitleyi inandırabilir ve rahatlatabilirsiniz.
Ekonomik krizlerin yaşandığı bir ülkede,
daha çok sosyal demokratik partiler ter-
cih edilir. Hak, hukuk, adalet, eşit payla-
şım. Rahmetli Ecevit'in dediği gibi;
toprak işleyenin, su kullananın... Tam da
dönemini yaşıyoruz. Kırıkkkale' de, oy
oranımızın en düşük olduğu yerde dola-
şırken sağolsun eski MHP başkanı bi-
zimle dolaştı. Sonra heyetimize de yemek
yedirerek göndermişti. Yine Batman'da
kadınlarımız üstümüze karanfil atmıştı.
Yani şuna emin olun, 86 bin kilometrelik
yolculuklarımızda çekimler yaptık. Tüm
coğrafyayı gezdik, 5 yılda negatif bir şey
yaşamadık. Kritik bir süreçte, 2016'da Di-
yarbakır'ı dolaştık, HDP de sokağa çıka-
mıyordu, Ak Parti de. Biz iki gün
olağanüstü bir gezi yaptık. Tüm Diyarba-
kırlılara teşekkür ediyorum. Büyük ilgi
gördük. Bir arkadaşım gelip bana, bi-
zimle güvenlikten sorumlu bir komiser
dolaşıyor, sizinle bir şey paylaşmak istiyor
dedi. O kardeşimiz dedi ki; "Ben ülkücü-
yüm. Sizi kutluyorum. Burada seçmen iki
parti arasında sıkıştı, CHP olarak nefes
aldırıyorsunuz." Bir kamu yöneticisi, ora-
daki gidişatı bile biri olarak bunları söyle-

mesi beni çok sevindirdi. Şunu söylemek
istiyorum; CHP kurucu bir partidir" ifa-
delerini kullandı. 

2 büyük mesele var

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Mu-
harrem İnce hakkında değerlendirmede
bulunan Gürsel Tekin, "Konuşmuş oldu-
ğumuz mesele 2023'ü ilgilendiren bir me-
seledir. CHP yöneticileri erken seçim
isteselerdi, bu konuda net düşüncelerimi
ifade ederdim. İktidar zaten hiç istemiyor,
CHP'de isteyen yok. 2-3 yıl sonraki mese-
leyi konuşuyorsak; dilim bunu söylemeye
varmıyor ama sadece emniyet verilerine
baktığınızda iki acı meseleyle karşılaşıyor-
sunuz. Birincisi intiharlar, ikincisi hırsızlık
olayları. İstanbul'u gezmezseniz İstan-
bul'la ilgili cümle kurmayacaksınız. Tür-
kiye'nin nüfusu 83 milyon, 6 milyonda
misafirlerimiz var. Irak, Afgan, Suriyeli...
Bu altı milyon insan nasıl geçiniyor, kaç
tanesi cezaevinde? Cezaevinde olma se-
bebi nedir? Çocuğuna mama çaldığı için
boşverin kimliği. Ne zaman isterseniz Ak
Parti'nin Bağcılar'dan çok oy aldığı mey-
danına gidelim de bakalım. Esenyurt
Meydanında insanlar kafelere gidemiyor.
Çay parasını nasıl öderim diye. Sultanga-
zi'de biliyorsunuz çay ucuz, bir yere otur-
duk çay bir lira olmasına rağmen
duvarda veresiye isteme yazıyor. Sanki İs-
viçre'deyiz. Yazıktır, günahtır. Hangi par-
tinin vekili gelirse gelsin ben götüreyim.
Bir gazete, televizyon kendine dert etsin.
Gidip görsün meydanları. İçimiz acıyor.
Eskiden televizyon kanalları yapıyordu.
Bunları iktidarı kötülemek için yapmayın
ama gidin bir görün. Mahmutbey esna-
fının önemli kısmı Ak Parti seçmenidir.
Gittim, gördüm; ne konuştuklarını
takdir edersiniz" diye konuştu.

MEHMET
MERT

ÖZEL HABER

KİMSENİN SUYUNU
KESMEYİN!

CANAN HANIM 
KUSUR ISLEDI!

Gürsel Tekin, "Başarısızlıklarda CHP'nin
hiç kusuru yok mu?" sorusuna da "Şuna
emin olun, hiç medyaya ihtiyacımız olmaz.
Kendinize hergün 2 saat CHP İl Başkanı,
CHP'nin tüm seçilmişleri; bugün partin için
ne yaptın demelisiniz. Derdi olanların der-
diyle ilgileneceksiniz. Yapabildiğiniz kadar
yardımlarda bulunacaksınız. Kısacası se-
ferberlik ilan edeceksiniz. Hergün dolaşı-
yorum. Sayın Erdoğan çok sayıda
buzdolabı satılıyor
deyince; bir semti-
mize gittik. Hangi
ece gireyim diye bir
gazeteci arkadaşımız
sordu, istediğiniz eve
girin dedim. Yılda
bir kere  Turist Ömer
gibi gitmeyin ama.
Gazeteci arkadaşı-
mız çıktı eve, ben
çıkmadım. Döndü-
ğünde gözyaşlarını
gördüm. Buzdolabı
çalışmıyor, elektrik
yok dedi. Anado-
lu'da iyi kötü bir dayanışma yaşıyor insan-
lar. Ama burada böyle bir şey yok. Çünkü
herkes zor bela kendine yetişiyor. Arka-
daşlarıma haksızlık etmek istemiyorum.
Çok çaba sarfeden arkadaşlarımız var. Ben
istisnasız iktidar medyasında her gün ha-
berim. Teşekkür ederim onlara. Sosyal
medya hesabımda paylaştığım bir değer-
lendirme için 20 dakika haber yaptılar. İs-
viçre'den bağlantı kurdular. Ben asgari
ücretle ilgili bir şey paylaşmıştım. Burada
kiralar pahalı deniyor ekranda. İBB Baş-
kanı ben değilim, Ekrem İmamoğlu
dedim. Sorun değil, haber yapsınlar. Siz
bir şeyler yaparsanız, muhakkak haber
olursunuz. Kimsenin suyu, elektriği kesil-
meyecek dendi. Binlerce insanın elektriği,
suyu kesik. Diyorlar ya evden okusun ço-
cuklar; o evde elektrik yoksa ne yapacak o
çocuk? Vicdan azabı çekmeyecek misiniz?
CHP belediyelerine de sesleniyorum; fu-
karanın faturalarından dolayı kesmeyin
elektriği, suyu, doğalgazı" cevabını verdi. 

Gürsel Tekin İBB yönetimi hakkında da "Er-
demli siyasetçiler dünyanın her yerinde eleşti-
riye açık olmalıdır. Körü körüne her şeye iyi
denmez. İktidarın sorunu da bu ya; her şey
güzel diyorlar. Çıkıp kusurları kabul etmek
lazım. CHP'de eksikler var, ama büyük bir çaba
da var. Bu eksiklikleri söylemek bana düşmez"
değerlendirmesini yaptı. "Sayın Erdoğan
1994'te aday olduğunda toplumda  çok karşı-

lığı yoktu" diyen Tekin konuşmasını şöyle dür-
dürdü; "Ulaşım sorununun çözülmesi için kre-
diye ihtiyaç var. Bu kredinin verilmemesi
insanlara ihanettir. Bizim galiba yerel olsun,
genel olsun tüm sistemimizi değiştirmek lazım.
Şuan da 81 ilimiz de borç batağında. Bu kabul
edilir bir durum değil. İktidar alışkanlık haline
getirdi, ben kendi başkanlarımdan rica ediyo-
rum; kamu harcamalarını kesin ve en aza indi-

rin. Bizim CHP olarak yapmamız gereken bu.
Şeffaf belediyeciliği sonuna kadar sürdürmeli-
yiz. İstanbul bugün yaşanabilecek bir şehir ol-
maktan çıktı. Dikey yapılaşmalar İstanbul'a
büyük bir yük ve sorun oldu. CHP'nin bu imar
rantına dur demesi lazım. Kötü alışkanlıklar-
dan vazgeçilmeli. Kirli bir şehir oldu. Örneğin
Beyoğlu; yüz sene önce olan yapıların üstünde
bugün kaçak yapılar var. Dünyanın neresine gi-
derseniz gidin tarihi binaların üstünde çatıya
bile izin verilmez. İstanbul 81 ilin bileşkentidir.
Ekonomi, sanayi, her şeyimiz İstanbul'da. Bura-

nın başına bir şey gelmesi Türkiye'nin başına
bir şey gelmesidir. Bilim insanları depremin
maliyetini bile hesap etmek
istemiyor. Yer bilimciler
her gün çağrı yapıyor,
isyan ediyor. Türki-
ye'nin en büyük so-
runlarından olan
yolsuzluk, yoksul-
luk, yasaklar soru-
nudur. CHP Bunların
üstesinden gelecektir."

CHP'NİN İMAR RANTINA DUR DEMESİ LAZIM!

CHP'de hayalleri olduğunu dile getiren Gürsel Tekin, "Benim gibi birinin Türk si-
yasetinde örneği yok. Ben gençlik kolları başkanlığı, ilçe yöneticiliği, il yönetici-
liği, il başkanlığı, grup başkanlığı, PM üyeliği, belediye başkan vekilliği, genel
başkan yardımcılığı yaptım. Kısacası tüm süreçte görev almış biriyim. Hayalle-
rim var, günü zamanı gelince sizlerle paylaşırım" açıklamasını yaptı. 

BENİM DE HAYALLERİM VAR
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www.gazetedamga.com.tr
EN GÜNCEL HABERLER, İSTANBUL’UN GÜNDEMİNE İLİŞKİN

ÖZEL HABERLER BİR TIK ÖTENİZDE

İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine ilişkin birçok içeriği bünyesinde

barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veren web
sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.

gazetedamga gazetedamga damgaweb



F i listin Başbakanı Muhammed Iştiyye,
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
ve Bahreyn arasındaki ilişkileri tama-

men normalleştirmek üzere ABD'nin baş-
kenti Washington'da imzalanan anlaşmaya
tepki gösterdi. Demirören Haber Ajansı
(DHA) açıklamalarda bulunan Filistin Başba-
kanı Iştiyye, "Arap ulusunun tarihine sürül-
müş en büyük kara leke. Bu anlaşma Filistin
ve Filistin halkının verdiği özgürlük mücade-
lesini zedelemiştir. Anlaşma Filistin'e 
ihanettir." dedi.

İşgal kimilerine cesaret verdi

"Arapların omurgasına ve ortak Arap çalış-
masına vurulan bu darbe, İsrail'e ve onun
koruyucusuna hizmet etmek anlamına gel-
mektedir" diyen İştiyye, " Sözde anlaşma Fi-
listin davasının savunulması çabalarına yeni
bir darbe vurmakla birlikte, İsrail'i, Filistin'e
yönelik gayri meşru uygulamalarını ve Filis-

tin topraklarındaki işgali kalıcı hale getir-
meye yönelik girişimlerini sürdürme konu-
sunda daha da cesaretlendirmiştir." ifadeleri
kullanıldı. Öte yandan Arap Ligi’ni becerik-
sizlik sembolü olarak tasvir eden Iştiyye, ka-
binenin, Başkan Mahmoud Abbas’ın “Arap
Ligi’yle Filistin ilişkilerini, yeniden gözden
geçirme” fikrini değerlendirdiğinin altını çiz-
mek istediklerini dile getirdi.

Malum anlaşmaya dair

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bah-
reyn arasında varılan "ilişkilerin normalleşti-
rilmesi"ne yönelik anlaşmalar, ABD Başkanı
Donald Trump'ın ev sahipliğinde  Beyaz Sa-
ray'da düzenlenen törenle imzalanmıştı. Tö-
rene Trump'ın yanı sıra, İsrail Başbakanı
Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı
Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn
Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Ze-
yani katılmıştı. DHA
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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-
tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belir-
tilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 15/09/2020

1.İhale Tarihi : 02/10/2020 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
2.İhale Tarihi : 27/10/2020 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
İhale Yeri : BUDAK OTOPARKI- ADRES: ALTUNİZADE MAH.. İCADİYE BAĞLARBAŞI 

CAD. NO:44-46/1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 49.400,00 1   %1 

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
İSTANBUL ANADOLU

6. İCRA DAİRESİ
2019/849 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1222256)

DIŞ HABER

Venezuela, ABD uçağını düşürdü 
venezuela ABD'ye ka-
yıtlı olan bir uçağı düşür-
düğünü duyurdu. Konuyla

ilgili açıklamalarda bulunan Venezuela
İçişleri Bakanı Nestor Reverol,
ABD’ye kayıtlı uçağı uyuşturucu dolu
olduğu gerekçesiyle düşürüldüğünü

ifade etti. Düşürülen uçağa ait enkaz
görüntülerini yayınlayan Reverol,
büyük miktarda uyuşturucu dolu uça-
ğın Kolombiya’dan Venezuela’nın
Zulia eyaletine girdiği sırada vuruldu-
ğunu belirtti. Reverol, uçağın Kolom-
biya’dan yasadışı bir şekilde Venezuela

hava sahasına giriş yaparken radar
aracılığıyla tespit ettiklerini ifade etti. 

Uçak kullanılamaz halde

Uçağın, Machiques de Perija kenti sı-
nırları içinde gizli bir piste yakın bir
yerde düşürdüğünü açıklandı. Bakan

Reverol olayla ilgili yaptığı açıklama-
larda “Uçağın kullanılmaz hale getiril-
diği” ifadesini kullandı. Venezuela,
Kolombiya'ya coğrafi yakınlığı nede-
niyle uyuşturucu kaçakçılığı ile müca-
dele etmek için bölgeyi sıkı denetim
altında tutuyor.  DHA

Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn
arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmaya
tepki göstererek, " Yapılan anlaşma Filistin'e ihanettir. Arap Ligi’yle
ilişkileri yeniden gözden geçirme fikrini değerlendiriyoruz" dedi

Filistin, ArAp
ligi’ne dArgın

Örnek No: 25*

34HMK48 Plakalı  Peugeot Marka 301 Allure 1.6
Hdı 92 2014 Model Siyah Renk Dizel  Manuel
179.066 Kilometre  Vf3dd9hp0ej620383 Şase Nolu
Otomobil. Muhtelif Parçalarında çizik, kırık ve dolu
hasarı vardır.   Sağ Ve Sol Ön Çamurluk Davlum-
bazı,  El Freni Basma Butonu Ve Kontak Anahtarı
Parçaları Mevcut Değil .Ayrıntılı Bilirkişi raporu 
dosyadadır. 

Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, ABD’ye kayıtlı uyuşturucu dolu olduğu ileri
sürülen bir uçağın güvenlik güçleri tarafından vurularak, düşürüldüğünü açıkladı

Lahey’e giderken
kaybedebiliriz İTİRAF

GELDİ

Doğu Akdeniz'de ge-
rilimi tırmandıran Yu-
nanistan'dan itirafların

ardı kesilmiyor. Yunanistan millet-
vekili Dimitris Kammenos'tan
Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarla-
rını korumak için mücadelesini
sürdüren Türkiye ve Meis adasına
ilişkin itiraf gibi açıklama geldi.
Yunanistan merkezli Skai TV’de
katıldığı programda açıklama-
larda bulunan Kammenos, “Yu-
nanistan Lahey’e giderse, Meis
Adası’nı kaybeder. ABD’nin Tür-
kiye’den Yavuz gemisinin bölgeyi
terk etmesini istemesi bir şey ifade
etmiyor” dedi. Kammenos, Yuna-
nistan’ın Lahey’e gitmesi duru-
munda Meis’i kaybedeceğini itiraf
ederek şöyle konuştu: “Beni daha
çok başka bir şey ilgilendiriyor. Bu
konuda Yunan halkına gerçeği
söylemeliyiz. Bakoyanni (Yuna-
nistan Başbakanı Kiryakos Miço-
takis’in kız kardeşi) Meis’in
münhasır ekonomik bölgesini
kaybedeceğimizi bildiğimiz halde
Lahey’e gitmemiz gerektiğini söy-

ledi. Ona katılmıyorum. Yunan
halkına eğer Lahey’e gidersek
Meis Adası’nın münhasır ekono-
mik bölgesini (MEB) kaybedece-
ğimizi söylememiz gerekiyor.
İnsanlara gerçeği söylememiz ge-
rekiyor. İnsanlar Lahey’e gitme-
miz gerektiğini söylediğinde
bunun ne anlama geldiğini bilmi-
yor. Elimizde olan çoğu şeyi kay-
bederiz. Ben Meis’i ve kıta
sahanlığımızı kaybedeceğimizi
söylüyorum. Eski Yunanistan

Dışişleri Bakanı Georgios Katrou-
galos, Türkiye’nin geniş bir sahile
sahip olduğu konusunda bir ko-
nuşması var. Bu tam olarak mah-
kemede bir sorun olacak çünkü
herkes için geçerli bir karar almak
zorunda kalacaklar. Bu yüzden
Amerikalılar, anlaşmaya varmak
için baskı yapıyor. İnsanlara La-
hey’e gidersek Meis’i kaybedeceği-
mizi söylemeliyiz.”

Erdoğan bizi 
umursamayacak

Kammenos, ABD’nin Yavuz ge-
misinin faaliyetlerini ‘barışçıl’ yol-
larla durdurmasını sağlaması
gerektiğini öne sürerek, “Çünkü
Türk lideri Erdoğan kimseyi
umursamıyor. Bizi bir daha asla
umursamayacak. O gemi o böl-
geyi asla terk etmeyecek” dedi.
ABD’nin uyguladığı baskıya rağ-
men Türkiye’nin faaliyetlerine
devam edip etmeyeceği sorusuna
Kammenos, “Erdoğan onlara ya
da herhangi bir kimseye aldırış et-
miyor” dedi. DHA

Yunan milletvekili Dimitris Kammenos, Skai TV’de katıldığı programda Meis adasına
ilişkin itirafta bulunarak, “Yunanistan Lahey’e giderse, Meis Adası’nı kaybeder. ABD’nin
Türkiye’den Yavuz gemisinin bölgeyi terk etmesini istemesi bir şey ifade etmiyor” dedi

Yunan korku içinde
Doğu Akdeniz'de Türkiye korkusuyla titreyen
Yunanistan'dan yeni hamle geldi. Yunanistan
Başbakanı Kiryakos Miçotakis Selanik'te düzen-

lediği basın toplantısında, Yunanistan'daki askerlik süresi
konusunda değişikliğe gidileceğini duyurdu. Miçotakis, yap-
tığı açıklamada, ülkede zorunlu askerlik hizmeti yaşının 18
olmasının planlandığını ve planliyor, askerlik süresini 9
aydan 12 aya çıkartılması için hazırlık yapacaklarını ifade
etti. Yunan medyasına
konuşan emekli Korgene-
ral Yannis Baltzois da as-
kerlik süresinin
değiştirilmesine ilişkin ka-
rara yönelik, " Bugün bu-
lunduğumuz şartlar
içerisinde çok gerekli bir
hamle olduğunu düşünü-
yorum. Şu an birlikleri-
mize yaklaşık yüzde 25-
30'luk bir artış sağlayacak

hamle. Askeri personel eksikli-
ğimizi tamamlıyor." ifadelerini
kullandı.

Asker durumu

Yunanistan Kuvvetleri, 90 bini
profesyonel asker olmak üzere 136 bin askeri personeli bün-
yesinde barındırıyor. 9.3 milyar dolarlık savunma bütçesine

sahip olan Yunanistan or-
dusu bütçesinin %73.9’unu
personel giderlerine ayırmak
zorunda kalıyor. Öte yandan
ABD merkezli, bağımsız
Global Firepower'ın 2020
raporuna göre Türk Silahlı
Kuvvetleri, dünyanın en
güçlü 9'uncu ordusu konu-
munda bulunuyor. Aynı lis-
tede Yunan ordusu 33.
sırada yer alıyor

Doğu Akdeniz’de ve
Ege’de Türkiye’ye karşı
provokatif faaliyetlerde
bulunan Yunanistan,

Türkiye korkusu 
nedeniyle askeri süresini

9 aydan 12 aya
çıkarmaya hazırlanıyor

Türkiye'ye ters
gitmek yanlış 

aB Dış İlişkiler Temsilcisi Borrell bugünkü otu-
rumunda Doğu Akdeniz’de gerilim ve Türkiye
hakkında açıklamalarda bulunarak, “Eski impa-

ratorluklar geri gelmeye başladı. Bunlardan biri de Tür-
kiye...Türkiye ile zıtlaşarak sorunlara çözüm
bulunamayacağı açık” dedi. Avrupa Parlamentosu Genel
Kurulu'nda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj
çalışmaları nedeniyle bölgede artan tansiyona Avrupa Birli-
ği'nin nasıl cevap vereceği tartışıldı. Oturumda konuşan Av-
rupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell,
Türkiye'ye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Borrell,
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki artan nüfuzuna dikkat çeke-
rek, “Eski imparatorluklar geri gelmeye başladı. Bunlardan
biri de Türkiye. Bu çok açık görülüyor” dedi.

Katar rest çekti
Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lulva el-
Hater, Bahreyn, BAE ve İsrail arasındaki ilişkileri
normalleştirme anlaşmasın çerçevesindeki gö-

rüşmelere katılmayacağını açıkladı.  Bahreyn, Birleşik Arap
Emirlikleri'nin (BAE) ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplo-
matik ilişkiler kurulması anlaşmaya varılan normalleşme
adımına Katar'dan tepki geldi. Katar Dışişleri Bakan Yar-
dımcısı Lulva el-Hater, Katar'ın,  Filistinlilerle ihtilaf çözü-
lene kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurarak normalleşme
görüşmelerine katılmayacağını söyledi. Katar Dışişleri
Bakan Yardımcısı Lulva el-Hater konuya ilişkin yaptığı açık-
lamada, “Normalleşmenin bu çatışmanın özü olduğunu dü-
şünmüyoruz ve bu nedenle çözüm olamaz. Bu çatışmanın
özü, ‘ülkesi olmadan, işgal altında yaşayan bir halk olarak
Filistinlilerin içinde yaşadığı zor şartlarla ilgilidir” ifadelerini
kullandı. Ayrıca el-Hater, bölgedeki devletler tarafından ülke-
sine yönelik üç yıllık boykotu sona erdirebilir.

Koronavirüs (Covid-
19) aşı çalışmalarına yap-
tığı yatırımlarla bilinen

ABD’li milyarder Bill Gates, 2021’in
ilk çeyreğinde 3 ya da 4 adet koronavi-
rüs aşısının tescil edilmesini bekledi-
ğini açıkladı. ABD’li milyarder Bill
Gates, Alman gazetesi Bild’e korona-
virüs aşısı hakkında açıklamalarda
bulundu. Gates, biraz da şans yardı-
mıyla 2021’in ilk çeyreğinde 3 ya da 4
adet koronavirüs aşısının tescil edil-
mesini beklediğini söyledi. Bill ve Me-

linda Gates vakfı ile eşi ile birlikte aşı
çalışmalarına destek veren Gates, aşı
geliştirilene kadar birçok ülkede bahar
aylarındaki gibi yüksek sayıda ölümle-
rin olabileceği konusunda uyarıda bu-
lunarak, “7 milyar insanın aşılanması
için 14 milyar doz aşı üretilmesi gere-
kiyor. Böyle bir şey buğuna kadar hiç
yapılmadı” dedi. Ayrıca Gates bunun,
yeni strateji gerektiren acil bir durum
olduğunu da belirterek, gelişmekte
olan ülkelerde de aşının finansının ve
dağıtımının desteklenmesi gerektiğini

ve bu işin küresel olarak sonlandırıl-
ması gerektiğini söyledi.

Komplo teorilerini 
kabul etmedi

Öte yandan koronavirüs aşı çalışma-
larına yaptığı yatırımlar nedeniyle ken-
disi hakkında komplo teorileri de
gündeme gelen Gates buna, “Küresel
bir salgına karşı hazırlıklı olunması
uyarısında bulunduğum için beni
bundan sorumlu tutan insanların ol-
ması çok ironik” şeklinde cevap verdi.

Bill Gates tarih verdi

Dimitris
Kammenos
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‘ Çok Gezenti’ programıyla dünyayı do-
laşan ünlü sunucu ve seyahat yazarı
Burak Akkul Türkiye’de koronavirüsü

yenen ilk isimler arasında yer alıyor. Salgın
döneminde seyahat edemeyen Akkul, has-
tane süreci dahil zihnindeki anılarını ‘Çok
Gezenti- Boş Dünya’ kitabıyla okuyucuların
beğenisine sunuyor. Okuyucular bu kitapta;
İtalya'nın tarihi ve zengin gastronomisi ile
ünlü şehirleri Roma ve Floransa, Portekiz'in
başkenti Lizbon, Heidi'nin memleketi İsviçre,
İngiltere Brighton, Dalmaçya Kıyıları,
Güney Kore, Hindistan, Kırgızistan ve Çin'e
doğru yolculuğa çıkıyor.

Virüsten korunmaya çalıştım

Burak Akkul yaşadığı hastalığın kitabı
yazma sürecinde etkili olduğunu belirterek
şunları söyledi: “Ben ilk kitabımın sonunda
‘anılarınızı aklınızda iyi biriktirin ayaklarını-
zın seyahat edemediği yerlerde onlarla seya-
hat edeceksiniz ’demiştim. İlk kitabımdan
beş ay sonra başıma geldi. Koronavirüs se-
bebiyle hastanede yattım. Türkiye’deki ilk 50
covid-19 vakalarının içindeyim. Türkiye’de
adı açıklanmış ilk vakayım. Bende bir medya
mensubu olduğum için bunu biraz ülkenin
avantajına çevirmeye çalıştım. Birçok yere
çıkıp covid-19 hastalığının zorluğunu ve bu
yüzden koronavirüsten korunmanın önemini
açıklamaya çalıştım. Yeni seyahat kitabım
“Çok Gezenti-Boş Dünya” içinde gidip
gelen bir yazarın anılarını anlatıyorum. Kita-
bımda yine yapmış olduğum son seyahatler
var. Aynı zamanda hastanede kaldığım süre
içeresindeki düşüncelerimden de bahsediyo-
rum. Ben bu gezileri yapmasaydım bekli de
göçüp gidecektim. Aslından ‘Çok Gezenti-
Boş Dünya’ böyle bir tansiyonu olan kitap.”

Tedbiri elden bırakmamak gerek

Hastanedeki tedavi sürecinden de bahseden
Akkul, “Hastanede 21 gün uyutulma süreci
yaşadım süreçten uyandırırken oldukça

yoğun kabuslar gördüm. Yoğun bakım oda-
sındaki o kabusların benim son zamanlarda
yaşadıklarımla ilgili olduğunu anladım. Yeni
kitabımda okuyucuya bir anda İtalya’yı an-
latırken, bir anda da hastane odasındaki ka-
buslara götürüyorum. Kitabın son
kısımlarını ise daha Uzak Doğu ve Çin seya-
hatlerime ayırdım ve okuyucu ile biraz mü-
nakaşa ettim. Bu virüsün dünyaya yayılması
için Çin’i mi yoksa Çin yönetimini mi suçla-
malıyız? Kitapta okuyucular bu sorunla-
rın cevaplarını da bulacak” dedi.

Macaristan'ın başkenti Budapeş-
te'de Türk yapımı ''Annemin Yarası''
filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Sinemacılar Birliği, Budapeşte
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Macaristan
Ulusal Kültür Fonu'nun (NKA) iş birliği ile
gerçekleştirilen etkinlikte yönetmenliğini Ozan
Açıktan'ın yaptığı ''Annemin Yarası'' adlı film
sanatseverlerle buluştu. YEE Kültür ve Sanat
Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, Ura-

nia Ulusal Film Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen
etkinlikle ilgili AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, YEE'nin desteğiyle bir Türk filminin
Macaristan'da gösterilmesinden memnuniyet
duyduklarını söyledi. Macar Küratör Ivan For-
gac'ın, Türk Dünyası Sinemacılar Birliği, YEE
ve NKA'nın desteği ile Türk halklarına ait film-
lerin gösterimini üstlendiğini kaydeden Abdi-
koğlu, gösterimi yapılan ''Annemin Yarası''
filminin ise Türkiye'yi temsil ettiğini belirtti.

Göbeklitepe
belgesel oldu

UnESCO Dünya Miras Listesi'nde
ikinci yılını geride bırakan Şanlıur-
fa'daki "tarihin sıfır noktası" olarak

nitelendirilen Göbeklitepe, kitap, film, dizi ve
animasyon filmlerine konu olmaya devam edi-
yor. Tarihi ören yeri, UNESCO Dünya Miras
Listesi'ne girdikten sonra ulusal ve uluslararası
birçok yapıma imza atan senarist ve yönetme-
nin de ilgi odağında olmayı sürdürüyor. Harran
Üniversitesi (HRÜ) Coğrafya Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Sedat Benek, akademik hayatının yanı
sıra yönetmenliğini yaptığı kısa filmlerle katıldığı
ulusal ve uluslararası festivallerde birçok ödüle
layık görüldü. Benek, son olarak tarihi 12 bin yıl
öncesine dayanan Göbeklitepe temalı 68 daki-
kalık belgesel çekti. Göbeklitepe köyü sakinleri
ile röportajlar yapan Benek, tarihi ören yerinde
keşif öncesi gerçekleştirilen ritüelleri 102 yaşın-
daki Ayşe nineden başlayıp farklı yaşlardaki kişi-
lerin dilinden anlatıyor. Belgesel ilk görücüye
çıktığı 39. İstanbul Festivalinde finale kalmasıyla
dikkati çekti. Söz konusu belgesel, İstanbul'daki
organizasyon sonrası ulusal ve uluslararası fes-
tivaller de yer alacak.

Keşif öncesi ritüeller benziyor

Profesör Dr. Sedat Benek, yaptığı açıklamada,
belgeselin hazırlanmasına destek olan ekip ar-
kadaşlarına ve Göbeklitepe köylü sakinlerine te-
şekkür etti. Bölgede son bir asırda yaşayan 6
farklı kişi ile Göbeklitepe üzerine yaptıkları rö-
portajlara belgeselde yer verdiklerini aktaran
Benek, farklı inanç gruplarının da farklı gün-
lerde Göbeklitepe'de inançları gereği yaptıkları
ritüelleri aktardıklarını ifade etti. Göbeklitepe
ören yerinin ortaya çıkışı ve şimdiye olan etkisini
aktarmaya çalıştıklarını belirten Benek, şöyle
devam etti: "Göbeklitepe'nin aktif olduğu dö-
nemde ortaya atılan ritüeller ile köylülerin, ören
yeri keşfi öncesi yaşadığı ritüellerin birbirine çok
yakın olduğu belgeselde ortaya çıktı. Bu bağ-
lamda önemli diğer nokta ise bu ritüellerin
yakın tarihe kadar devam ettiğidir. Salt bir dilek
ağacının anlamından öte ören yerinin keşif ön-
cesi de kutsal bir alan olduğu, mart ayında kut-
sal sayılan bir dönemde kutlamalar festivaller
şeklinde hayvanların dolaştırıldığı, kurbanların
kesildiği, bir anlamda tüm yöre insanlarının ka-
tılımıyla gerçekleştirilen büyük şenliklerin yapıl-
dığı bir mekan olduğu ortaya çıktı."

Festivalleri dolaşacak

Benek, belgeseli ilk gönderdikleri festivalde ciddi
bir karşılık bulmasına sevindiklerini dile getirdi.
Göbeklitepe'nin öneminden dolayı belgeselin
dikkati çektiğini belirten Benek, şöyle konuştu:
"Bugüne kadar çekilen tüm diziler, filmler ve bel-
gesellerde arkeolojik boyut öne çıkarılırken biz
arkeoloji temeline uygun sözlü tarih şeklindeki
anlatım biçimini tercih ettik. Belgeselimizde yö-
rede yaşayan insanların sözlü tarih temelinde
yaklaşımını ortaya koyduk. Belgeseli, bugüne
kadar bu ritüellerin nasıl devam ettiğini ve nasıl
yapıldığını sorguladığımız bir yapım olarak in-
sanlığın beğenisine sunuldu. Belgeselimizi yurt
içi ve yurt dışındaki festivallere göndereceğiz,
karşılık bulacağını düşünüyoruz."

EKran gözlükleri yetişkin ve çocuklar için göz-
leri ekranların zararlı etkilerinden korumak
üzere geliştirildi. Dijital çağın gereği olarak iş
hayatından eğitim hayatına kadar her alanda
kullandığımız bilgisayar, TV, akıllı telefon ve tab-
letlerin mavi ışıklı ekranları göz yorulması, göz
kuruluğu, gözlerde yanma ve baş ağrısı gibi bir-
çok olumsuz etkiyi de beraberinde getiriyor. Pa-
ris’in ikonik gözlük markası Izipizi, her an karşı
karşıya kaldığımız mavi ışık yayan ekranlardan
gözlerimizi korumak için yetişkin ve çocuklara
özel ekran gözlükleri geliştirdi. Izipizi ekran göz-
lükleri zararlı mavi ışığın % 40'ını filtreleyen
lenslerle görüş kalitesini yükseltirken gözleri ko-
ruyor.

Her şey koruma altında

Çocuklar online eğitim sistemi ve değişen yeni
sosyal hayatlarıyla birlikte artık bizden daha çok
mavi ekranlarla baş başa kalıyorlar. Gün içinde
gözlerini tabletlerden ve ekranlardan ayırmayan
çocuklar için ailelerin imdadına Izipizi yetişiyor.
Izipizi, göz sağlığını koruma bilinciyle 3-10 yaş
arası için Screen Junior ekran gözlüklerini tasar-
ladı. Izipizi ekran gözlükleri ile çocukların göz-
leri artık ekran karşısında daha güvenli. Izipizi
ekran gözlükleri, her yaşa uygun özel filtreli
lenslerle gözleri koruma altına alarak çocukların
ve yetişkinlerin günlük hayatına kalite getirirken
vazgeçilmez bir aksesuar oluyor.

Annemin Yarası, gösterimde

Burak Akkul, “Pandemi süreci kitap yazmak için en doğru zamanlardan birisi oldu diyebilirim” dedi.

Kovid herkesi yalnızlaştırıyor
Covid-19 insanı yalnızlaştıran bir has-
talık diyen Akkul “Hastane süreci
bizim için zordu. Covid-19 insanı yal-
nızlaştıran bir hastalık. Maskeli dok-
torlar ve hemşirelerle odanızda tek
başınıza yalnız kalıyorsunuz. Yoğun
bakımdan çıktıktan sonra sanıyordum

ki koridorlarda alkışlar karşılanaca-
ğım, ama bir baktım ki kimse yok. Bu-
rada insanları rahatlatmak için salgın
bir şekilde atlatılıyor diyemem. O yüz-
den insanlar dikkat etmeli ve tedbiri
asla elden bırakmamalı” ifadelerini
kullandı.
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Fantastik gerilim ve aşk konulu 'Nufer'
filminin çekimleri Kocaeli'nin İzmit,
Başiskele ve Kartepe ilçelerinde devam
ediyor. Selahattin Taşdöğen, Fahri 
Ayhan Işık ve Nazan Beyazıt gibi usta
oyuncuların da yer alığı filmin 2021 yılı
içerisinde vizyona girmesi planlanıyor

Fantastik gerilim ve aşk ko-
nulu 'Nufer' filminin çekim-
leri Kocaeli'nin İzmit,

Başiskele ve Kartepe ilçelerinde devam
ediyor. Senaryosu Fikret Bayram'a ait,
yapımcılığını Tuğba Karakuş’un üst-
lendiği filmin yönetmen koltuğunda
Emrah Tarım oturuyor. Başrollerinde
Selahattin Taşdöğen, Fahri Ayhan Işık,
Nazan Bayazıt, Alex Şahin, Ozan
Güler, Aslı Atıl, Yağmur Yüksel ve
Enes Ulukır’ın yer aldığı filmin 2021
yılı içerisinde vizyona girmesi planlanı-
yor. Film, bir cin ve insanın aşkını konu
alacak. Film, aşkın yoğunlukta olduğu

fantastik öğeler barındıran bir gerilim
filmi olacak. Bu tür çalışmaların İz-
mit'in ve Kocaeli'nin tanıtımına katkı
yaptığını ifade eden oyuncu Selahattin
Taşdöğen, "Her şeyden önce İzmit için
güzel bir proje bu. Hem İzmit açısın-
dan tanınmışlık da katıyor. Biz daha
önce burada başka bir sinema filmi
çektik, bu da İzmit'te çalıştığım ikinci
projem. Bu tür çalışmaların bu yöreye
önemli katkıları oluyor. Bizi gören
esnaf, öğrenciler bize eşlik ediyor.
Zaten filmin yarısı İzmit halkından
oluşuyor, amatör ama yetenekli genç-
lerimiz var. Biz de o yetenekli gençleri-

mizle beraber aynı sahneyi paylaşmak-
tan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Savaş veriyoruz

Set içerisinde yoğun ama keyifli vakit
geçirdiklerini belirten oyuncu Ozan
Güler, "Ekibimiz çok güzel hiçbir sıkın-
tımız yok, gayet keyifli bir şekilde ilerli-
yoruz. Yoğun ve yorucu geçiyor, çünkü
çok sıkı çalışıyoruz seyirciye istediğini
verebilmek adına. Bizim film sektörü-
müzün bilindik yapısının dışında bir
film oluyor. Bu filmin güzel bir şekilde
ortaya çıkarılması için çok güzel bir
savaş veriyoruz" diye konuştu. DHA

Gözler için
teknoloji mühim

Kahramanmaraş edebiyata hazır
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
bu yıl I. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir
ve Edebiyat Günleri etkinliği için geri sayıma

başladı. 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşe-
cek etkinlik için aylar süren çalışmalar
gerçekleşiyor. “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı” için de
aday şehirlerden biri olan Kahramanmaraş, şehrin ede-
biyat alanında mevcut olan potansiyelini yeniden hare-
kete geçirmek, tanıtmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve
yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına vesile olmak ama-
cıyla şiir severleri buluşturmak için hazırlanıyor.

SEYAHAT TUTKUNLARI
ICIN KITAP MUJDESI

Seyahat yazarı Burak Akkul, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi döneminde seyahat edemeyenlere ilham
olacak bir kitap yazdı. Burak Akkul, yeni kitabı ‘Çok Gezenti-Boş Dünya’ için "Gidip gelen bir yazarın anılarını anlatıyor" dedi
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Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi
(TOHM) yüzme branşında yer alan
18 milli sporcu, yarışlara hazırlanmak
için Niğde'de kampa girdi. Gençlik ve
Spor Bakanlığı'nın, geleceğin olimpiyat
şampiyonlarını yetiştirmek için başlat-
tığı TOHM projesi kapsamında,
yüzme branşındaki 18 milli sporcu, ha-
zırlıklarına Niğde Gençlik Spor İl Mü-
dürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda
başladı. Kayseri TOHM Antrenörü
Uğur Kartal; İtalyan antrenör Corrado
Rosso ve yardımcısı Ali Özmen ile bir-
likte sporcuların çalışmalarını koordine
ettiklerini söyledi. Kartal, haftada 13
antrenman yaptıklarını kaydetti.

Her türlü desteği vereceğiz

Gençlik Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü
ise sporcuların kamp için Niğde'yi ter-
cih etmeleri nedeniyle sevinçli oldukla-
rını söyledi. Ötgünlü, "Milli
sporcularımız burada yüzme branşına
yeni başlayan çocuklara da bir örnek
ve ekol oluyorlar. İlimize kampa gelen
kafile içerisinde olimpiyatlarda ve ulus-
lararası yarışlarda başarı sağlamış ço-
cuklarımız bulunmaktadır. Bunlardan
Yiğit Aslan ve Nida Eliz Üstündağ
olimpiyat B barajını geçerek A barajına
kalmışlardır. Bizler de sporcularımızın
bu gayretlerinden dolayı Niğde olarak
elimizden gelen her türlü desteği verip
başarılarına bir parça da olsa payımı-
zın olması için elimizden gelen her şeyi
yapıyoruz. Bütün sporcularımıza başa-
rılar dilerim" dedi. DHA

FENERbAhçE'yE GELMEyi çOk iStiyORdUM

Milli yüzücüler
kampa girdi

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa
Er, Adana Demirspor yenilgisine kar-
şın takımın olumlu sinyaller verdiğini
dile getirdi. Er, santrfor Kubilay Ka-
natsızkuş’un takımdan ayrılacağını be-
lirtirken, camiadan ise sabır istedi. TFF
1’inci Lig’in ikinci hafta mücadelesinde
İzmir deplasmanında Altınordu ile
karşılaşacak olan Bursaspor’da bu
maçın hazırlıkları devam ederken, tek-
nik direktör Mustafa Er açıklamalarda
bulundu. İlk yarıya 1-0 önde girilen,
ancak 3-1 kaybedilen iç sahadaki
Adana Demirspor maçını değerlendi-
ren genç teknik adam, galibiyetle lige
başlamanın en büyük arzu ve istekleri
olduğunu ancak gerçekleşmediğini dile
getirdi.

Oyun anlayışı kötü değil

Oyuna iyi başladıklarını vurgulayan Er,
“Taktiksel anlamda oyuncularımız iste-
diğimiz her şeyi sahaya yansıttı, maçın
başlarında golü de bulduk. Moral ve
motivasyonumuz üst seviyeye çıktı.
Daha asonra oyunu kontrol eden,
oyuna yön veren, rakip yarı alanda
daha fazla oynayan bir Bursaspor
vardı. Skor avantajını daha yukarılara
çekebileceğimiz pozisyonları değerlen-
diremedik. İlk yarı istediğimiz düzeyde
geçti. Devre arasında, oyuncularımızla
ilk 15 dakikanın önemli olduğunu, ra-
kibin baskılı başlayabileceğini, bizim
de oyunu tutarak hızlı hücumlarla
ikinci golü bulabileceğimizi konuştuk.
Maalesef, ikinci yarının hemen ba-
şında çok erken bir golü kalemizde
gördük. Daha sonrasında oyunu deği-
şikliklerle dengelediğimizi düşünüyo-
rum. Üçüncü gol tamamen direncimizi
düşürdü” diye konuştu.

Fenerbahçe’nin Wolfsburg’dan
kadrosuna kattığı Marcel Tisse-
rand, kendisi için düzenlenen
imza töreninin ardından kulüp
televizyonuna açıklamalarda bu-

lundu. Sarı-lacivertli ekibe trans-
fer olduğu için mutlu olduğunu
belirten Marcel Tisserand,
“Benim için çok güzel bir gün.
Uzun zamandan beri Fenerbah-

çe’ye gelmek istiyordum. Çok
güzel görüşmeler yaptık. Çok he-
vesliyim. Bu takıma katkıda bulu-
nacağıma eminim. Onun için çok
mutluyum” ifadelerini kullandı.

Hendek Başpınar Mahallesi'nde 34
bin metrekarelik alana inşa edilecek
olan Süleyman Seba Spor Kom-
pleksi için çalışmalar, Hendek Beledi-
yesi ve Sakarya Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü iş birliği ile başlatıldı.
İçerisinde 3 bin kişilik stadyum,
sporcu oteli, fitness salonu, yürüyüş
parkurları, 2 tenis kortu, 5 spor sa-
lonu, basketbol, voleybol, hentbol ve
futsal sahaları, altyapı tesisleri, kafe-
terya, dinlenme alanları, atış poli-
gonu ve 180 araçlık otopark
bulunacak olan tesis, mevcut tesis-
lerde çalışan sporcuların etkilenme-
mesi için kademe kademe yapılarak
açılacak.

Çok şükür bize nasip oldu

Hendek Belediye Başkanı Turgut Ba-
baoğlu, "Hendek ilçemizde bulunan
Atatürk Stadı ve Atatürk Spor Salo-
nu'nu kapsayan 34 bin metrekarelik
bu alanda hazırladığımız spor kom-
pleksi projemizi bu alanda hayata
geçirmeyi planlıyoruz. Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğümüz ile sürdürdü-
ğümüz çeşitli iş birliklerimizi burada
taçlandırıyoruz. Tüm sportif faaliyet-
lerin tamamının yapılacağı dev bir
spor kompleksi inşa ediyoruz.
Burada Gençlik ve Spor Bakanlığı-
mızın, Türkiye'de rol model olarak

bulabileceği bir projeyi Hendekli bü-
yüğümüz Süleyman Seba ismiyle
başlatıyoruz. Yıllardır böyle bir pla-
nımız ve arzumuz vardı, bu bizim
için bir görevdi ve çok şükür bize
nasip oldu. Sporda saygıyı ön planda
tutan ülkemizin gururu Süleyman
Seba ağabeyimizi bir kez daha rah-
metle anıyoruz" dedi.

Atış poligonu bizim için
önemli

Tesis içerisinde bulunacak atış poli-
gonunun daha şimdiden talep gör-
düğünü ifade eden Başkan
Babaoğlu, "Atış poligonu bizim için
önemli. Bölgesel olarak yaşadığımız
coğrafyada silah tutkunu arkadaşı-
mız çok fazla. Bunu yeşil alanlarda,
ormanlarda ya da şehir merkezinde
atıldığında yaşanan kazalar ve
ölümlü vakalar hepimizi çok üzüyor.
Her ne kadar bu işler kısmen azalmış
olsa da bu mevcut bir ihtiyaç. Şehir
dışına giden insanlarımız var ve proje
bu noktada çok fazla ilgi gördü. İn-
şallah onu da vatandaşlarımızın hiz-
metine bu projeyle açacağız" diye
konuştu. Proje süreci tamamlanan ve
yapımına geçilen tesisin 1 yıl sonra
hizmet vermeye başlayacağı, tama-
men faaliyete alınmasının ise yakla-
şık 3 yıl süreceği öğrenildi. DHA

ZAFER SENIN
OLSUN ASLANIM
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda bugün Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak

Bursaspor
gelecekten umutlu

G alatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2.
Eleme Turu'nda bugün deplas-
manda Azerbaycan'ın Neftçi ta-

kımı ile karşılaşacak. Başkent Bakü'deki
Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak mü-
sabaka, TSİ 19.00'da başlayacak. Müca-
deleyi İskoçya Futbol Federasyonundan
hakem Kevin Clancy yönetecek.
Clancy'nin yardımcılıklarını David
McGeachie ve Graeme Stewart yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise
Euan Anderson olacak. Karşılaşma D
Smart platformundaki Spor Smart kana-
lından yayımlanacak.

Kazanan taraf tur atlayacak

Neftçi-Galatasaray maçını kazanan
takım, adını 3. eleme tura yazdıracak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını
nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği
bu sezon eleme turları tek maç üzerinden
oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmaya-
cağı için yarınki müsabakayı kazanan
ekip, 3. eleme turuna yükselecek. Karşı-
laşma, koronavirüs salgını önlemleri kap-
samında seyircisiz oynanacak. Turu
geçen takım, 3. eleme turunda, Make-
donya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Haj-
duk Split ekipleri arasındaki eşleşmenin
galibiyle karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, sezona iyi başladı

Geçen sezon mücadele ettiği 3 kulvarda
da aradığını bulamayan Galatasaray,
yeni sezona iyi başladı. Koronavirüs sal-
gını nedeniyle normalden geç başlayan
Süper Lig'deki maçında sarı-kırmızılı

ekip, Gaziantep FK'yi 3-1 yendi. Neftçi
ise Azerbaycan Ligi'nde ilk haftada

Sebail'i 2-1 yenerken, ikinci haftada

Sumgayıt'a 2-0 mağlup oldu. Azerbay-
can temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 1.
Eleme Turu'nda ise Kuzey Makedonya
ekibi Shkupi'yi 2-1 mağlup ederek tur at-
lamıştı.

Galatasaray'ın oyuncu listesi

Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferler
Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğ-
lu'nun yanı sıra Emre Akbaba, Ahmet
Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve
Valentine Ozornwafor UEFA'ya bildirilen
kadroda yer almadı. Galatasaray'ın
Neftçi maçı için UEFA'ya gönderdiği
oyuncu listesi şöyle: Okan Kocuk, Fatih
Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elab-
dellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk,
Ömer Bayram, Christian Luyindama,
Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan An-
talyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro
Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, So-
fiane Feghouli, Ryan Babel, Radamel
Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse
Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.

Son 2 elemeyi geçemedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mü-
cadele ettiği son 2 eleme turunu kendi-
sine göre nispeten zayıf takımlara
elenerek gruplara kalamadı. Sarı-kırmı-
zılı takım, 2010-2011 sezonunda UEFA
Avrupa Ligi elemeri play-off turunda
Ukrayna'nın Karpaty takımıyla 2 müsa-
bakada da berabere kaldı ve gol avera-
jıyla elendi. Galatasaray, 2017-2018
sezonunda da UEFA Avrupa Ligi 2.
eleme turunda İsveç'i Östersunds takımı
karşısında birer yenilgi ve beraberlik ya-
şadı ve organizasyonda grup aşamasına
adını yazdıramadı. DHA

Neftçi-Galatasaray karşılaşması, Türkiye
ve Azerbaycan takımları arasındaki 5. maç
olacak. Yarınki müsabakayla Neftçi ile kez
bir Türkiye takımıyla resmi maçta karşı

karşıya gelecek. Mücadele, Galatasaray
açısından da ilk kez bir Azerbaycan takı-
mıyla resmi maçta karşılaşma anlamına
geliyor. İki ülke takımları, daha önce 2

farklı eşleşmede 4 kez karşılaştı. 1994-1995
sezonunda Fenerbahçe, UEFA Kupası ele-
melerinde Azerbaycan'ın Turan takımıyla
karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 5-0 ve 2-0 ka-
zandığı iki maçın ardından tur atlayan
taraf oldu. İki ülke takımlarının ikinci kar-
şılaşması ise 2000-2001 sezonunda oldu.

UEFA Kupası elemelerinde Antalyaspor
ile Kepez'in eşleşmesinde 5-0 ve 2-0'lık
skorlu galibiyetlerle Antalya temsilcisi turu
geçti. Türkiye ve Azerbaycan takımlarının
daha önce yaptığı 4 maçta Türkiye takım-
ları toplamda 14 gol atarken, rakiplerinin
gol bulmasına izin vermedi.

Azeri takımlarıyla beşinci maç

Seba’nın adı yasatılacak
Türk futbolunun efsanelerinden Beşiktaş Spor Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın
ismi, doğduğu Sakarya'nın Hendek ilçesinde yapımına başlanılan spor kompleksine verildi

CİMBOM
TUR İÇİN
SAHADA
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SörlothSörlothSörlothSörlothSörlothSörlothSörlothSörloth
uzdu!

t rabzonspor Teknik Direktörü Eddie
Newton basın mensuplarına açıkla-
malarda bulundu. Takımdaki sakat-

lıklara ilişkin konuşan Newton, “Bu
sakatlıklar ilgili olarak herhangi bir kim-
seyi suçlamamız mümkün değil. Çimi
kontrol eden arkadaşlar çok iyi iş çıkardı-
lar. Sezon başı kampında bu tür sakatlıklar
normal. Avrupa'da ve Türkiye'deki takım-
lara baktığınız zaman bunlar görülür.
Klopp ilk geldiğinde Liverpool'da antren-
man tarzının değişmesinden dolayı birçok
sakatlık yaşamıştı. Oyuncular tamamen
adapte olduğunda sıkıntı yaşamayacağız.

Sağlık departmanıyla sürekli iletişim ha-
lindeyiz” dedi.

CANIMIZ YANAR
Newton, takımdan ayrılan Sörloth ile ilgili
olarak şöyle konuştu: "Hangi takım olursa-
nız olun, büyük oyuncuları kaybetmek tabii
ki canınızı yakar. Başkanımızla perde arka-
sında transferle ilgili müthiş bir çalışmada
bulunuyoruz. Başkanımız ve yönetim ha-
rika bir iş çıkarıyor. Eski gücümüzü geri
kazanacağımıza inanıyorum. İhtiyacımız
olan bütün bölgelere transfer yapacağız.
Sörtloh ile 1 yıl daha devam etmek istiyor-

duk. Bizim düşüncemiz net. Ancak kendisi
burada oynamak istemiyor. Bu durumda
onun yerine oyuncu bakmak zorundayız.”

AFOBE HIZLI VE GÜÇLÜ OYUNCU
Yeni transfer Afobe'nin hızlı bir oyuncu ol-
duğunu da anlatan İngiliz hoca, “Benik
Afobe, hızlı ve güçlü oyuncu. Ligde iş ya-
pacağına inanıyorum. Kadromuz şu an iti-
barıyla yeterli değil. Yönetimimiz
gece-gündüz inanılmaz çalışma sergiliyor-
lar. İhtiyacımız olan pozisyonları biliyoruz.
Bunu burada söyleyecek değilim” diye
konuştu. DHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, gazetecilerin
sorularını yanıtladı. Sörloth'un gidişine ilişkin konuşan Newton,
“Büyük futbolcuları kaybetmek her takımı üzer. Kimse Sörloth'u
kaybetmek istemez. Maalesef kendisi gitmek istedi” dedi

Fenerbahçe’de

medya gunu
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 THY
EuroLeague sezonu öncesinde medya günü etkinliği düzenledi
FenerbAhçe Beko’nun yeni başantrenörü Igor Kokos-
kov, genel menajer Maurizio Gherardini ve takım kaptanı
Melih Mahmutoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen
medya gününde bu 3 isim basın mensuplarına açıklama-
larda bulundu. İlk olarak söz alan Gherardini, şu ifadeleri
kullandı: “Uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. 6 ay sonra
bir basketbol etkinliğinde buluşmak gerçekten çok keyifli
ve güzel. Belirsiz bir sezondan geçtik, yine belirsiz bir
sezon var. Hem EuroLeague’de hem de Türkiye’de çok
güzel bir sezon olsun ve taraftarlarımız heyecanlansın is-
tiyoruz. En yakın zamanda eski atmosferlere kavuşmayı
istiyoruz. Fenerbahçe adını hem Türkiye’de hem de Avru-
pa’da tarih kitaplarına yazdırdı. Çok güzel şeyler yaşandı.
Bu yüzden ‘Yellow Legacy’ sloganını kullandık bu sezon
için. Legacy, inanmak, felsefeler ve başarımız için çalış-
mayı ifade ediyor. Hem koç Obradovic’i hem de tüm
oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Yeni sayfamızda ise
Igor Kokoskov ve yeni oyuncularımız var. Aynı hedefi
takip edeceğiz. Çok mutluyum bu an için. Çok heyecanlı-
yız. Yeni takımımızı çok seveceksiniz. Çok değişik faktör-
lerle mücadele edeceğiz. Medyanın da desteğine
ihtiyacımız var. Bu maçları belgelemek ve deşifre etmek
için.”

Obradovic ara vermek istedi

Zeljko Obradovic’in ayrılma kararıyla ilgili olarak
Gherardini, “Çok kolay bir karar değildi. Pan-
demi gibi özel bir durum var. Obradovic ile
çok özel bir ilişkim var. 20 yıllık arkada-
şım. Onunla çok paylaşım yaptık.
Zaman geçtikçe o aile durumunu
biraz daha fazla düşündü, ara
vermeyi düşündüm. İnanılmaz
stresli bir iş. Arada durmak
gerekiyor. Ben de kendimi
düşündüm. Sarı laciverte
olan bağlılığımı, ülkeye
bağlılığımı düşündüm.
Bu belirsiz andaki
önemli sorumlulu-
ğumu da düşün-
düm. Obradovic,
başkan ve yönetici-
lerle görüştükten

sonra kalma kararı verdim” diye konuştu.

Birçok sorumluluğumuz var

Covid-19 döneminde basketbol oynamak için ekstra so-
rumlulukları olduğunu kaydeden Maurizio Gherardini,
“Mental olarak bir şeyler yapabilmemiz için hem saha içi
hem saha dışında birlikte çalışmamız gerek. Her şeye dik-
kat etmemiz gerekiyor, ufak bir hatada büyük sonuçlar
olabilir. Kulübe çok teşekkür ediyoruz, lojistik konuda
bize çok yardımcı oluyorlar. Birçok yeni sorumluluğumuz
var” dedi.

Bütçemiz düşmek zorundaydı

Transferler konusunda nasıl karar aldıkları konusunda
gelen soruya Gherardini, “Karar verme şeklimiz benzerdi.
Obradovic döneminde ona danışırdık, Igor’da da aynı
oldu. Teknik ekip ve bizim bilgi paylaşımımız çok önemli-
dir. Daha fazla çalıştık, bütçemiz düşmek zorundaydı. En
iyi opsiyonları seçtik. Bütçe değiştiği için biraz daha farklı
şeyler yapmamız gerekti. 2 katı olan bütçelerle kıyaslama-
mak gerekiyor” yanıtını 
verdi. DHA

Sörloth

antalya’nın 
hedefi beşiktaş

Fraport TAV Antalyaspor,
Süper Lig'de 49'uncu kez

karşılaşacağı Beşiktaş'ı
yenerek kulüp tarihinde ilk

kez siyah beyazlılar önünde
üst üste 3'üncü galibiyete

ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca,
geçen sezon art arda 8 dış
saha maçında kaybetmey-
erek kulüp tarihinde bir ilke
imza atan kırmızı beyazlılar,
Beşiktaş maçında rekorunu

9'a çıkarmayı istiyor

FrAporT TAV Antalyaspor, cumartesi günü deplas-
manda oynayacağı Beşiktaş mücadelesine teknik di-
rektör Tamer Tuna yönetiminde yaptığı antrenmanla
devam etti. İki takım arasında Süper Lig'deki rekabet,
11 Eylül 1982'de İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 6-
0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten
bu yana yapılan 48 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşik-
taş, 6'sını Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada ise ta-
raflar birbirine üstünlük kuramadı. Siyah beyazlıların
attığı 105 gole karşılık, kırmızı beyazlılar 43 gol kay-
detti.

Son lig maçını Antalya kazandı

Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı son 10
Süper Lig maçından sadece ikisini kaybetti. Siyah be-
yazlılar, rakibi karşısında 6 galibiyet, 2 beraberlikle üs-
tünlük kurdu. İstanbul'da 26 Ağustos 2018'de
oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan Antalyaspor ise Be-

şiktaş'ı Vodafone Park'ta yenen ilk takım unvanını
elde etti. Beşiktaş'ın 45 maçlık iç saha yenil-

mezliğini sona erdiren kırmızı beyazlı-
lar, aynı sezonun ikinci devresinde

Antalya'daki karşılaşmada ise
rakibine 6-2 mağlup oldu.

Antalyaspor, geçen se-
zonun ikinci devre-

sinde de rakibini
İstanbul'da 2-1

yenerek,
kulüp tari-

hinde ilk
defa Be-

şiktaş'ı
dep-
las-

manda üst üste iki defa yenme başarısı gösterdi.

Hedef rekor elde etmek

Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş ile bu hafta oyna-
yacağı maçı da kazanarak kulüp tarihinde ilk kez siyah
beyazlıları deplasmanda 3 defa üst üste yenmeyi he-
defliyor. Ayrıca, geçen sezon oynadığı 8 dış saha ma-
çını kaybetmeyen kırmızı beyazlılar, bu
karşılaşmayla seriyi sürdürmek de istiyor. Geçen sezo-
nun ikinci devresinde dış sahada oynadığı maçlarda 4
galibiyet, 4 beraberlik elde ederek, tarihinde ilk defa
deplasmanda 8 maç kaybetmeyen Antalyaspor, kulüp
rekorunu Beşiktaş karşılaşmasıyla 9'a çıkarmayı
amaçlıyor.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, dış transferde
üçüncü imzayı hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'dan Hüse-

yin Altuğ Taş'a attırdı. Daha önce Giresunspor'dan sağ kanat
Ahmet İlhan Özek ve Adanaspor'dan forvet Ahmet Dereli ile el sıkı-

şan İzmir temsilcisi, orta sahada görev yapan 24 yaşındaki Hüseyin
Altuğ ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezonun ikinci yarısında

Niğde ekibine gittiğini hatırlatan Hüseyin, Altınordu'ya transfer olmaktan
mutlu olduğunu söyledi.

12 kez gol sevinci

Sistemi olan bir kulübe geldiğini ifade eden futbolcu, "Sistem, Niğde Anadolu
FK'da da aynı şekilde işliyordu. Bu nedenle adaptasyon sürecimin çok kısa sürece-

ğine inanıyorum" dedi. Ankaraspor'da keşfedilip Galatasaray altyapısında yetişen,
Başakşehir, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Tepecikspor, Gümüşhanespor, Bodrum Be-

lediyespor ve son olarak Niğde Anadolu FK formaları giyen Hüseyin, Süper Lig'de 3,
Misli.com 2'nci Lig'de 76, Misli.com 3'üncü Lig'de 28, kupada 12 kez sahaya çıkıp top-
lam 12 kez gol sevinci yaşarken, milli formayı ise 31 kez giydi. 
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İsmail hoca iyi
başlamak istiyor
İTTİFAK Holding Konyaspor'da takımın başına ge-
tirilen teknik direktör İsmail Kartal, lige iyi bir baş-
langıç yapmak istediklerini belirtti. Yeşil-beyazlı
kulüp teknik direktör Bülent Korkmaz'ın istifasının
ardından İsmail Kartal ile 2 yıllığına anlaştı. Kar-
tal, Konyaspor ile ilk antrenmanına dün akşam
çıktı. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta-
sını bay geçen ve ikinci haftada deplasmanda
Gençlerbirliği ile karşılaşacak yeşil-beyazlılar
maçın hazırlıklarına yeni teknik patron İsmail Kar-
tal yönetiminde başladı. Antrenman öncesi oyun-
cularla toplantı yapan deneyimli çalıştırıcı, takım
olarak iyi konsantre olup sezona güzel bir başlan-
gıç yapmak istediklerini söyledi. Kartal, futbolcula-
rına güvendiğini belirtti. İsmail Kartal'ın
konuşmasının ardından koşu ve core ısınma hare-
ketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ve
toplu oyunla devam etti. 

İzmir’de 
üç İmza bİrden
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Tekfen Filarmoni, 18 Eylül – 5
Ekim tarihleri arasında dijital
ortamda yayınlanacak olan
48. İstanbul Müzik Festi-
vali’nde müzikseverlerle bu-
luşacak. İstanbul Kültür
Sanat Vakfı (İKSV) tara-
fından “Beethoven’ın Ay-
dınlık Dünyası” teması
etrafında şekillendirilen

festival, İKSV YouTube kana-
lından ve online.iksv.org adre-
sinden yayınlanacak. İki ayrı
konser ile seyircilerle buluşacak
olan Tekfen Filarmoni, 18 Ey-
lül’de yayınlanacak açılış konse-
rinde genç keman sanatçısı
Emre Engin’e, 26 Eylül’de ise
İtalyan keman virtüözü Anna
Tifu’ya eşlik edecek.

Şimdi klasik müzik zamanı

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Tekin Akarken, koronavirüsle mücadele sürecine
ilişkin Damga'ya konuştu. Bu süreçte yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının sayısının her geçen gün arttığına 
dikkat çeken Akarken, “Biz bu uğurda vefat eden meslektaşlarımızın şehit sayılmasını istiyoruz” diye konuştu

Elçin'den kız sözü!
Molped'in yeni marka yüzü Elçin Sangu, “Kız
Sözü” mottosuyla karşımıza çıkan reklam filminde
her yaştan tüm kadınları, başarıya olan inanca,
kendini keşfetmeye, içindeki gücü fark etmeye
davet ediyor. Elçin Sangu 'Kız Sözü' ile ilgili ver-
diği röportajda şunları söyledi; "Biz kadınlar eğer
inanırsak, kendi gücümüzün farkına varırsak başa-
ramayacağımız hiçbir şey yok. Ben istiyorum ki
'Kız Sözü' kadınların her an zihninde olsun. Her
başarıda daha iyisini başarmaya sözü olsun, bir
takım engeller onu durduğunda yeniden devam
edebileceğine inandığı sözü olsun, kendisini ve ar-
kadaşlarını motive ettiği bir söz olsun.” Kendisine
verdiği sözü tuttuğunu da anlatan Sangu, “Kon-
servatuara girmek istiyordum ve bunun için söz
vermiştim kendime. Başardım! Ardından oyuncu-
lukla ilgili yapmak istediklerimi gerçekleştirdim.
Şimdi ise hukuk okumak istiyorum. Her yaştan
tüm kadınların kendilerine inanmalarını ve istedik-
lerinde pek çok şeyi başarabileceklerini bilerek ya-

şamalarını istiyorum. Biz kadınlar
kendimize inanırsak ve üstelik

birbirimize destek olursak
gerçekten başaramayacağı-

mız bir şey yok! Bundan
sonra da kadını des-

tekleyen projele-
rin içinde

biraz daha
fazla yer

almak
istiyo-
rum”
dedi.

t ürkiye'nin korona-
virüsle mücadelesi
devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın
açıkladığı virüs verileri
her geçen gün ortaya
kötü bir bilanço ortaya
çıkarırken, sağlık çalı-
şanları içerisinde yaşa-

mını yitirenlerin sayısı da sürekli
olarak artıyor. Konuya ilişkin Dam-
ga'ya konuşan SAHİM-SEN Genel
Başkanı Özlem Tekin Akarken, bu
süreçte yaşamını yitiren sağlık çalı-
şanlarının şehit sayılması gerektiğini
söyledi. Akarken, “Doktor, hemşire,
sağlık memuru birçok arkadaşımız
sağlık kurumlarında görev başında
iken  yakalandıkları Covid-19'u ye-
nemeyerek  maalesef hayata gözle-
rini  yumdular. Geride ailelerini
küçücük çocuklarını bırakanlar oldu
hepsi mesleklerini severek yapan
cesur insanlardı yıllarını doğu-batı
demeden sağlık hizmetinde  görev

yapanlar da vardı. Dolayısıyla acı-
mız çok büyük. Biz  Covid-19 müca-
delesinde hayatını kaybeden tüm
sağlık kurumları çalışanlarının şehit-
lik mertebesine alınması gerektiğini
düşünüyoruz” diye konuştu.

Büyük acılar yaşıyoruz

Sağlık çalışanlarının çok büyük acı-
lar yaşadıklarını kaydeen Akarken,
“Vefat edenlerin arasında astım,
bronşit, kalp rahatsızlığı gibi kronik
rahatsızlıkları oldukları halde diğer
kurumlarda idari izin kullanırken
idari izin  kullanmayan rapor alma-
yıp görev başında kalan arkadaşları-
mız var. Hizmet verdikleri halde
sonunda canları ile ödeyen bu arka-
daşlarımıza şehitlik mertebesinin ve-
rilmesini istiyoruz. Onlar ki vatana
sevdalı onlar ki herkes gibi hayalleri
olanlardı .Aileleri ve bizlerin kalbi acı
içinde. Neden diyoruz neden şehitlik
mertebesini vermek bu kadar zor?”
diye sordu.

Bilgi Evi yoğun
ilgi görüyor

Koronavirüs nedeniyle eğitimin
uzaktan yapıldığı bu dönemde
evinde bilgisayar ve internet erişimi
bulunmayan öğrencilerin EBA’ya
(Eğitim Bilişim Ağı) erişimini sağla-
mak için yurt genelinde 5 bin 200
destek noktası oluşturulmuştu. Hiz-
mete sunulan noktalardan biri de
Bağcılar Belediyesi Hasan Nail
Canat Bilgi Evi’nde bulunuyor. 15
Temmuz Mahallesi’nde yer alan
Bilgi Evi’nin içindeki bilgisayar sı-
nıfı EBA Destek Noktası olarak di-
zayn edildi.  Sosyal mesafeye göre
oluşturulan sınıfta aynı anda 10
çocuk eğitim alabiliyor. Öğrenciler,
ateşleri ölçüldükten ve ellerini de-
zenfekte ettikten sonra sınıfa alını-
yor. Maskeli bir şekilde derslere
katılan öğrenciler, arkadaşlarıyla
mesafeleri koruması konusunda
uyarılıyor. Minikler, sorun yaşadık-
ları zaman veya takıldıkları bir konu
olduğunda görevli eğitmenlerden
yardım alıyor.

Her kurala uyuluyor

Yoğun ilgi gören EBA Destek Nok-
tası’nda her gün eğitim gören ço-
cuklardan biri de 8. Sınıf öğrencisi
13 yaşındaki Yağmur Mercan. Ya-
rarlı bir eğitim ortamı için her şeyin
düşünüldüğünü belirten Mercan,
“Evde telefonumdan ders yapmaya
çalışıyordum ama çok zor olu-

yordu. Artık buraya gelip bilgisayar-
dan kolaylıkla dersimi yapıyorum”
dedi. Alınan önlemlerden dolayı
hem kendisi hem de ailesinin mutlu
olduğunu söyleyen Meryem Demir-
daş ise “Her yer hijyenik ve mesafe
kuralına uyuluyor. Böyle olunca da
güven içinde ders için buraya geli-
yoruz. 8. Sınıflar için LGS çok
önemli. Bizim geleceğimizi belirli-
yor. Burada aldığımız dersler bize
büyük katkı sağlıyor. Buradaki öğ-
retmenler da bizimle çok ilgileni-
yor” diye konuştu.  İhtiyaç sahibi

öğrencileri kaliteli eğitim için EBA
Destek Noktası’na davet eden Bağ-
cılar Belediye Başkanı Lokman Ça-
ğırıcı ise şunları söyledi:
“Araştırmalarımız sonucunda öğ-
rencilerimizin en iyi şekilde rahat
edeceği, kendilerini sınıfta hissede-
ceği ortamı onlar için ayarladık.
Çocuklarımız güven içinde gelip
derslerine devam edebilirler.”
Hasan Nail Canat Bilgi Evi’nde 
eğitim saat 09.00 – 17.30 arasında
gerçekleşiyor.
MEHMET ALİ ÇATAL

Vefat eden Saglıkcılar
Sehıt SayılSın ıStegı

ANIL
BODUÇ

ÖZEL HABER

Bütün sendikalara bu konuda duyarlılık göstermeleri
yönünde çağrıda da bulunan Özlem Tekin Akarken,
“Birçok insan evinden daha iyi çıkamaz iken  her

sabah gelip yirmi dört saat usulü sağlık kurumunda
hizmet veren  çalışanlarımızın, bunun bedelini hayat-
ları ile ödemesine artık üzülüyoruz Şehitlik ve özlük
haklarında düzenlemeyi acilen yapması için sağlık ba-
kanlığımızı göreve davet ediyor. Bütün sendikaların da
destek vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sendikalara çağrı

Bağcılar’da uzaktan eğitim
erişimine giriş imkânı ol-

mayan yada giriş yapmakta
zorlanan öğrenciler için 8

noktadan biri olan Bağcılar
Belediyesi Hasan Nail Canat

Bilgi Evi’ndeki EBA Destek
Noktası yoğun ilgi görüyor

Belediye hizmete devam ediyor
Gölbaşı Belediye Başkanı Rama-
zan Şimşek belediyecilik hizmet-
lerine hızla devam edildiğini
aktardı. Şimşek, son bir ayda 21
km imar yolunun açıldığını ak-
tardı. Karagedik, Oyaca, Hacılar
Kızılcaşar ve Mahmatlı Mahalle-
lerinde son bir ay içerisinde top-
lamda 21 km’lik imar yolunun
açıldığını aktaran Gölbaşı Bele-
diye Başkanı Ramazan Şimşek

“Halkımızın bizden istek ve ta-
lepleri doğrultusunda çalışmala-
rımıza devam ediyoruz. Son bir
ay içerisinde 21 km imar yolu
açarak vatandaşlarımızın hizme-
tine sunarak kendi rekorumuzu
kırdık. Gölbaşı Belediyesi Fen İş-
leri ekiplerimiz, çalışmalarını
sürdürüyor. Yeni açılan yolları-
mızın bütün vatandaşlarımıza
hayırlı uğurlu olsun” dedi. 


