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“Ülkemiz
kalkındı”

SAYFA 5Anıl BODUÇ

İşçilerin
sesini duyun

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, sosyal medya hesabın-

dan yaptığı açıklamalarla İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi'ni hedef aldı.
Bahçeli, “CHP’li İzmir Belediyesi
edepsizlik çukuruna devrilmiştir. Bir
de çıkmışlar, yarı çıplak soytarıyı,

Türkiye’yi 50’den
fazla ülkede tem-
sil etmiş bir
modern dans
sanatçısı ve ko-
reograf olarak
tanıtmışlar. Ney-
miş, modern bir
dans gösteriymiş.
Batsın sizin mo-
dernliğiniz” 
diye konuştu.
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BELEDİYEYE  YÜKLENDİ

Batsın sizin
modernliğiniz

Uzun uğraşlar sonucunda Be-
yoğlu Örnektepe’deki binayı

İBB’ye ait öğrenci yurduna dönüştür-
düklerini belirten İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, “600’ün üzerindeki yatak
kapasitesiyle hizmete giren yurtları-
mızdaki yatak sayısı, birkaç ay içeri-
sinde 1000’e çıkacak. Ancak bunun
ne kadar yetersiz kaldığını, gençlerin
feryadından, ailelerin çaresizliğinden
duyuyoruz. 2022’nin Eylül ayında
5000 yatağa ulaşmamız lazım. Ka-
muoyunda bizimle işbirliği yapmak
isteyen iş insanları olabilir, mekanını
açmak isteyen vatandaşlarımız olabi-
lir ya da bulduğumuz yerlere katkı
sunmak isteyen kurum ve kuruluş
olabilir” dedi.  I SAYFA 5
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Hedefimiz 
5 bin yatak

YURT MÜJDESİ

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Esen-
tepe Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yıldır ma-

hallede market işletmeciliği yapan Ümit Uçar ile
yaklaşık 8 ay önce aynı sokakta market açan akrabası
Fevzi Ç., arasında iddiaya göre 'müşteri kapma' tar-
tışması yaşandı. İddiaya göre, Fevzi Ç., halasının
oğlu olan Ümit Uçar'ı müşterilerini kapmakla suç-
ladı. Önceki gün akşam saatlerinde Fevzi Ç., marke-
tine geldiği Ümit Uçar'ın başına silah dayadı. I SAYFA 3
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Müşteri kavgası

AKCANSA’YI KAPATTI
SURGUNE GONDERILDI
Son günlerde Büyükçekmece'de havaya verdiği zarar nedeniyle vatandaşların sık sık şikayetçi
olduğu Akçansa ile ilgili bir detay da eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'dan geldi.
1988'de Büyükçekmece Sağlık Ocağı Hekimi olduğu dönemde Akçansa'yı kapattırdığını anlatan
Çapan, “Oradan çıkan gaz nedeniyle insanlar silikozis hastası oluyordu. Bu nedenle orayı mühür-
lettim. Akabinde köyleri gezerek sağlık hizmeti veren bir otobüse sürgüne gönderildim” dedi

ESKİ ESENYURT BELEDİYE BELEDİYE BAŞKANI GÜRBÜZ ÇAPAN, 1988 YILINDA
BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ AKÇANSA'YI MÜHÜRLETTİĞİ İÇİN SÜRGÜN EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Son günlerde Büyükçekmece'de sık sık yaydığı
kirli havayla gündeme gelen ve ilçe sakinlerinin

tepkilerine neden olan Akçansa ile ilgili önemli bir de-
tayı da eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan
paylaştı. Damga'ya konuşan Çapan, “Çimento fabrikası-
nın olduğu bölge olan Mimarsinan, Tepecik'ten sürekli
kuru öksürük şikayeti ile hasta geliyordu. Ben de bu
hastaları verem savaşa gönderiyordum. Baktım ki has-
taların hiçbirisi verem çıkmadı. Sonra bunun silikozis ol-
duğunu düşündüm. Göğüs hastalıkları hastanesine teste
gönderdim ve öyle olduğu ortaya çıktı.  Bu hastalıklara
çimento fabrikasının sebep olduğunu görünce fabrika-
nın kapanmasına karar verdim ve mühürlettim” dedi.
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SİLİKOZİS HASTALIĞINA 
SEBEP OLUYOR

Fabrikayı mühürletme kararı aldıktan sonra ba-
şına gelenleri de aktaran Çapan, mahalleleri ge-

zerek sağlık hizmeti veren bir otobüse sürgün edildiğini
kaydetti. Çapan, “Sağlık müdürü aradı; 'Deli misin Sa-
bancı Holding'e ait bir fabrika kapanır mı?' dedi. Ben de;
'Vatandaş ölüp gidiyor peki ne yapacağız kapatmayıp?'
dedim ve karara direndim. Geldiler açtılar mühürü. Bunu
basına verdim. Haber oldu. Zamanın Sağlık ve Sosyal

Yardım Bakanı olan Bülent Akarcalı beni oradan
alıp seyyar otobüse gönderdi. Seyyar otobüs
vardı o zaman. Köylerde mahalleleri dolaşıp oto-
büste vatandaşı tedavi ederdi. Büyükçekme-
ce'de oturuyordum ama aylarca otobüs ile
Esenyurt'a gidip geldim. Doktorluk görevimden
istifa ettim. 1989 yılındaki yerel seçimlerde 
belediye başkanı seçildim” dedi. I SAYFA 9
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FABRİKAYI KAPATTI 
BAŞKAN OLDU

1985 yılında sahip olduğu ta-
rihi ve mimari yapısının özgün-

lüğü sebebiyle UNESCO tarafından
Dünya Miras Listesi’ne alınmış olan
Zeyrek ve Cibali’deki sivil mimarlık
örneği ahşap evlerin korunması, gele-
cek nesillere aktarılması ve içinde bu-
lunduğu tarihi çevreyle uyumlu hale
getirilmesi amacıyla Fatih Belediyesi
tarafından başlatılan yenileme çalış-
maları devam ediyor. Zeyrek Böl-
gesi’nde ilk etap için tespit edilen 11
adet tescilli sivil mimarlık örneği yapı-
nın 5 tanesinde cephe sağlamlaştırma
çalışmaları tamamlandı. I SAYFA 8
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Cibali evleri
yenileniyor

FATİH'TE SİL BAŞTAN
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Büyükçekmece'de vatandaşların sıklıkla şikayet ettiği akçansa Çimento Fabrikası'na iliş-
kin geçmişte yaşadıklarını anlatan Gürbüz Çapan, “Esenyurt Belediye Başkanı olduktan
sonra çimento fabrikasına baca taktırmak için uğraştım. Peşini bırakmadım. Fakat yeter-
siz bir baca takıldı. hala orada ciddi bir sağlıksız fabrika düzeni var” ifadelerini kullandı.EKREM 

haCIhaSaNOĞlU

özEl haBER

Gürbüz Çapan

Esenyurt Belediyesi'ne AK Parti dönemin-
den kalan borçlar nedeniyle geçmişte 

olduğu gibi 1 kez daha haciz geldi. Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un afet
bölgesinde olduğu sırada gerçekleştirilen
haciz sonucu makam odasındaki televiz-
yon, bilgisayar, 9 sandalye ve veznedeki

30 bin lira paraya el konuldu

Esenyurt Belediyesi'ne AK Parti döneminden
kalan borçlar nedeniyle geçmişte olduğu gibi 1 kez

daha haciz geldi. Haciz sonucu makam odasındaki tel-
evizyon, bilgisayar, 9 sandalye ve veznedeki 30 bin lira
paraya el konuldu. Esenyurt Belediyesi’nin maaş, ikra-
miye, vergi gibi “haczedilemez” hesaplarının da arala-
rında bulunduğu tüm banka hesaplarına geçmiş
dönemden kalan borçlar nedeniyle 2020 yılının ağustos
ayında da haciz konulmuştu. I SAYFA 9 / HABER: ZEHRA ÇELİK
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SANDALYELERİ BİLE HACZETTİLER!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşe-
hir'de katıldığı '2021 UNESCO Ahi Evran Anma

Yılı' etkinliğinde konuştu. Ekonomiye yönelik mesajlar
veren Erdoğan, “Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı
ve sıkıntıları biliyoruz, her şeyin farkındayız. En kısa sü-
rede enflasyonu kontrol altına alacağız. Kısa zamanda
raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz” dedi.
Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan esnafa devlet ola-
rak destek sağladıklarını da söyleyen Erdoğan, “Esnaf
ve sanatkarlarımızın kredilerini geri ödemelerini 3 defa
erteledik. Esnafımızın borçlarını yapılandırdık” dedi. 
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PAHALILIĞIN
FARKINDAYIZ

Recep Tayyip Erdoğan

Kırklareli'nde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde mültecileri ülkelerine

göndereceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Afganistan'dan insan-
lar geliyor. İran coğrafyasını aşarak buraya geliyorlar ve bizim
sınırları aşarak geçiyorlar ve bizde bekliyorlar. Efendim, 'Para
verilirse daha fazla alacağız.' Kimden izin aldın sen arkadaş?
Referandum mu yaptın? Bu millete sözüm sözdür, kesin. En
geç 2 yıl içerisinde bütün sığınmacıları davulla, zurnayla
memleketlerine göndereceğim, kararlıyım” dedi. I SAYFA 7
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Mültecileri
göndereceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu

Devlet Bahçeli

İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener, gazetecilerin sorularını

yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı seçimine
ilişkin önemli bir mesaj veren Akşener,
seçimin ilk turuna Millet İttifakı'nın
tek adayla girmesi gerektiğini belirtti.
Akşener, "Ben tek adayla gidilmesinin
faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.
İsmi adaylık geçen CHP'lileri konuş-
masının doğru olmayacağını da vur-
gulayan İYİ Parti Genel Başkanı
Akşener, süreci farklılıkları değil, müş-
terekleri konuşarak götürmek niye-
tinde olduklarını ifade etti.
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AKŞENER TAVSİYE VERDİ

İlk tura tek
aday girmeli

İBB, her yıl geleneksel olarak
16-22 Eylül tarihleri arasında

düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haf-
tası için farkındalık oluşturacak et-
kinlik ve kampanyalar düzenliyor.
İBB iştiraki İSPARK, İstanbulluların
daha çok bisiklet kullanabilmesi
amacıyla 16-22 Eylül tarihlerinde
kent genelinde 300 noktada 3 bin bi-
sikletle hizmet verdiği akıllı bisiklet
istasyonlarından bisiklet kiralayan-
lara yüzde 50 indirim uygulayacak.
İsbike cep uygulamasını kullanarak
ya da kredi kartı ile indirimli olarak
bisiklet kiralayabilecek olan vatan-
daşlar, istedikleri güzergahta sürüş
yapabilecek. I SAYFA 4
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BİSİKLETE DAVET

İstanbul halkı
hareket edecek

Taliban nasıl geldi,
nereye doğru

gidiyor?
Taliban’ın Kabili beklenmeyen

bir hızla ele geçirmesi dünyayı şok
etti. Büyük devletlerin bu kadar
büyük ve güçlü istihbarat örgütü
varken bunu önceden görmemiş
olması manidardır. Ayrıca gerçek-
ten başta ABD olmak üzere bazı ül-

keler bu sonucu
öngördüğü halde
görmek istemedi
mi yoksa? Bu da
aslında işlerin hiç
de konuşulduğu
gibi olmadığını
gösteriyor bize.

Prof. Dr. Ahmet Özer'in yazısı 10'da

Acıbadem Mahallesi, Acıbadem
Caddesi üzerinde yakın zamanda

otobüs durağı yapıldı ancak durak konulur-
ken, görme engelliler unutuldu. Durak
görme engellilerin yön bulmasına ve daha gü-
venli yürümelerine yardımcı olan sarı şeridin üze-
rine yapıldı. Sarı şeridi takip ederek kaldırımda yürüyen
görme engelliler, aniden karşılarına çıkan durak nedeniyle zorluk yaşı-
yor. Durağın günlük hayatta karşılaştıkları engellerden sadece biri ol-
duğunu söyleyen engelliler, özellikle son dönemde sayıları giderek
artan ve yol kenarlarına ya da direklere bağlanan elektrikli scooterların
da kendilerine büyük zorluk yaşattığını dile getiriyor. I SAYFA 9
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Görme engelliye
durak engeli!
ENGELLİYİ DÜŞÜNEN YOK

Balık fiyatları cep yakıyor SAYFA 6

GECMIS ESENYURT’UN
YAKASINI BIRAKMIYOR



Ü sküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp
Merkezi’nden Uzman Klinik Psikolog
Duygu Barlas, regl döneminde ebe-

veynlerin çocuklarına durumu nasıl anlatmaları
ve nasıl yaklaşım göstermeleri gerektiği ile ilgili
tavsiyelerini paylaştı. 2 - 8 yaş arasındaki kız
çocuklarına regl dönemi hakkında bilgi veril-
mesinin gerekli olmadığını ifade eden Uzman
Klinik Psikolog Duygu Barlas, “Hatta ergenlik
veya ön ergenlik dönemine gelmemiş kız ço-
cuklarına bu konuda bilgi verilmesi, zaman
zaman endişe uyandırıcı olabiliyor. Çünkü bu
yaştaki çocukların aklına kanama denildiğinde
yara ve kaza gibi olumsuz içerikli kelimeler geli-
yor. Bu çağrışım da onlar için endişe edici ola-
biliyor. 2 ila 8 yaş aralığından sonra kız
çocuğunun gelişimine bakılarak göğüslerin ve
kalçaların gelişmesi, tüylenmelerin olması gibi
ergenlik çağı belirtileri de varsa belirtiler iyice
gözlemlenerek çocuğa regl döneminin ne ol-
duğu hakkında bilgi verilmesi önemlidir. Yani
çocuğun yaşından ziyade, gelişimi göz önüne
alınarak bir açıklama yapılması daha uygun
olacaktır. Bunu en iyi ebeveynler ya da birincil
bakım verenler kimse onlar daha iyi bilecektir.”
dedi.

Tanımlamalara dikkat

Uzman Klinik Psikolog Duygu Barlas, ‘Regl
döneminin açıklanması için yaş aralığı belirlen-
dikten veya doğru zaman tespit edildikten
sonra içeriğinin ne olacağına karar vermek

ikinci önemli noktadır’ dedi ve sözlerine şöyle
devam etti: “Açıklama yapılırken ebeveynlerden
birinin öncelikli olarak genci kaygıya sevk etme-
mesine dikkat etmesi gerekiyor. Kanamanın
olacağının ancak bu kanamanın çok ağrı ve acı
verici bir durum olmadığı belirtilmeli. ‘Yakın bir
zamanda kanama yaşayacaksın. Bunu belirli
bir yaşa gelen her kadın yaşayabilir. Ancak bil
ki, bu endişe verici ya da senin bedenine zarar
verecek bir şey olmayacak. Çok büyük bir acı
ya da ağrı yaşamayacaksın’ diyerek olayın çok
travmatik olmadığını belirtmek genci güvende
hissettirecektir. Bir diğer önemli nokta ise regl
döneminin menstrüasyon kanamasının olum-
suz içeriklerle eşleştirilmemesidir. Durumu
açıklayacak kişinin ‘kirleneceksin, çok ağrın
olacak, hastalanacaksın, bu dönemde kendini
herkesten, her şeyden sakınman gerekir’ gibi
olumsuz yargı içeren tanımlamalarda bulun-
maması gerekiyor. Çünkü menstrüasyon kana-
ması ile ilgili söylenebilecek her yargı, ileride
gencin bedenini sevmemesine, kadınlığını red-
detmesine, kadınlığından utanmasına ve başka
birçok soruna yol açabilir.” ifadelerini kullandı.

Hijyene önem verilmeli

Bir diğer önemli noktanın ise hijyenin nasıl sağ-
lanacağı olduğunu ifade eden Barlas, “Ne tür
pedler var, nasıl kıyafetler giyilebilir, bu kıyafet-
lerin içinde nasıl rahat edebilirsin, pedleri nasıl
kullanabilirsin gibi konuşmaların açık ve net bir
şekilde gençle yapılması gerekiyor. Hatta genç,
menstrüasyon dönemine girmeden önce pedler
görsel olarak tanıtılıp asıl kullanılacağı gösteri-

lebilir. Bu durum gencin yaşayacağı sürece ha-
zırlıksız yakalanmasını önleyecektir. Son yapıl-
ması gereken şey ise kanamanın anatomik ve
biyolojik olarak anlatılmasıdır ve bunun da
yine görsel bir şekilde yapılması faydalı olacak-
tır. Bir anatomi kitabı üzerinde üreme organla-
rının ne olduğunu, kanamanın nasıl
gerçekleşeceğini ve biyolojik temellerinin ne ol-
duğunun anlatılması gerekir.” diye konuştu.

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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YOL ACIYOR

Gençlerin regl yaşadığında üzülebileceklerini,
sevinebileceklerini, huzursuzluk yaşayabile-
ceklerini ve öfkelenebileceklerini söyleyen
Barlas, “Birden fazla duyguyu aynı anda yaşa-
yabilirler. Öncelikle birey bunun doğal bir
durum olduğunu kabul etmeli ve bir ebeveyn
olarak gence de bunu ifade etmeli. Regl olan
kişi o an duygusal duygu değişimleri yaşayabi-
lirken aynı zamanda ağrı gibi fiziksel belirtileri
de yaşayabilir. Bu süreçle başa çıkabilmesi
için genç bireyi telkin edecek bir üslupla ko-
nuşmak, bu durumu başka insanların da yaşa-
dığını belirtmek önem taşıyor. Genç daha önce
regl süreci ile ilgili bilgi sahibi de olsa, süreci
ilk kez deneyimlediği için bu durumun sadece
kendisinin başına geldiğini de düşünebilir. Bu-
rada ebeveynin üzerine düşen görev genci ra-
hatlatmak ve süreci daha rahat atlatmasına
yardımcı olmaktır.” dedi.

Uzmanından
tavsiyeler
Uzmanından
tavsiyeler
Uzmanından
tavsiyeler
Uzmanından
tavsiyeler
Uzmanından
tavsiyeler
Uzmanından
tavsiyeler
Uzmanından
tavsiyeler
Uzmanından
tavsiyeler
Uzmanından
tavsiyeler

SORUNLARA 

Aileler genellikle regl dönemini çocuklara
ne zaman ve nasıl anlatmaları gerektiği
konusunda kararsız kalıyorlar. Çocuğa
regl döneminin ne olduğu hakkında bilgi 
verilmesinin önemine dikkat çeken 
uzmanlar, yaştan ziyade gelişimleri göz
önüne alınarak açıklama yapılması
gerektiğini ifade ediyor. Uzmanlar, 
‘çok ağrın olacak, hastalanacaksın’ gibi
olumsuz yargı içeren tanımlamaların
çocuklarda birçok soruna yol 
açtığı için kullanılmaması
gerektiğini vurguluyor

Beslenme 
çantasında ne var?
Milyonlarca öğrenci uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime yeniden başladı.
Son dönemde sağlıklı beslenmenin öneminin daha da artması ile birlikte
aileler de kaynağını bildiği sağlıklı ve güvenilir gıdalarla çocuklarının
beslenme çantalarını hazırlamaya dikkat ediyor. Metro Türkiye de
“Tabağında ne var?” hareketi kapsamında sunduğu izlenebilirlik 
çözümleriyle ebeveynleri üretim süreçlerinin takip edilebildiği sağlıklı ve güve-
nilir gıda ürünleri ile buluştururken aynı zamanda izlenebilir gıda çözümlerini
kullanmaya, sorgulamaya ve bu konuda bilinçli olmaya davet ediyor

UZUN süredir uzaktan devam
eden eğitim süreci yerini yüz
yüze eğitime bıraktı. Konu

okula dönüş olunca çocukların bes-
lenme çantası da ebeveynlerin aklına
gelen ilk konulardan birisi oluyor. Sağ-
lıklı beslenmenin öneminin giderek
arttığı bu dönemde güvenilir gıda ara-
yışı içerisinde olan aileler için çocukla-
rının beslenme çantalarında hangi
gıdaların olması gerektiğini, en önem-
lisi de bu gıdaların hangi şartlar al-
tında nasıl ve ne zaman üretilerek
geldiğini bilmek önemli bir hale geli-
yor. Metro Türkiye’nin “Tabağında ne
var?” hareketi kapsamında sunduğu
izlenebilirlik çözümleri de ebeveynlerin
güvenilir gıda arayışında yardımına
yetişiyor. Metro Türkiye raflarında sa-
tılan kırmızı et, balık, bal ve meyve &
sebze ürünlerinin üretim süreçleri hak-
kında tüm bilgiler müşterilere şeffaf-
lıkla sunuluyor. Tüketiciler sadece
ürünlerin üzerindeki QR kodu akıllı te-
lefonlarının kamerasına okutarak o
ürünün nerede ve kim tarafından yetiş-
tirildiği, gıda analizleri, besin değerleri
gibi tüm bilgilerine erişerek güvenilir
gıdaya ulaşabiliyor. Böylece aileler de
çocuklarının beslenme çantalarını
gönül rahatlığı ile hazırlayabiliyor. 

200'den fazla ürün 

Metro Türkiye, sağlıklı beslenme
trendlerini takip eden ve çocuklarının
beslenme çantalarını sağlıklı ve orga-
nik ürünlerle hazırlamak isteyen ebe-
veynler için ise mağazalarında 200’den
fazla çeşitte organik ürün sunuyor.
Geçtiğimiz yıla göre organik ürün çe-
şitliliğini de yaklaşık yüzde 140 ora-
nında artıran Metro Türkiye, ekşi
hamurlu mini ekmek, organik bal, or-
ganik taze meyve ve sebze ürünleri, or-
ganik nohut, mercimek, pirinç gibi
bakliyatlar, organik süt, yumurta gibi
ürünlerin yanı sıra organik smoothie
çeşitlerine de raflarında yer veriyor.  

Bu bir fırsat

Çocuklarının beslenme çantalarında
neler olması gerektiği konusunda ebe-
veynlere önemli tavsiyelerde bulunan
Beslenme Uzmanı, Sürdürülebilir
Yaşam Aktivisti ve UN FAO destekçisi
Dilara Koçak, “Yeni eğitim öğretim
dönemi ebeveynlerin çocuklarının bes-
lenmesini gözden geçirmeleri için bir
fırsat. Ebeveynler, yeterli ve dengeli
beslenme sayesinde çocuklarına eği-
timlerine odaklanmaları için ihtiyaç

duyacakları enerjiyi sağlayabiliyor.
Bunun için tam tahıllar, meyve ve
sebze, et/et alternatifi ve süt ürünlerini
içeren besin gruplarına beslenme çan-
talarında dengeli bir şekilde yer veril-
meli. Ayrıca ara öğünler için taze
meyve, fındık, badem gibi sağlıklı alter-
natifler de çocuklar için idealdir. Öğle
yemeği için peynir gibi protein kaynağı
bir besin ile sandviç veya tost, yanına
ise ayran pratik bir öğün seçimi olabi-
lir. Diğer yandan kötü beslenmenin ve
aşırı fastfood tüketiminin diyabet, obe-
zite ve bazı kanser türleri gibi diğer
ciddi tıbbi durumlarla ilişkili olduğunu
unutmamak gerekiyor. İlave şeker içer-
meyen, yüksek lif kaynağı, vitamin ve
mineral içeren taze besinleri atıştırma-
lık olarak tercih etmek en sağlıklısı ola-
caktır. Tüm bu öğünler için
ebeveynlerin satın aldıkları kırmızı et,
balık, bal ve sebze & meyve ürünleri-
nin izlenebilirlik bilgilerine ulaşarak
çocuklarının beslenme çantalarına ger-
çekten hangi gıdaları koyduklarını bil-
meleri de gerekiyor.” dedi.

Hazırlıklar tamam 

30 yıldır güvenilir bir alışveriş dene-
yimi sunduklarını belirten Metro Tür-
kiye Satın Almadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç
ise “Sağlıklı nesiller yetiştirebilmek
için çocuklarımızın sağlıklı ve güveni-
lir koşullarda üretilen gıdaları tüket-
meleri gerektiğine inandığımız için
Metro Türkiye olarak bu konuya da
hassasiyetle yaklaşıyoruz. Uzun bir
aradan sonra bu yıl yüze yüze eğitime
başlayan çocuklarımızın okullarına
da beslenme çantalarında sağlıklı yi-
yeceklerle gidebilmeleri ve sağlıklı
beslenebilmeleri için tüm hazırlıkları-
mızı yaptık. ‘Tabağında ne var?’ hare-
ketimiz kapsamında sunduğumuz
izlenebilirlik çözümleri sayesinde ebe-
veynlerin çocuklarının beslenme çan-
talarını sağlıklı  ve güvenilir gıdalarla
hazırlayabilmelerini sağlıyor ve çocu-
ğunun beslenme çantasında gerçek-
ten ne olduğunu öğrenmek isteyen
ebeveynleri izlenebilir gıda çözümle-
rini kullanmaya, sorgulamaya ve bu
konuda bilinçli olmaya davet ediyo-
ruz. Velilerimiz, Metro Türkiye mağa-
zalarında uygun fiyatlarla
ulaşabilecekleri sağlıklı ve güvenilir
ürünlerimiz sayesinde çocukları için
gönül rahatlığı ile sağlıklı beslenme
çantaları hazırlayabilir.” ifadelerini
kullandı. SEMANUR POLAT

Kafa içi beyin
kanamaları olarak
bilinen hemorajik 

inmenin ana nedeninin
yüksek tansiyon

olduğunu hatırlatan
Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doç. Dr. Ali Yılmaz,
“Aşırı kilo, sigara,

hareketsiz yaşam ve
stres yüksek tansiyona
kaynaklık eden temel

nedenler. Yüksek
tansiyonu kontrol

altına alarak, düzenli
yaşam değişiklikleriyle

kafa travmasından
mümkün olduğunca 
korunabilirsiniz. Felç

riskini azaltmak 
bunlardan kaçınmakla

mümkün” dedi

FELÇ diğer adıyla inmenin
beyin hücrelerinin yaşamları
için ihtiyaç duydukları kandan,

oksijenden mahrum kaldıklarında mey-
dana gelen, beyin hücrelerinin ölümüyle
sonuçlanabilen ciddi bir rahatsızlık ol-
duğunu söyleyen Medicana Internatio-
nal İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir
Cerrahisi Doç. Dr. Ali Yılmaz, “Oksijen
olmadan beyin hücreleri dakikalar
içinde ölmeye başlar. İki ana felç türü
vardır; iskemik ve hemorajik inme. Her
biri beyni farklı şekillerde etkiler ve ne-
denleri birbirinden farklıdır, kısaca de-

ğindiğimiz gibi nedenler inmenin tü-
rüne göre farklılık gösterir” diye ko-
nuştu.

İskemik inme

Kan pıhtısı beyne kan ve oksijen akışını
engellediğinde meydana gelen iskemik
inme hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ali
Yılmaz, “En sık görülen felç türü. Pıhtı
genellikle atardamarların zamanla da-
raldığı veya plak olarak bilinen yağ biri-
kintileri tarafından tıkandığı bölgelerde
oluşur. Nadir durumlarda düzensiz
kalp atışından kaynaklanan zayıf kan

akışı da pıhtı oluşumuna neden olabilir.
Beyne kan taşıyan atar damarların dal-
landığı noktalarda yaşla birlikte da-
ralma meydana gelmesi doğal bir
durumdur. Ancak bu süreç hızlanırsa
ya da diğer bir deyişle daralma derecesi
yüksekse tehlike arz eder. Daralma sü-
recini hızlandıran sigara, yüksek tansi-
yon (hipertansiyon), obezite, yüksek
kolesterol seviyeleri, şeker hastalığı, aşırı
alkol alımından uzak durarak felç riski
azaltılabilir. Geçici iskemik atak damar-
lardaki geçici bir tıkanıklıktan kaynakla-
nır. Kişi inme semptomları gösterir

ancak kısa bir süre içerisinde kan basın-
cıyla damar yeniden açılarak semptom-
lar düzelir. Bu durum kalıcı beyin
hasarına neden olmaz. Ancak ileride
tam felç geçirme olasılığını oldukça artı-
rır” ifadelerini kullandı.

Temel nedenleri

Kafa içi beyin kanamaları olarak bilinen
hemorajik inmenin daha az görüldüğü-
nün altını çizen Doç. Dr. Ali Yılmaz
şöyle devam etti: “Kafatasının içeri-
sinde bir kan damarının patlaması so-
nucu beynin içerisine ya da etrafına
doğru kanamanın olması hemorajik in-
meyi tanımlar. Hemorajik inmenin ana
nedeni oluşturduğu yüksek basıncın et-
kisiyle beyindeki damar duvarlarını za-

yıflatan ve yırtılma olasılığını artıran
yüksek tansiyondur. Yüksek tansiyon
bir taraftan damar duvarını inceltirken,
diğer taraftan damarların dallandığı
noktalarda baloncuk görünüme sahip
beyin anevrizması oluşumunu tetikleye-
bilir. Diğer yaygın bir hemorajik felç ne-
deni ise kafa travması sonrası yaşanan
beyin damar kanamalarıdır. Hemorajik
felç riski yüksek tansiyonu kontrol altına
alan düzenli yaşam değişiklikleri ve kafa
travmasından mümkün olduğunca ko-
runarak azaltılabilir. Aşırı kilolu olmak,
sigara kullanımı, hareketsiz yaşam ve
stres hemorajik inmeye ve yüksek tansi-
yona kaynaklık eden temel nedenlerdir.
Felç riskini azaltmak koşullardan kaçın-
mak ile mümkündür.” diye konuştu.

Yüksek tansiYon 
inmeye sebep olur
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AnAdOlu Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı'nca "Taksirle ölüme neden olma"
suçundan yürütülen soruşturma

kapsamında yakalama kararı çıkarılan Serdar
Yazıcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Baş-
savcılığı'nca ayrıca "Uyuşturucu ticareti yap-
mak" suçundan da soruşturma yürütüldüğü
ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı'nca yürütülen soruşturma kapsamında
Şişli'de dün gözaltına alınan Yazıcı'nın çıka-
rıldığı hakimlikçe tutuklanarak Metris Ceza-
evi'ne gönderildiği  öğrenildi. Şüpheli
Yazıcı'nın, Sedanur Şen'in ölümüne ilişkin ise
henüz hakim karşısına çıkmadığı öğrenildi.
Yazıcı'nın, Şen'in ölümüne ilişkin yürütülen

soruşturmada bugün hakim karşısına çık-
ması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Maltepe'de bir rezidans odasında Sedanur
Şen, 9 Eylül günü ölü bulunmuştu. Şen'in
ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada göz-
altına alınan Serdar Yazıcı ise savcılık ifadesi-
nin ardından "Taksirle ölüme neden olma"
suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk
edilmişti. Hakimlik de adli kontrol şartıyla
şüpheli Yazıcı'yı  serbest bırakmıştı. Savcılık,
şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etmiş
ve şüpheli Serdar Yazıcı hakkında tutukla-
maya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Hak ettiğini buldu!

O lay, dün akşam saatlerinde İsmet-
paşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya
göre, alışveriş için oturdukları so-

kakta bulunan markete giden 10 yaşındaki kız
çocuğu, market sahibi Osman Ü.'nün tacizine
uğradı. Osman Ü.'nün markette başka müşte-
rilerin olmadığı sırada küçük çocuğa tacizde
bulunduğu öne sürülürken, taciz şüphelisinin
elinden kurtulan küçük çocuk evine gitti. Pa-
niğe kapılan market sahibi Osman Ü., apar
topar iş yerini kapatarak evine gitti. Çocuk,
kısa bir süre sonra yaşadıklarını ailesine an-
lattı. Durumu polise bildiren aile, daha sonra
markete gitti. Marketin kapalı olduğunu gören
aile sinir krizi geçirdi. İhbarın yapıldığı adrese
gelen polis, küçük kızın bilgisine başvurmak
üzere polis merkezi amirliğine götürdü. Yaşa-
dığı olaydan dolayı çok korktuğu öğrenilen kız
çocuğu ve ailesi market sahibinden şikayetçi
oldu. 

İş yerine kurşun yağdırdılar

Gece saat 02.00 sıralarında taciz şüphelisinin
iş yeri kurşunlandı. Kimliği belirsiz kişi ya da
kişilerce gerçekleşen olayda iş yerinin kepen-
gine çok sayıda mermi isabet etti. Market sa-

hibi Osman Ü., ise kısa bir süre sonra polis ta-
rafından evinde gözaltına alınarak, polis mer-
kezi amirliğine götürüldü. Osman Ü.'nün
emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
DHA

Sultangazi'de market sahibi Osman Ü.'nün, 10 yaşındaki kız çocuğuna 
tacizde bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Olay sonrası taciz şüphelisinin
iş yeri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Gözaltına alınan
taciz şüphelisinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi

TACIZ IDDIALARINA
MERMIYLE YANIT!

Hırsıza meydan
dayağı attı

OlAy, 8 Eylül Çarşamba günü
Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde
yaşandı. İddiaya göre, esnaf

Fatih Battal, dükkanının yan tarafındaki
dondurma tezgahını temizlediği sırada
içeri bir kişi girdi. Dükkan sahibinin kendi-
sini fark etmediğini anlayan şüpheli,
hemen kasaya yöneldi. Kasadaki 450 lirayı
aldıktan sonra kasayı kapatırken çıkan sesi
Fatih Battal duyup içeri baktı. Şüpheli de
fark edildiğini anlayınca 'Kaçkar Balı'
almak istediğini söyledi. Şüpheli, istediği
balın dükkanda olmadığını öğrenince dük-
kandan çıkıp hızla uzaklaştı. Kasa sesin-
den şüphelenen Fatih Battal, kasayı
kontrol edince paranın çalındığını gördü.
Battal,  bir süre peşinden koştuğu hırsızı
sokak arasında yakaladı. Parasını geri alan
Fatih Battal, hırsızı da sokakta dövdü. 
Yaşananlar da cep telefonu kamerasına
yansıdı.

Biz onlar için çalışmıyoruz

Olay gününü anlatan Fatih Battal, "Ben
dondurma tezgahını temizlerken vatandaş
içeri giriyor. Ben içeri girdiğini görmedim
kasa sesini duydum. Sesi duyunca içeri yö-
neldim, tam o sırada kapıdan çıkıyordu.
'Abi hayırdır bir şey mi lazım?' dedim.
'Bana Kaçkar Balı lazım' dedi. 'Kaçkar Balı
yok, pahalı bir ürün olduğu için elimizde
tutamıyoruz. Ama kaparo verirseniz getir-
tirim' dedim. 'Tamam ben bir dolaşayım'
dedi. Dükkandan çıktı, biraz ilerleyince
hissettim. Kasaya geçip baktım 450 lirayı
almış olduğunu gördüm. Dükkandan çıkıp
peşinden koşmaya başladım. 200-300
metre kadar koştum. Aşağıda sokağın ba-
şında iki arabanın arasına oturmuş şekilde
yakaladım. Birkaç tane vurmak zorunda
kaldım. Çünkü tekrar kaçmaya çalıştı, üze-
rindeki paramı aldım. Tavsiyem yapmasın-
lar. Biz tüm mücadelemizle ekmek parası
kazanmaya çalışıyoruz. Biz onlar için ça-
lışmıyoruz"  ifadelerini kullandı.  

Bağcılar'da iddiaya göre iş yerine giren
şüpheli, kasadan 450 lira çalarak hızla
uzaklaştı. Kasadan paraların alındığını fark
eden iş yeri sahibi Fatih Battal, peşinden
koşarak yakaladığı şüpheliden önce
parasını aldı, sonra da dövdü. Yaşananlar
da cep telefonu kamerasına yansıdı

Yolun ortasında
ters döndü!

kAzA, Ataköy 7-8 kısım Lale So-
kak'ta dün saat 15.00 sıralarında
meydana geldi. İddiaya göre, ara

sokakta tümsekten geçerken sürücüsü Gülin
Doğan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği
34 EKY 884 plakalı otomobilin ön lastiği
park halindeki bir otomobilin lastiklerine
çarptı. Savrulan otomobil ters dönerken sü-
rücü Doğan, hafif yaralı olarak araçtan çıktı.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen
sağlık ekipleri, yaralı Gülin Doğan'ı hasta-
neye kaldırdı. Özel bir hastanede anestezi
doktoru olan Varlık Doğan, kızının kaza
yaptığını duyunca iş elbiseleriyle kazanın ya-
şandığı yere koştu. Kızı hastanede tedavi al-
tında olan baba, otomobilin başından
ayrılmadı. Sokakta ters dönmüş haldeki oto-
mobili görenler kazanın nasıl meydana gel-
diğini anlayamadı. 

Arabayı yeni almıştı

Kaza yapan kadının babası Doktor Varlık
Doğan, "Kızım arabayı kullanıyordu. Ben
hastanedeydim, haber verdiler, geldim. An-
ladığım kadarıyla lastiği diğer arabanın lasti-
ğine vurmuş çok düşük hızda olmasına
rağmen takla atmış. Durumu iyi. Arabayı
yeni almıştı, 10 gün önce aldı. Kimseye zarar
vermedi, durumu iyi önemli olan o" dedi. 

Bakırköy'de ara sokakta tümsekten geçerken
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesiyle ön lastiği park halindeki
aracın lastiklerine çarpan otomobil, 
savrularak ters döndü. 10 gün önce aldığı
otomobilden hafif yaralı olarak çıkan sürücü
Gülin Doğan, hastaneye kaldırıldı. Sokakta
ters dönmüş haldeki otomobili görenler
kazanın nasıl meydana geldiğini anlayamadı

Maltepe'de 24 yaşındaki 
Sedanur Şen'in otel

odasındaki şüpheli ölümüne
ilişkin yürütülen 

soruşturmada hakkında 
tutuklamaya yönelik

yakalama kararı çıkarılan 
Serdar Yazıcı (32) İstanbul

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca
hakkında  "Uyuşturucu ticareti
yapmak" suçundan yürütülen

soruşturmada tutuklandı

Maltepe'de bir 
rezidans odasında
Sedanur Şen, 
9 Eylül günü ölü 
bulunmuştu. 
Şen'in ölümüne 
ilişkin yürütülen 
soruşturmada 
gözaltına alınan 
Serdar Yazıcı ise 
savcılık ifadesinin 
ardından "Taksirle
ölüme neden olma"
suçundan tutuklama
talebiyle hakimliğe
sevk edilmişti. 
Hakimlik de adli
kontrol şartıyla 
şüpheli Yazıcı'yı  
serbest bırakmıştı. 

Mahalle sakinlerinden
Mehmet Arıkan, "Market
sahibi, kız çocuğunu taciz
etmiş. Annesi geldi. Kriz
geçirmişti. Marketin ke-
penklerini tekmeledi. Daha
sonra biz evde otururken,
silah sesleri geldi. Markete
silahla sıkmışlar. Kimin
yaptığını görmedik. Duydu-
ğumuza göre bu kişi daha
önce de başka çocukları da
taciz etmiş" dedi.  Polisin
olayla ilgili soruşturması
devam ediyor.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sultangazi'de akraba olan
iki market sahibi arasında

başlayan müşteri kapma
tartışması kavgaya dönüştü.

Marketçinin biri, başına 
silah dayadığı diğer 

marketçiyi darbetti. Yaşanan
dehşet anları  güvenlik

kameralarına yansıdı
OlAy, önceki gün saat 21.30
sıralarında Esentepe Mahal-
lesi'nde meydana geldi. 16 yıl-

dır mahallede market işletmeciliği yapan
Ümit Uçar ile yaklaşık 8 ay önce aynı so-
kakta market açan akrabası Fevzi Ç.,
arasında iddiaya göre 'müşteri kapma'
tartışması yaşandı. İddiaya göre, Fevzi
Ç., halasının oğlu olan Ümit Uçar'ı müş-
terilerini kapmakla suçladı. Önceki gün
akşam saatlerinde Fevzi Ç., marketine
geldiği Ümit Uçar'ın başına silah dayadı.
İçeride bulunan müşteriler ve diğer aile
bireyleri araya girerek Fevzi Ç.'ye engel
olmaya çalıştı. Babası ve müşteriler Fevzi
Ç.'nin elindeki silahı almak için uğraştı.
Yaşanan arbede sırasında Fevzi Ç., Ümit
Uçar'a kafa attı. Ümit Uçar'ın oğlu Tay-
fun Uçar da babasını savunmak için
Fevzi Ç.'ye müdahale etti. Araya giren
babası ve müşteriler Fevzi Ç.'yi dışarı çı-
karttı. Kavga dışarıda da devam etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok
sayıda polis ekibi sevk edildi. Ümit Uçar,
Fevzi Ç.'den şikayet oldu. Gözaltına alı-
nan Fevzi Ç.'nin, emniyetteki işlemlerinin

ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Silahı kafama dayadı

Olay anını anlatan Ümit Uçar, "Dükka-
nıma silahla girip, mermiyi silahın ağzına
verip direk kafama dayadı. Kafa atarak
beni darp etti. Direkt zaten haneye teca-
vüz ediyor. Durup dururken gelip bunu
yaptı. Herhalde çekememezlik var. Ben
16 yıldır burada esnafım. Kötü birisi ol-
saydım 16 yıl burada esnaflık yapamaz-
dım. Kendisi de 8 ay önce aynı sokakta
market açtı. Sanırım bizdeki müşteri po-
tansiyelini görüp iş yapacağını zannetti.
O da biraz az iş yapıyordu sanırım.
Gelip bize bunu yaptı. İçeri girer girmez
önce hakaret etti. Bu arkadaş kendisini
Azrail zannediyor sanırım. Canımızı al-
maya geldi. Babası ile birlikte içeri girdi-
ler. Babası güya sakinleştirmeye
çalışıyordu. Ama ben hiç öyle görmedim.
Benim de zaten gözümden dolayı bir ra-
hatsızlığım var. Kısa bir süre önce ameli-
yat olmuştum. Kendisinden şikayetçi
oldum. Hastaneye giderek darp raporu

aldım.  5-6 ay öncede ameliyat olmuş-
tum. O süreçte bu kez de kardeşi gelip,
rahatsızlık vermiş. Biz de şikayetçi ol-
muştuk. Süreç yargıya taşınmıştı. Daha
sonra uzlaşarak konuyu kapatmıştık"
dedi.

Belindeki silahı 
çıkardığını gördüm

Ümit Uçar'ın oğlu Tayfun Uçar ise, "Ben
kapının önünde midye satıyordum.
Müşterilere bakıyordum. Bir anda akra-
bamın koşarak içeri girdiğini gördüm.
Ben de ne olduğunu merak edip, içeri
girdim. O sırada akrabamın beline sarıla-
rak silah çıkardığını gördüm. Ben de ba-
bamı savunmak için yanına geçtim. Kısa
bir arbede yaşandı. Arbede sırasında
silah yere düştü. Tekrar geri aldı. Kendi-
sine bağırarak ne yapmaya çalıştığı sor-
dum. Bir taraftan da elindeki silahı
almaya çalıştım, vermedi. Babası da al-
maya çalıştı, ona da silahı vermedi. Ba-
bama kafa attı. Babamın gözündeki lens
kaymış" diye konuştu. DHA

Marketçinin kafasına
silah dayadı!

Yabancı kadına
dolmuş çarptı
Avcılar'da yabancı uyruklu kadına minibüs
çarptı. Bacağından yaralanan kadın hastaneye
kaldırılırken, Esenyurt Minibüsçüler Derneği
Başkan Yardımcısı İsmail Çiftçi, yeterince
aydınlatma yapılmayan ve İETT otobüslerine
giden ayrı bir yol olmaması nedeniyle burada
sık kaza olduğunu söyledi

AvcılAr'dAki İstanbul Üniversitesi Cer-
rahpaşa Kampusü'nün önünde bulunan
metrobüsün Merkez-Üniversite Kampusü

durağı ile İETT otobüs durağı arasındaki Esenyurt mi-
nibüs durağında dün saat 21.00 sıralarında kaza mey-
dana geldi. Durağa giriş yapan minibüs, metrobüsten
indikten sonra İETT otobüs durağına gitmek isteyen
yabancı uyruklu kadına çarparak bacağından yaralan-
masına neden oldu. 
Yaralı kadın, çağrılan ambulansla Murat Kölük Devlet
Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı. Esen-
yurt Minibüsçüler Derneği Başkan Yardımcısı İsmail
Çiftçi, "Burada aydınlatma yetersiz. İETT durağına
veya metrobüse gidenler burayı kullanıyor. Otobüs
veya metrobüse yetişmek için acele eden yolcular mini-
büslerin giriş ve çıkış bölümlerinden dikkat etmeden ge-
çince kazalar kaçınılmaz oluyor" dedi.  

İhbarın yapıldığı adrese gelen polis, 
küçük kızın bilgisine başvurmak üzere 

polis merkezi amirliğine götürdü. Yaşadığı 
olaydan dolayı çok korktuğu öğrenilen
kız çocuğu ve ailesi market sahibinden 

şikayetçi oldu. 



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
her yıl geleneksel olarak 16-22 Eylül ta-
rihleri arasında düzenlenen Avrupa

Hareketlilik Haftası için farkındalık oluştu-
racak etkinlik ve kampanyalar düzenliyor.
İBB iştiraki İSPARK, İstanbulluların daha
çok bisiklet kullanabilmesi amacıyla 16-22
Eylül tarihlerinde kent genelinde 300 nok-
tada 3 bin bisikletle hizmet verdiği akıllı bi-
siklet istasyonlarından bisiklet kiralayanlara
yüzde 50 indirim uygulayacak. İsbike cep
uygulamasını kullanarak ya da kredi kartı ile
indirimli olarak bisiklet kiralayabilecek olan

vatandaşlar, istedikleri güzergahta sürüş ya-
pabilecek.

Tarihi Yarımada'da yolculuk

İSPARK, 19 Eylül Pazar günü İsbike Yeni-
kapı İstanbul Bisiklet Evi’nden Tarihi Yarı-
mada’ya kadar gidip tekrar Yenikapı’ya
dönen, yaklaşık 15 kilometrelik mesafede bi-
siklet turu düzenleyecek. Avrupa Hareketlilik
Haftası’nda İstanbulluları bisiklet kullan-
maya teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak
amacıyla yapılacak bisiklet turuna, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı

Utku Cihan, İSPARK Genel Müdürü Murat
Çakır ve birim yöneticileri ile İsbike Bisiklet
Okulu eğitmenleri katılacak. 

Maltepe'de bisiklet turu

Her yaş grubundan binlerce kişiye ücretsiz
eğitim vererek bisiklet kullanmayı öğreten
İsbike eğitmenleri, Avrupa Hareketlilik
Haftası’nda yine sahada olacak. 18 Eylül
Cumartesi günü Maltepe’de, İsbike Bisik-
let Okulu’ndan ücretsiz eğitim alarak
mezun olan yaklaşık 6 bin kişiden gönül-
lülerin katılacağı bisiklet turu da düzenle-

necek.Park et devam etAvrupa Hareketlilik
Haftası öncesinde, İSPARK’ın sürdürüle-
bilir ulaşım modelleri ile sağlıklı ve güvenli
hareketliliğe destek vermek, şehirde trafik-
ten kaynaklı gürültü ve çevre kirliliğinin
azaltılmasına katkı sunmak amacıyla 10
Eylül’de başlattığı “Park Et Devam Et”
kampanyası büyük ilgi görüyor. İBB ve İS-
PARK öncülüğünde kent ulaşımını rahat-
latmak ve binlerce aracı trafikten çekerek
sürücüleri metro ve tramvay kullanmaya
yönlendirmek amacıyla başlatılan kam-
panya 31 Aralık’a kadar devam edecek. 
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K apitalist emperyalist sistem bunalım
içinde bunalım yaşarken ona göbe-
ğinden bağlı ülke yönetimi kalkınıyo-

ruz zenginleşiyoruz refaha erişiyoruz
demekte.

Dün olduğu gibi bugünde seçilen ya da
atanan kim varsa seçim günleri yaklaştı-
ğında söylemleri bire bir aynı.“Ülkemiz kal-
kınmakta.”

“Dünya zengin ülkeleri arasına girmeye
az kaldı.”

“Allah’ın izniyle başarıyoruz.”
“Bizi çekemeyenler kıskanmakta.”
“Ülkemiz gelişmekte kalkınmakta ve de

büyümekte.
Devasa topraklarımızı sulayan bereketli

yeraltı su kaynakları, dere ve pınarlar geç-
tikleri yerleri bereketli yapmakta. Yemyeşil
ormanlar, çeşitli meyve ağaçları, sebzeler ve
tahıllar yetiştiren köylümüz çiftçimiz var.
Tarım ürünleri dendiğinde ilk başta ülkemi-
zin adı geçmekte.

Müjde yeni altın ve diğer maden sahaları,
doğalgaz ve petrol yatakları bulundu.

Eğitim ve öğretimde parmakla gösteril-

mekteyiz. Her yere okullar açtık.
Sanayimizi devlet olarak destekliyoruz.

Yapılan üretim fazlası ihracat edilmekte. 
İşçimiz ve mühendisimiz dünyaya parmak

ısırtmakta. Ülkede yapılan tüm makine ve
diğer aksamlar, araçlar hasılı aklınıza gele-
cek ne varsa en küçük parçasından büyüğüne
ne varsa biz üretmekteyiz. Su üzerindeki ve
altındaki, havadaki ve karada araçları biz
yapmaktayız.

Bizden öncekiler yanlış yaptı ama biz ikti-
dara geldiğimiz günden beri bütçemiz fazla
vermekte. 

Afrika ülkelerinin borçlarını biz ödemek-
teyiz. Dünya Bankası, İMF ve diğer kuruluş-
lara biz borç vermekteyiz.

Batı bankaları batmasın diye biz ve şah-
sım oralarda hesap açtık. Deniz ve hava yolu
şirketleri batmasın diye ticaretimizi oralara
kaydırdık tanıtımlarımızı yapıyorlar. Hatta
covit-19 salgınında ilaç ve maskeleri yoktu
biz gönderdik…

”Masal dinlemekten yorulmuş ve uykudan
uyanmış iseniz gerçeklerle yüzleşelim. Ünlü
iktisat hocalarının okulda anlattığı ekonomi

jargonu bizi bozar. Bu nedenle bak-
kalın, simitçinin ve minibüs sürücüsünün an-
ladığı kadar toplumsal ve yaşamsal
ekonominin dünü ve bugününü anlatalım.

İster istemez “iktisatçıları” sınıflandır-
mak zorundayım; ‘İktisatçılar üçe ayrılır, 

1-Ekonomi okumuş olanlar, 
2-Ekonomiyi bilimsel düzeyde değerlen-

dirmiş olanlar, 
3-İktisatçıymış gibi yapanlar. Bu üç grup

içinde en kalabalık olanlar üçüncü gruptaki-
lerdir. İktisatçıymış gibi yapmanın pek za-
rarı ya da bedeli yoktur.

Ülkemiz okullarında ekonomi öğretiyoruz
diye Batıda ve Doğuda ki üçüncü sınıf ikti-
satçıların yazdıkları kitaplar okutulup ezber-
letildi. O kitapları okuyup da dünyanın o
kitaplardaki hikayelerle sınırlı olduğunu dü-
şünen binlerce genç beyin heba edildi. 

Hiçbiri iktisatçı olamadı ama iktisatçı ol-
duklarını sandı. Aralarından bazıları hayatta

başarılı da oldu.
Ama başarıları iktisat alanın da olmadı.

Daha sonra uyanıp üniversiteler de kendile-
rine öğretilenleri unuttular, kendi çabaları ile
hayatı yeniden öğrenmeye çalıştılar. O
dönem de kendilerine okutulanlara fazla
önem vermeyenler de oldu. Kendi kişisel gay-
retleriyle öğrenmeye çaba sarf ettiler, ‘İkti-
satçı oldular’. Günümüz çarkındaki
pisliklere bulananları gördükçe iktisatçı ol-
duklarını sakladılar.

Gelelim günümüze, iktidara gelenler sanki
hiç gitmeyecekmiş ve babasından miras kal-
mış gibi hareket etmekte. Oysa kazın ayağı
öyle değil.

İktidara geldiklerinde paramızda bol sıfır,
dilimizde milyon, milyar ve trilyon vardı ve
hala var.

Merkez Bankası verilerine göre Eylül
2001 tarihinde gram altın 13.900 000 TL.,
çeyrek altın ise 22.300 000 TL.

Sorunu daha iyi anlatmak için sabit ma-
aşlı gelirli birini temel almak gerekir. Bu ne-
denle 2004 yazında emekli olan bir kamu
çalışanına eylül ayında maaş bağlanmış ki-
şiyi temel aldık. Bağlanan maaşı 600 000
000TL. Aynı dönemde gram altın 18
500.000, çeyrek 29.750 000 TL’dir. Aldığı

emekli maaşı ile 32 gram altın ya da 20
adette çeyrek altın alabilirdi. (Hesaplama
yaparken 1.Ocak. 2005 tarihinden itibaren
altı sıfır atıldığını unutmayın.)

Günümüzde yani içinde bulunduğumuz ay
içinde aynı emekli kişinin zamlı maaşı
3500TL. Yine merkez Bankası verilerine
göre gram altın 490 TL., çeyrek altın 800
TL’dir. Buna göre 7. gram altın ya da 4 adet
çeyrek altın alınabiliyor. Emekli olan kişinin
2004 eylül ayından bugüne baktığımızda ge-
liri düştüğü gibi maddi kayıpları çok. Gerçek
kaybı 32 gramdan 7 gram altına ya da 20
adet çeyrekten 4 adet çeyrek altına düştü.

Çalışan, emekli ve diğer yurttaşlarımızın
geliri düşüp yoksullaşmakta. Eğitimi, sağ-
lığı, sosyal güvenliği sorguladığımızda ikti-
dar ve çevresi hesap vermekten çok
savunmaya çekilip saldırı ve hakaret et-
mekte.

Her şeye rağmen hayatından memnun
olanlar elbet olacak ve elbet birileri zengin-
leşecek. Tabii ki asalakça yaşamak için sö-
mürecek sırtına binilecek toplum ya da
pısırıkça ve verilen sadakayla yaşayan ka-
pıya bağlı kalınırsa.

Evet iktidardakilerin anlattığı gibi ise
yaşam, onlar zengin ya siz?

“Ülkemiz kalkındı zenginleştik”

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından
2020 yılında hizmete açılan ve
Trakya’nın son yıllardaki en dikkat çeken
projesi olmayı başaran Rumeli İskelesi,
ulusal çapta yayın yapan Kent ve Başkan
Dergisinin gerçekleştirdiği ve 81 ilden
vatandaşların oy kullandığı çevrimiçi
anket sonucu ödüle layık görüldü

Rumeli İskelesi
ödül aldı

Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sa-
hipliğinde düzenlenen ödül töreninde
Süleymanpaşa Belediyesinin Rumeli İs-

kelesi projesi ödül kazanırken, ödüller tamamen
Türkiye’nin 81 ilinden vatandaşların kullandıkları
oylar neticesinde sahiplerini buldu. Kent ve Başkan
Ödülleri 2021 adıyla gerçekleştirilen ödül törenine
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’i
temsilen katılan Süleymanpaşa Belediyesi Halkla
İlişkiler Müdürü Salih Nurettin Çevik katılarak
ödülü teslim aldı. Ödül Törenine Malatya Milletve-
kili önceki Dönem Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkçi, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu
Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman,
ödüle layık bulunan belediye başkanları, temsilcileri
ve çok sayıda davetli ilgi gösterdi. Ödülü Halkla İliş-
kiler Müdürü Çevik’ten makamında teslim alan
Başkan Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesinin proje-
lerine oy vererek ödüle layık gören vatandaşlara te-
şekkür etti. Yüksel, “Kent & Başkan Dergisi’nin 81
ili kapsayan anketinde, Süleymanpaşa Belediyesi
olarak şehrimize kazandırdığımız projelerimizi ödüle
layık gören kıymetli vatandaşlarımıza can-ı gönül-
den şükranlarımı sunar, organizasyonda emeği ge-
çenlere teşekkür ederim,” açıklamasında bulundu.

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 
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İBB, 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen

Avrupa Hareketlilik Haftası’nda etkinlik ve
kampanyalar düzenliyor. Hafta boyunca, İsbike

yüzde 50 indirimli olacak. İSPARK, 19 Eylül
Pazar günü İsbike Yenikapı İstanbul Bisiklet

Evi’nden Tarihi Yarımada’ya kadar gidip tekrar
Yenikapı’ya dönen, yaklaşık 15 kilometrelik

mesafede bisiklet turu düzenleyecek

Küçükçekmece
gençleri bekliyor

Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi genç yetenekleri keşfetmeye devam ediyor. 2021-2022
eğitim - öğretim sezonunda yeni öğrencilerine kapılarını aralayacak olan Müzik Akademisi’nin
Genel Yetenek Sınavı başvuruları başladı. 8-16 yaş aralığındaki notaya gönül veren, müzik tutkunu
çocuklar ve gençler, Genel Yetenek Sınavı’na 26 Eylül’e kadar online başvuruda bulunabilir

Geleceğin müzisyenlerini yetiştirmeyi amaçla-
yan ve yeteneklerine göre öğrencilere özel hazır-
lanan eğitim metoduyla estrüman eğitiminde

etkin bir süreç yürüten Müzik Akademisi, yeni eğitim- öğ-
retim dönemine hazırlanıyor. Piyano, Gitar, Keman, Bağ-
lama ve Perküsyon branşlarında eğitim veren Akademide,
2021 – 2022 eğitim yılında Ney, Mey, Kaval, Ud, Duduk,
Bas Gitar, Elektrik Gitar,Yan Flüt branşlarında da başvuru
doluluk oranına göre eğitim verilmesi planlanıyor.

26 Eylül’e kadar devam edecek

Küçükçekmece’de ikamet eden 8-16 yaş aralığındaki
çocuk ve gençlere verilecek müzik eğitimi için yetenek sı-
navı başvuruları 26 Eylül’de sona erecek. Profesyoneller-
den 2 veya 4 yıllık eğitim Müzik Akademisi’nde genel
yetenek sınavı ile eğitime hak kazanan öğrencilere ala-
nında profesyonel eğitmenler tarafından 2 veya 4 yıllık eği-
timler verilmektedir.  Eğitim sürecinde İstanbul Okan
Üniversitesi Konservatuvarı Müzik Bölümü ile imzalanan
protokol çerçevesinde müzik eğitimlerini başarıyla tamam-
layan öğrenciler başarı belgesi almaya hak kazanacak. 
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öğrenciler yapıyor
Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Üreten Okullar” projesi kapsamında Bağcılar Alaattin
Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bağcılar Hükümet
Konağı’ndaki kamu çalışanları için yemek pişirme ve servis hizmeti sunuyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki de-
ğerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üret-
ken ekonomiye değer katan nitelikli iş

gücü yetiştirmeyi amaçlayan “Milli Eğitim”,
“Milli Üretim” ve “Üreten Okullar” projesi Bağ-
cılar’da hayata geçirildi. Bu kapsamda Bağcılar
İlçe Kaymakamlığı ve Alaattin Nilüfer Kadayıf-
çıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi arasında
31 Ağustos 2021 tarihinde protokol imzalandı.
Yapılan anlaşma gereğince Bağcılar Hükümet
Konağı’nın 3. katındaki mutfak ve yemekhane
alanı öğrencilerin, öğretmen ile öğreticiler refa-
katinde yemek ve tatlı yapması için atölye olarak
tahsis edildi. Okulun “Yiyecek ve İçecek Hiz-
metleri” bölümünde okuyan öğrenciler, “Lezzet
Mutfağı” isimli atölyesinde çalışmaya başladı.
Uygulama, bugün yapılan açılışla başladı. Prog-

rama Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan,
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, mer-
hum hayırsever işadamı Alaattin Kadayıfçı-
oğlu’nun eşi Nilüfer Kadayıfçıoğlu, öğretmen ve
öğrenciler katıldı. Öğrencilere başarılar dileyen
Başkan Çağırıcı, “Uygulamaya katılan öğrenci-
lerimiz teorik bilgilerini burada pratiğe dökerek
tecrübe kazanacaklar. Gençlerimiz mezun ol-
duktan sonra burada aldığı eğitim sayesinde
mesleğe hazır olacaklar” dedi. Öğrencilerin ha-
zırladığı 4 çeşit yemek ve tatlı, Kaymakamlık ile
Hükümet Konağı’ndaki diğer kamu kurum per-
soneline servis edildi. Lezzet mutfağının ilk mi-
safiri olan ilçe protokolü, yemeği çok
beğendiğini dile getirdi. Bugün uygulamaya
başlanan proje, bir yıl boyunca devam edecek.

Her yaş grubundan binlerce kişiye ücretsiz eğitim vererek bisiklet kullanmayı öğreten İsbike 
eğitmenleri, Avrupa Hareketlilik Haftası’nda yine sahada olacak.



İ BB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
2006’da hizmete açılan, süreç içinde
kullanım ömrünü tamamlayan Be-

yoğlu’ndaki yüzme havuzunu yeniden hiz-
mete açtı. Tepeden tırnağa yenilenen
havuzun açılışı için düzenlenen törende ko-
nuşan İmamoğlu, spor kadar çocukların ve
gençlerin eğitiminin de önemli olduğuna
dikkat çekti. Uzun uğraşlar sonucunda Be-
yoğlu Örnektepe’deki binayı İBB’ye ait öğ-
renci yurduna dönüştürdüklerini belirten
İmamoğlu, “600’ün üzerindeki yatak kap-
asitesiyle hizmete giren yurtlarımızdaki
yatak sayısı, birkaç ay içerisinde 1000’e çı-
kacak. Ancak bunun ne kadar yetersiz kal-
dığını, gençlerin feryadından, ailelerin
çaresizliğinden duyuyoruz. 2022’nin Eylül
ayında 5000 yatağa ulaşmamız lazım. Ka-
muoyunda bizimle işbirliği yapmak isteyen
iş insanları olabilir, mekanını açmak isteyen
vatandaşlarımız olabilir ya da bulduğumuz
yerlere katkı sunmak isteyen kurum ve ku-
ruluş olabilir. Benimle, kurumumuzun ilgili
yöneticileriyle, Genel Sekreterimizle bağ
kurmak kaydıyla, hep birlikte koyduğumuz
hedefin bile üstüne çıkabiliriz” dedi. 

700 engelli birey faydalanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, tepeden tırnağa ye-
niledikleri Kasımpaşa Bedrettin
Mahallesi’ndeki yüzme havuzunu yeniden
hizmete açtı. İBB tarafından 2006’da açı-
lan tesisin süreç içerisinde kullanım öm-
rünü tamamladığını aktaran İmamoğlu,
yüzme havuzunda, 2020’nin Eylül ayında
geniş çaplı bir bakım-onarım çalışması
başlattıkları bilgisini paylaştı. İmamoğlu,
günün ihtiyaçlarına göre gerçekleştiri-
len yenileme çalışmaları sonunda tesi-
sin kazandığı özellikleri şöyle sıraladı:
“5 kulvarlı havuzunu, 2 soyunma
odasını, personel odalarını, rezervas-
yon bölümümü, duş ve WC alanla-
rını, seyir terası ve kafeteryayı, tüm
mekanik sistemlerle elektrik ve elek-
tronik alt yapıyı, iç ve dış cepheyi yeni-
ledik. Sağlık odası, mescit, idari alanlar
ve otopark dahil tüm tesis adeta yeniden
yapıldı. Engelli bi-
reylerin tesise giriş
ve çıkışının daha
kolay olması için
bir rampa da ek-
lendi. 16 Tem-
muz’da
tamamlanan bakım
ve onarım işlemle-
rinden sonra havu-
zun tüm elektrik,
elektronik, teknik ve
mekanik testleri ya-
pıldı. 2 Eylül’den
itibaren kayıtları-
mız başladı. 6 Ey-
lül’den itibaren
vatandaşlarımız
burada yeniden
yüzmeye başladı.
Aylık 3 bin üye, 20
bin seans kullanım
kapasitesiyle hafta-
nın 7 günü hizmet verecek tesisimiz 4 yaş
ve üzeri tüm yurttaşlarımıza açık olacak.
Havuzumuzdan ayrıca her ay 700 engelli
birey faydalanabilecek.”

İstanbul sınıf atlayacak

Beyoğlu’ndaki diğer spor tesisleriyle ilgili
de rakamsal bilgiler paylaşan İmamoğlu,
İstanbul’u bir “spor şehri” yapmayı hedef-
lediklerini vurguladı. “Kenti her noktasında

sporla iç içe hale getirme olanağına kavuş-
turmak için yoğun çalışma içerisindeyiz”
diyen İmamoğlu, “Bu tabii aynı zamanda
toplum sağlığını da en üst seviyede sağla-
yacak. Özellikle çocuklarımızın ve gençleri-
mizin spora yakın olmalarını, seçtikleri
branşta lisanslı sporcu olmalarını sağla-
mak ya da hayatının bir vazgeçilmez pren-
sibi haline getirmek için çok güzel adımlar
atmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
İstanbul’un 2036 Olimpiyatları’na talip
olma adına irade beyanını ortaya koydu-
ğunu hatırlatan İmamoğlu, “Adım adım
süreci takip edeceğimizi ve gerçekten bu
sefer başarabileceğimize yürekten inandı-
ğımı ifade etmek isterim. Olimpiyat, sadece
tesislerle elde edilemez. İnsan unsuru ol-
madan, toplumsal kabul olmadan, bütün o
şehrin halkının o süreci idrak etmesi, içsel-
leştirmesi olmadan Olimpiyat’ın bir şehre
verilmesi kolay değildir” ifadelerini
kullandı.

Gençlerin feryadını duyuyoruz

Spor kadar çocukların ve gençlerin eğitimi-
nin de önemli olduğuna dikkat çeken İma-
moğlu, konuşmasında, yine Beyoğlu
ilçesine bağlı Örnektepe Mahallesi’nde aç-
tıkları öğrenci yurduyla ilgili görüşlerine yer
verdi. “Örnektepe'de hizmete giren bu öğ-
renci yurduyla ilgili, ne yazık ki biraz me-
şakkatli bir süreç de yaşadık” diyen
İmamoğlu, şunları söyledi: “Farklı kararlar
alındı vesaire. En so-
nunda

bir sulh ile buranın Büyükşehir Belediyesi
tarafından bir öğrenci yurdu şeklinde açıl-
masını başardık. 600’ün üzerindeki yatak
kapasitesiyle hizmete giren yurtlarımızdaki
yatak sayısı, birkaç ay içerisinde 1000’e çı-
kacak. Ancak bunun ne kadar yetersiz kal-
dığını, gençlerin feryadından, ailelerin
çaresizliğinden duyuyoruz. Burada hem
Genel Sekreterimiz hem ilgili Genel Sekre-
ter Yardımcımız bizimle. Şunu ifade ede-

yim: Bizim çok hızlı, binlerce yatağa sahip
yurtları, İstanbul'da okuyan gençlerimizi
hazır etmemiz lazım. Ne yazık ki ve ne acı-
dır ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi
bir kurumun, İstanbul'da tek bir yatağının
yurt olarak olmaması hazindir. Farklı ve
kurum ve kuruluşlara, nasıl eğitim verdi-
ğini, nasıl ev sahipliği yapıldığını denetle-
meden bu süreçlerin yönetilmesinin,
memleketimize olan bedelini çok yakın za-
manda hep birlikte yaşadık. O bakımdan
bu bir seferberlik.”

Bu şehir nasıl bu kadar
yetersiz kaldı?

İBB’nin prestijli bir kurum olduğunu vur-
gulayan İmamoğlu, katkı sunacak kurum,
kuruluş ve kişiler aracılığıyla, ülkenin
temel değerlerine sahip, çağdaş, evrensel

duyguları hissettiren öğrenciler için yeni
yurtlar açma hedefinde olduklarının
altını çizdi. “2022’nin Eylül ayında
5000 yatağa ulaşmamız lazım”
diyen İmamoğlu, “Bu feryadı ben
bir hafta, on gündür inanılmaz şe-
kilde duyuyorum. Çok acı bir
durum bu. Bunda nasıl bu kadar
yetersiz kaldı şehir, nasıl çaresiz ka-
lındı? Ne yazık ki üzüntü verici. Bu

bağlamda bugün bunu duyurmak
ve bu hedefi koymak istiyorum. Bu

anlamda bunu kamuoyuna da duyu-
ruyorum. Kamuo-
yunda bizimle işbirliği
yapmak isteyen iş in-
sanları olabilir, meka-
nını açmak isteyen
vatandaşlarımız ola-
bilir ya da bulduğu-
muz yerlere katkı
sunmak isteyen
kurum ve kuruluş ola-
bilir. Benimle, kuru-
mumuzun ilgili
yöneticileriyle, Genel
Sekreterimizle bağ
kurmak kaydıyla, hep
birlikte koyduğumuz
hedefin bile üstüne çı-
kabiliriz. Biz, o genç-
leri geleceğe
hazırlayacağız. O ge-
leceğe hazırlanan
gençler de çok yakın
zamanda aldığı eği-

timle, bu ülkenin yönetimine geçerek, her
birimizi çok mutlu edecekler. Bundan hiç
şüphe duymuyorum. Umuyorum ki; ülke-
mizin her genci mutlu, huzurlu ve umutlu
en üst seviyede geleceğe hazırlansın. Bu
anlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi
de ülkemize en lokomotif süreçleri yara-
tan, yürüten ve yetiştiren kurum olmak
mecburiyetindedir. Bu bağlamda sorum-
luluğumuzu biliyoruz” dedi. 

MURAT PALAVAR
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B ahsedeceğim işçiler, geçtiğimiz gün
gazetemizde haberini yaptığımız Avcı-
lar'daki Xiaomi fabrikasında çalışan

işçiler. Aylardır hak mücadelesi arayışı içinde-
ler. Biz de yaptığımız haberle bu mücadelele-
rini bir nebze olsun duyurmak ve kamuoyunun
gündemine taşımak istedik. Nitekim bugün
haberimizin ardından; Tele1, Evrensel, Cum-
huriyet gibi çok sayıda yayın organı fabrikaya
giderek işçilere ilişkin farklı farklı haberler
yaptılar. Böylesi bir hadisenin kamuyounun
gündemine sıklıkla taşınması sevindirici. Se-
vindirici ama sonuç alınabilecek mi? Bu soru-
nun cevabı her şeyden daha önemli...

Şimdiye kadar 186 işçinin, Türk Metal İş
Sendikası'na üye olduğu gerekçesiyle işten çı-
karıldığı fabrika, şu an kapalı bir cezaevini
andırıyor. Fabrikanın demir ve büyük kapısına
yapay yeşil bir çim serilmiş. Ne içeriyi görebi-
liyorsunuz ne de içeridekiler sizi görebiliyor.
Haber yapmaya gittiğimizde fabrika içine
alınmadığımız için içerideki işçilerle kapının
ardından birbirimizin yüzünü görmeden ko-
nuşmak durumunda kaldık. Varın hali siz dü-
şünün! Fabrika yönetiminin despot rejimleri
andıran bu uygulamasında insanların umu-
dunu ve mücadele günü kırma isteği olduğu
çok açık. Zira dışarıda sendika temsilcileri
var. Getirdikleri otobüslerden halaylar, türkü-
ler ve çeşitli neşeli şarkılar çalarak içerideki
işçilere moral veriyorlar. Fakat birbirlerini
görme fırsatı vermiyorlar. Bu ceberrut düzen
altında dikkat edilmesi gereken bir nokta da
sorunun sadece işçilerin sendika üyesi olması
değil...

Aslında işçilerin büyük bir kısmı henüz sen-
dika hadisesi patlak vermeden evvel işten çı-
karılmaya başlanmış. Fabrika yönetiminin 8
saat mesai sözü zamanla 10 saate çıkarılmış.
İşçilere 2 bin 800 lira maaş verilirken, devlet
tarafından yatırılan AGİ dediğimiz pay da
maaştan kesilerek zamanla bu maaş 2 bin
400 liraya kadar düşürülmüş. Bu da yetmez-
miş gibi işçilerden habersiz, vardiyalar sürekli
olarak değiştirilmiş, gece mesailerinin süreleri
uzatılmış. Öyle ki mesaiye kalan işçilerin pa-
raları vardiya amirleri bildirimde bulunmadığı
tahlilde yatırılmamış! Hal böyle olunca işçiler
de tepki göstererek tavrını ortaya koymuş. Bu
durum karşısında ise işçiler işten çıkarılmaya
başlamış. Devamında ise sendikalaşma süreci,
sendikacılığın başını çekenlerin işten çıkarıl-
ması ve ardından sendikaya üye olan 186 kişi-
nin işten çıkarılmasıyla bu iç burkan sürecin
sürdüğünü biliyoruz.

Aylardır Avcılar'ın merkezi sayılabilecek
bir noktada hak mücadelesi veren işçilere ise
şimdiye kadar bir tane siyasi gitmemiş! Fab-
rika açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'la beraber bulunan ve Avcılar hal-
kına istihdam müjdesi veren siyasilerden bir
tanesi bile bugün siyasilerin yanında yok. Hadi
AK Parti cenahının bu tarz mücadelelere kör,
sağır, dilsiz kaldığını biliyoruz da muhalefet-
ten de hiç kimsenin işçilerinin yanında olma-
ması garip! Bu konuda CHP'nin veya İYİ
Parti'nin, HDP'nin bölge milletvekillerine çok
sayıda iş düşüyor.

Diğer taraftan benim anlattığım ve dilimin
döndüğü bir yere kadar. Bu konuyla ilgili Xi-
aomi Salcomp Fabrikası'nda çalışan işçilerin
çağrılarını okumak daha faydalı olur diye dü-
şünüyorum. Onlar da nitekim bu doğrultu da
Evrensel Gazetesi için bir mektup yazmışlar.
Bu mektubu köşemde yayınlamak, onlar için
yapılabilecek olumlu şeylerden biri diye düşü-
nüyorum. 

“Salcomp’a sendika girecek ve 
atılan tüm işçilerle yine aynı 
bantlarda çalışacağız”

Bizler Salcomp işçileri olarak uzunca bir
süredir fabrikamızda sendikalaşma mücade-
lesi yürütüyoruz. Son bir aylık süreçte işten
atmalar karşısında iş bırakma eylemi ile hız-
lanan sendikalaşma süreci hızlıca çoğunluğu

sağlayacak sayıya ulaşarak
yetki almayı başardık. Geçtiğimiz hafta yetki-
nin sendikaya ulaşması ile fabrika bize destek
paketleri açıkladı, işçilerin taleplerini alacak-
larını, iyileştirmeler yapacaklarını söyledi.
Sendikanın adını anmayan, yetki almasına
rağmen sendikamızla görüşmeyen işveren
temsilcilerine her fırsatta bizim temsilcimizin
sendika olduğunu bizimle değil, sendika ile
görüşmesi gerektiğini söyledik.İşverenin vur-
dumduymaz tutumu ve sendika ile masaya
oturmamasını protesto etmek için aldığımız iş
bırakma kararını biz işçiler hep birlikte aldık.
13 Eylül pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz iş
bırakma eylemine yüzlerce işçi katıldı. İşvere-
nin ilk hamlesi iş bırakma eylemine katılma-
yan ve çalışmaya devam eden işçilere 200’er
TL para vereceğini açıklaması oldu. Hemen
ardından bahçeden soyunma dolaplarına ve
tuvaletlere açılan kapılar kilitlendi içerdeki iş-
çiler dışarı çıkmak istese de çıkamadı. Hatta
kapılar açılmasın diye kapılar vidalandı bah-
çede bekleyen yüzlerce işçi en temel insani ih-
tiyacı olan tuvaleti kullanması engellendi. Bu
insanlık dışı uygulamayı hiçbir şekilde kabul
etmiyoruz. Akşam saatlerinde sabah vardiya-
sından işçilerden verilen işi yerine getirme-
mesi gibi bir maddeden işten çıkartıldığı
haberi yayılmaya başladı. Şu ana kadar yak-
laşık 170 işçi arkadaşımız işten atıldı. Sal-
comp işvereni Türkiye İş Kanununa aykırı
işler yapmaya devam ediyor. Türkiye Cumhu-
riyeti iş hukukunu hiçe sayıyor; hiçbir işlet-
mede 30 ve üstü işçinin önceden
bildirilmeksizin bir şirket daralması olmaksı-
zın işten atılması söz konusu olamaz ama Sal-
comp bunu yapıyor. Çalışma Bakanlığını
göreve davet ediyoruz. Önce sendikaya üye ol-
dukları için işten atmaların yaşandığı Sal-
comp'ta şimdi de sendika yetki aldığı halde
görüşmeyi reddeden yönetimi protesto eden
sendikalı işçiler topluca işten atılıyor. Bunun
hiçbir hukuki dayanağı yok eyleme katılan iş-
çiler sendikal bir faaliyet yürüttükleri için
işten atılmıştır ve yasalar hiçe sayılarak bu
yapılmıştır.

Peki bundan sonra ne olacak?
Üyesi olduğumuz Türk Metal sendikası

açık ve net bir şey söyledi. Salcomp’a sendika
girene kadar biz burdayız, bu mücadeleyi so-
nuna kadar sürdüreceğiz. İşten atılan tüm ar-
kadaşlarımızın maddi manevi tüm
ihtiyaçlarını karşılayacağız ve tekrar atılan
işçiler içeri girene kadar da sözleşme imzala-
mayacağız. Biz Salcomp işçileri olarak atılan
tüm arkadaşlarımızın yanındayız bu mücade-
leyi hep birlikte zaferle sonuçlandıracağız.
Bugün fabrika bahçesinde bekleyişi sürdüren
ile içerde çalışmaya devam eden sendika
üyesi işçilerin yolu birdir birliğimizi bozmak
isteyenlere bizi ayrıştırmaya çalışanlara
kulak asmayalım.Bizler içerde yeni iş başı
yapan hala sendikaya üye olmayan arkadaş-
ları sendikalaştırmak için çalışacağız, bah-
çede ve kapı önünde direnen işçi
arkadaşlarımızla da dayanışma içinde olaca-
ğız. Atılan arkadaşlarımızdan tek ricamız
kapı önünde aileleri ile birlikte Salcomp’un
hukuksuz uygulamalarını teşhir etmeleri, tüm
kamuoyuna bunu duyurmaları. Sendikamız-
dan da örgütlü olduğu diğer fabrikalarda iş
durdurarak, kitlesel açıklamalar yaparak da-
yanışmayı büyütmesini bekliyoruz ve talep
ediyoruz. Bugün kapı önüne konulan işçilerin
yalnız olmadığını, dayanışma ile nasıl zafer
kazanılır herkese göstermesini talep ediyo-
ruz.Bizler içerde çalışan işçiler olarak kapı
önünde duran direnen, haksız yere işten atı-
lan işçiler için fabrikada maddi, manevi bir
dayanışma ağı öreceğiz. Fabrikada sendika
üyesi olmayan işçi kalmayacak, isteğiniz
kadar işçi alın Salcomp’a sendika girecek ve
atılan tüm işçilerle yine aynı bantlarda bir-
likte çalışacağız.

İşçilerin sesini
duyun

statİk fİkİr

Anıl BODUÇ

anilboduc@gmail.com

HEDEF 5000
YATAK! Yurt kapasitesini artıracaklarını

vurgulayan İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, “2022’nin Eylül

ayında 5000 yatağa ulaşmamız
lazım. Kamuoyunda bizimle
işbirliği yapmak isteyen iş
insanları olabilir, mekanını

açmak isteyen vatandaşlarımız
olabilir ya da bulduğumuz

yerlere katkı sunmak isteyen
kurum ve kuruluş olabilir. 

Benimle, kurumumuzun ilgili 
yöneticileriyle, Genel

Sekreterimizle bağ kurmak
kaydıyla, hep birlikte

koyduğumuz hedefin bile üstüne
çıkabiliriz” dedi

İmamoğlu, yeniden hizmete giren havuzun açılışı için ha-
zırlanan kurdeleyi; sporcu gençler, CHP İstanbul milletve-
kili Gökan Zeybek, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar
ile Genel Sekreter Yardımcıları Şengül Altan Arslan ve

Murat Yazıcı’yla birlikte kesti. A’dan Z’ye yenilenen
tesisi gezen İmamoğlu, engelli sporcular için dü-

zenlenen sembolik yarışın startını verdi. İma-
moğlu, yarış sonunda sporculara içinde

yüzme ekipmanlarının olduğu
çantalarını hediye etti.

İLK START 
İMAMOĞLU’NDAN

ESENYURT Belediyesi, 11 Ağustos
2021 tarihinde etkili olan yağış son-
rasında sel afetinin yaşandığı Sinop

ve Kastamonu’ya, yaraların sarılması için
yaşam malzemesi dolu bir tır yardım gön-
derdi. Batı Karade-
niz’de 11 Ağustos
2021 tarihinde
meydana gelen sel
felaketinin ardın-
dan yaraların sarıl-
ması için ülkenin
dört bir yanından
yardım seferberliği
başladı. Sel felake-
tinin ardından ha-
rekete geçen
Esenyurt Beledi-
yesi, sel afetinin et-
kili olduğu
Kastamonu ve Si-
nop’a, içerisinde
gıda kolisi, hijyen
kolisi ve çocuk bezi
ile çocuk kıyafetle-
rinin bulunduğu

bir tır yardım gönderdi. Üzerinde “Esen-
yurt'tan Sinop ve Kastomonu'ya kardeşlik ta-
şıyor, tüm zorlukları dayanışmayla aşıyoruz”
yazılı tır, selden etkilenen vatandaşlara ulaştı-
rılmak üzere yola çıktı.

Esenyurt yardım
ELI UZATTI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, BELEDİYE
OLARAK YURTLARDAKİ KAPASİTE SAYISINI ARTIRACAKLARINI İFADE ETTİ
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TCMB'den yapılan yazılı açıkla-
mada, Merkez Bankası'nın, mevcut
ödemeler altyapısını tamamlayıcı ni-

telikte dijital Türk lirasının tedavülünün potan-
siyel katkılarını araştırmayı sürdürdüğü
belirtilerek, "Merkez Bankası Dijital Türk Lirası
Araştırma Geliştirme (AR-GE) projesi kapsa-
mında kavram ispat çalışmasının tamamlan-
ması ile başlayan süreç, teknoloji paydaşlarının
katılımı ile bir sonraki aşamaya taşınmaktadır.
Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Ar-Ge pro-
jesinin, teknolojik araştırma, geliştirme ve test
süreçleri teknoloji paydaşlarının katılımı ile
yakın iş birliği içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu

doğrultuda Merkez Bankası; ASELSAN, HA-
VELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mu-
tabakat zabıtları imzalamış ve 'Dijital Türk
Lirası İşbirliği Platformu' oluşturmuştur. Pro-
jeye ilişkin stratejik ve kritik teknolojilerin ön uy-
gulama testlerinin yapılacağı birinci faz
bulguları ışığında, platformun yeni katılımlarla
genişletilmesi planlanmaktadır." dedi.

Fazlara geçilecek

Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsa-
mında, TCMB nezdinde prototip 'Dijital Türk
Lirası Ağı' tesis edileceği ve teknoloji paydaşları
ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama 

testlerinin gerçekleştirileceği kaydedilerek, şöyle
denildi: "Elde edilen sonuçlar doğrultusunda
daha yaygın ve geniş katılımlı pilot testlerin ger-
çekleştirileceği ileri aşama fazlara geçilecektir.
Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme
sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri
ile entegrasyon gibi başlıklarda Di-
jital Türk Lirası Ar-Ge projesi kap-
samında çeşitlilik gerektirebilecek
testlerin yapılması da planlanmak-
tadır. TCMB'nin, dijital Türk lirası-
nın tedavülüne yönelik almış
olduğu nihai bir karar yoktur. Tüm
çalışmalar deneysel AR-GE faali-
yetleri ilkelerince yürütülmektedir.
Farklı teknolojik alternatiflerin kap-
asite ölçümleri tamamlandıktan ve
mimari kurguların denemeleri so-
nuçlandırıldıktan sonra, mevcut 

teknolojilerin dijital Türk lirasına ilişkin iktisadi,
hukuki ve mali gereksinimleri karşılayıp karşıla-
yamadığının tespiti amaçlanmaktadır. Birinci
faz sonuçları, testlerin tamamlanmasını mütea-
kiben 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılacaktır."
ifadelerini kullandı. DHA

B alıklar halden çıkarak tezgah-
lara geldiğinde ise fiyatlar artı-
yor. Hamsinin kilosu

tezgahlarda 25 liradan başlayarak 35 li-
raya kadar çıkıyor. İstavritin kilosu ise
25-35 lira arasında. Tekir ve barbunun
fiyatı 40 liradan 60 liraya kadar değişi-
yor. Mezgit kilo fiyatı ise 25-35 lira ara-
sında tezgahtan tezgaha farklılık
gösteriyor. Palamut tanesi ise 25 liradan
35 liraya kadar boyuna göre değişkenlik
gösteriyor.

Karadeniz'de ucuz

Restoran fiyatlarını ise öncelikle balıkla-
rın fiyatları daha sonra ise ayıklanmış
balık almaları belirliyor. Balıklarını
kendi ayıklayan restoranda hamsinin ve
istavritin 400-500 gram aralığında deği-
şen porsiyonu 40 lira olurken, kiloda ise
hamsi 80, istavrit ise 90 lira.  Palamutun
tanesi 50 lira ile 90 lira, mezgitin kilosu
90 ile 120 lira, tekirin kilosu ise 50 ile
150 lira arasında değişiyor. Halden
balık alan, balık tezgahı sahibi Kenan
Kamur, "Hamsinin kilosu 15-16 lira, ka-
sası da 190 liraya aldım. İstavriti de 200
liradan aldık kilosu 17 liraya geliyor. İs-
tanbul'da biraz pahalı balık şu anda
ama Karadeniz'de ucuz, 5-10 liraya is-
tavrit var" dedi. 

Tanesi 15 lira

Balıkçı Serdar Can, "Hal çıkış fiyatları
15 lira hamsi, palamut burada tanesi 15
lira, tezgahlarda da 20-25 lira boyuna
göre, istavrit burada 20 lira, boyuna
göre onlarda 30 liraya kadar çıkabiliyor.
Tekir ve barbun da 20 lira ile 50 liraya
kadar çıkabiliyor" diye konuştu.

Satış yok 

Balıkçı Ali Parlar ise, "İstavrit biraz sı-
kıntı kilosu yaklaşık 20-30 liraya geliyor.

Hamsinin kilosu güne göre değişiyor,
15-20-25 lira oluyor. Tekir fiyatı yüksek
olur o yüzden 40-50 lira arası. Satış
yok, sıcaklardan dolayı, birazda ekono-
miden dolayı" şeklinde konuştu.

Ucuz satıyoruz 

Balıkçılar fiyatların uygun olduğunu sa-
vunuyor. Kadıköy'de bulunan balıkçı
Yusuf Öztürk, "Fiyatlar uygun, 30-25
lira arası hamsi satıyoruz, 25 liraya is-
tavrit satıyoruz. Palamutlar 600 gram
yarım kilo arası 20-25 lira, 40 liraya ge-
liyor 2 tanesi. Tekir 25 lira, barbun 40-
50 lira arası. Fiyatlar çok uygun" dedi. 

Fiyatlar normal

Beşiktaş'taki  balıkçı Yaşar Çay ise, "Fi-
yatlar normal, hamsi 20 lira, 25 lira, pa-

lamutlar 20 lira, 25 lira, istavrit 20-25
lira, mezgit 25-30 lira. Hale giriş fiyat-
ları uygun ama buraya gelene kadar kaç
el değişiyor, kaç kişi bundan para kaza-
nıyor, en son bize geliyor, bizden de va-
tandaşa. Biz ucuz aldığımız zaman
ucuz satıyoruz zaten" diye konuştu.

Ücret fazla değil

Restoran sahipleri ise maliyetlerin yük-
selmesinde işletme giderlerinin etkili ol-
duğunu belirtiyor. Restoran sahibi
Yurdaer Yıldız, "Hamsi fiyatı değişse de
bizde fiyatı değişmiyor, porsiyonu 30
lira, kilo fiyatı 80 liraya gelir. 33 lira is-
tavrit, palamut 35 lira tanesi. Ortalama
bugünkü fiyatları söylüyorum istavrit,
palamut kilo fiyatları 85-90 liraya gelir,
yarın daha da çok olabilir. Neden fiyat

farkı yükseliyor, usta var, garson, kira
var, faturalar var, vergiler var. Ayrıca
benim balığın yanına verdiğim garnitür-
ler var, ekmeği var, salatası var. İşletme
maliyetleri, bunlar zaten karı o kadar
yüksek şeyler değil" şeklinde konuştu. 

Fiyat oynuyor

Restoran işletmecisi Fırat Sarıkaş ise,
"Hamsinin 1 porsiyonu 55 lira, biz te-
mizlenmiş ürün aldığımız için bire bir
fiyat oynuyor. Yarım kiloya yakın 400
gramdan fazla kullanıyoruz bir porsi-
yonda, bunun ustalık payı, kirası, gider-
leri birçok şeyi 55 liralık ücret çok fazla
değil. Yani yarım kilosu 55 lira, istavritte
temizlenmiş halde 55 lira. Palamudu 60
liraya veriyoruz. Biz iri palamut alıyo-
ruz" şeklinde konuştu. DHA

SINIRLAR İÇİN
ÇAĞRI UYARISI 
GTF Asya Liderler Zirvesi'nde buluşan
ASEAN ülkelerinin turizm bakanları, ana
gelir kaynakları arasında yer alan turizm
için sınırların karşılıklı açılması gerektiği
konusunda çağrıda bulundu. Endonezya
Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin,
"Turizmin toparlanması için aşı
uygulanmasına öncelik veriyoruz. Aşı, sek-
törün toparlanmasına ve kamuoyunda iy-
imserlik yaratılmasına katkı sağlıyor" dedi

Global Tourism Forum tarafından Endonez-
ya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Asya
Liderler Zirvesi, başta Endonezya Devlet Baş-

kan Yardımcısı Ma'ruf Amin olmak üzere Singapur, Bru-
nei, Kamboçya, Vietnam ve Taylan gibi ülkelerin turizm
bakanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Hybrid Event Lea-
ders Summit Asia – Global Tourism Forum (GTF) 2021"
başlıklı etkinlikte, pandemi sonrası dönemin ortaya çıkar-
dığı yeni şartlar çerçevesinde global turizmin geleceği ele
alındı. Kovid-19 vakaları nedeniyle uluslararası seyahatlere
kapalı olan ülkeler, ortak hareket ve fikir birliğinde ilerleme
konusunda karara vardı. Ülkeler, öncelikle kendi araların-
daki mobilite ve turizm hareketlerini canlandırıp, sonra-
sında üye ülkelerin dışında turizm faaliyetlerini kabul
edecekleri konusunda görüş birliğinde bulundu. Etkinliğe,

bölgenin turizm otoriteleri ve sektör ön-
cüleri de katılarak, turizmin geleceği ko-
nusunda fikir alışverişinde bulundu.

Tek çözüm aşı

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleşti-
ren Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf
Amin, aşılamaların, turizm sektöründe
oyunun kurallarını değiştireceğini söy-
ledi. Amin, Endonezya'nın 2021 Global
Turizm Forumu'na ev sahipliği yapma-
sını takdir ve saygıyla karşıladıklarını be-
lirterek, pandemiden en çok etkilenen
sektörün turizm olduğuna dikkati çekti.
Pandemi nedeniyle küresel turist sayısı-

nın yüzde 74 azaldığını; potansiyel gelir kayıplarının 1,3
trilyon dolara ulaştığını, 100-120 milyon civarında turizm
işçisinin işini kaybettiğini söyleyen Amin, "Endonezya'ya
2020'de gelen yabancı turist sayısı 2019'a göre yüzde 75,03
düşerek 4,02 milyona geriledi" dedi.

Değiştirici olacak 

Endonezya turizminin toparlanması için aşı uygulanma-
sına öncelik verdiklerini kaydeden Amin, şunları konuştu:
"Aşı programının da güçlü bir temel haline gelmesi bekle-
niyor. Turizm sektörünün toparlanmasına ve kamuo-
yunda iyimserlik yaratılmasına katkı sağlıyor. Yine de
tedbirler sıkı ve disiplinli bir şekilde uygulanacak. Bu yıl so-
nuna kadar sürü bağışıklığının sağlanması için aşılama
programı doğru hedef ve önceliklerle yürütülmektedir.
Kovid-19'a karşı nüfusun yüzde 77'sinin, yani 208 milyo-
nunun, aşılanması hedeflenmektedir. Bu durum turizm
sektörü için oyun değiştirici olacak." sözlerini sarf etti.

HALDEN CIKINCA 
FIYATLAR ARTIYOR

Iphone için çok çalışmak gerek
Apple'ın yeni tanıttığı iPhone'lar Türkiye pazarındaki fahiş fiyatları ile dikkat çekiyor. Bir internet
sitesinin ortalama ücretler ve iPhone 13 Pro fiyatını baz alınarak hazırladığı endekse göre 128
GB'lık iPhone 13 Pro'yu satın alabilmek için bir Türk vatandaşının 92,5 gün çalışması gerekecek

Picodi isimli internet sitesi-
nin hazırladığı iPhone en-
deksine göre, Apple’ın yeni

tanıttığı iPhone 13 Pro adlı telefonun
128 GB’lık modelinin fiyatı Türkiye’de
yaşayan bir çalışanın 92,5 günlük or-
talama ücretine geliyor. Apple’ın ami-
ral gemisi telefonunu alabilmek için
“Hangi ülkenin vatandaşları kaç gün
çalışmalı?” sorusu üzerinden yola çı-
karak yapılan araştırmada Türkiye zir-
veye oturdu. Ülkelerin resmi Apple
sitelerindeki fiyatlarla ortalama ücret-
lerin oranlandığı kıyaslamada en kötü
sonuçlar Türkiye’ye ait çıktı. iPhone
13 Pro alabilmek için bir Türk vatan-
daşının ortalama 92,5 iş günü çalış-
ması gerekecek. Endekste ikinci ve
üçüncü sıra ise Filipinler ve Brezil-
ya’ya ait. Bu ülkelerde çalışanlar sıra-
sıyla 90,2 ve 79,2 günlük ücretle
iPhone 13 Pro alabilir. Endeksteki son
sıra ise 4,5 günle İsviçre’ye ait. Bir İs-
viçreli’nin iPhone 13 Pro alabilmesi
için ortalama 4,5 çalışması yeterli.
ABD ise 5,9 günle İsviçre’nin hemen
önünde. Türkiye’nin bu endekste ilk

sırada yer almasının sebepleri ara-
sında düşük ücretlerin yanında yüksek
vergiler de belirleyici. Apple’ın son ta-
nıttığı telefon modeli olan iPhone 13
Pro, kapasitesine göre 16 bin ve 21 bin
TL arasında satış fiyatları ile tüketiciye
sunuluyor.

Vergiler fiyatları artırıyor

Ürün fiyatlarının yüksek olmasının en
büyük sebebi ise yüksek vergiler. 128
GB’lık iPhone Mini’nin satış fiyatının
yüzde 43’ü vergiye giderken 128
GB’lık iPhone 13’ün yüzde 41’i ve iP-
hone 13 Pro’nun yüzde 45’i vergilere
gidiyor. Buna göre 10999 TL’ye satılan
iPhone Mini’nin 4 bin 682 TL’si, 11
bin 999 TL’ye satılan iPhone 13’ün 4
bin 923 TL’si ve 15 bin 999 TL’ye satı-
lan iPhone 13 Pro’nun 7 bin 196 TL’si
vergiye gidiyor. 17 bin 999 TL’lik iP-
hone 13 Pro Max’ın ise 7 bin 828 TL’si
vergilere gidiyor. Cep telefonu satın
almak için Özel Tüketim Vergisi,
Katma Değer Vergisi, TRT Bandrolü
ve Kültür Bakanlığı Payı adı altında
pek çok vergi ödeniyor.

Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası

(TCMB); ASELSAN,
HAVELSAN ve

TÜBİTAK-BİLGEM ile
ikili mutabakat

zabıtları imzalayarak
'Dijital Türk Lirası

İşbirliği Platformu'
oluşturdu

Platform oluşturuldu

Gürpınar Balık Hali'nde hamsinin kilosu 15 lira, istavritin kilosu 20-25 lira, tekir ve barbunun kilosu boylarına
göre değişerek 40-50 lira, mezgitin kilosu 20-25 lira, palamutun tanesi ise 15-20 lira olarak satılıyor

Türkiye’deki vergiler
nedeniyle Iphone

fiyatları ciddi oranda arttı.



C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ana-
dolu Yayıncılar Derneği tarafından

düzenlenen 6'ncı Anadolu Medya Ödülleri tö-
renine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
özgür, sorumlu ve milli basının milletin aydın-
lık yarınlarına ulaşma mücadelesinin en
önemli destekçilerinden biri olduğunu vurgu-
layarak, "Ülkemizin dört bir yanında adeta di-
şini tırnağına takarak çeşitli mecralarda
görevlerini yürüten tüm medya mensupları-
mıza teşekkür ediyorum. Hakikatin, hakkın,
hukukun, özgürlüğün velhasıl insana dair her
özlemin savunucusu olarak gördüğüm medya
mensuplarımızın her birine başarılar diliyo-
rum" diye konuştu.

Anadolu basını hayati öneme sahip

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına verdikleri
destek için medya mensuplarına teşekkür eden
Erdoğan, "Siyasi hayatımız boyunca hep yakın
mesai içinde olduğumuz basınımızla inşallah
daha nice yolları birlikte yürüyecek, daha nice
güzel haberler paylaşacağız. Anadolu basını,
demokrasinin beslenmesi ve sağlıklı işlemesi
bakımından hayati öneme sahiptir. Hem halkı-
mızın vaktinde ve doğru bilgilenmesi hem de
idarecilerin halkın gündemini sağlıklı takip
edebilmesi bakımından medyamız yeri doldu-

rulamayacak bir görev ifa ediyor. Doğru ve ha-
kikatli bir kanaatin beslediği demokrasi kültürü
milli iradenin üstünlüğünün korunmasının
temel şartıdır" ifadelerini kullandı.

Medyamızın yüz akları mankurtlar değil

Her şeyin küreselleştiği, dijitalleştiği, teknolo-
jik mecralara evrildiği bir dönemde insanı
sosyal çevresiyle beraber tutan sahiciliğin
son kalesinin basın olacağını vurgulayan Er-
doğan, "Bir insanının ölümünü trajedi, bir
milyon insanın ölümünü istatistik olarak
gören zihniyetin dünyamızı istila etmeye
başladığı bir dönemde, her insanı ayrı bir
değer kabul eden yaklaşımla farkını ortaya
koyabilirsin. Sosyal medya gibi doğrunun
yalanla, iftiranın kumpasla, çarpıtmanın
kötü niyetle, sinsiliğin çıkarcılıkla karıştığı
mecraları zapturapt altına alacak olan da
yine sizin gayretinizdir. Gücünü insandan
alan, malzemesi de muhatabı da insan olan
Anadolu basınımız kendini bu doğrultuda ne
kadar geliştirirse, geleceğine o derece güvenle
bakabilir. Tüm kalbimle inandığım şu gerçeği
bir kez de sizlerin huzurunda ifade etmek is-
tiyorum. Medyamızın yüz akları, tüm değer-
leri, tarihi kültürü ile milleti aşağılayan
mankurtlar değil bu millete hizmet etmeyi en
büyük şeref kabul edenlerdir. Tabii bunları

söylerken aslında ülkemizde geçmişi iki asrı
bulan basın hayatında aşağı yukarı hep aynı
başlıklar altında gündeme getirilen tartışma-
ları da ifade etmiş oluyoruz. Tartışmanın bir
tarafında icraatlarının eleştirilmesinden hoş-
lanmayan yönetimler, diğer tarafında ise
mahşeri vicdan yerine belli çıkar çevrelerinin
aparatı olmakla itham edilen basın vardır"
diye konuştu.

2023 ile şahlanacağız

"Bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yo-
lundaki en önemli durağımız 2023'ün eşiğin-
deyiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizi küresel
sistemin yeniden yapılanmasının dışına
itmek için kıvrananların son umudu, 2023'te
eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktır. İnşal-
lah bu defa da başaramayacaklar. Milletimiz,
uzunca bir mücadelenin ardından döktüğü
alın teri ve gerektiğinde feda etmekten çekin-
mediği canı pahasına yakaladığı bu fırsatı ka-
çırmama azim ve kararlılığına sahiptir.
Verdiğimiz büyük ve güçlü Türkiye mücade-
lesinde hep yanımızda olan Anadolu medya-
sının desteğini girdiğimiz bu son süreçte
daha güçlü şekilde göreceğimize inanıyorum.
Unutmayınız bu mesele ne Tayyip Erdo-
ğan'ın kişisel meselesidir ne parti meselesidir

ne başka bir kısır hesap meselesidir. 2023
Türkiye'nin ve Türk milletinin yeniden şahla-
nışının sembolüdür. 2071, özellikle Anado-
lu'nun ebedi vatanımız olduğu gerçeğini bir
kez daha ilanımız olarak ortaya koyduğumuz
bir yıl olacaktır. 2053 sahip olduğumuz tarihi
mirasımıza sıkı sıkıya sahip çıkmamızın ira-
desidir. Bu hedeflere ve vizyonlara sahip çık-
mak da ülkemizdeki her vatandaşımızın, her
kurumumuzun, her kuruluşumuzun en başta
gelen sorumluluğudur. Bizim tek yaptığımız
da bu sorumluluğun gereğini yerine getir-
meye çalışmaktan ibarettir." Erdoğan, dünya-
nın terör, göç, iklim değişikliği, kıtlık, yeni
nesil teknolojiler gibi çok girift meselelerle
uğraştığı bir dönemde hiç kimsenin Türki-
ye'yi iç çekişmelere gömmesine izin vereme-
yeceklerini belirterek, "Türkiye, geçmişte bu
içe dönük kavgaların bedellerini hem maddi
hem manevi olarak ziyadesi ile ödedi. Geçti-
ğimiz 19 yılda 81 vilayetimizin tamamını eği-
timden sağlığa, ulaşımdan sanayiye,
enerjiden spora, her alanda gerçekten çok iyi
bir alt yapıya kavuşturduk. Gençlerimizin he-
yecanı, kabiliyeti, azmi, gayreti gözlerinden
okunuyor. Sahip olduğumuz alt yapı üze-
rinde ihtiyacımız olan asıl büyük sıçramayı
yapabileceğimiz bir döneme girdik" ifadele-
rini kullandı. DHA
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Yurt sorununu 1 yılda çözeceğiz
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli’de gençlere seslendi. İktidarın, üniversite öğrencilerinin yurt sorununu
20 yıldır çözemediğini belirten Kılıçdaroğlu, “1 yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım. Onlar
Türkiye’nin geleceği. Ne kadar iyi yetişirse, ne kadar iyi eğitim alırlarsa Türkiye o kadar büyüyecek.” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret
gerçekleştirmek üzere Kırklare-

li'ne gitti. Kırklareli Atatürk Evi’ni ziyaret
ederek incelemelerde bulunan Kılıçda-
roğlu, Kırklareli Belediyesi Başkanı Meh-
met Siyam Kesimoğlu ile makamında
görüştü. Kılıçdaroğlu daha sonra muh-
tarlar, STK temsilcileri ve kanaat önder-
leri buluşmasına katıldı. Kılıçdaroğlu,
“Kavgayı bir tarafa bırakıyoruz ama so-
runlarımız var. Millet sorunların altında
ezilmiş vaziyette. Toplumun hangi kesi-
mine giderseniz, dert dinliyorsunuz. İster
çiftçiye, ister işçiye, ister emekliye, ister
kamyon şoförüne, ister apartman görevli-
sine, ister muhtara, ister devlet memu-
runa, ister sanayiciye… Bu sorunlardan
Türkiye'nin arınması lazım. Bu sorunlar-
dan arındıracak olan da siyaset kurumu-
dur” dedi.Siyasi partiler devlet değildirAK
Parti'nin kendini devlet gibi gördüğünü
söyleyen CHP Lideri, “Siyasi partiler dev-
let değildir. Devlet ayrıdır, devlet bakidir.
Siyasi partiler vatandaştan yetki alıp 5 yıl
süreyle devleti yönetir, o kadar. Devlet
olmaz. 5'inci yılın sonunda tekrar gider
milletin hakemliğine başvurur, millet oy
verirse tekrar gelir yönetir ama devlet
olmaz. Devlet adaletle yönetilir, liyakatle
yönetilir. Adaletin ve liyakatin olmadığı
bir yerde devlet dediğiniz kurum yara alır,
temelleri sarsılır.  ‘Devletin dini adalettir'

diyoruz. Bir haksızlığa uğradığım zaman
mahkemeye başvurduğumda adalet sağ-
lanıyor mu, sağlanmıyor mu? Benim hak-
kım bana teslim ediliyor mu, edilmiyor
mu? Benden daha güçlü olan birisiyle,
ister siyaseten ister ekonomik olsun, çatış-
tığımda ben haklıysam, adalet mekaniz-
ması güçlünün yanında değil de haklı
olanın yanında yer alıyorsa orada adalet
var demektir” diye konuştu.

Elinizi vicdanınıza koyun

İktidarın vicdanlı davranmadığını da kay-
deden Kılıçdaroğlu, “Hepiniz elinizi vic-
danınıza koyup, sandığa giderken
düşünmek zorundasınız; ‘Ben oy verece-
ğim partiye oy verirken, baronların ya-
nında olan, uyuşturucu kaçakçılarının
yanında olan, onlara kol kanat geren, asla
onlarla ilgili bir şey yapmayan bir siyasi
partiye mi oy vereceğim yoksa evlatları-
mızı uyuşturucudan kurtaracak olan si-
yasi partiye mi oy vereceğim? Bunun
üzerinde düşünmek zorundasınız. Bu
millete söz verdim. Evlatlarımızı uyuştu-
rucuya alıştıran bütün baronlarla müca-
dele edeceğim. Polise bu yetkiyi verin,
‘Bunları yakalayın, size kimse dokunma-
yacak' deyin, fazla değil, 6 ayda sinek
uçsa haberleri olur” dedi.

Memleketi nereye getirdiler?
Türkiye'nin geldiği noktanın acınası ol-

duğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Bir ül-
kenin İçişleri Bakanı televizyona çıkar, ‘Bir
siyasetçiye her ay 10 bin dolar rüşvet verili-
yor' dediği zaman kimin hemen harekete
geçmesi lazım? Devleti yönetenlerin. ‘Bir
dakika' diyecekler, ‘Siyaseti kirlilikten arın-
dırmamız lazım.' Şu memleketin geldiği
hale bakın… Şu siyaset kurumunun gel-
diği hale bakın… Parayı verenin düdü-
ğünü çaldığı bir devlet olmaz. Devlet
dediğiniz kurum ciddidir. Devletin dini
adalettir, adaletle yönetilir. Türkiye'yi bu
bataktan çekip çıkarmak zorundayız” dedi.

Mültecileri göndereceğiz

Mültecileri göndereceklerini vurgulayan
Kılıçdaroğlu, “Bu millete sözüm sözdür:
En geç 2 yıl içinde bütün sığınmacıları
davulla zurnayla memleketlerine gönde-
receğim. Kararlıyım. Hiç kimsenin endi-
şesi olmasın. Kendi topraklarımızda
kendi evlatlarımıza bir iş bulalım ya…
‘Efendim onlar olmazsa sanayi batıyor-
muş.' Ne demek yani? Şu cümleye bakın
Allah aşkına. Değiştireceğiz bunları” dedi.
NERGİS DEMİRKAYA

SON UMUTLARI
ESKI TURKIYE!
SON UMUTLARI
ESKI TURKIYE!
SON UMUTLARI
ESKI TURKIYE!
SON UMUTLARI
ESKI TURKIYE!
SON UMUTLARI
ESKI TURKIYE!
SON UMUTLARI
ESKI TURKIYE!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin
inşası yolundaki en önemli durağımız 2023'ün eşiğindeyiz. Ülkemizi küre-
sel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son
umudu, 2023'te eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktır" diye konuştu

Siyasi zeminden
taviz vermeyiz
Erdoğan, cuma günü Mersin'de gençlerle
bir arada olacaklarını belirterek, "Milleti-
miz için hiçbir hayalleri, ülkemiz için hiç-
bir projeleri, devletimiz için hiçbir
programları olmayanların kendi ideolojik
saplantıları ve kişisel hırsları uğruna bu
güzel tabloyu tersine çevirmesine rıza
gösteremeyiz. Hep birlikte kazanımları-
mıza sahip çıkacağımız, potansiyelimizi
en iyi şekilde değerlendireceğimiz, siyasi
ve sosyal zeminden taviz vermemeliyiz.
Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliği-
mize sıkı sıkıya sarılarak tüm dikkatimizi
ve gücümüzü geleceğimizin inşasına yö-
neltmeliyiz. İnşallah cuma günü nükleer
santralimizi yerinde gidip ziyaret edece-
ğiz. Geldiği safhayı göreceğiz ve 2023'e
inşallah nükleer santralin ülkemize ka-
zandırıldığını da göreceğiz" dedi.Cumhur-
başkanı Erdoğan, medya mensuplarına
ve medya kuruluşlarına bu tarihi süreçte
çok önemli görevler düştüğünü belirte-
rek, "Milletimize hakikatleri göstererek
Türkiye'nin bu hayati sınamadan başa-
rıyla çıkmasına katkı sağlayacağınıza
inanıyorum. Bu duygularla bir kez daha
Anadolu Medya Ödülleri'ni tevdi edeceği-
miz kurumlarımızı ve arkadaşlarımızı teb-
rik ediyorum" diye konuştu.

Devlet akılla yönetilir
Devletin akılla ve bilimle yönetileceğini anlatan CHP Lideri şu
ifadeleri kullandı; “Devlet akılla, irfanla, bilgiyle, birikimle, adale-
tle yönetilir. Devlet aynı zamanda bütün vatandaşlardan vergi alır.
Bizden toplanan vergilerin nerelere harcandığını bizim bilmemiz
lazım. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilgi veriyorlar mı? Vermiyorlar.
Sorduğumuz zaman ne diyorlar? ‘Bu ticari sırdır' diyorlar. Devlet
ticarethane mi ki ticari sır olsun? Neden hesap vermekten
kaçıyorlar? Siyasi otorite, devleti yönetirken vatandaşına hesap
verir. Demokrasinin çıkış kaynağı budur zaten. Hesap verilmediği
içindir ki ekonomi de çok berbat. Kaynakların nerelere, kimlere,
ne kadar tahsil ediğini de bilmiyoruz doğru dürüst.”
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6 KALEM TIBBİ SARF 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 :2021/545209
1-İdarenin
a) Adresi :Zeynep Kamil Mh.Dr Burhanettin Üstünel sk. No: 4/3 

34668 Zeynep Kamil ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2163910680 - 2163913476
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@zeynepkamil.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :6 KALEM TIBBİ SARF MALZEME

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

b) Teslim yeri :Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Tıbbi Sarf Depo Birimi

c) Teslim tarihi :Teslimatlar; sözleşme imzalandıktan sonra, ihale 
dokümanı içerisinde yer alan malzeme listesi dahilinde 
aylık periyotlar halinde yapılacak olup, hastane idaresi 
tarafından sipariş verilen miktar üzerinden, yükleniciye 
tebliğinden itibaren (posta, faks veya e-mail), 10 (on) 
takvim günü içerisinde sağlık tesisinin ilgili deposuna 
mesai saatlerinde teslimat yapılacaktır. Sözleşmeye ek 
olarak yüklenici firmaya işe başlama yazısı gönderilmeyecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi - Zeynep Kamil Mah. Op. Dr. 
Burhanettin Üstünel Cad. No:10 Üsküdar/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :11.10.2021 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisse-
ler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler
tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
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.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kul-
lanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği  kapsamındaki  tüm malzemelerin
TİTUBB/ÜTS Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm
isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB /ÜTS  sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler yuka-
rıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren
dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere ait ) ihale dosyasında sunacaktır.
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı  boy, ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa
ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı UBB/ÜTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait
UBB/ÜTS Barkod numaralarının birim fiyat teklif cetveli ekinde liste halinde verilmelidir.
2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz, sarf vb. ürünlerin  UBB/ÜTS kaydı verilmelidir.
3- Ürün set olarak isteniyorsa sete ait  UBB/ÜTS kaydı olmalıdır.  Teknik şartnamede setin parçaları-
nın da UBB/ÜTS kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB/ÜTS kaydı sunulmalıdır.

b) İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dı-
şında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden
istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini
ihale dosyasında sunmalıdırlar.
c) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında
Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünlerin kapsam dışı
olduğuna dair üretici beyanını ihale dosyasında sunacaktır.
d) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dı-
şında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünlerin bağlı
bulunduğu mevzuatı gereği sunulması gereken CE, ISO vb. belgeler; ihale dosyasında sunacaktır.
e) TITUBB/ÜTS mevzuatı kapsamı dışında teklif edilen ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair üretici
beyanı ile birlikte, istekli üretici ise üretici olduğuna dair, yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğuna dair
belgeleri ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Tıbbi cihazların, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kap-
samındaki ürünlerin www.titck.saglik.gov.tr adresinden uyarı sistemi çercevesinde takipleri yapıla-
cak olup, kullanımları ve piyasaya arzları durdurulan cihazlar değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
İhalede SGK tarafından bedeli karsılanan tıbbi malzemelere ait isteklilerce teklif edilen ürünlerin Tİ-
TUBB/ÜTS kayıt numarası MEDULA sistemine kayıtlı olmalıdır. Teklif mektubu veya ekli belgelere
ürün numarası (barkodu) yazılmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlere ait numune teklif ile birlikte tutanakla idareye teslim edilecektir ( Numunelerin
her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı
idareye teslim edilecektir). Numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname
hükümlerine göre elle ve gözle fiziki özelliklerine bakarak, gerek görüldüğü takdirde klinik ortam-
larda deneyerek malzemenin sağlamlığına, hastaya uygunluğuna, sağlık personeli tarafından ergo-
nomik olup olmadığına (kullanım kolaylığı) göre karar verecektir. Değerlendirme sonuçları tutanakla
ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek
karar verilecektir.Numune teslim etmeyen isteklinin ilgili kalemi kesinlikle değerlendirmeye alınma-
yacaktır. Ayrıca ihaleye katılan istekliler teklif ettikleri ürünlere ait marka ve UBB barkod kodlarını
liste şeklinde hazırlayarak ihale dosyasında sunacaklardır.  Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numu-
neleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır. İsteklilerin uhde-
sinde kalmayan malzemeler (1 veya 2. avantajlı teklif olarak belirlenmeyen tekliflere ait numuneler),
komisyon kararının isteklilere bildirilmesinden itibaren 20 gün içerisinde geri alınmadığı takdirde,
söz konusu numunelerden idaremiz sorumlu olmayacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
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 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi - Satın Alma Birimi - Zeynep Kamil Mah. Op. Dr. Burhanettin Üstünel Cad. No:10 Üsküdar/İSTAN-
BUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.
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1 985 yılında sahip olduğu tarihi ve mi-
mari yapısının özgünlüğü sebebiyle
UNESCO tarafından Dünya Miras

Listesi’ne alınmış olan Zeyrek ve Cibali’deki
sivil mimarlık örneği ahşap evlerin korun-
ması, gelecek nesillere aktarılması ve içinde
bulunduğu tarihi çevreyle uyumlu hale geti-
rilmesi amacıyla Fatih Belediyesi tarafından
başlatılan yenileme çalışmaları devam edi-
yor. Zeyrek Bölgesi’nde ilk etap için tespit
edilen 11 adet tescilli sivil mimarlık örneği
yapının 5 tanesinde cephe sağlamlaştırma
çalışmaları tamamlandı. 

Kültürel varlıkları koruyoruz

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ta-
mamlanan ve devam eden çalışmaları ye-
rinde inceleyerek şunları söyledi:
“İstanbul’un en eski mahallelerinden Zeyrek
ve Cibali’deki kültürel varlıklarımızı koruma
altına aldık. Bunun yanı sıra uzmanlarımız
gözetiminde yenileme çalışmalarımız da
devam ediyor. Mahalle sakinlerimizin bu
faaliyetlerimizden oldukça memnun olduk-
larını gözlemliyoruz. Bu çalışmalar saye-
sinde tüm tarihî mahallelerimizi her geçen
gün daha yaşanılabilir hâle getireceğiz.”

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Ekonomik
Destek (SED) birimi tarafından tespit edilen,
sosyal incelemesi yapılmış ihtiyaç sahibi aile-
lerin çocuklarına okul çantası ve kırtasiye
malzemesi veriliyor. White Hill'de bulunan
Sosyal Market aracılığıyla 5 bin ihtiyaç sa-
hibi çocuğa kırtasiye desteği verilirken, Beyaz
Masa ve Sosyal Ekonomik Destek birimine
gelen başvurular doğrultusunda toplam 12
bin çocuğa kırtasiye desteğinin verilmesi he-
defleniyor. Destekten şehit ve gazi yakınları-
nın çocuklarıyla, öksüz ve yetim çocuklar da
faydalanabilecek. İlk ve ortaokul öğrencile-
rine çanta ve kalem kutusuyla birlikte sınıfla-
rına göre defter, kalem, silgi, kalemtraş, boya
kalemi, pergelli çizim seti hediye ediliyor.

İhtiyaç sahibi
olanlara destek

10 binin üzerinde tescilli
kültür varlığı ile İstan-

bul’un tescilli eserlerinin
üçte birine sahip nadir il-

çelerden biri olan Fatih’te,
geleneksel mimarinin 

izlerini yansıtan Zeyrek ve
Cibali’deki evler, yenilen-

meye devam ediyor

Cibali evleri
yenileniyor

Akciğer kanseri nedeniyle 16 Eylül
2016'da hayatını kaybeden sanatçı
Tarık Akan için Bakırköy Zuhurat-
baba Mezarlığı'nda bulunan kabri
başında anma töreni düzenlendi. Tö-
rene çocukları Barış Üregül, Yaşar
Üregül, Özlem Üregül ile Bakırköy
Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu,
Bakırköylü Sanatçılar Derneği
(BASAD) Başkanı İlhan Gülek, ku-

rucu olduğu kolejin öğrencileri ve se-
venleri katıldı. Akan'ın kabrine karan-
filler konuldu, dua edildi. 

Acımız daha dün olmuş gibi

Törende konuşan oğlu Barış Üregül,
"Biz ailesi ve bütün sevenleri olarak
okulda bir anma düzenledik. Buraya
çocuklarımızla karanfil bırakmaya
geldik. 5. sene. Dışarıdan bakılınca

uzun bir zaman gibi geliyor ama
bizim acımız sanki daha dün olmuş
gibi. O acı ne yazık ki hafiflemiyor.
Başarılarını, güzel anıları hatırlayıp
yad etmek istedik. Bütün sevenleri de
burada teşekkür ediyoruz herkese"
diye konuştu.  Bakırköy Belediye Baş-
kanı Kerimoğlu da, "Sevenleri olarak
rahmet diliyoruz. Işıklar içinde uyu-
sun" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Tarık
Akan ölümünün

5'inci yılında
Bakırköy'deki
kabri başında

anıldı. Akan'ın
mezarına ka-

ranfil bırakıldı,
dua edildi

Tarık Akan unutulmadı



S on günlerde Büyükçek-
mece'de sık sık yaydığı
kirli havayla gündeme

gelen ve ilçe sakinlerinin tep-
kilerine neden olan Akçansa
ile ilgili önemli bir detayı da
eski Esenyurt Belediye Baş-

kanı Gürbüz Çapan paylaştı. Damga'ya
konuşan Çapan, Büyükçekmece Sağlık
Ocağı'nın hekimliğini yaptığı dönemde,
Akçansa'yı vatandaşların sağlığına zarar

verdiği gerekçesiyle mühürlettirdiğini ve
akabinde sürgüne maruz kaldığını 
söyledi.

Silikozis hastalığına 
sebep oluyor!

1988 yılında Akçansa'yı mühürlettiğini
anlatan Çapan, bunun gerekçesini ise
şöyle açıkladı;
“Sağlık ocağına yakın çimento fabrikası-
nın olduğu bölge olan Mimarsinan, Te-
pecik'ten sürekli kuru öksürük şikayeti ile
hasta geliyordu. Ben de bu hastaları
verem savaşa gönderiyordum. Baktım ki
hastaların hiçbirisi verem çıkmadı. Sonra
bunun silikozis olduğunu düşündüm.
Göğüs hastalıkları hastanesine teste gön-
derdim ve öyle olduğu ortaya çıktı. Çi-
mento fabrikasının ürettiği aspest tozu

önce öksürüğe sebep olur. Oradan zara
oturuyor ve akciğeri bozuyor. Akciğer si-
likolizisi zara oturur, akciğere otrumaz.
Hastalık akciğeri imha ettiği için kısa sü-
rede ölüm sebebi olur. Bu hastalıklara çi-
mento fabrikasının sebep olduğunu
görünce fabrikanın kapanmasına karar
verdim ve mühürlettim.”

Fabrikayı kapattım, beni sürdüler!

Fabrikayı mühürletme kararı aldıktan
sonra başına gelenleri de aktaran Çapan,
mahalleleri gezerek sağlık hizmeti veren
bir otobüse sürgün edildiğini kaydetti.
Çapan, “Sağlık müdürü aradı; 'Deli
misin Sabancı Holding'e ait bir fabrika
kapanır mı?' dedi. Ben de; 'Vatandaş ölüp
gidiyor peki ne yapacağız kapatmayıp?'
dedim ve karara direndim. Geldiler açtı-

lar mühürü. Bunu basına verdim. Haber
oldu. Zamanın Anavatan Partisi'nden
(ANAP) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
olan Bülent Akarcalı beni oradan alıp
seyyar otobüse gönderdi. Seyyar otobüs
vardı o zaman. Köylerde mahalleleri do-
laşıp otobüste vatandaşı tedavi ederdi.
Büyükçekmece'de oturuyordum ama ay-
larca otobüs ile Esenyurt'a gidip geldim.
Bu sürede siyasete atılarak doktorluk
görevimden istifa ettim. 1989 yılındaki
yerel seçimlerde SHP'den belediye baş-
kanı seçildim. Başkan olduktan sonra da
çimento fabrikasına baca taktırmak için
uğraştım. Peşini bırakmadım. Fakat ye-
tersiz bir baca takıldı. Hala orada ciddi
bir sağlıksız fabrika düzeni var. Şehir
içinde öyle bir fabrika olmaz” ifadelerini
kullandı.

EKREM 
HACIHASANOĞLU

ÖZEL HABER
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Eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, Büyükçekmece Sağlık Ocağı Hekimi olduğu
dönemde bölgedeki Akçansa Çimento Fabrikası'nı, silikozis hastalığına sebep olduğu gerekçesiyle
mühürlettiğini devamında ise dönemin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olan Bülent Akarcalı
tarafından mahalleleri gezerek sağlık hizmeti veren bir otobüse sürgüne gönderildiğini açıkladı

AVCILAR KALKINMA VE
HİZMET VAKFI

GENEL KURUL İLANI
Avcılar Kalkınma ve Hizmet Vakfı’nın genel kurul toplantısı
Vakıf merkezinin bulunduğu Avcılar Reşitpaşa cd. Okutan İş
Merkezi No:54-105/106’da, 30.09.2021 günü saat 12.00’de, o
gün çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı
aynı yer ve saatte 07.10.2021 günü çoğunluk aranmaksızın
aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 
yapılacaktır.
Vakıf üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları rica olu-
nur.13.09.2021

Gündem :
1- Açılış ve yoklama,
2- Divan heyetinin teşekkülü, divana tutanakların tanzim ve
imza yetkisinin verilmesi,
3. Saygı duruşu
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
5- Bilanço, envanter, gelir ve gider hesaplarının okunması,
6- Denetim kurulu raporunun okunması
7- Raporların görüşülmesi ve kabulü,
8- Yönetim ve denetim kurullarının ibrası,
9- Vakıf adına kayıtlı araçlardan miadı dolanların hurdaya çı-
karılması veya satışı konusunda Yönetim Kurulu’na yetki ve-
rilmesi, 
10- Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsisli aracın, Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından kabul veya talep edilmesi ha-
linde, bu aracın bedelsiz olarak Milli Eğitim Müdürlüğü veya
göstereceği kuruma devri konusunda Yönetim Kurulu’na
yetki verilmesi, 
11- Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi,
12- Tahmini bütçenin görüşülmesi ve kabulü, 
13- Dilek, temenniler ve kapanış.

BİZİMKENT EĞİTİM KÜLTÜR
ÇEVRE KORUMA VE

GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Cumhuriyet Mah. Derviş Eroğlu cad.No:26 Beylikdüzü/İs-
tanbul Bizimkent Yönetim Binasında,2 Ekim 2021 Cumartesi
günü saat 11:00 'de aşağıdaki gündem maddeleri ile Olağan
Genel Kurul toplantı kararı alınmıştır.Çoğunluk sağlanmadığı
takdirde,9 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 11:00'de aynı
yerde,çoğunluk kararı aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Saygı Duruşu
3-Toplantı Divanının oluşturulması ve Divan Tutanaklarının
imzalama yetkisinin verilmesi
4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
5-Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
6-Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrazı
7-Bizimkent Derneğinin içinde bulunduğu,Bizimkent 
Yönetim binasının ısınma,Doğalgaz ve Su giderlerinin 
Dernek tarafından karşılanması konusunun görüşülmesi
8-Bizimkent Sitesinin otopark sorunu ile ilgili çalışmalar 
başlatılmasının görüşülmesi
9-Yeni Yönetim,Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin 
seçilmesi
10-Dilek ve Temenniler

AKCANSA’YI KAPATTI
SÜRGÜNE GÖNDERILDI

Esenyurt geçmişin
bedelini ödüyor!
Esenyurt Belediyesi'ne AK Parti döneminden kalan borçlar nedeniyle geçmişte
olduğu gibi 1 kez daha haciz geldi. Haciz sonucu makam odasındaki 
televizyon, bilgisayar, 9 sandalye ve veznedeki 30 bin lira paraya el konuldu

YiNE 
HACiZ 
GELDi

esenyurt'tAAK
Parti döneminde bir
vatandaşın arsasına

bedelini ödemeden el konulduğu
için açılan dava nedeniyle Esen-

yurt Belediyesi’ne 200
bin liralık haciz geldi.
Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Boz-
kurt’un Kastamonu’da
sel bölgesinde ziyarette
bulunduğu sırada
gelen hacizle, makam

odasındaki televizyonu, bilgisa-
yarı, 9 sandalye ve vatandaşlar
para yatırdığı sırada veznelerdeki
30 bin liraya da el konuldu. 

Nakit paraya el konuldu

Belediyeye gelen haciz memur-
ları, makam odasının dışında
Özel Kalem Müdürlüğü’ndeki
toplantı masası ve mobilya takı-
mını da haczetti. Vatandaşlar,
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde
para yatırdığı sırada veznedeki

yaklaşık 30 bin lira da alındı.
Haczedilen paraların ve eşyala-
rın belediye hizmetleri kapsa-
mında kullanılması nedeniyle
yediemine teslim edildiği öğre-
nildi. Esenyurt Belediyesi’nin
maaş, ikramiye, vergi gibi “hac-
zedilemez” hesaplarının da ara-
larında bulunduğu tüm banka
hesaplarına geçmiş dönemden
kalan borçlar nedeniyle 2020 
yılının ağustos ayında da haciz
konulmuştu. 

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un Kastamonu’da sel bölgesinde ziyarette 
bulunduğu sırada gelen hacizle, makam odasındaki televizyonu, bilgisayarı, 9 sandalye ve 
vatandaşlar para yatırdığı sırada veznelerdeki 30 bin liraya da el konuldu. 

ZEHRA
ÇELİK

HABER 

Görme engelliye
durak engeli!
Üsküdar'da otobüs durağı görme engelliler için yere 
konulan sarı şeridin üzerine yapıldı. Yolda yürümekte 
zorluk çeken engelliler, bunun sadece bir örnek olduğunu
ve günlük yaşantılarında buna benzer pek çok engelle
karşılaştıklarını dile getirerek, başta yetkililer olmak üzere
herkesten daha duyarlı davranmalarını istiyor

AcıbAdemMahallesi, Acıbadem Caddesi üzerinde
yakın zamanda otobüs durağı yapıldı ancak durak ko-
nulurken, görme engelliler unutuldu. Durak görme en-

gellilerin yön bulmasına ve daha güvenli yürümelerine yardımcı
olan sarı şeridin üzerine yapıldı. Sarı şeridi takip ederek kaldı-
rımda yürüyen görme engelliler, aniden karşılarına çıkan durak
nedeniyle zorluk yaşıyor. Durağın günlük hayatta karşılaştıkları
engellerden sadece biri olduğunu söyleyen engelliler, özellikle son
dönemde sayıları giderek artan ve yol kenarlarına ya da direklere
bağlanan elektrikli scooterların da kendilerine büyük zorluk ya-
şattığını dile getiriyor. Yine metrolarda kendileri için bariyer olma-
ması ile sarı şeritlerin yetersiz kalması ile ilgili yetkililerin daha
duyarlı davranmasını beklediklerini dile getiriyor.

Engellileri düşünmemişler

Günlük hayatta birçok engelle karşılaştığını söyleyen, doğuştan
yüzde 90 görme engeli bulunan Murat Tokaç, özellikle sarı çizgi-
lerle ilgili büyük sorun yaşadıklarını söyledi. Tokaç, "Sarı çizgilerin
üzerine durak yapılması, araç park edilmesi, ücret iade cihazla-
rından biz zorluk yaşamaktayız. Burada şu anda durağa gelirken
ağaca çarptım, yine durağa gelirken durağın camına tosladım.
Burada şu anda bu sarı çizginin durması gerekir. Normalde bu-
rası tam ayağımın dibinde veya biraz daha geride sarı noktalar
olması gerekir ki, ben burada bir engel olduğunu bileyim. Ancak
bu sarı çizgi devam etmektedir. Benim için bu sarı çizginin devam
etmesi demek 'bu yolun devamı var' demektir. Ben bu yolu devam
etmek zorundayım. Bu bir sarı nokta yani benekli diye tabir edi-
len sarı noktalar olması gerekir ki, ben de burada bir engel oldu-
ğunu bileyim. Gördüğünüz gibi durak var. Durağı koymuşlar, sağ
olsunlar çok güzel düşünmüşler. Biz engellileri düşünmemişler.
Biz engelli vatandaşlar olarak bunların önlenmesini istiyoruz"
diye konuştu. 

Hayatımızı zorlaştıran bir şey

Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Sekreteri Bilal Bayrı da
hizmet götürülürken dernek ve örgütlerin de fikrinin alınması ge-
rektiğini vurguladı. Sarı şeritlerin yetersizliğine dikkat çeken Bayrı,
"Aslında görme engellilik, toplumsal olarak baktığınız zaman zor
gibi gözüküyor ama aslında bizim hayatımızı zorlaştıran görenler
mi diyeyim artık veya işi bilmeyenler mi diyeyim. Çünkü hizmet
getirirken aslında hangi gruba hizmet götürecekseniz o ilçenin, o
ilin engelli dernekleri var. Aslında onlara sorarak, örgütlerin fikrini
alıp birlikte yaparsanız daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.
Gündelik hayatta bizler de dışarı çıkıp sizler gibi yaşamımızı sür-
dürmek zorundayız. İşe gitmek zorundayız. Arkadaşımızla buluş-
mak zorundayız. Maalesef sokağa çıktığımız zaman işte
kabartma yolu takip ediyorsunuz, bir noktaya kadar göze gözü-
ken yerlere kadar yapıyorlar. Ara sokaklar veya böyle göze gözük-
meyen yerlerde de tamamen boşta kalıyorsunuz" dedi. 

Böyle koca olmaz olsun
Şişli'de bir kişi, evliliklerinde yaşadıkları sorunu konuşmak için iş yerine gelen karısını, müşterilerinin
gözü önünde döverek yüzüne tükürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan bu olaydan sonra uzaklaştırma
kararı verilmesine rağmen dün akşam eve gelen koca, boşanmak isteyen eşine bıçakla saldırmak istedi

ŞiŞli'deki bir iş merke-
zinde geçen ay meydana
gelen olayda iddialara

göre, evliliklerinde sorun yaşayan
Mahteri B. (46), kocası Ahmet B.'nin
işlettiği çay ocağına giderek konuş-
mak istedi. Konuşma sırasında eşine
hakaretlerde bulunan Ahmet B, daha
sonra yüzüne tükürülerek darp etti.
O anlara çevredekiler de şahit oldu.
Polise giderek şikayetçi olan kadın,
eşine uzaklaştırma kararı aldırdı.
Buna rağmen dün akşam da eve
gelen Ahmet B., eşine hakaretler yağ-
dırarak bıçakla tehdit etti. Kadın ve
kızı ses kayıtlarıyla polise başvurarak
yardım talep etti. Dün akşam yaşa-
nan bıçaklı saldırı ve tehditler, çiftin
kızları tarafından sesli kaydedildi. Ses
kaydında Ahmet B.'nin, "Polis bana
ne yapacak? İki dakika giderim.
Sabah geri dönerim. Ama cezaevin-
den çıktıktan sonra hepinizi yok ede-
rim" dediği duyuluyor.

Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisi
Buse Güler’i yolunu keserek si-
lahla ağır yaraladığı iddia edilen

Cemal Albayrak'ın yargılandığı davada, "Ta-
sarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" su-
çundan 20 yıla kadar hapsi istendi. Duruşma
sonrası açıklama yapan Buse Güler, "Maale-
sef 4 kurşunla yaralandığım için yüzde 60

şekilde engelli kaldım. 23 yaşındayım. Psi-
kolojik olarak, ruhen bedenen hiç iyi deği-
lim. Hak yerini bulacak adalete inanıyorum"
dedi.  İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Cemal 
Albayrak getirildi. Duruşmada şikayetçi
Buse Güler, ailesi ve taraf avukatları da
hazır bulundu. Hakim, Adli Tıp Kurumu’ndan 

gelen raporda, Buse Güler’in yaralanma dü-
zeyinin "kişinin yaşamını tehlikeye sokacak"
nitelikte olduğu belirtti. Esasa ilişkin müta-
laasını açıklayan duruşma savcısı, sanık
Cemal Albayrak hakkında "Tasarlayarak kas-
ten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl-
dan 20 yıla kadar hapis cezasıyla
cezalandırılmasını istedi. Sanık Cemal 
Albayrak’ın avukatı ise mütalaaya karşı 
beyanda bulunmak üzere süre talep etti. 
Talebi kabul eden mahkeme heyeti, duruş-
mayı erteledi. 

Adalete inanıyorum

Büyükçekmece’de yer alan Akçansa Çimento Fabrikası’nın
insan sağlığına tehdit oluşturduğunu belirten Gürbüz Çapan,

“Bir kentte böyle bir fabrikanın olması hiç doğru bir şey
değil. Buna önlem alınması gerekiyor” şeklinde konuştu.
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T aliban’ın Kabili beklenmeyen bir
hızla ele geçirmesi dünyayı şok etti.
Büyük devletlerin bu kadar büyük

ve güçlü istihbarat örgütü varken bunu ön-
ceden görmemiş olması manidardır. Ayrıca
gerçekten başta ABD olmak üzere bazı ülke-
ler bu sonucu öngördüğü halde görmek iste-
medi mi yoksa? Bu da aslında işlerin hiç de
konuşulduğu gibi olmadığını gösteriyor bize. 

Özellikle, Türkiye’de bir alışkanlık haline
getirildiği üzere, konuyu bilen bilmeyen her-
kesin televizyonları doldurarak, her konuda
yorumcu kesildiği bir dönemde, söylenenler
insanları doğru bilgilendirmekten ziyade
bilgi kirliliğine yol açıyor. Bu durumda ay-
dınlanmak yerine yaratılan kafa karışıklığı işi
içinden çıkılmaz hale getiriyor işi. 

Bir kere, meydana gelen bu hızlı sonucu
anlamak için öncelikle Katar’daki görüşme-
lere bakmak gerekir. Katar’ın başşehri
Doha’da yapılan görüşmeleri anlamadan
Taliban’ın hızlı gelişini anlamak mümkün
değil. ABD’nin ülkeyi terk etmeye başlaması
ile Taliban’ın Kabil’e girmesi de tesadüf de-
ğildir; hele hele Taliban’ın ABD’yi yenerek
oraya girmesi hiç değildir. Bunlar Taliban’ın
gizli hayranlarının, olan biteni açıklamaktan
ziyade gönüllerinden geçenleri açıklamaktan
başka bir şey değil. Çünkü, ABD’nin 2,5 yıl-
dır Doha da Taliban’la yaptığı görüşmeler ve
en sonunda bu sene başında 22 Şubat’ta im-
zaladığı “Barış Anlaşması” zaten bu sonu
öngörüyordu.

Doha’da ne oldu?

ABD uzun bir zamandır bazı başka ülkele-
rin de gözlemci olduğu görüşmeler gerçek-
leştiriyordu. Bu görüşmelerin en önemli
başlıklarından biri ateşkesti. ABD Taliban’ı
ateşkese zorlasa da Taliban bunu ABD ile
yapabileceğini ama Afgan hükümeti ile yap-
mayacağını ileri sürüyordu. O zaman da
ABD yetkilileri, Taliban’a şiddeti azaltmala-
rını dayattılar. Taliban buna karşılık kendi
açısından önemli iki madde öne sürdü: 1)
BM listesinde yer alan terör örgütü yaftası-
nın kaldırılması 2) Tutuklu bulunan Taliban
mensuplarının serbest bırakılması. Ayrıca
Taliban’ın hakimiyeti durumunda oluşacak
koalisyonlar, yönetim biçimi vs.’nin de konu-
şulan konular içinde olduğunu
ekleyelim. 

Bu görüşmeler sonunda Ame-
rika, mayıs ayına kadar Afganis-
tan’dan tamamen çekileceğini
deklere etmişti. Fakat bir anda çe-
kilme işini hızlandırdı. Aslında
ABD’nin son yıllarda zuhur eden
bu anlayışı sadece Afganistan ile
sınırlı değil.  Bunun nedeni genel
anlamda dünyanın her yerinde uy-
guladığı çekilme politikasıdır.
Çünkü ABD’nin yeni stratejisi,
temel gücünü Pasifik’e kaydırması
ve asıl büyük rakibi olan Çin’i dur-
durması üzerine kurulu. Ulus in-
şası, yerel terör örgütleri ile
mücadeleyi ikinci plana attı.
(Hatta Başkan Biden’e bakılırsa
gündeminden çıkardı da denebi-
lir.) Irak’tan, Suriye’den ve Afga-
nistan’dan çekilme projesinin
arkasında yatan temel neden
budur. Fakat Afganistan’da işler
öngörüldüğünden daha hızlı iler-
leyince, bunu fırsata çeviren Tali-
ban şiddeti azaltmak bir yana
daha da artırma yoluna gitti. ABD’nin itiraz-
larına karşılık Taliban kendini şöyle savunu-
yordu: “Biz Doha’da Afgan hükümet
güçlerine şiddet uygulamama taahhüdünde
bulunmadık, ABD’ye karşı şiddet uygula-
mama taahhüdünde bulunduk. Nitekim o
tarihten beri bir tek Amerikan askeri bile öl-
dürülmedi. Biz ABD ile anlaştık, Afgan hü-
kümeti ile değil.” Taliban şiddetin dozunu
artırdığı halde ABD çekilmeyi sürdürdü,
hatta saldırılar çekilmeyi daha da hızlan-
dırdı. Öyle ki ABD çekilme işini öne çekerek
11 Eylül’de son bulacağını deklere etti, saldı-
rılar artınca bu tarihi üçüncü kez yenileyerek
ağustos sonuna çekti. Yani ABD her türlü bu
kararı vermişti ve çekilecekti, askerin güven-
liği açısından süreci hızlandırdı. Bunun üze-
rine Taliban Kandahar başta olmak üzere
birçok önemli kenti kuşattı. Zor duruma
düşen Afgan hükümetinin talebi ile ABD bu
sırada bazı hava saldırıları gerçekleştirince
Taliban ABD’yi Doha’da verdiği sözü tut-
mamakla suçlamaya başladı. Karşılıklı suç-

lamalar devam ederken çekilme ve çatışma-
lar da aynı paralelde devam ediyordu. Gide-
rek ön almaya çalışan Taliban güçlerini
güneyden ve doğudan zayıf olduğu kuzeye
yöneltti. İçinde Taliban unsurlarının da bu-
lunduğu Afgan ordusu sahadan çekilince
Taliban’ın iyice önü açıldı. Güya ABD’nin de
eğittiği 300 bin kişilik Afgan ordusu sanki bir
anda yok olmuştu. (Kaçarak Türkiye’ye
gelen genç Afganlıların bir bölümünün bu
ordu mensupları olduğu düşünülüyor.)

ABD’nin çekilmesi, ordunun savaşmaması,
muhaliflerin ses çıkarmaması Taliban’a Ka-
bili altın tepside sundu. Taliban da tek kur-
şun atmadan kendine sunulanı aldı.
Başkenti işgal ettiğinde, Cumhurbaş-
kanı başta olmak üzere üst düzey yet-
kililer çoktan Kabili terk etmişti.
Böylece panik oluştu, kaçış başladı.
Bu durum yabancı misyonlara da
sirayet edince bu kez Taliban mu-
halifleri ve NATO güçleri ile iş
tutanları korku sardı.  Çünkü
radikal dinci ve şeriatçı bir
örgüt olan Taliban’ın 1996-
2001 yılında iktidarı ele geçi-
rirken uyguladığı vahşet
herkesin hafızasındaydı. Bu
nedenle insanlar kaçma te-
laşına düştü, işte o zaman
Kabil Havaalanındaki
görüntüler, can havliyle
kendilerini uçakların al-
tına atan insan manza-
raları ortaya çıktı.
Askerin ve yabancı
misyonların terkiyle
işgal tamamlandı,
daha doğrusu Taliban
darbesi sonuca 
ulaşmış oldu. 

Dolayısıyla ABD’nin
bile bile çekilmeyi hız-
landırması, Afgan or-
dusunun direnmemesi
Taliban’ın Kabili bekle-
nenden önce ele geçir-
mesine yol açtı. (Yoksa
gerçek bir savaş halinde
ABD’nin desteğindeki
300 bin kişilik Afgan Or-
dusunun 70 bin kişilik Tali-
ban ordusuna yenilmesini
açıklamak mümkün değildir.
Söz konusu olan çekilme, sa-
vaşmama ve teslim etmedir.)
Kabil tamamen düşünce de
doğal olarak Taliban “zafer”

ilan etti. Şimdi bunun neresi sürpriz. Sadece
adım adım yaklaşan son beklenenden önce
gerçekleşti. Ve bu sürece bakınca bunu
ABD’nin öngörmemiş olmasını düşünmek
saflık olur. Açıklamalar gaz almaktan başka
bir şey değildir kanımca.  

Peki olan oldu, şimdi asıl olacak olanlara
bakmak lazım. Bu noktada soru şu: Tali-
ban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinin sonuç-
ları ne olacak? Bundan sonra cevaplanması
gereken önemli soru budur.

Taliban İslam Emirliği'nin 
sonuçları ne olur?

Taliban gibi radikal İslami bir örgütün Af-
ganistan’ı ele geçirmesinin elbette bir takım
ciddi sonuçları olacaktır. Önemli olan bu so-
nuçları şimdiden öngörmek ve yapılabili-
yorsa önlem almaktır. Nedir bu sonuçlar,
kısaca bakalım:

1) Taliban’ın sonuç alan bu darbesi dünya-
daki birçok radikal İslami örgüt için bir
ilham kaynağı olacaktır. Her şeyden tersten

bir “Vietnam etkisi” yapacağı kesin. Hatırla-
nacağı üzere ABD Vietnam’da yenilince, bu
durum dünyadaki birçok radikal (hatta radi-
kal olmayan) sol örgütü motive etmişti. Bir
anda dünyanın birçok bölgesinde bu an-
lamda bir hareketlenme olmuştu. Şimdi ben-
zer bir durum tersten burada
beklememelidir. Taliban, radikal İslamcılara
bir “mit” sundu. IŞİD başar(a)madı ama
Taliban başardı, diyecekler. Demek ki başa-
rabiliriz, deyip, atağa kalkacak olan radikal
İslamcı örgütlerin, özgüvenleri, söylem ve
eylemleri ve haraketlilikleri artacaktır.

2) Afganistan bundan sonraki süreçte radi-
kal İslamcıların üstü haline gelecektir. Dün-
yanın birçok yerine dağılmış olan, dara
düşen İslamcı terör örgütleri de dahil birçok
örgüt buraya gelecek, Afganistan’ı üst olarak
kullanacak, buradan destek alarak, palazla-
nıp dünyaya dağılacaktır. Taliban da bu ha-
liyle kaldığı müddetçe (modern dünyaya
böyle göstermese bile) onların hamisi ol-
maya, onları desteklemeye devam edecektir.
Bu senaryonun gerçekleşmesi demokratik

dünya için önemli bir tehdittir.
3)Unutmayalım ki küresel dünyada (Ko-

rona örneğinde gördüğümüz gibi) musibet-
ler hızla yayılıyor. Dünya artık çok küçüldü,
dolayısıyla dünyanın bir yerinde meydana
gelen bir sorun başka yerleri kolayca etkile-
yebiliyor. Dünya şimdi artık tıpkı bir insan
vücudu gibi; nasıl ki insanın bir organı hasta
olduğunda diğerlerinin rahat etmesi müm-
kün değilse, dünyanın bir bölgesi istikrarsız
ve rahatsızsa diğerleri mutlaka onun yarata-
cağı olumsuz etkilere şu ya da bu biçimde
maruz kalacaktır.  Dolaysıyla Afganistan bu
haddeyken bırakın komşularını dünya kolay
kolay rahat edemeyecektir.

4) Taliban Sünni Vahabi bir yapılanma.
(Artık örgüt demek ne kadar doğru çünkü
devleti ele geçirdi, devlet örgütü haline geldi.
Hatta bu açıdan terör örgütü kavramı da
sosyolojik olarak Taliban için tartışmalı hale
geldi. Terör örgütü diyenler bundan sonra
terör devleti mi diyecekler göreceğiz!) Sünni
bir yapılanma olan Taliban her şeyden evvel
komşusu Şii İran için bir tehdit oluşturacak.
Bu gelişme İran’daki Sünni radikal örgütle-
rin güçlenmesine yol açabilir. Bu
da İran’ın işine hiç gelmez.
Böyle bir gelişme İran’ı
içerde uğraştırması
bir yana, Suriye
başta olmak
üzere, Irak ve
Lübnan’da
elini zayıf-
latabilir.
(İran’ın
Taliban ilk
günlerde
Taliban
karşıtı 
gösterileri
yasaklaması
buna 
delalettir.)

5) Taliban’ın
Afganistan işgali
Çini de yakından il-
gilendiriyor. Çinin
Kuşak- Yol Projesi bu geliş-
meyle akamete uğramasa bile
büyük bir darbe aldı, diyebiliriz. Bu çerçe-
vede Pakistan’a kadar yapılmış olan demir-
yolun buradan güvenlik içinde geçerek
devam etmesi gerekiyor. Bu durum sosyalist
geçinin Çin’in radikal İslamcı Taliban’la iliş-
kilerini belirleyecektir. Uluslararası ilişkilerde
çıkar esastır. Afganistan’daki lityum maden-
lerini işletme arzusu ve Taliban’ın Uygur
meselesini kaşımaması da Çin için önemli.
Çinin şimdiden Taliban’a olan ilginsin al-
tında yatan nedenler bunlardır. 

6) Bu son gelişme Rusya’nın işine yaraya-
cak ve Hindistan’ın da önünü açacaktır.
ABD’nin terki, Çin çıkmazı (aşmazsa eğer)
bu ülkeler üzerindeki baskısını daha az his-
settirecek ve bir bakıma önleri açılacaktır.
Rusya’nın Taliban’a sıcak yaklaşmasının da
altında yatan etmenlerden biri budur dene-
bilir. Bir diğeri de Özbekistan ve Tacikistan
üzerinden cihatçı transferini önleme çabası-
dır. Aynı şekilde bu iki ülkenin istikrarsızlığa
uğraması da ister istemez Rusya’yı etkileye-
cektir. Rusya bundan sonra bunun için de
Afganistan’la yakından ilgilenecektir, 
diyebiliriz. 

7) Taliban’ın Afganistan hakimiyeti Kuzey
Afrika’dan Türkiye’ye kadar birçok Müslü-
man ülkeyi de az ya da çok etkileyecektir. Ni-
tekim, buradaki İslamcı örgütleri
hareketlendirdi bile. Taliban’ın zaferinin
Türkiye’deki bazı illerde yürüyüşlerle, bazıla-
rında şükür namazlarıyla kutlandığını anım-
sayalım. Aczimdendiler, Hizbullah Taliban
için tebrik mesajları yolladı. Bazı cami ce-
maatleri bu gelişmeyi coşkuyla karşıladı.
Bütün bu alt yapılar dikkatle izlenmelidir.
Bunlara baştaki iktidarın geçmiş ilişkilerini
ve Taliban sevgisini de eklemek lazım. Bu
faktörler birleştiğinde zaten Türkiye’de var
olan bu yöndeki alt tapıyı harekete geçirebi-
lir. Bu noktada iktidarın tavrı belirleyici 
olacaktır.

8) Taliban’ın devleti ele geçirip İslamlaştır-
dıktan sonra ılımlaşacağını ileri süren görüş-
ler de var. Bunlar dış dünya ile ilişkiler, yeteri
yönetim kadrosunun olmaması, imar ve inşa
işleri dolaysıyla böyle bir yola gireceğini dü-
şünüyorlar. Fakat şimdiden devletin ismin-
deki İslam’la yetinmeyip onu emirliğe
çevirmesi daha katı olacağının da bir göster-
gesi gibi görünüyor, bunun için bekleyip ge-
lişmeleri görmek gerekecek. 

9) Afganistan’ın parçalanacağını düşünen-
ler de var. Bu birkaç durumda gerçekleşebi-
lir. Birincisi sosyo ekonomik koşullar bunu
dayatacak, deniyor. 70 milyar dolar GSMH
olan yoksul bir ülke Afganistan. 20 milyar
dolar bütçesi var, kişi başına düşen gelir
500-600 dolar civarında. Böyle bir ülkeyi Ta-
liban aklının ayağa kaldırması söz konusu
değil bu da bölünmeye götürür. İkincisi aşi-
retler ve savaş ağalarının varlığıdır. Bunların
beklentileri yerine gelmediği taktirde 
ayaklanabilirler. 

Nitekim şimdiden Tacik Ahmet şah
Mesut’un oğlu Ahmet mesut ve eski cum-
hurbaşkanı yardımcısı Emrullah Salih’ın

Pencşir Vadisinde Özbeklerin de
desteği ile böyle bir direniş

başlattığı haberleri ge-
liyor. Üçüncüsü de

şudur: Eğer Tali-
ban üst yöne-

timi devlet
yönetmeden
dolayı
mecburen
ılımlı hale
gelirse
taban ve
diğer ra-
dikal İs-
lam’ı

örgütler
buna karşı

çıkacak, o
zaman da ça-

tışma çıkacaktır.
Çatışma ister iste-

mez bölünmeye götü-
recek. Ya da bütün bu üç

unsur birlikte işlediğinde bazı dış
müdahalelerle birlikte bir parçalanma mey-
dana gelebilir. Zaten Peştun, Tacik ve Öz-
beklerin böyle arzuları eskiden beri var. 

10) Son olarak bundan sonra bir şeriat
devleti olan Afganistan’ın yol açacağı göç-
tür. Göçten etkilenecek ülkelerin başında ise
Türkiye gelmektedir. (Bunu ikinci makalede
enine boyuna irdeleyeceğiz) O kadar ülke
dururken Afganların 2500-3000 km yol kat
edip Türkiye’ye gelmesi manidar değil mi?
Bu durum, daha sonra üzerinde duracağı-
mız gibi, Biden- Erdoğan görüşmesi ile de
yakından alakalıdır. 

Bütün bu etkileri ve sonuçları iyice anla-
mak için Afganistan’ın sosyo ekonomik ya-
pısına ve Jeopolitiğine bakmak gerekir. 

Afganistan’ın jeopolitiği ve 
sosyolojisi

Afganistan 38 milyon civarında nüfusu
olan dağlık bir Asya ülkesidir. Konum olarak
Asya’nın en stratejik noktasında yer alıyor.
Bu nedenle Jeopolitik olarak önemli bir yere
sahip. Hatızatında bir ülkeden ziyade em-
peryal güçler tarafından oluşturulmuş bir
tampon bölge buarası. Zamanında büyük
güçlerin amaçlarına hizmet etsin diye oluş-
turdukları yapay bir devlet.

Rusya, Çin, Hindistan ve İran gibi kritik ül-
keler tarafından çevrelenmiş olması önemini
daha da artırıyor. Bu yüzden tarihte büyük
ülkeler bu coğrafya ile hep ilgilenmişler.
Çünkü, bu toprakları kontrol edenin Asya’yı,
Asya’yı kontrol eden ülkenin de dünyayı
kontrol edeceğine inanılmıştır. Fakat gariptir
ki kimse uzun bir süre burayı kontrol etme-
miş, edememiştir. Bunun bir sebebi geri kal-
mış dağlık bir coğrafya olması ise diğer
sebebi yerel halkların bir iç dinamik olarak
buraya egemen olmak isteyen güçlere şu ya
da bu biçimde hep itiraz etmiş olmasıdır. 

(Devam Edecek)

ahmet.ozer@toros.edu.tr1

Prof. Dr. AHMET ÖZER
YÜZLEŞMEK...!
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Hal böyle olunca, buraya gelenler uzun süre tutunama-
mış; bu yönüyle Afganistan adeta bir imparatorluklar mezarlı-

ğına dönüşmüştür. Uzak geçmişte İskender ve Cengizhan gibi
savaş makineleri buradan geçmiş. 19 yy.’da dünyaya hükmeden

İngiltere burada hüküm sürmüş. İngiltere çekilince, 1919 yılında Af-
ganistan adıyla yapay bir ülke kurulmuştur. Ama bir türlü modern

anlamda uluslaşamamıştır. Çünkü Afgan diye bir halk yoktur burada.
Var olan çeşitli etnik ve mezhepsel yapılar da zaman içinde siyasal,

sosyal, ekonomik ve coğrafi nedenlerle milletleşememiştir. 
Halkın %45’ine yakını Peştu. Peştuların geçmişten gelen bir Peştunis-

tan hayalleri var ve bu hala devam ediyor. Nitekim 1960’larda böyle bir gi-
rişimleri oldu, fakat başarıya ulaşamadı. Güneyde Pakistan’la sınır olan

Peştular bu hayali hala sürdürüyorlar. (Hatta Taliban’ın şimdi bu konuda
nasıl bir tavır alacağı da merak konusu) Afganistan devleti, Peştularla Pakis-
tan’ı birbirinden ayıran Pakistan sınırını hala resmi olarak kabul etmiş değil.

Peştulardan sonraki etnik grupların büyük kısmı Tacikler (%27), Özbekler
’den (%9) ve Hazara’lardan (%9) oluşuyor ki onların yanı başlarında zaten
devletleri Özbekistan ve Tacikistan var. Tacikler ve Özbekler de zaman zaman
otonom olmaya çalıştırlar. Nüfusun geriye kalan %5-6sı ise Aimak, Kırgız,
beluci, Lori, Paşhai, Türkmen ve Balon gibi etnik yapılardan oluşuyor. Bunlar
da kendi aralarında aşiret ve kabilelere bölünmüştür.

Sosyolojik olarak tamamen aşiretlerden oluşan ülkede bir milletleşme
(ve millet olma bilinci) olmadığı için modern anlamda bir ulus da yoktur. Yu-
karıda sayılan etnik yapıların her biri bir alanda kümelenmiş durumda. Örne-
ğin en büyük grup olan Peştular Pakistan sınırı boyunca güneyde ve doğuda
kümelenmiş. Şii Hazaralar kuzeyde orta Afganistan’da yer alıyorlar, Tacikler
kuzeydoğuda Tacikistan sınırına doğru yayılmışlar, Özbekler Özbekistan sını-
rındalar. Zaten yapay sınırlar bu komşu ülkeleri ve halkalarını kenarından kö-
şesinden bölerek Afganistan’ı meydana getirmişler. Diğer bir konu da
gelenekçi örgütlenme biçimdir. Aşiretler kan bağı esasına göre örgütlen-
miş. Örneğin Taliban bir Peştu örgütüdür. Özbeklerin (Raşit Dostum), Tacik-
lerin (Mesut Şah), Hazaralar’ın ve diğer grupların kendi örgütleri var. Son
iki cumhurbaşkanı olan Hamit Karzai ve Eşref Gani de Peştu aşiretlerine
mensuptular.   

Afganistan’da kararları aşiret liderlerinin oluşturduğu bir meclis alı-
yor. İki bine yakın irili ufaklı aşiret ve kabilenin yer aldığı ülkede karar-
lar ve kurullar meşruiyetini yasalardan ziyade bu aşiretlerin
oluşturduğu meclislerinden alıyor. Örneğin Afgan hükümeti Tali-
banl’a görüşme yapacağı zaman (sözgelimi görüşelim mi yoksa
görüşmeyelim mi?) kararını alacağı zaman aşiret liderleri veya
onların temsilcilerinden oluşan bu meclise soruyordu. Bu 
yönüyle çoğunlukla her kafadan ayrı ses çıkıyor ve birlik 
sağlanamıyor. 

İmparatorluklar

mezarlığı
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A BD’nin uzun süredir Orta Doğu siyasetine
yönelik ilgisinde ciddi bir gerileme olduğu
bilinen bir gerçek. Bu durumun en önemli

göstergesi bölge güvenliğine yönelik ABD’nin fiili
güvenlik garantilerinde son dönemde tanık olunan
azalma. ABD’nin bölge güvenliğindeki garantörlük
rolünün zayıflaması tüm Körfez ülkelerini olumsuz
etkileyecektir. Fakat bu yeni durumdan en olumsuz
etkilenecek aktör hiç şüphesiz Suudi Arabistan ola-
cak. Bu yüzden Suudi Arabistan yönetimi,
ABD’nin bölge güvenliğine yönelik ciddi motivas-
yon kaybı yaşamaya başladığı 2010 yılından günü-
müze kadar ABD’yi yeniden bölge güvenliğinin
garantörü olmaya ikna etmek için oldukça çaba
sarf etti. Ancak gelinen nokta itibarıyla Suudilerin,
ABD’nin bölge güvenliğine ilgisindeki azalma eğili-
mini tersine çevirmeye yönelik çabalarının başarısız
olduğunu söyleyebiliriz.
Ağustos ayı sonlarından itibaren yaşanan bazı ge-
lişmeler, ABD-Suudi ilişkilerinde bir canlanmanın
aksine zayıflama eğiliminin yeni bir ivme kazandı-
ğını ortaya koyuyor. ABD yönetiminin Afganis-
tan’da, ülke yönetimini Taliban’a bırakarak
çekilmesinin ardından başkent Riyad yakınındaki
Prens Sultan Hava Üssü’ndeki gelişmiş hava sa-
vunma sistemlerini geri çekmesi ve 11 Eylül olayla-
rına ilişkin gizli belgelerin erişime açılacağını ilan
etmesi, ABD-Suudi ilişkilerinde bir süredir devam
eden zayıflamaya ivme kazandıran gelişmeler ola-
rak sayılabilir.

Körfez güvenliği sağlanmalı

İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar Orta
Doğu güvenlik mimarisinin başat aktörü olan
ABD’nin son dönmede bölge güvenliğine yönelik il-
gisinde ve motivasyonunda ciddi bir azalma ile
karşı karşıyayız. ABD’nin uzun yıllardır bölge için
sağladığı güvenlik garantilerini azaltma girişimi, kü-
resel siyasi atmosferde ve enerji piyasasında yaşa-
nan köklü dönüşümlerle yakından ilgili. Zira
küresel siyasal atmosferde yaşanan gelişmeler ABD
gücünün aşınmasına, enerji piyasasında yaşanan
gelişmeler ise ABD’nin Körfez enerji kaynaklarına
bağımlılığının sonlanmasına yol açtı.
Bugün ABD hâlâ süper güç; askeri, ekonomik ve
teknolojik açıdan en büyük küresel aktör. Fakat
ABD’den sonra gelen ikinci küresel aktör Çin, ABD
ile arasındaki mesafeyi hızla kapatıyor ve yakın za-

manda ABD’yi geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor.
Dolayısıyla ABD’nin son dönemde yaşadığı güç
aşınması ABD’nin askeri, ekonomik ve teknolojik
açıdan zayıflamasından değil, ikinci küresel aktörün
beklenenden çok daha hızlı büyümesinden kaynak-
lanıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde küresel
ekonomi ve siyasetin ağırlığının Atlantik’ten Pasi-
fik’e doğru yön değiştirdiği bir “güç kaymasına”
şahit oluyoruz.

Savunma bağları güçlenecek

Küresel siyasette yaşanan bu gelişmeler ABD’li
karar vericileri, ülke dış ve güvenlik politikasının ön-
celiklerini yeniden değerlendirmeye zorluyor. Eski
Başkan Barack Obama döneminde ortaya çıkan
“Asya Pivot” stratejisi bu değerlendirmenin bir so-
nucuydu. ABD’nin içinde bulunduğumuz dö-
nemde de istikrarlı bir şekilde takip ettiği bu politika
“ABD açısından stratejik geleceğin Afganistan ve
Irak’ta değil, Asya-Pasifik bölgesinde” olduğu sa-
vına dayanıyordu. ABD’nin, Asya-Pasifik bölgesine
yönelik dış ve güvenlik politikalarında giriştiği bu
yeni ayarlama Çin’in Asya-Pasifik bölgesindeki id-
dialı politikalarını dengelemek için ABD’nin askeri
konuşlanmasını değiştirme ve bölgedeki müttefikle-
riyle savunma bağlarını güçlendirme taahhüdü içer-
mekteydi. ABD’nin geliştirdiği Çin’i dengeleme
stratejisinin bölge açısından en önemli sonucu Orta
Doğu’daki ABD güvenlik taahhütlerinin azalması
ve ABD askerlerinin bölgeden kademeli olarak çe-
kilmesi oldu. 2021 yılında ABD’nin Afganistan’daki
tüm askerlerini ve Irak’taki muharip güçlerini çek-

mesi işte bu yeni ayarlamanın bir sonucu. ABD’nin
Körfez bölgesine yönelik ilgisinde yaşanan azalma-
nın ikinci sebebi ise kaya gazı devrimiyle ABD’nin
bölge enerji kaynaklarına olan bağımlılığının son-
lanması. Bu yeni durum ABD’nin bölge enerji kay-
naklarına şiddetli bir biçimde bağımlı olduğu
dönemde Suudi Arabistan ile imzaladığı “petrol
karşılığı güvenlik” zımni anlaşmasını ortadan 
kaldırdı.

Petrol üretimi hedefte

Ağustos ayı sonlarında Prens Sultan Hava Üs-
sü'ndeki gelişmiş hava savunma sistemlerini geri
çekmesi, ABD’nin bölge enerji kaynaklarının güven-
liği için üstlendiği garantörlük rolündeki azalmayı
gösteren en kritik gelişme. Zira başkent Riyad’ın
115 km güneydoğusundaki bu savunma sistemleri,
2019 yılı Eylül ayı ortalarında, Yemen kaynaklı ol-
duğu iddia edilen ARAMCO saldırıları sonrasında
konuşlandırılmıştı. Bu tarihte Suudi Arabistan ülke
tarihinin en büyük saldırılarından birine maruz kal-
mış, ülke petrol üretiminin yarısı ve küresel üretimin
yüzde beşi devre dışı kalmıştı.
Suudi Arabistan, Trump yönetimiyle elde ettiği ya-
kınlık sayesinde gelişmiş ABD hava savunma sis-
temlerini petrol endüstrisinin kalbini korumak için
bu bölgeye konuşlandırılmasını sağlamış ve bu sa-
yede ülke petrol üretim ve ticaretine yönelik olası
saldırıları caydırmak istemişti. Bugün Suudi petrol
endüstrisinin en zayıf halkası olarak da anılan ve
Riyad’a çok yakın bir mesafede bulunan Abkayk ve
Hureys petrol rafine ve üretim alanları hava savun-
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Alman seçmenler, 26
Eylül’de ülkenin Angela

Merkel’den sonra gelecek
yeni şansölyesini seçecek.

Partilerin tek başına 
seçim galibi olması için

598 sandalyeli 
parlamentoda (Bundestag), 

300 sandalyeyi kazanması
gerekiyor. 2017'deki son

seçimlerde Angela Merkel
yönetimindeki merkez sağ

bloğu CDU & CSU 1949'dan
bu yana en kötü seçim

sonucunu aldı ve seçimlere
Armin Laschet adayıyla

devam ediyor

Olaf Scholz liderliğindeki Sosyal De-
mokratlar (SPD) anketlerde ilk sırada
yer alarak 16 yıllık Merkel yönetimi

sonrasında Almanya’nın değişim isteğini simgeli-
yor. Diğer yandan aşırı sağ görüşlü Almanya için
Alternatif Partisi, anketlerde oylarını yükseltirken
ülkede doğarak Alman sayılma yerine soy ilkesini
getirmek istediğini sadece Alman soyundan ge-

lenlerin Alman sayılacağını belirtiyor.

Türk armin lakabı

Merkez Sağ Hristiyan Demokrat Birliği (CDU)
Genel Başkanı ve yeni şansölye adayı Armin
Laschet (60), Prof Dr Uğur Şahin ve Özlem Tü-
reci’in Kovid-19 aşısını geliştirmesinden sonra Al-
manya’da zaman zaman gündeme gelen ırkçılığa

karşı parlamentoda yaptığı konuşmasında Prof.
Dr. Şahin’i övmesiyle basına ‘Türk Armin’ laka-
bıyla yansıdı.  Mezhep farkı gözetmeden Hristi-
yan demokrat birliğini temsil eden CDU,
Almanya’nın üye açısından en büyük partisi ola-
rak biliniyor ve seçimlere daha önce olduğu gibi
Hristiyan Sosyalist Birliği (CSU) ile blok olarak
girecek. 16 yıllık ‘Merkelya’ yönetiminden sonra
Laschet’in avantajının ülke yönetiminde hem
parti hem de lider olarak ‘deneyim’ olduğu ifade
edilirken, dezavantajının ise Alman halkının farklı
bir yönetim istemesiyle seçimi kaybedebilme ola-
sılığı olduğu belirtiliyor. 

Belediyeci Scholz

Seçim anketlerinde en önde olan aday, Finans
Bakanı ve Şansölye Yardımcısı olarak görev
yapan Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) Olaf
Scholz (62). Daha önce Hamburg belediye baş-
kanı olarak görev yapan Scholz’un anketlerde
halkın güvenine sahip olduğu görülürken diğer
yandan bakanlığı sırasında yaşanan Wirecard fi-
nans skandalından (1.9 milyar Euro nakit açık

tespiti sonrasında iflas eden finansal hizmetler
şirketi) sonra halkın tercihleri tam kestirilemiyor.  

Feminist bir politika

Yeşiller Partisi’nin (Grüne) genç kadın adayı An-
nalena Baerbock (40), Avrupa ülkelerinde önemli
siyasi kademelere gelen ‘genç ve kadın siyasetçi’
trendini simgeliyor. Hali hazırda Avrupa’nın bir-
çok ülkesinde kadın başbakan ve bakanlardan
yola çıkarak Yeşiller Partisi, tercihini genç ve
kadın adaydan yana kullandı. Baerbock, partisi-
nin programını daha çok çevreci bir yaklaşımın
üzerine kurarak enerji tüketiminin getirdiği mali-
yetleri düşürmeyi planladıklarını belirtti. Yönetim
deneyimi olmadığı için şansının az olduğu basına
yer alsa da Yeşil Parti adayı Baerbock, asgari üc-
reti 12 Euro yapacağını vurgularken feminist bir
dış politika benimseyeceklerini ifade etti. Buna
göre Baerbock, kadınların ve diğer marjinal grup-
ların üst düzey pozisyonlarda dış ve güvenlik po-
litikası kararlarını şekillendirme ve bunlara
katkıda bulunma olasılığının artmasını sağlaya-
caklarını belirtti.     

YENİ ŞANSÖLYEYİ SEÇECEKLER ALMANYA
SEÇİME 

GİDİYOR

ABD-SUUDI ARABISTAN
gERILImI

KRALİÇEYE REST ÇEKTİ!
İrlanda kamu yayın kuruluşu RTE'nin haberine göre, İrlanda Cumhurbaşkanı
Michael D. Higgins'in İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in katılacağı Kuzey İrlanda'nın
kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinliğine katılmayı reddettiği bildirildi

İrlanda Cumhurbaşkanı
Michael D. Higgins, İngil-
tere Kraliçesi 2. Elizabeth'in

de yer alacağı Kuzey İrlanda'nın kurulu-
şunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapı-
lacak etkinliğe katılmayı reddetti. İrlanda
kamu yayın kuruluşu RTE'nin haberine
göre, Higgins Kuzey İrlanda ve İrlanda
Cumhuriyeti kiliseleri tarafından yapıla-
cak etkinliğe katılmayacak.

Pozisyonda değil

Sözcüsü, Higgins'in ekim ayı sonunda
yapılacak etkinliğe katılacak "pozis-
yonda olmadığını" ve organizatörlerin
bundan haberdar edildiğini söyledi.
Sözcü, Cumhurbaşkanı'nın "majesteleri
ve aile üyeleriyle görüşme fırsatlarını
memnuniyetle karşıladığını ve memnu-
niyetle karşılamaya devam edeceği" be-
lirtti.

Etkinliğe çağırdı

İngiltere'yle birlik yanlısı Demokratik
Birlik Partisi (DUP) ve Kuzey İrlanda
İttifak Partisi, Higgins'i kararını yeniden
gözden geçirmeye ve etkinliğe katılmaya
çağırdı. Öte yandan ayrılık yanlısı Sinn

Fein ve Sosyal Demokrat İşçi Partisi de
etkinliğe katılmama kararı aldı. İngiliz
imparatorluğunun ilk sömürgesi İrlanda
Adası'ndan İngiltere yönetimine karşı 21
Ocak 1919'da başlatılan bağımsızlık sa-
vaşı, büyük ölçüde 11 Temmuz 1921'de
sona ermişti. Ateşkes sonrası varılan an-
laşmayla güneyde bağımsız İrlanda dev-
leti kurulurken, kuzey ise "Kuzey
İrlanda" adı altında İngiltere'ye bağlı kal-
maya devam etmişti.

masından mahrum kalmış durumda. Böl-
gedeki hava savunma sistemlerinin devre
dışı kalmasıyla, uzun süredir devam eden,
Yemen kaynaklı balistik füze ve drone saldı-
rıları Suudi petrol endüstrisinin güvenliği
için daha büyük bir endişe kaynağı haline
gelecektir.

Suudiler arayı düzeltmek istiyor

Suudi yönetimi 2010’lu yıllardan itibaren
ABD’nin bölge güvenliğine ilgisindeki azal-
manın somutlaşmaya başlamasıyla bunu
tersine çevirmek adına büyük çaba sarf etti.
Trump yönetiminin ticaret ve finansal araç-
ları önceleyen yaklaşımı ABD-Suudi ilişki-
lerinde kısmi bir iyileşmeyi ortaya
çıkarmıştı. Bu dönemde Suudi Arabistan
yüz milyarlarca dolarlık anlaşmalara imza
atarak ABD yönetimini yatıştırmaya ve
Riyad-Washington arasındaki ilişkileri eski
seviyesine çıkarmaya uğraştı. Aynı za-
manda ABD’nin tanımladığı bölgesel sta-
tükoya sahip çıkma adına ABD
büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasına ve
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn
gibi Körfez ülkelerinin İsrail’le normalleş-
melerine zımni olarak destek verdi.

Suudi karşıtları güçlendi

Her ne kadar Riyad yönetimi ABD ile ilişki-
leri onarma konusunda büyük gayret sarf
etse de bu dönemde ilişkilerdeki gerilimi ar-
tıran oldukça önemli gelişmeler de yaşandı.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki
Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öl-
dürülmesi, Yemen savaşı ve savaşın yol aç-
tığı insani kriz manzaraları -her ne kadar
Trump ile Veliaht Prens Muhammed bin
Selman arasındaki ilişkiler sıcak seyretse
de- Washington’daki Suudi algısını önemli
ölçüde kötü etkiledi. Trump’ın başkanlık se-
çimlerini kaybetmesi sadece nevi şahsına
münhasır yöntemlerle Riyad’la iyi ilişkiler
kurmayı becerebilen bir ABD başkanının

görevinin sona ermesi değildi. Bu gelişme
aynı zamanda ABD Kongresi ve Senato-
sundaki Suudi dostu üyelerin de sayısını
önemli ölçüde azalttı. Yani son dönemde
Washington’daki Suudi karşıtlarının elleri
epey güçlendi.

ABD'nin etkisini azaltma çabası

Joe Biden’ın başkanlık koltuğuna oturma-
sıyla ABD’nin Orta Doğu ilgisindeki azal-
manın daha da hızlandığı ve ABD’nin
Asya-Pasifik bölgesine yönelik öncelikleri-
nin güçlendiği bir sürece şahit olduk.
Bugün ABD’li karar vericilerin, Asya-Pasi-
fik bölgesine yönelik yeniden konuşlanma
politikasını ülkenin en önemli önceliği ola-
rak kabul ettiğini ve askeri kaynaklarını
Çin’i çevrelemek için seferber etme konu-
sunda son derece kararlı olduklarını söyle-
yebiliriz. ABD’nin Afganistan ve Irak’tan
askerlerini, Suudi Arabistan’daki hava sa-
vunma sistemlerini çekmesi ve Washing-
ton-Riyad hattında gerilimi tırmandıracak
bilgilerin ortaya çıkma ihtimaline rağmen
11 Eylül olaylarına dair gizli belgelerin ya-
yınlanmaya başlanması ABD’nin bu karalı-
lığını göstermesi bakımından önemli.
Aslında bu kararlılığı “Orta Doğu’yu İranlı
düşmanlarınızla paylaşmalısınız” demek
suretiyle en net ifade eden Obama 
olmuştu.

Endişeler haklı çıkıyor

Bugün baktığımızda ABD-Suudi ilişkileri-
nin geri döndürülemez şekilde zayıfladığını
söyleyebiliriz. Hava savunma sistemlerinin
geri çekilmesinin ve 11 Eylül saldırılarına
ilişkin gizli belgelerin yayınlanmaya başlan-
masının ABD’nin Afganistan’dan çekilme-
sine müteakip gerçekleşmiş olması bu
açıdan mühim. Nitekim uzun süredir Kör-
fez’deki ABD müttefiki rejimler “zamanı
geldiğinde ABD’nin Körfez’den de çekilebi-
leceği” endişesiyle karşı karşıyalar. Bu yaşa-
nanlar ise ABD’nin yavaş yavaş bölgeden
çekildiğini göstermek suretiyle bu endişeyi
haklı çıkarıyor. Özellikle 11 Eylül olaylarına
ilişkin gizli belgelerin yayınlanmaya başla-
ması önümüzdeki günlerde gerilimin do-
zunu artırabilecek bir potansiyel taşıyor. İlk
yayınlanan belgelerde saldırıya katılan iki
Suudi vatandaşına Suudi konsolosluğunda
“üst düzey konuma” sahip bir ismin, tercü-
manlık, seyahat, konaklama ve finansman
konusunda destek sağladığının ortaya ko-
nulması gelecekte bu belgelerin yeni geri-
limler üretebileceğini gösteriyor. Son
dönemde 11 Eylül olaylarında Suudi yöne-
timini sorumlu tutan ABD kamuoyunun ve
mağdur ailelerin Biden yönetimine baskısı-
nın arttığını da söylemek mümkün.

Suudi Arabistan’daki rejimin güvenliğini
garanti eden ve rejimi uzun yıllar içerideki
ve dışarıdaki tehditler karşısında koruma
konusunda fiili güvenlik garantileri sağla-
yan ABD’nin bu politikası son dönemde
köklü bir değişime uğradı. Suudi ARAMCO
tesislerinin korunması için 2019 yılında
konuşlandırılan hava savunma sistemleri-
nin geri çekilmesi ve 11 Eylül olaylarına

ilişkin gizli belgelerin yayınlanmaya baş-
lanması ABD’nin bu politika değişikliğini
göstermesi açsından kritik önemde. Bu
durum aynı zamanda Riyad yönetiminin
Trump’ın başkanlık dönemi boyunca
ABD’yi yeniden ülkedeki rejimin güvenlik
garantörü olmaya ikna etmek için sarf et-
tiği çabaların başarısız olduğunu da 
gösteriyor.

Çabalar başarısız

Suudi Arabistan'daki rejime,
iç ve dış tehditlere karşı uzun 
yıllar boyunca fiili güvenlik
garantileri sağlayan ABD'nin bu
politikasının son dönemde köklü
bir değişime uğradığı görülüyor
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Son olarak Atv ekranla-
rından Baş Belası dizi-
sinde boy gösteren güzel

oyuncu tatil sezonunu daha yeni
açtı. "Yaz benim için şimdi başlıyor"
diyen İrem Helvacıoğlu tekne poz-
ları ile sosyal medyayı yaktı geçti.
Tekneden kendini serin sulara bıra-
kırken video çekmeyi de ihmal et-
meyen İrem Helvacıoğlu
hayranlarından övgüleri topladı. 31

yaşındaki İrem Helvacıoğlu'nun ma-
yolu pozlarına beğeni yağdı.Tekne-
den kendini serin sulara bırakırken
video çekmeyi de ihmal etmeyen
İrem Helvacıoğlu hayranlarından
övgüleri topladı.

Beğeni yağdı
31 yaşındaki İrem Helvacıoğlu'nun
mayolu pozlarına beğeni yağdı. Yaz
boyu çalıştığı için tatile çıkmaya fır-

sat bulamayan güzel oyuncuya
meslektaşlarından da yorumlar
yağdı. İrem Helcavıoğlu "Deniz kız"
notu ile paylaştığı video ile büyük
ilgi gördü. Gelen övgülere teşekkür
eden İrem Helvacıoğlu, “Herkesin
çok güzel yorumları ve tepkileri
oldu. Bunlar nedeniyle oldukça
mutlu oldum. Takipçilerime çok te-
şekkür ederim bir kez daha” diye
konuştu.

POzlarI İle
OrTalIğI yakTI!

İrem Helvacıoğlu Fotoğrafa
övgüler
yağdı

PERDELER 
ACILIYOR!

Kültür ve Turizm
Bakanlığı, yeni tiyatro

sezonuna 17 prömiyerle
başlayacak olan Devlet

Tiyatroları’nın, 21
Eylül’den itibaren sanat-

severlere perdelerini
açacağını duyurdu

B akanlıktan yapılan açıklamaya
göre, uzun bir aranın ardından se-
yircisini salonlarında ağırlayacak

olan Devlet Tiyatroları, yeni sezonunun ilk
biletlerini internet üzerinden, ‘Sanat Cepte’
uygulamasından ve Devlet Tiyatroları gişe-
lerinden 18 Eylül’de satışa sunacak.

PCR testi zorunlu

Yeni oyunlarıyla sanatseverlerle buluşmaya
hazırlanan Devlet Tiyatroları, 2021-2022
sanat sezonunda açık hava mekanlarını
kullanmaya devam ederken, salonlarını da
küresel salgın tedbirleriyle kullanıma aça-
cak. Tiyatroların salonlarında koltuklar,
sosyal mesafe kuralına uygun düzenlene-
cek. Salonlara maskesi olmayan izleyiciler
alınmayacak. Girişlere el dezenfektanları

koyulacak, izleyiciler etkinliklere aşı kartla-
rını ya da aşı yaptırmadıklarına dair en
fazla 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu
PCR testlerini göstererek girebilecek.
Oyunlar sergilendikten sonra da salonlar
dezenfekte edilecek.

Oyunlar sunulacak

İlk turda çoğunluğunu yerli yazarların
oluşturduğu oyunlarla seyirci karşısına çık-
maya hazırlanan Devlet Tiyatrolarında İs-
tanbul 4, İzmir Devlet Tiyatrosu 3, Ankara,
Konya ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 2,
Bursa, Van, Adana ve Antalya Devlet Ti-
yatroları 1 yeni oyunu tiyatroseverlerle bu-
luşturacak. Yeni oyunların yanı sıra geçen
sezonda kapalı gişe oynayan ve sanatse-
verlerden yoğun ilgi gören ‘Cimri’, ‘Kont-

rabas’, ‘Sonsuzluk Kitabevi’, ‘Bizim
Yunus’, ‘Aşık Veysel’, ‘Selvi Boylum Al Yaz-
malım’, ‘İki Bekar’, ‘Akide Şekeri’, ‘Kürk
Mantolu Madonna’, ‘Ölümcül Oyun’ ve
’39 Basamak’ gibi oyunlar yeni sezonda da
seyirciyle buluşacak.

İlk oyun

Bursa Devlet Tiyatrosu, modern Amerikan
tiyatrosunun bilge kalemi Tennessee Willi-
ams’ın başyapıtı ‘Sırça Kümes’ ile 21 Ey-
lül’de Ahmet Vefik Paşa Sahnesi’nde
seyircisine merhaba diyecek. Can Yücel’in
dilimize çevirdiği ve Şahin Ergüney’in yö-
nettiği oyun, büyük buhran döneminde
küçük yoksul dünyalarına sıkışmış bir aile-
nin dramı üzerinden ortak acıları anlatıyor.
Yeni sanat sezonunda yerli ve yabancı yak-

laşık 150 farklı oyun sahneleyecek olan
Devlet Tiyatrolarının ilk ay repertuarında
en fazla yeni oyun ise İstanbul Devlet Ti-
yatrosu’nda sahnelenecek. İstanbul Devlet
Tiyatrosu 2021-2022 tiyatro sezonuna 4
yeni oyun ile başlayacak. ‘Seneye Bugün’,
‘Gazale (Uzun Gece)’, okuma tiyatrosu
‘Bir Arap Gecesi’ ve çocuk oyunu ‘Şuşa ile
Kiki (Yer ile Gök Arasında)’ İstanbul sah-
nelerinin seyirciyle buluşacak yeni oyun-
ları olacak. ‘Seneye Bugün’, Mecidiyeköy
Büyük Sahne’de, ‘Gazale (Uzun Gece)’
Üsküdar Tekel Sahnesi’nde, okuma tiyat-
rosu ‘Bir Arap Gecesi’ Garibaldi’de ve
çocuk oyunu ‘Şuşa ile Kiki (Yer ile Gök
Arasında)’ ise Fatih Belediyesi Kültür
Sanat Merkezi’nde sanatseverleri 
selamlayacak. SEMANUR POLAT

Oscar dahil pek çok ödül alan oyuncu, oyun-
culuğu asla bırakmayacağını açıkladı. Özellikle
metot oyunculuğuyla ün kazanan 57 yaşındaki
Cage, rollerine hazırlanmak için aylarca sa-
dece biftek içeren bir diyet benimsemek, anes-
tezi olmadan dişleri çektirmek gibi sıra dışı
hazırlıklarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Çalışırken sağlıklıyım

Başarılı oyuncu son zamanlarda ise Pig’deki
etkileyici performansı ile konuşuluyor.
Entertainment Weekly ile konuşan Cage, asla
emekli olmayı planlamadığını söylüyor. Yeni
filmi Prisoners of the Ghostland’in tanıtımını
yapan Cage, bir rol üzerinde çalışırken daha
sağlıklı ve pozitif olduğunu ve hayatının geri
kalanında sektörde olmayı planladığını açık-
ladı. Cage, hiçbir zaman çok fazla çalıştığını

düşünmediğini ancak yeniden şarj olabilmek
için yakında biraz izin almak istediğini de be-
lirtiyor. Emeklilik için şu şekilde konuşuyor:
“Hayır hayır hayır. Bu olamaz. Sinemada
olmak benim için koruyucu bir melek gibi ve
buna ihtiyacım var. Çalışırken daha sağlıklı-
yım. Bu yüzden asla emekli olmayacağım.
Şimdi neredeyiz, 117 film mi? Komik olan,
‘çok çalışıyorsun’ diyen insanlarla tartışmam.
Çalışmayı seviyorum ve çalışırken sağlıklı ve
mutluyum. Bu arada Cagney ve Bogart gibi
adamlar, yüzlerce film yapıyorlardı.” ifadelerini
kullandı. Cage, Hollywood sahnesinden kork-
tuğunu kabul ettikten sonra bağımsız filmlerde
rol almaya devam ediyor. Başarısız film seçim-
leri nedeniyle kariyerinde inişler ve çıkışlar ya-
şayan Cage oyunculuğu ile her zaman
konuşulmayı da başarıyor.

Entertainment
Weekly'e konuşan

Nicholas Cage,
kariyerini

sonlandırmayaca
ğını ve emekli
olmayacağını

söylüyor. Cage,
şimdiye kadar

110'un üzerinde
yapımda rol aldı

Nicholas Cafe yola devam diyor

TüM düNyada 
yaNkI BUlUyOr

20 eylülde aşk var

Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıl
dönümü nedeniyle İstanbul Arkeoloji
Müzesi'nde 'Aşkın Türkçesi' başlıklı
anma etkinliği düzenlendi. Bakan 
Ersoy, “Yunus'un mesajı dünyanın her
köşesinde yankı buluyor” dedi. Etkinliğe
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
sanatçılar ve davetliler katıldı

ANADOLu Üniversitesi&Yunus Emre Kaligrafi ve
Tipografi Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Et-
kinlikte konuşma yapan Bakan Ersoy, şunları
söyledi: "Çin'de ve Güney Afrika'da Yunus Emre
Hatıra Ormanı oluşturduk. Yunus'un mesajı dün-
yanın her köşesinde yankı buluyor. Yurt dışında
yapılan programların ardından insanların Yunus
Emre'yi araştırmaya başladığını görüyoruz." söz-
lerini sarf etti.

İyi tanınmalı
TÜRK gencinin sanatla ilgilenmesi gerektiğine
vurgu yapan Bakan Ersoy, şunları söyledi: "Genç-
lerimizin kültürün, sanatın içinde yoğrulmasının
önünde tek bir engel kalmaması için çalışıyoruz.
Ülkemizin hangi noktasında olursa olsun, bir
gencin, bir çocuğun; şiirden, müzikten, sinema-
dan, tiyatrodan, çağdaş sanatlardan uzak kal-
ması gibi bir mazereti kabul etmiyoruz. Bizi var
eden değerlerimizi bilmelerini önemsiyoruz. Yu-
nus'u, Mevlana'yı, Hacı Bektaş Veli'yi ve de Neşet
Ertaş gibi değerlerimizi anlamadan ne bu toprak-
ları anlayabiliriz ne de anlam dünyası inşa edebi-
liriz." ifadelerini kullandı.

Can Evrenol’un yönettiği 10 bölümlük dizide, usta
oyuncular Cengiz Bozkurt ve Engin Hepileri, Semih
ve Selin’in heyecan dolu aşk mücadelesini maç spi-
kerleri tadında anlatacak. Selin’i Su Kutlu, Semih’i
Can Sipahi’nin canlandırdığı dizide izleyici, başarılı
tiyatro oyuncusu Barış Kiralioğlu’nu da Semih’in ev
arkadaşı Değer rolünde izleyecek. Ayrılıklar, yeni
başlangıçlar, kıskançlıklar ve aşk üçgenleri ile dolu
Orta Kafa Aşk’ta, herkes kendi aşk hayatından bir
şeyler bulacak, yeri gelecek kalp kırıklıklarını hatır-
layacak, yeri gelecek sevdiğini elde etmek için yap-
tığı kurnazlıkları. Semih’in dişiyle tırnağıyla
kazandığı galibiyetler tribünlerde coşku seli yaratır-

ken, yediği beklenmeyen gol-
ler taraftarı hüzne boğacak.

Ortak bir yapım

Red Arrow International’ın en
güçlü formatlarından olan
mini dizi daha önce yayınlan-
dığı tüm ülkelerde büyük ilgi
gördü. Norveç’te en çok izle-
nen ikinci program olarak
reyting rekorları kırdı. Forma-

tın Türkiye uyarlaması olan “Orta! Kafa! Aşk!”ın çe-
kimleri için, Circus ve Fabrika Yapım ortaklığında
Norveçli ve Türk ekibin birlikte yürüttüğü sürecin ar-
dından sete girildi. Semih Bekarlar Ligi’ndeki makus
talihini kabul mü edecek yoksa zekice ataklarıyla
galibiyete ulaşıp üst lige mi çıkacak? Burak Kut,
Metin Hara, Arda Türkmen ve Psikiyatr Dr. Bahar
Tezcan gibi uzman konukların da yorumlarıyla renk
kattığı yepyeni dizi, 20 Eylül’de GAİN’de!



BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR 
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1449857)

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Muhtelif Birimlere Ait Asansörlerin 2022 Yılı Periyodik Bakım ve Onarımı
İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edile-
cektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/545307
1-İdarenin
a) Adresi :ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜGÜ IDARI VE MALI ISLER 

DAIRE BASKANLIGI 16 Mart Sehitleri Caddesi 2/4 34116 Beyazıt 
FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası :2124400000 - 2124400032
c) Elektronik Posta Adresi :maliisler@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Muhtelif Birimlerde Bulunan 30 adet 

asansörün periyodik bakım onarımı - Yıllık 12 bakım (ayda 1 bakım)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :İstanbul Üniversitesi Muhtelif Birimlerinde, Teknik Şartnamede Bakım 
Yapılacak Asansör Listesinde yer alan mahallerde ilgili cihazların bakım 
onarımı yapılacaktır.

c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

İhale Odası Beyazıt /İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :28.09.2021 - 12:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen his-
seler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekliler TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin aslını yada noter onaylı suretini ihalede teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
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 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Satınalma Bürosu Beyazıt /İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
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iyi başlangıçlarından birini gerçekleştiren Trabzonspor, 5’inci
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S üper Lig’de ilk 4 haftada topla-
dığı 10 puan ile tarihinin en iyi
başlangıçlarından birine imza

atan Trabzonspor, söz konusu haftalar
baz alındığında gol yollarında da en iyi
başlangıçlarından birini gerçekleştirdi.
Geride kalan 4 haftalık bölümde rakip
fileleri 10 kez havalandırarak ligin en
golcü takımı konumunda yer alan
bordo-mavililer, kendisi adına son 11
sezonun da en gollü başlangıcını yaptı.
İlk 4 haftalık bölümde 11 gol kaydettiği
2010-11 sezonunun ardından bu sezon
10 golle bu noktada son 11 sezonun en
iyi başlangıcını gerçekleştiren Trabzons-
por, cumartesi günü deplasmanda Ka-

sımpaşa karşısında 3 gol kaydetmesi
durumunda ise ilk 5 haftalar itibariyle
tarihinde en çok gol kaydettiği ikinci
performansını sergileyecek. Karadeniz
ekibi, 2004-05 sezonunda 5 haftalık bö-
lümde 15 gol kaydederek bu alanda en
iyi performansına imza atmıştı.

En golcüsü Nwakaeme

Bu arada Süper Lig’de ilk 5 haftalık pe-
riyotta 10 gol kaydeden Trabzons-
por’un en golcü ismi ise Nwakaeme
oldu. Nijeryalı oyuncu ligde 4 maçta 4
gol kaydederken, onu 2 golle Bakasetas
takip etti. Bordo-mavililerde Gervinho,
Hamsik, Djaniny ve Cornelius da 1’er

golle skora katkı sağladı.

Gervinho dönüyor

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan
oyuncular da takıma dönmeye başladı.
Bordo-mavililerde sakatlıkları nedeniyle
son oynanan Galatasaray karşılaşma-
sında forma giyemeyen Gervinho ile
Dorukhan’ın Kasımpaşa karşılaşma-
sında kadroda yer almaları bekleniyor.
Ayrıca sakatlığı bulunan bir başka isim
Djaniny’in durumu ise yapılacak olan
kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Bu üç oyuncunun takıma dönmesiyle,
Karadeniz ekibi ligde tam kadro ile ek-
siksiz mücadele edebilecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet,
11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapı-
lan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle
sonuçlanan maçla başladı. O ta-
rihten bu yana yapılan 50 lig karşı-
laşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını
Antalyaspor kazandı. Taraflar 11
müsabakada ise üstünlük kura-
madı. Siyah beyazlıların attığı 107
gole karşılık, kırmızı beyazlılar 45
gol kaydetti. Beşiktaş, Antalya'daki
maçlarda Fraport TAV Antalyas-
por'a karşı galibiyet sayısı bakımın-
dan üstünlük kurdu. Siyah
beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 25
lig maçının 15'inde sahadan galip
ayrıldı, 3 kez yenildi, 7 karşılaşma
da berabere sonuçlandı. Beşiktaş,
Antalya'da oynanan maçlarda kır-
mızı beyazlıların filelerini 57 kez
havalandırdı, kalesinde ise 31 gol
gördü. Süper Lig'de Beşiktaş ile
oynadığı son üç maçında 1 galibi-
yet, 2 beraberlik alan Fraport TAV
Antalyaspor, lig tarihinde ilk kez
rakibine karşı dört maçlık yenil-
mezlik serisi yakalamak için sa-
haya çıkacak. Antalyaspor'a konuk
olduğu son 18 Süper Lig maçında
12 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi
alan Beşiktaş, geçen sezon Antalya
Stadı'ndaki karşılaşmadan 1 pu-
anla ayrıldı.

Beşiktaş ters geliyor

Süper Lig tarihinde Fraport TAV

Antalyaspor'a 107 gol atan Beşik-
taş, kırmızı beyazlılara en fazla gol
atan takım oldu. Beşiktaş, aynı za-
manda 33 galibiyetle kırmızı be-
yazlı takımı en fazla mağlup eden
iki ekipten biri konumunda.
2015/16 sezonundan bu yana
maçın oynandığı haftaya lider
giren takımlara rakip olduğu 11
Süper Lig karşılaşmasının sadece
birini kazanan Fraport TAV Antal-
yaspor, bu süreçte tek galibiyetini
Ağustos 2018'de Beşiktaş'ı yenerek
aldı. Antalyaspor'un Beşiktaş filele-

rine gönderdiği son iki golü kayde-
den Gökdeniz Bayrakdar, geçen
sezon Süper Lig'de siyah-beyazlı
ekibe sezonun her iki yarısında da
gol atan üç futbolcudan biri oldu.
Fraport TAV Antalyaspor Teknik
Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş'a
rakip olduğu son 17 Süper Lig ma-
çında 8'er mağlubiyet ve beraberlik
elde edip, sadece birini kazandı.
Ersun Yanal Beşiktaş'a karşı son
dört karşılaşmada 1 galibiyet, 3 be-
raberlikle sahadan puanla ayrıldı
ve toplam 9 gol sevinci yaşadı.

AntAlyAspor
Beşiktaş’ı bekliyor
Antalyaspor, cumartesi günü Beşiktaş ile Süper Lig'de 51'inci kez karşı karşıya gelecek.
Bu karşılaşmalardan 33'ünü kaybeden, 6'sını kazanan kırmızı beyazlılar, lig tarihinde
ilk kez rakibine karşı dört maçlık yenilmezlik serisi yakalamak için sahaya çıkacak

Acı kahve!
Fenerbahçe'de İrfan
Can Kahveci krizi yaşa-
nıyor. Bonuslarla bera-
ber yaklaşık 130 milyon
liraya mal olan yıldız
futbolcu 10 maçı sakat-
lığı yüzünden kaçırdı. 2
ay sahalardan uzak ka-
lacak olan İrfan Can
Kahveci taraftarların da
sabrını taşırdı. Fener-
bahçe ocak ayında Ga-
latasaray 'a müthiş bir
transfer çalımı atarak
İrfan Can Kahveci'yi
kadrosuna kattı. Ancak
yıldız futbolcu geride
kalan sürede çok büyük
bir hayal kırıklığı yarattı.
13 milyon Euro'ya (Yak-
laşık 130 milyon lira)
mal olan İrfan Can sa-
dece 15 maçta görev
yaptı.Bu maçlarda fol

atamayan ve sadece 3
asist yapabilen milli fut-
bolcu, Vitor Pereira'nın
gözüne girmeyi başara-
madı. Yıldız futbolcu sa-
katlığı redeniyle de tam
10 karşılaşmada oyna-
yamadı. Son oynanan
Sivas maçına oyuna gir-
dikten kısa bir süre
sonra sakatlanan İrfan
Can'ın iki ay daha saha-
lardan uzak kalacağının
açıklanması Fenerbah-
çeli taraftarların sabrını
taşırdı. Sosyal medyada
yapılan yorumlarda, "Ta-
rihin en pahalı kahve-
sini içtik. 130 milyonluk
acı kahve" ifadesi kulla-
nıldı. Taraftarlar transfe-
rin mali şartları
nedeniyle Ali Koç'u da
eleştirdi.

Fırtına
esiyor
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BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1449865)

İstanbul Üniversitesi 2022 Yılı Jeneratörlerin Periyodik Bakım ve Onarımı işi hizmet alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ay-
rıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/543225
1-İdarenin
a) Adresi : ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜGÜ IDARI VE 

MALI ISLER DAIRE BASKANLIGI 16 Mart Sehitleri 
Caddesi 2/4 34116 Beyazıt FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124400000 - 2124400032
c) Elektronik Posta Adresi : maliisler@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İstanbul Üniversitesi 2022 Yılı Jeneratör Periyodik 

Bakım ve Onarımı İşi - 31 adet jeneratör için yıllık 
12 bakım (Ayda bir periyodik bakım )Ayrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi Muhtelif Birimlerinde, Teknik 
Şartnamede Bakım Yapılacak Jeneratör Listesinde 
yer alan mahallerde ilgili cihazların bakım 
onarımı yapılacaktır.

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı İhale Odası Beyazıt /İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 28.09.2021 - 11:30
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 belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel ki-
şilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen
hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan ya-
bancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belge-
ler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekliler TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin aslını yada noter onaylı suretini ihalede teklifleri ile
birlikte sunacaklardır.
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 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Baş-
kanlığı Satınalma Bürosu Beyazıt /İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese ia-
deli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,
her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi-
nat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

UEFA Şampiyonlar Ligi C
Grubu'nda oynanan Beşiktaş-
Borussia Dortmund maçı

Alman temsilcisinin 2-1'lik üstünlüğü
ile tamamlandı. 6. dakikada Beşiktaş
gole yaklaştı. Pjanic'in sol çaprazdan
uzun pasında ceza sahası içinde topu
kontrol eden Batshuayi şutunu çı-
kardı. Kaleci Kobel topu kornere çeldi.
20. dakikada Borussia Dortmund öne
geçti. Orta sahada Dahoud'un uzun
pasında sağ çizgide topla buluşan
Meunier, meşin yuvarlağı bekletme-
den ceza sahasına yönelen Belling-
ham ile buluşturdu. İngiliz
oyuncunun topu düzelttikten sonra
dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yu-
varlak filelere gitti: 0-1. 27. dakikada
sol kanatta Guerreiro'nun pasında
Welinton ile Rosier'in anlaşmazlığı so-
nucunda topun sahibi olan Mallen,
sol çaprazdan ceza sahasına girdi.
Kaleci Ersin ile karşı karşıya kalan bu
oyuncu, pasını Haaland'a aktardı.
Norveçli oyuncunun uygun durumda
yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten
auta çıktı. 28. dakikada sağ çaprazda
topla buluşan Haaland, pasını son
çizgiye yönelen Brandt'a verdi. Bu
oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden
şık bir şekilde Marco Reus'a aktardı.
Reus'un şutunda top kaleci Ersin Des-
tanoğlu'ndan döndü. 45+3. dakikada
Borussia Dortmund farkı 2'ye çıkardı.
Sol kanatta Guerreiro'nun taç atışında
topu kontrol eden Bellingham, Welin-
ton'u çalımladıktan sonra pasını Haa-
land'a verdi. Bu oyuncunun altıpası
içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak
ağlarla buluştu: 0-2. Karşılaşmanın ilk
yarısını Borussia Dortmund 2-0 önde
tamamladı.

İkinci yarı gol geldi

52. dakikada Meunier'nin sağdan or-
tasına Guerreiro'nun ceza yayı içinden
şutunda, meşin yuvarlak
az farkla üstten auta çıktı.
67. dakikada gelişen Be-
şiktaş atağında Ghezzal'ın
savunmanın arkasına pa-
sında Batshuayi topu
kontrol etti. Sağ çapraz-
dan ceza sahasına giren
Belçikalı oyuncunun şu-
tunda meşin yuvarlak, açı-
sını kapatan kaleci
Kobel'den döndü. 90+2.
dakikada Wolf'un sağdan
pasında arka direkte Kna-
uff'un uygun durumda çı-
kardığı şutta, meşin
yuvarlak üste direğe çar-
parak auta gitti. 90+4.
dakikada Beşiktaş farkı 1'e
indirdi. Pjanic'in ceza sa-
hası dışı sağ çaprazdan
kullandığı serbest atışta,
ceza sahası içinde iyi yük-
selen Montero'nun kafa
vuruşunda top ağlarla bu-
luştu: 1-2.

Beşiktaş bu sezon 
ilk kez gol yedi

Beşiktaş, bu sezon resmi maçlarda ilk
gollerini Borussia Dortmund'tan yedi.
Ligde oynadığı 4 maçta kalesini gole
kapatan siyah-beyazlı ekibe, bu se-

zonki ilk resmi golü 20. dakikada Bel-
lingham attı. Beşiktaş ayrıca Borussia
Dortmund karşısında bu sezon ilk kez
resmi bir maçta mağlubiyet yaşamış
oldu. Aynı zamanda, teknik adamlık
kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyon-
lar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş
Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın
"Devler Ligi" macerası da mağlubi-
yetle başladı.

Montero siftah yaptı

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçi-
ren ve bu sezon yeniden transfer edi-
len Montero, Borussia Dortmund
karşısında ilk gol sevincini yaşadı. Bu
sezon aynı zamanda ilk kez siyah-be-
yazlı formayla sahaya çıkan İspanyol
savunma oyuncusu, 90+4. dakikada
kullanılan serbest vuruşta meşin yu-
varlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi
ve takımının tek golünü atan isim
oldu.

Yine bir Alman ekibine yenildi

Siyah-beyazlı ekip, İnönü Stadı'nın yı-
kılmasının ardından yeni evi Vodafone
Park'ta oynadığı 8 Şampiyonlar Ligi

maçında sadece Alman ekiplerine ye-
nildi. Vodafone Park'ta oynadığı son
Şampiyonlar Ligi maçında Bayern
Münih'e son 16 turunda 3-1 yenilen
Beşiktaş, 3 sezonluk aranın ardından
yine bir Alman ekibi olan Borussia
Dortmund maçından mağlubiyetle
ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip aynı za-
manda Vodafone Park'ta oynanan

Şampiyonlar Ligi maçlarında tek gali-
biyetini ise yine bir Alman ekibine
karşı aldı. 2017-2018 sezonunda RB
Leipzig'i İstanbul'da 2-0 yenen "Kara
kartallar", diğer maçlarda Dinamo
Kiev, Napoli, Benfica, Monaco ve
Porto ile berabere kaldı.

Tribünler rağmen destek verdi

Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın
sona ermesinin ardında siyah-beyazlı
futbolcuları tribünlere çağırdı. Taraf-
tarlar, futbolculara sevgi gösterilerinde
bulunurken, siyah-beyazlı oyuncular
da tribünlere alkışlarla karşılık verdi.

İlk golü atsak farklı olurdu

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen
Yalçın, yenilmelerine rağmen sergile-
dikleri performanstan memnun ol-
duklarını söyledi. Vodafone Park'ta
oynanan karşılaşmanın ardından dü-
zenlenen basın toplantısında açıkla-
malarda bulunan Yalçın, iyi mücadele
ettiklerini belirtti. Üst seviye bir ta-
kımla karşılaştıklarını belirten Sergen
Yalçın, "Seviye ve tempo olarak çok
yüksek bir maçtı. Bu tür maçları oyna-

mak kolay değil. Maçın ta-
mamında rakibe karşı
koyabildiğimizi ve oyun
olarak cevap verebildiği-
mizi düşünüyorum. İlk
golü biz atsaydık başka
oyun olacaktı. Onlar
atınca, onların istediği
oyun oldu. İlk yarıyı 1-0
geride tamamlasak başka
oyun olabilirdi. Golü
erken bulsaydık başka
oyun ortaya çıkabilirdi.
Şanssızlığımız da oldu-
ğunu düşünüyorum.
Oyuncuların isteğini ve
mücadelesini beğendim.
Diğer takımlarla başa baş
mücadele edeceğimizi his-
settik. Kötü bir başlangıç
yaptık ama 5 maç var, her
şey olabilir." ifadelerini kul-
landı. Bu karşılaşmadan
önemli dersler çıkaracak-

larını aktaran Yalçın, "1 metre, yarım
metre önümüze düşmeyen toplar var.
Onlara karşı bu kadar mücadele
etmek, kırılma anlarının olması bizi
çok ümitlendirdi. Skor anlamında ol-
masa da bizi tatmin edebilecek bir
başlangıç yaptığımızı düşünüyorum.
Maçı kaybettik ama başka şeyler de
kazandık” dedi.
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Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu
Erling Haaland, zorlu bir maç olacağını
bildiklerini ancak sonunda kazananın
kendileri olduğunu söyledi. UEFA Şam-
piyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş'ın
Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup ol-
duğu müsabakanın ardından Alman
ekibinin Norveçli
yıldızı Erling Haa-
land açıklamalarda
bulundu. Zor bir
maç olduğunu söy-
leyen Haaland, "İs-
tanbul'da zorlu bir
maç olacağını bili-
yorduk. İyi iş çıkar-
dık. İyi futbol

oynadık ve kazandığımız için mutluyuz"
dedi. Beşiktaş'ın maça iyi başladığını
söyleyen Haaland, "Biz de iyi savaştık.
Sonunda kazanan biz olduk, önemli
olan da bu" ifadelerini kullandı. Müsa-
bakanın ilk golünü kaydeden 18 yaşın-
daki genç yıldız Jude Bellingham'ı

değerlendiren
Haaland, "Jude
Bellingham harika
bir oyuncu. Onun
Dortmund'da nasıl
geliştiğini görmek
harika. Onunla
gurur duyuyorum"
diyerek sözlerini
noktaladı.

Zorlu bir maç olacağını biliyorduk

Türkiye
geriledi!
Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı
sürdürdü. 2021 Kupa Amerika finalisti
Brezilya 2'nci sıradaki yerini korurken,
İngiltere, üçüncü sıraya yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA
dünya sıralamasında 41'inci-
liğe geriledi. FIFA'nın internet
sitesinden güncellenmiş
dünya sıralaması açıklandı.
16. Avrupa Futbol Şampiyo-
nası (EURO 2020) A Gru-
bu'nda oynadığı 3 maçı da
kaybederek elenen ay-yıldızlı
ekip, geçen ay 10 basamak
düştükten sonra bu ay da Ka-
radağ beraberliği ve Hol-
landa mağlubiyeti sonrası 2
basamak daha düşerek 1455
puanla 41'inciliğe geriledi.
Belçika, klasmanın zirve-
sinde kalmayı sürdürdü.
2021 Kupa Amerika finalisti
Brezilya 2'nci sıradaki yerini
korurken, İngiltere, üçüncü
sıraya yükseldi. EURO
2020'ye son 16 turunda veda
eden Fransa ise 1 basamak
gerileyerek 4'üncü sıraya
düştü. EURO 2020 şampi-
yonu İtalya 5'inci, 2021 Kupa
Amerika şampiyonu Arjantin
de 6'ncı sırada yer aldı. En
büyük çıkışı, 6 basamak yük-
selerek 109'unculukla tarihi-
nin en iyi seviyesine ulaşan
Kosova kaydetti. Bir sonraki
FIFA dünya sıralaması, 21
Ekim'de açıklanacak.

MotoGP hız kesmiyor
MOTOGP’DE 2021 takviminin 14'üncü yarışı İtalya’da
koşulacak. Misano Marco Simoncelli Pisti’nde yapıla-
cak San Marino Grand Prix'sinde Red Bull sporcusu
Marc Marquez bu sezonki ikinci galibiyeti için piste
çıkacak. Deniz Öncü Moto3 kategorisinde ilk zaferi
için San Marino GP’de yarışacak. 4.2 kilometrelik
pistte 27 tur üzerinden gerçekleşecek San Marino
GP'de, sonuncusu 2019’da olmak üzere 6 kez Mo-
toGP Dünya Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşan
Marc Marquez, bu sezonki ikinci zaferi için mücadele
edecek. İtalya’daki Misano Marco Simoncelli Pis-
ti’nde koşulacak heyecan verici mücadele TSİ 15.00’te
başlayacak.Deniz'in hedefi birincilikTürkiye'yi
Moto3'te temsil eden Deniz Öncü de ilk birinciliğine
San Marino GP’de ulaşmaya çalışacak. 17 yaşındaki
Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Moto3 takviminin
14'üncü yarışında Misano Marco Simoncelli Pisti’nde
mücadele edecek. Red Bull KTM Tech3 takımıyla bu
sezon bir ikincilik, bir de üçüncülük elde eden Deniz
Öncü, geçen
hafta İspan-
ya’daki yarışı
ikinci sırada bi-
tirmeyi başar-
mıştı. Deniz
Öncü’nün zafer
aradığı yarış,
TSİ 12.00’de
başlayacak.



GÜNLÜK SİYASİ GAZETE 17 EYLÜL 2021 CUMA Uzun süredir Yunanistan'da tatil yapan moda ikonu Eda Taşpınar, 
Instagram'daki cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek
kalçasını şapkasıyla kapattığı çıplak bir fotoğrafını yayınladı

sOsYal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gün-
demden düşmeyen Eda taşpınar, son paylaşımında adeta

sınırları zorladı. Şimdilerde Yunanistan'da tatil yapan
ve sık sık bronzlaşan taşpınar, kumsalda çektirdiği

bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Instagram'da 602 binden fazla takipçisi bu-

lunan 41 yaşındaki Eda taşpınar, kum-
salda çırılçıplak uzandığı bir pozunu

paylaştı. taşpınar, vücudunda
sadece şapkasıyla kalçasını

kapattığı paylaşımına
"Hisset ve özgürlük"

notunu yazdı.

Eda Taşpınar
yürek hoplatıyor

t opkapı Sarayı, Milli Saraylar
Tekstil Konservasyon ve Resto-
rasyon Atölyesi'nde padişah el-

biseleri koleksiyonları için koruma
uygulamaları gerçekleştiriliyor. Padi-
şah elbiseleri koleksiyonunda padi-
şahların hayattayken bizzat
kendilerinin hazineye bıraktığı kıya-
fetler yer alıyor. Koleksiyonda Fatih
Sultan Mehmet'ten son Osmanlı sul-
tanına kadar olan döneme ait kıya-
fetler yer alıyor. Tekstil atölyesine
restorasyon için getirilen son kıyafet,
Kanuni Sultan Süleyman'a ait bir
tören kaftanı. Kaftan, padişaha özel
dokunan İtalyan kadifesinden dikil-
miş. 16. yüzyıla ait kaftan, lale desen-
lerine sahip. Kaftan, 'dijital doku
analizi' ile restore ediliyor. Restoras-
yonun 4 ay sürmesi bekleniyor. Teks-
til atölyesinde, Kanuni'ye ait
kaftanının yanı sıra iki önemli eser
daha bulunuyor. Milli Saraylar Teks-
til Atölyesi'nde restore edilen padişah
kıyafetlerinin, 2022 yılı içerisinde,
Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlu-
sunda yer alan Seferli Koğuşu'nda
sergilenmesi planlanıyor.

Dijital dokuyla 
restora edilecek

Milli Saraylar Tekstil Konservasyon
ve Restorasyon Atölyesi Sorumlusu

Başak Birsel, "16. yüzyıla ait Kanuni
Sultan Süleyman kaftanı padişaha
özel olarak dokunan İtalyan kadife-
den imal edilmiştir. Aynı zamanda
üzerinde Osmanlı'nın en klasik mo-
tiflerinden lale motifleriyle desenlen-
miştir. Dijital doku analizi
restorasyon sürecine başlamadan
önce dijital doku analiziyle dokuma-
nın en alt örgüsüne kadar inip çözül-
melerdeki bozulmaları tespit
ediyoruz akabinde uygulama planını
hazırlıyoruz. Sonrasında da restoras-
yon sürecinde eserin orijinal malze-
mesine uygun malzemeleri tespit
edip konservasyon sürecine başlıyo-
ruz. 3-6 ay arasında arasında süren
bir işlem olabiliyor ancak eserin du-
rumuna göre değişebiliyor her eser
aynı olmuyor. Biz Kanuni Sultan Sü-
leyman'ın konservasyon çalışmasını
4 ay içerisinde bitirmeyi planlıyoruz.
Şu an Topkapı Sarayı'nda 3 kişilik bir
ekip olarak sürdürüyoruz çalışma-
ları. Şu an atölyemizde Kanuni Sul-
tan Süleyman'ın dışında 3. Ahmet'e
ait kırmızı çuha malzemeden imal
edilmiş bir samur kürk bulunmakta.
Onun yanı sıra 16. yüzyılda kullanıl-
mış bir tören kaftanı da bu proje da-
hilinde. Onlar da aynı şekilde dijital
doku analiziyle restore edilecek"
dedi. DHA

Kanuni Sultan 
Süleyman'a ait tören

kaftanı, Topkapı Sarayı
Milli Saraylar Tekstil 

Konservasyon ve
Restorasyon 

Atölyesi'nde ediliyor

Sultan SÜleyman’ın
kaftanına 

ince ayar

Artı 1 tebessüm

EN özel anlarını daha da
unutulmaz bir anıya dön-
üştürmek isteyen çiftin ni-
kahlarını down sendromlu
48 yaşındaki Güngör Aktaş
ile Güngören Belediye Baş-
kanı Bünyamin Demir
kıydı. Sosyal sorumluluk
projesi kapsamında down
sendromlu bireylerin her
alanda kendilerine yer bu-
labileceklerini göstermek
amacıyla başlatılan proje-
nin ilki Güngören Nikah
Sarayı’nda gerçekleşti. Ni-
kahta konuşan Güngören
Belediye Başkanı Bünya-
min Demir, “Bugün tebes-
süm nikâhımızın ilkini
gerçekleştirmiş olduk. 
Engelsiz Yaşam Merkezi-
mizde bizimle birlikte olan
bir kardeşimizle ilk nikâhı
kıydık. Bu bizim bir sosyal
farkındalık projemiz. 
Birbirimizden çok da farkı-
mızın olmadığını göster-
mek için hem çiftlerin hem

de down sendromlu kar-
deşlerimizin hayatlarında
unutulmayacak bir anı ol-
masını istedik. Güngö-
ren’de nikahlarını kıymak
isteyen çiftlerimiz arzu
ederlerse Güngör kardeşi-
mizle kıyacağız. Arzu eden
vatandaşlarımız bu hizmet-
ten yararlanacak” dedi.

Projenin bir parçası
olmak çok güzel

Büşra Erdoğan Sağlam,
“Böyle bir mutluluğa dahil
olduğumuz için ayrı bir
sevinç içerisindeyiz. Uma-
rım devamı gelir. Damat
Yunus Emre Sağlam ise,
“Bu projenin bir parçası 
olmaktan çok mutluyum.
Çok gurur duydum. 
Bize teşekkür ettiler ama
aslında biz teşekkür ediyo-
ruz. İnşallah bu projenin
devamı da gelir. Güngören
Belediyesine teşekkür edi-
yorum” dedi.

Güngören’de sosyal sorumluk
projesi kapsamında başlatılan

‘+1 Tebessüm Nikah’ ile ilk
imzayı atan Büşra ile Yunus Emre

çiftinin nikahı Down Sendromlu
Güngör Aktaş ile Güngören
Belediye Başkanı Bünyamin

Demir tarafından kıyıldı

Ünlü şefler 
burada
yetişiyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İRÜ) Gastronomi
ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde okuyan
öğrenciler, eğitimlerini büyük oranda pratik
ağırlıklı gördükleri derslerle geleceğin şefleri
olma yolunda ilk adımlarını atıyor. Öğrenciler,
eğitim programları kapsamında ünlü şef ve 
uzmanlarla bir araya geliyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak
sanatları Dr. Öğr. Üyesi Zeynep bakkaloğlu, "Eğitim
modelimizle ve öğrencileri-
mize sunduğumuz olanaklarla
geleceğin şeflerini ve işletme-
cilerini yetiştiriyoruz. Öğrenci-
lerimiz eğitim hayatları
boyunca türk mutfak kültürü,
Osmanlı mutfak kültürü ve
dünya mutfak kültürlerini ince-
leyerek yiyeceklerin bilimsel,
tarihsel ve kültürel boyutları ile
ilgili teorik ve uygulamalı eği-
timler almaktadırlar. Gastrono-
minin hem bir bilim hem bir
sanat dalı olduğu düşüncesi ile
geleceğin gastronomi uzmanlarına uygulamalı eğitim-
lerin yanı sıra temel sanat eğitimi, sağlıklı beslenme,
gıda teknolojileri, gıda hijyen ve sanitasyonu, iş gü-
venliği, girişimcilik, pazarlama ve satış yöntemleri,
muhasebe ve maliyet kontrolü gibi derslerle de kaliteli
bir eğitim sunuyoruz" dedi.

Sergi için çağrı
İstanbul Eminönü’nde bulunan türkiye İş bankası
Müzesi 28 Ekim 2021 tarihinde açacağı “bir asrın ar-
dından / Cepheler, İnsanlar ve büyük Zafer” başlıklı
yeni sergisi için İstiklal Madalyası mirasçılarına, ma-
dalyaların sergiye ödünç verilmesi için çağrıda bu-
lundu. Müze’den yapılan açıklamada “Yeni sergimiz
için ödünç vereceğimiz İstiklal Madalyaları ya da ma-
dalyalı fotoğraflarıyla aile büyüklerinizi birlikte analım”
ifadesine yer verildi. atatürk’ün samsun’a çıkışının yü-
züncü yılında açılan ve büyük ilgi gören İstiklal ser-
gisi’ni İzmir’e uğurlayan türkiye İş bankası Müzesi,
yeni sergisini İzzeddin Çalışlar küratörlüğünde, Prof.
Dr. Mesut uyar ve Dr. selim Erdoğan danışmanlığında,
Cem Kozar ve Işıl Ünal Kozar’ın tasarımıyla hayata 
geçiriyor.

6’NCI ÜLKE 
İSPANYA OLDU
Avrupa’da büyümesini sürdüren Getir, İngiltere, 
Hollanda, Almanya ve Fransa’nın ardından Barselona
ve Madrid’de hizmet vermeye başlayarak İspanya
pazarına giriş yaptığını duyurdu
DÜNYADA bir ilki 2015 yılında Türkiye’de başlatarak orta-
lama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluştu-
ran Getir, global büyüme yolculuğuna devam ediyor.
Geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez bir şirket satın alımı ger-
çekleştirerek İspanya merkezli market teslimat uygulaması
BLOK’u bünyesine katan Getir, İspanya’daki hizmetine
Barcelona ve Madrid ile başladı. İki ay gibi kısa bir sürede
ürün portföyü ve tedarik zincirini genişletip, 19 depo aça-
rak İspanya’da geniş bir bölgede hizmet vermeye başlayan
Getir, kısa zamanda yeni şehirlere de yayılmayı planlıyor.
Getir, 2021 yılının ilk altı ayında toplamda 1 milyar dolara
yakın yatırım alarak 7,5 milyar doların üzerinde bir değerle-
meye ulaştı. Şu anda İngiltere’de Londra, Liverpool, Bir-
mingham, Manchester, Cardiff, Brighton, Bristol ve
Southampton’da, Hollanda’da Amsterdam’da, Alman-
ya’da Berlin’de ve Fransa’da Paris’te hizmet veriyor.


