
PKK BELEDİYELERE TAŞINDI

CHP bu hale
nasıl düştü?

CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu'nun ABD 

merkezli Ortadoğu Enstitüsü'nde,
tıpkı bir etki ajanı gibi konuştuğunu 
belirterek sert eleştirilerde bulunan
MHP Lideri Bahçeli, "Sorarım siz-
lere, aziz Atatürk'ün kurduğu CHP
bu hallere, bu kötü ellere nasıl
düştü?" dedi. Bahçeli Küçükçekme-

ce'deki park tar-
tışması için de
"CHP'nin PKK'yı
belediyelere taşı-
masının hesabı
mutlaka sorul-
malı, burunların-
dan fitil fitil
getirilmelidir" 
diye konuştu.
I SAYFA 7
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Devlet Bahçeli
İLK TOPLANTISINI YAPTI

Türkiye’ye yeni
bir yol açacak

Demokratik Sol Parti'den
(DSP) istifa eden eski Şişli

Belediye Başkanı Mustafa Sarı-
gül'ün lideri olduğu Türkiye Deği-
şim Hareketi (TDH) Kurucular
Kurulu, ilk toplantısını Ankara'da
gerçekleştirdi. Sarıgül, "Türkiye 
Değişim Hare-
keti, Türkiye'nin
önüne yeni bir
yol açacak" dedi.
Sarıgül, "Klişeleri
ve kalıpları kıra-
cağız. Partimiz
sağ sol ayrımının
duvarlarına
mahkum olma-
yacak" diye ko-
nuştu. I SAYFA 9
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İMAMOĞLU’NA SAHİP ÇIKTI

Devlet tek bir
partinin değildir

DEVA Partisi lideri Baba-
can,  partisinin Ağrı il bina-

sının açılışını yaptı, il kongresinde
konuştu. İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu hakkında başlatılan afiş so-
ruşturmasını eleştiren Babacan,
"Kanal İstanbul için devlet projesi

diye bir kavram
uydurdular.
Neymiş; 'devlet
projesi' imiş. Hiç
kimse bunu
eleştiremezmiş.
Devlet tek bir
partinin değildir,
Kanal İstan-
bul’u tabii ki
eleştireceğiz"
dedi.
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Ali Babacan

GENEL DURUMUM İYİ 

Bakan Selçuk 
virüse yakalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra

Zümrüt Selçuk, koronavirüse yaka-
landığını duyurdu. Selçuk, Twitter
hesabından sağlık durumuna ilişkin
yaptığı açıklamada, "Covid-19 test

sonucum pozitif
çıktı. Çok şükür,
genel durumum
iyi. Tedavime
evde devam edi-
yoruz. Duaları-
nızı bekler; tüm
hastalarımıza Al-
lah'tan acil 
şifalar dilerim"
diye konuştu.

ç

Zehra Zümrüt Selçuk
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Hasarlı oldukları tespit edilen
riskli 13 ayrı binada yer alan 96

konut ve 4 iş yerinin, belediyeye bağlı
ekipler tarafından yıkımı yapıldı.
Yıkım esnasında açıklamalarda bulu-

nan Büyükçekmece Belediye Başkanı
Hasan Akgün, "İstanbul Büyükşehir
Meclisi’nden veya Ankara’dan hiçbir
beklentiye girmeden yani kendi işimizi
kendimiz yapalım düşüncesiyle yola

çıktık" dedi. "Bilim insanları diyor ki;
‘Koşarak gidin’ diyor. ‘Bırakın konuş-
mayı’ diyor. ‘İcraat yapın’ diyor. İstan-
bul’da icraatın her şeyin önüne
geçmesi lazım. İstanbul Büyükşehir
Meclisi’nde gruplar, partilerin meclis
üyeleri birbirlerini yemeye devam et-
sinler" siteminde bulundu. I SAYFA 8
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Muhalefete 
sormak gerek...

Ayhan ONGUN

SAYFA 4

Turan Hançerli, 
Toprak’a benzer mi?

Anıl BODUÇ
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Ekonomi üzerinden ikti-
dara sert eleştirilerde bu-

lunan CHP Lideri Kemal
Kılıçdaroğlu, "Daha 15 gün önce
ekonomi pik yapıyor diyenler 15
gün sonra millete acı reçeteyi ve-
receğiz diyenler bunlar değil
mi?" diye sordu. Kılıçdaroğlu,
"Esnaf, emekli, işçi, dul için,
yetim için ekonomi pik mi yaptı?

Hayır, pik değil dip yaptı" dedi.
Kılıçdaroğlu, "Devleti yönetmek
için bilgiye, birikime, liyakate ih-
tiyacınız var. Devleti yönetenlerin
bir sorumluluk anlayışı olması
lazım. Devleti yönetenler vatan-
daşlar arasında ayrım yapmaz-
lar. Ayrım yaptıkları andan
itibaren bölücülük yapmış olur-
lar" ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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PIK YAPACAKTI
AMA DIP YAPTI!

ONCe MUHURLeDI
SONRA DAIRe ALDI!
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, eski Sümerbank arazisine yapılan ve 6 yıl önce inşaatı sırasında
belediye tarafından mühürlenen Pruva 34 Konutları'ndan daire satın aldı. 4 oda 1 salondan oluşan 310 met-
rekare büyüklüğündeki evlerin, şu anda 8 milyon ile 12 milyon 500 bin lira arasında satıldığı öğrenildi

Bakırköy Sümerbank ara-
zisi üzerinde yapılan

Pruva 34 konutları, 2014 yılında
Bakırköy Belediyesi tarafından
mühürlendi. İstanbul 5. İdare
Mahkemesi'nin kararıyla mühür-
lenen konutların yapıldığı ara-
zide, Bizans döneminden
kalıntılar olduğu gerekçesiyle

başvuru yapılmış, mahkeme de
yürütmeyi durdurma kararı ver-
mişti. Independent Türkçe'nin
haberine göre Belediye Başkanı
Bülent Kerimoğlu'nun, 6 yıl önce
Bakırköy Belediyesi tarafından
inşaat halindeyken mühürlenen,
daha sonra inşaatına devam edi-
len Pruva 34 konutlarına taşındı.

ç 2 ay önce Pruva 34'te bir
daire satın alan Kerimoğlu,

2014'te mühürlenen konuta taşın-
masıyla ilgili "Anıtlar Kurulu'nun
başvurusu neticesinde biz yürüt-
meyi durdurma kararını uygula-
dık ve inşaatı mühürledik. Ancak
daha sonra inşaatın sürmesi için
gerekli şartlar yerine getirildi ve

biz bu mührü kaldırdık" diye ko-
nuştu. Kerimoğlu, belediye baş-
kanı olmadan önce hastane
sahibi olduğuna değinerek, "Bu-
rada bir daire satın alabilecek
kadar varlık sahibiyim, bunu da
23 yıl boyunca mesleğime borçlu-
yum. Ne yapsaydım, bodrum
katta mı yaşasaydım?" dedi.
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6 YIL ÖNCE BELEDİYE TARAFINDAN MÜHÜRLENDİ NE YAPSAYDIM, BODRUM KATTA MI YAŞASAYDIM?
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BIRBIRINI YESINLER!
İSTANBUL’DA ARTIK İCRAAT LAZIM!

Büyükçekmece'de hasarlı 13 binanın yıkımını takip eden Belediye Başkanı Akgün, "Kendi işimizi kendimiz
yapıyoruz. İBB Meclisi’nde gruplar, partilerin meclis üyeleri birbirlerini yemeye devam etsinler" dedi

Başarılı sanatçı Sibel
Gökçe, hayatının bilin-

meyenlerini Damga'ya anlattı.
Son günlerde toplumun çok
gergin olduğunu ve herkesin
şiddet eğilimi içinde olduğunu

anlatan ünlü oyuncu 
kendisinin şiddete

maruz kalıp kal-
madığına yöne-
lik sorumuza
da; “İnanın 
Sibel'in başına
gelmeyen 
bela kalmadı”

diye yanıt
verdi. 
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SİbeL göKçe’NİN
bAŞINA geLMeYeN
beLA KALMADI!

SEDAT SARIKAYA
SÖYLEŞİ 

SAYFA 16'DA 

SEDAT SARIKAYA
SÖYLEŞİ 

SAYFA 16'DA 

SEDAT SARIKAYA
SÖYLEŞİ 

SAYFA 16'DA 

SEDAT SARIKAYA
SÖYLEŞİ 

SAYFA 16'DA 

SEDAT SARIKAYA
SÖYLEŞİ 

SAYFA 16'DA 

SEDAT SARIKAYA
SÖYLEŞİ 

SAYFA 16'DA 

SEDAT SARIKAYA
SÖYLEŞİ 

SAYFA 16'DA 

SEDAT SARIKAYA
SÖYLEŞİ 

SAYFA 16'DA 

SEDAT SARIKAYA
SÖYLEŞİ 

SAYFA 16'DA 

Mustafa Sarıgül

SENİ KAZIĞA OTURTURUM!

Alaattin Çakıcı’dan 
CHP Lideri’ne tehdit

Organize suç örgütü liderli-
ğinden hüküm giymiş Alaat-

tin Çakıcı, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik teh-
ditlerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun
bugünkü grup toplantısında kendi-
sini ima ederek "mafya" dediğini
belirten Çakıcı, Twitter hesabı üze-
rinden paylaştığı yazılı açıklama-
sında, CHP
liderine "Akıllı
ol", "Vatan hain-
leri ile Bahçeli'yi
bir kefeye koyar-
san hayatının
hatasını yapar-
sın",  "kazığa
oturturum" gibi
tehdit ve hakaret
içerikli ifadelerle
seslendi.
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Alaattin Çakıcı

İstanbul Avrupa yakasında Bakırköy sahilde yaşama geçirilen Pruva 34 projesi 309 bin metrekare inşaat alanı
üzerine yayılıyor. Doğa Şehircilik tarafından inşa edilen Pruva 34 projesinde 7 blok konut bloğu, 2 bloğu otel
ve 1 blok apart otel bloğu olarak tasarlandı. Pruva 34 projesi toplam 239 adet konuttan meydana geliyor.

239 ADET KONUTTAN MEYDANA GELİYOR

Bülent Kerimoğlu, "Müref-
feh bir Türkiye vaadeden
bir partiden belediye baş-
kanı seçildim. Belediye
başkanı olmadan önce de
şartlarım iyiydi. Kişisel ça-
bamla ve ailemle birlikte,
belediye başkanı olmadan
önceki mesleğimle bir
noktaya geldim. Ben Ar-
dahan'ın Damal ilçesinden
elimde bir tahta valizle İs-
tanbul'a gelmedim" sözle-
riyle kendini savundu. 

İSTANBUL'A TAHTA 
VALİZLE GELMEDİM!
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YANKİ GO HOME! ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo Fener

Rum Ortodoks Patrikha-
nesi’ni ziyareti sırasında,
Türkiye Gençlik Birliği
(TGB) üyesi bir grup tarafın-
dan protesto edildi. Grup,
Pompeo’nun patrikhaneye
girişinin ardından, "Bu top-
raklarda Amerikan Feneri
yanmaz” yazılı pankart açtı,
“Yanki go home”, “Kahrol-
sun Amerikan emperyalizmi”
şeklinde sloganlar attı.
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Her yıl IFRC (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay
Dernekleri Federasyonu) tarafından paylaşılan

Dünya Afet Raporu’nun yenisi, 17 Kasım’da Cenev-
re’de yapılan lansman ile kamuoyuyla paylaşıldı. Ra-
poru değerlendiren IFRC Başkan Yardımcısı Dr.
Kerem Kınık, “2020’nin ilk 6 ayında 100’den fazla afet
meydana geldi, 50 milyondan fazla insan etkilendi.
Covid-19’u ise ayrı tutuyoruz” diye konuştu. I SAYFA 5
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CHP Genel 
Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu

MELEN BARAJI ZİRVESİ

Pakdemirli bana
teminat verdi

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Tarım ve Orman Ba-

kanı Bekir Pakdemirli’yle Ankara’da
bir araya geldi. Pakdemirli ile İstan-
bul’a su sağlayacak en önemli pro-
jelerden Melen Barajı’nın geleceğini
konuştuklarını aktaran İmamoğlu,
“Kendileri bize, buranın ihalesinin
yapıldığı ve ödeneği konusunda hiç-
bir sorun yaşanmayacağı şeklinde
teminat vermiş oldu” dedi. I SAYFA 9
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Kabine toplantısı sonrası açıklama
yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni

corona virüsü tedbirlerini açıkladı. Hafta sonları
tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde
saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında sokağa
çıkma sınırlaması uygulanacak. Erdoğan, "Eği-
tim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.
65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma uygu-
laması 20 yaş altına da uygulanacak. AVM’ler,
restoranlar, berber ve kuaförler gibi saat 10.00
ila 20.00 arası sınırlanacak. Sinemalar yıl so-
nuna kadar kapatılacak. Restoranlarda sadece
paket servisi uygulamasına geçilecek" dedi. 
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KORONAYA 
KISITLAMA

Recep Tayyip Erdoğan
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SEDAT SARIKAYA
SÖYLEŞİ 
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T ürkiye-Rusya ilişkileri gelişir-
ken, Türkiye’de yaşayan ve iş
kuran Rus vatandaşların sayısı

da giderek artış gösteriyor. En fazla
Rus vatandaşa ev sahipliği yapan An-
talya’da yaşayan Antalya Bahçeşehir
Koleji Müdür Yardımcısı İrina Balcı,
küçük yaştaki çocukların kolayca
Rusça öğrenebilmesi için ‘Aferin
Bana’ isimli kitap serisine imza attı.

Konuların oyunlarla anlatıl-
dığı, boyama alanları ile
renklerin, çizimlerle keli-

melerin, sebze meyvelerin
ise bulmacalarla öğretildiği

kitapların yazılış hikayesini
anlatan ve Türk çocuklarının

Rusça öğrenmeye ilgili oldu-
ğunu gördüğünü söyleyen

Balcı, “Antalya’da yaşayan ço-
cuklar için Rusça çok doğal bir

dil çünkü parkta oynarken de ar-
kadaşları hep bu dili konuşuyor.

Çocuklar küçük yaşta Rusçayı öğ-
renirlerse ileride Ege ve Akde-

niz’de çok daha rahat iş bulabilirler”
diye konuştu.

Önceliğimiz motivasyon

Yaklaşık 3 senedir bu kitaplar üzerinde
çalıştığını ve öncesinden bu şekilde kay-
nakların olmadığını belirten İrina Balcı,
“Küçük yaşta Rusça öğrenmenin Türk
çocuklara büyük bir faydası var çünkü
büyüdükçe daha zor anlaşılabiliyor.
Küçük yaş grubu daha geniş düşünebi-
liyor. Çocuğa kolay, güzel ve eğlenceli
dediğimiz zaman o kabul ediyor. Ço-
cuklar için zor bir şey yok. Yeni nesil
çocuklar için sadece motivasyon lazım.
Eğlenceli içeriği, çizimleri, renkli konu
anlatımları ile bu kaynak sayesinde bir-
çok Türk öğrencimiz Rusçayı rahatça
öğrenmeye başladı. Bu derse uzaktan
eğitimde de devam ettik. Ekran için bir-
çok tasarım hazırladım. Çocuklar ko-
layca ve güzel öğreniyor. Daha çok
çocuk Rusça öğrensin. Türkiye-Rusya
arasındaki dostluğu bu çocuklar güç-
lendirsin” ifadelerini kullandı.

Oyunla devam etmeli

Bir derste sadece kitap üzerinde çalış-
manın yeterli olmadığını ve küçük yaş
grubu öğrenciler için yöntem geliştirdi-
ğini ifade eden İrina Balcı, “Öğrenciler
artık çok kısa bir süre içinde harfleri ta-
nımaya, cümleler kurmaya başladılar.
Hem eğleniyor hem de kiril alfabesi ol-
masına rağmen Rusçayı rahatça konu-
şabiliyorlar. Hem kitap kullanıyoruz
hem de oyun oynayarak konuları tek-
rarlıyoruz. Sıkılınca başka oyuna geçi-
yoruz. Okumak, yazmak, oyun
oynamak hepsi bir derste oluyor. Ço-
cuklar da sıkılmadan derse katılıyor.
Onlarla göz kontağını kaybetmemek
gerekiyor. Benim için en güzel sonuç
çocukların dersten mutlu çıkıyor ol-
ması. Onlar sonra kolayca Rusçayı kul-
lanabiliyor. Öğrendikleri kelimeleri Rus
arkadaşları ile paylaşabiliyor. Onlara
da Türkçe öğretmeye çalışıyor. Yeni
neslin eğitimi bu şekilde olmalı. Biz ço-
cukları zorlayamayız, onlar zaten yete-
rince ilgili” diye konuştu. DHA
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Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Çatalca 
Bahadır SüGüR

Dağıtım
şenol YENE - Salih DOğAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Küçük yaştaki
çocukların 
Rusça öğrenmesi
için eksik olan
okuma kitabı
boşluğunu
öğretmen İrina
Balcı doldurdu.
Balcı, hazırladığı
‘Aferin Bana’
isimli kitapla zor
olduğu bilinen
Rusçanın 
çocuklara
kolaylıkla
öğretilebileceğini
göstermeyi 
hedefliyor

OGRENCILERE 
RUSCA KITAP

Ezberleme modeli ile öğrenmenin uzun vadeli olmadı-
ğına dikkat çeken Balcı, “Bu yöntemdeki eğitimle bil-
giler akılda kalıyor. 10 kelime ezberleyip sınava
girebilirsiniz ama asıl önemli olan akılda kalmasıdır.

Bu yöntemle çocukların bilgileri uzun süre kala-

cak.  Onlar önce konuşarak sonra da yazarak bu dili
öğreniyor. Çocuklar 2 dili bir anda öğrenebilirler. Doğ-
duktan sonra anne babadan da önce konuşarak öğre-
niyor. Eğitimin doğası bu; konuşmak, söylemek, oyun
oynamak ve yazmak... Rusça sadece yabancı dil

değil, beyin geliştirme dili. Bu işi ne kadar geniş kap-
samlı yaparsam o kadar mutlu olurum” dedi. İlkokul
çağındaki çocuklar için hazırlanan ilk Rusça içerik
olan bu kitap ve kartlar şimdilik pilot olarak Bahçeşe-
hir Koleji Konyaaltı Kampüsü’nde kullanılıyor

2 DİLİ BİR ANDA ÖĞRENEBİLİRLER

Fast food demek
pişmanlık demek
Pek çok insan hamburger, patates kızartması ve pizza gibi gıdaları tükettiği zaman kendini mutlu
hissettiğini belirtiyor ancak bu iyilik hali yerini pişmanlık, kilo alımı ve hastalıklara bırakıyor

YAPILAN araştırmalara
göre fast food olarak ad-
landırılan gıdalarla bes-

lenmek, kısa ve orta vadede duygu
durum bozukluğu hatta depresyona
sebep oluyor Memorial Bahçelievler
Hastanesi Obezite Tanı ve Tedavi
Merkezi’nden Genel Cerrahi Uz-
manı Doç. Dr. Murat Çağ, yanlış
beslenmenin zararlı etkileri hak-
kında bilgi verdi. Doymamış yağ
asitlerinin tümüne trans yağ adı ve-
rilmektedir. Trans yağ, ürünlerin raf
ömrünü artırmaya yarayan hidroje-
nize edilen endüstriyel bir yağdır.
Trans yağlar doğal ürünlerde hemen
hemen hiç bulunmamakla birlikte,
yirminci yüzyıldan itibaren endüstri-
yel olarak üretilmektedir. Bu yağlar
az miktarda tüketildiğinde bile has-
talık yapma riski taşımaktadır. İşlen-
miş gıdalar, kızartma yağları,
margarinler, patates kızartması, fast
food türü ürünler, bazı şekerler,
hazır kurabiye, kekler, poğaçalar ve
açma gibi ürünlerde trans yağ bu-
lunmaktadır. Trans yağdan zengin
gıdalar şeker ve kalori açısından da
yüksektir. Bu faktörlerle birlikte kötü
kolesterol olan LDL’yi yükseltmekte-
dir. Bu da diyabet, kalp-damar has-
talıkları, kanser gibi pek çok
hastalığa neden olmaktadır. Trans
yağların bunların dışındaki sebep ol-
duğu sorunlardan biri de, obezite

hastalığı ve depresyona benzeyen
duygu durum bozukluğudur. Trans
yağlar vücuda beslenme yoluyla
veya kozmetik ürünlerle giriş yap-
maktadır. Duygu durum bozukluğu
ile kanser, kalp-damar hastalıkları,
diyabet ve obezite problemleri bes-
lenmeyle direkt ilgilidir. Trans yağlar,
bağırsak duvarını tahrip ederek za-
rarlı bakterileri artırır; bu da gerek
sindirim sistemi gerekse nöropsiki-
yatrik sistem olmak üzere birçok so-
runa neden olmaktadır. Kişi trans
yağları hayatından çıkardığında, ba-
ğırsak florasıyla birlikte bağırsak du-
varını koruyup; birçok hastalığı
engelleyebilmektedir.

Sağlıksız yiyecekler kana
karışıyor

Trans yağların tüketimi bağırsaklar-
daki yararlı bakterilerin yerini zararlı
bakterilere bırakmasına neden ol-
maktadır. Obezite hastalığına sebep
olan kötü beslenme şekliyle bağırsak
çeperindeki geçirgenlik artarak, nor-
malde vücuttan atılabilecek zararlı
maddeler kana karışmaya başla-
maktadır. Kana karışan maddelerin
bir kısmı karaciğerde depolanırken;
bir kısmı da nörolojik sistemimize
ulaşmaktadır. Buraya ulaşan zararlı
bakteriler, başta immün, sindirim ve
nöropsikiyatrik sistem olmak üzere
pek çok probleme yol açmaktadır.

İyi huylu bakterilerin sayısının azal-
ması, bağırsak florasının bozulma-
sına ve hastalıkların artmasına
neden olmaktadır. Kişi yaşamından
bu etkenleri çıkararak; bağırsak flo-
rasının tahrip olmasına ve böylelikle
sağlığının bozulmasına engel olabil-
mektedir.

Depresyon yeme biçimiyle
doğrudan alakalı

Trans yağların tüketimi ile birlikte
beynin hipotalamus bölgesindeki
iletişim sistemi zamanla bozulmaya
başlamaktadır. Bu durumda algı-
lama güçleşmekte, yavaşlamakta ve
duygu durumu depresyona yaklaş-
maktadır. Genellikle bu durum çe-
şitli psikiyatrik tedavilerle
onarılmaya çalışılsa da beslenme
şekli atlanmaktadır. Oysa sürekli hü-
zünlü bir ruh hali daha çok yemek
yeme isteğine sebep olmaktadır. Bu
vücudumuzun ya da beynimizin kü-
çüklükte öğretilen mutluluğu arama
yöntemidir. Yemek yeme alışkanlık-
larının ruh halini direkt olarak etkile-
diği bilinmektedir. Yapılan pek çok
çalışma; rafine şekerler ve trans yağ-
lardan yüksek bir beslenme şekli ile
bozulmuş beyin fonksiyonu ara-
sında bir ilişki olduğunu hatta dep-
resyon gibi duygu durum
bozukluklarının semptomlarının kö-
tüleştiğini göstermiştir.

Estetikte harikayız
DÜNYA genelinde 100 milyar doları
aşan dünya sağlık turizminde ilk 5 ülke
arasında yer alan Türkiye; güçlü altya-

pısı, sahip olduğu en yeni teknolojiler ve yüksek
hizmet kalitesiyle dünyanın hemen her ülkesine üst
düzey sağlık hizmeti sunuyor. TÜRSAB verilerine
göre;geçtiğimiz yıl yaklaşık 700 bin hastaya şifa
veren Türkiye sağlık turizmi, 2023 yılında 1,5 mil-
yon sağlık turisti ağırlayarak 10 milyar dolarlık gelir

elde etmeyi ve dünya
sıralamasında ilk 3’e
yükselmeyi hedefli-
yor. Estetik operas-
yonlar ise bu
hedefteki en büyük
pay sahipleri ara-
sında yer alıyor. Geç-
tiğimiz yıl sağlık
turizminden 1 milyar

doları aşan gelir elde eden Türkiye’nin, bunun yak-
laşık yüzde 60’lık kısmını estetik operasyonlardan
sağladığı görülüyor. Bu alanda Türkiye’yi ön plana
çıkaran en önemli etkenin, cerrahi ve cerrahi olma-
yan tüm estetik operasyonlarda kullanılan en yeni
teknolojiler olduğu belirtiliyor. Bugün perakende,
turizm, sinema ve mobilya sektörleri ile sanat dün-
yasında özellikle 3 boyutlu müze ve ören yeri uygu-
lamalarında sıklıkla kullanılan, oyun dünyasının
gelişimine yön veren 3D artırılmış gerçeklik çözüm-
leri de bu teknolojiler arasında öne çıkıyor. 
Bilgisayar ve akıllı cihazlar üzerinden sanal görün-
tüler izleme imkânı sunuyor” dedi.

Tuğba hayranlarını kırmadı
TÜRK Pop Müziği’nin sevilen sesi
Tuğba Yurt, geçen yıl çıkardığı müzik
kariyerinin ilk albümüne ismini veren

şarkısı ‘Sığınak’ a klip çekti. Sakin Ol’, ‘Güç Bende
Artık’, ‘İnceden İnceden’, ‘Yine Sev Yine’ gibi şarkı-
larıyla pop müzikte emin adımlarla zirveye çıkan
Tuğba Yurt, son olarak da ‘Sığınak’ albümü ile mü-
zikseverlerden tam puan aldı. Tuğba Yurt, albüme
ismini veren ‘Sığınak’ adlı şarkının sözü Canan
Sezgin’e , müziği Beyza Durmaz ve Ali Cem Çeh-
reli ’ye , düzenlemesi ise Mustafa Ceceli’ye ait şar-
kısına hayranlarından gelen yoğun istek üzerine
Mustafa Özen yönetiminde İstanbul sokaklarında
klip çekti. Albümünde
yorumculuğunu öne çı-
kardığı şarkısı ve albüme
ilk aldığı şarkı olması ne-
deni ile ‘Sığınak’ ın ken-
disi için çok özel
olduğunu da söyleyen
Tuğba Yurt,  yeni şarkılar
için stüdyoya girdiğinin
de müjdesini verdi. Ko-
ronavirüs salgını sonrası
çektiği akustik şarkıların
videolarıyla da adından
sıkça söz ettiren Tuğba
Yurt salgın nedeniyle
uzun süredir uzak kal-
dığı konserlerine Türki-
ye'de çeşitli şehirlerde
akustik performans ser-
gileyecek.
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kartal Sahil yolunda makas
atarak ilerlediği iddia edilen oto-
mobil kaza sonucu ikiye bö-

lündü. Otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 00.00 sıralarında Kartal sahil
yolu Maltepe istikametinde meydana geldi.
Çevredeki görgü tanıklarının iddiasına
göre, sahil yolu üzerinde makas atarak iler-
lediği belirtilen Özgür Karataş yönetimin-
deki 35 HER 13 plakalı otomobil
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarpa-
rak takla attı. Çarpmanın etkisiyle ikiye
bölünen otomobilin sürücüsü yola fırladı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından
Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne
Kaldırılan Karataş'ın hayati tehlikesinin
devam ettiği öğrenildi. DHA

kadıköy Fikirtepe Mahallesi
Hızırbey Sokak'taki olay saat
16.30 sıralarında meydana

geldi. Şarkıcı Bulut Duman, aracına bine-
ceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Kurşun
yağmuruna tutulan Duman, bacağından
yaralandı. Yaralanan Duman, ambulan-
sla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine
olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekip-
lerin yaptığı çalışmalar sonucunda 3 kişi
gözaltına alındı. Tedavi altına alınan
Bulut Duman'ın durumunun iyi olduğu
öğrenildi. Görgü tanıklarından Ercan
Uluocak, “Sohbet ederken, silah seslerini
duyduk. Ne olduğunu anlayamadan ken-

dimizi yere attık" dedi. Öte yandan iki al-
bümü olan şarkıcı Bulut Duman hak-
kında, savcılıklara onlarca şikâyet
başvurusunun olduğu öğrenildi. Duman,
dolandırıcılıkla suçlanırken şikayetçilerin
çoğunun eşcinsel olduğu öğrenildi.

Saldırı anı kameralarda

Şarkıcı Bulut Duman'a silahlı saldırı anı
güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntü-
lerde, Bulut Duman'ın rezidanstan çıktığı,
yanındaki kişi ile birlikte aracına doğru
yürüdüğü, daha sonra sokağa gelen 3 ki-
şinin Bulut Duman'a silahla ateş ettiği 
görülüyor. DHA

O lay, Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi
üzerinde saat 07.00 sıralarında
meydana geldi. İki komşu sabah

saatlerinde henüz belirlenemeyen bir ne-
denle tartışmaya başladı. İsminin Mahmut
olduğu öğrenilen kişi yanındaki bıçak ile
apartman girişinde Bülent P.'ye saldırdı. Bı-
çaklı saldırgan ile Bülent P.'nin sesleri üze-
rine çay ocağında oturan bekçi seslerin
geldiği yere koştu. Mahmut adlı kişinin elin-
deki bıçak ile Bülent P'nin boğazını kesmeye
başlaması üzerine bekçi tabancası ile kapıya
doğru bir el uyarı ateşi açtı. Kapının açıl-
ması üzerine bıçaklı kişi dışarı çıktı. Bekçiye
de bıçak çekince bekçi saldırganı ayağından
vurdu. İki yaralı için olay yerine ambulans
çağrıldı. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yara-
lanan Bülent P. özel bir araç ile Prof. Dr.
Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldı-

rıldı. Bıçaklı saldırgan ise elindeki bıçak alın-
dıktan sonra ambulansla hastaneye kaldı-
rıldı. Polis ekipleri olay yerinde
incelemelerde bulundu. Bekçi, ifadesi alın-
mak üzere polis merkezine götürüldü. Poli-
sin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bekçi olmasa adam ölecekti

Mahalle sakini Mustafa Söylemez "Biz bu-
rada çay içiyorduk. Mahmut dışarıda bekli-
yordu. Birden bağırtılara koştuk. Baktık ki
Mahmut, Bülent P'yi bıçaklıyor. Burada
bekçi vardı. Olaya müdahale etmek istedi.
Kapıyı açmadılar. Bekçi bir el ateş etti. İçe-
ride adamı doğruyordu. Kapı açılınca da bı-
çaklı kişiye ateş etti. Ayağından vurdu. Bekçi
adamın hayatını kurtardı. Bekçi olmasa
adamı doğruyordu. Bekçiye çok teşekkür
ediyoruz" dedi. DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, yaptıkları teknik ve

fiziki takibin ardından adreslerini belir-
ledikleri 46 şüphelinin yakalanması
amacıyla Silivri'de 46 adrese eş za-
manlı operasyon gerçekleştirdi. Özel
harekat timleri eşliğinde girilen adres-

lerde uzun süre arama yapıldı. Operas-
yon ve arama sırasında özel harekat
timleri güvenlik önlemi aldı. Arama ya-
pılan adreslerde çok sayıda şüpheli
gözaltına alınarak emniyet müdürlü-
ğüne götürüldü. Polis helikopterinin
havadan destek verdiği operasyonda
hassas burunlu köpeklerle arama da

yapıldı. Operasyon kapsamında polis
ekipleri Alibey Mahallesi Çetin So-
kak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'inci ka-
tındaki daireye operasyon yaptı.
Adreste 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli emniyete götürüldü. Adreste
"Bozo" adlı hassas burunlu narkotik
köpeği eşliğinde arama yapıldı.  DHA

Silivri’de 46 adrese birden baskın Otomobil
ikiye bölündü

2 milyonluk
trafik kazası

Olay, Pendik'te geçtiği-
miz ay ilginç bir hırsız-
lık meydana geldi. Çay

ocağının sürgülü camını açarak
içeri giren hırsız, önce kasadaki
tüm paraları aldı. Ardından rafta
bulunan ve esnafın çay siparişi
verdiği cep telefonunu alarak
kaçtı. Şüpheli şahsın dükkana gi-
rerken düşürdüğü el dezenfekta-
nını kaldırarak düzeltmesi ise
dikkat çekti. Çay ocağını işleten
Aydın Kacır, “Sürgülü camı açıp

içeri giriyor. Kasada ne varsa alıp
gidiyor. Paraları ve esnafın çay
söylediği cep telefonunu da almış,
gitmiş. Sabah gelince bu olayla
karşılaştım. Yazık, günah. 15-16
yaşlarındaki delikanlılarımız 50-
100 lira için hırsızlık yapıyor.
Gençlerimize yazık. En azından
gençlerimizi kurtarmanın derdin-
deyiz. Polis geldi, görüntüleri ver-
dim ama üzerine düşmedim.
‘Gençleri bulup biz yardımcı ola-
lım' dedim. Ama karşı komşu-

muza da girmiş hırsızlar. Üzülü-
yoruz. Müslüman olarak, esnaf
olarak, vatandaş olarak bunlarla
karşılaşmak istemiyoruz. Bizi
üzüyor” diye konuştu.

Beyoğlu'nda komşunu bıçaklayan ve boğazına bıçak
dayayan kişiye bekçi müdahale etti. Bekçi tarafından
ayağından vurulan saldırgan hastaneye kaldırıldı

Kadıköy’de silahlı saldırı

Silivri'de 46 adreste yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

BEYOGLU KARISTI

Şarkıcı Bulut duman Kadıköy'de silahlı saldırı
sonucu yaralandı. duman'a yapılan saldırıyla

ilgili emniyet güçleri soruşturma başlattı

Pendik'te bir hırsızın çay ocağına girerek esnafın cep 
telefonunu ve kasadaki paraları çalıp kaçtığı anlar güvenlik
kamerasına yansıdı. Hırsızın dükkana girdiği sırada düşür-
düğü el dezenfektan standını düzeltmesi ise dikkat çekti

Titiz hırsız!

istinye'de cadde üzerindeki kır-
mızı ışıkta aniden duran çekiciye,
başka bir çekici arkadan çarptı.

Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü
itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çekici-
lerin üzerindeki yaklaşık değeri 2 milyon
olan 5 sıfır otomobilde maddi hasar mey-
dana geldi. Kaza, saat 15.00 sıralarında
Sarıyer İstinye Sarıyer Caddesi üzerinde
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
cadde üzerinde 34 HB 4023 plakalı çeki-
ciyle seyir halinde olan Sami Yıldırım, tra-
fik ışıklarında geldiğinde kırmızı ışıkta
durdu. O esnada aynı istikamette 16 BA
658 plakalı çekiciyle seyir halinde olan
Osman Delice, önündeki çekiciye arkadan
çarptı. Kaza sonucu Delice, araç içerisinde
sıkıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine
olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk
edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İstinye
itfaiye istasyonuna bağlı ekip, sıkışan sü-
rücü Delice'yi kurtararak sağlık ekiplerine
teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk
müdahalesi yapılan sürücü Delice, ambu-
lansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına
alındı. Olayın ardından gelen trafik polis-
leri ise kaza nedeniyle oluşan yoğunluğu
azaltmaya çalıştı.

Otel odasında
intihar etti

Pendik'te bir otelde 2 gündür
kalan İrfan Özay isimli şahıs, kal-
dığı odada kendisini iple asarak in-

tihar etti. Olay, Pendik'te bir otelde dün
akşam saat 20.30 sıralarında yaşandı. Otelde
iki gündür kaldığı öğrenilen 32 yaşındaki
İrfan Özay isimli şahıs, kendisini kaldığı
odada iple asarak intihar etti. Özay'ın cansız
bedenine rastlayan otel çalışanları durumu
polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde gü-
venlik önlemleri alarak inceleme yürüttü.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalış-
manın ardından Özay'ın cansız bedeni Adli
Tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Sarıyer'de sabah
saatlerinde cadde
üzerindeki yeşil

alanda iki ağaç arasına asılı halde
bulunan bir afişin arkasına bırakı-
lan şüpheli paket paniğe neden
oldu. Olay yerine polis ve bomba
imha uzmanları çağrılarak, şüpheli
paket fünye yardımıyla patlatıldı.
Olay, saat 08.00 sıralarında Sarıyer

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Büyük armutlu Caddesi'nde ya-
şandı. edinilen bilgiye göre, polis 
ekipleri cadde üzerinde bulunan
yeşillik alanda iki ağaç arasına asıl-
mış bir afişin arkasına bırakılan
şüpheli bir paket ihbarı aldı. Bunun
üzerine olay yerine polis ve bomba
imha uzmanları çağrıldı. Şüpheli
paketin bulunduğu cadde bir süreli-
ğine güvenlik amaçlı yaya geçişi ve
trafik akışına iki taraflı olarak ka-
patıldı. Paket üzerinde çalışma baş-
latan bomba imha ekipleri, şüpheli
paketi fünye yardımıyla patlattı.
İmha sonrası kontrol edilen paketin
boş olduğu öğrenildi. Bir süre du-
raksayan trafik akışı yolun açılma-
sıyla normale döndü.

Şüpheli
paket
alarmı
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B aşlığı okudunuz. “Hançerli'nin sonu
Handan Toprak'a benzeyebilir mi?”
demişim. Hemen “Allah benzetme-

sin” diyeceğinizi biliyorum. Neydi sahi 
Avcılar Belediyesi'nin Handan Toprak
tarafından yönetilen günleri. Pazarcı esnafı
eylemleri, hacizler, icralar, gazetecilerle
davalar ve işçi sendikalarının eylemleri...

Handan Hanım'ı eleştiren bir haber mi
yaptın? Eyvah, eyvah. Hemen tez derderst
edile. Hemen dava açıla. Sonra bilmem ka-
çıncı hakimlik bilmem hangi adliyede mah-
keme. Avcılar'daki kalemşörleri tarafından
sosyal medya hesaplarında hedef gösteril-
mek. “Kötü” ilan edilmek sonra. Niye
Handan Hanım'ı eleştirdin diye. Halbuki ne
yapmışsın? İşçi eylem yapmış onu yazmış-
sın. Emekçinin maaşı ödenmemiş onu yaz-
mışsın. İhalelerde bir garip işler dönmüş
onu yazmışsın. Meclis kürsüsünde muhalif
bir meclis üyesi belediyeyi eleştirmiş onu
yazmışsın. Başka ne suçun var ne günahın!
Ama Handan Hanım ve yönetimi için bütün
bu “gazetecilik” refleksleri yeterdi cadı
avına maruz kalmanıza...

Şimdi o karanlık ve Avcılar'ın istibdat
günleri nihayet geride kaldı dedik. Yaşasın

hürriyet dedik. Kahrolsun istibdat dedik.
Ne ezen ne ezilen eşit hakça bir düzen
dedik. Sonra ne oldu? Yaşam mücadele-
siyle herkesin taktirini kazanan Turan 
Hançerli, belediye başkanı oldu. Hepimiz
çok sevindik. Ben hadi itiraf edeyim Türk 
milletinin damarlarına işlemiş nepotizm 
sebebiyle iki kere sevindim çünkü Hançerli
hemşehrimdi. Velhasıl sevindik. Kendisinin
diline slogan ettiği; “Acılar değil Avcılar
kazanacak” sözüne sarıldık.

Sonraaaaa....
Sonra ne mi oldu?
Turan Bey bir baktık ki eyvahlar olsun.

Bizim uzaktan alkışladığımız nepotizmi
almış bağrına basmış. Eski belediye başka-
nının oğlu belediye başkan yardımcısı, eski
yardımcının kızı yeni belediye başkan yar-
dımcısı. Bilmem kimin oğlu meclis üyesi
falan. Bunları zaten yazdık. Tekrar etmeye
gerek yok da; yani bir baktık ki Handan
Hanım'ın kabinesinden, ekibinden pek de
bir farkı yoktu Turan Bey'in ekibinin.

Bunları yazdığımızda gene birileri 
ayağa kalktı .”Vay hain” dediler “Sen sus.
Sen zaten AKP hayranısın” dediler. 
Hatta “Senin maaşını Erdoğan veriyor”
diyen bile oldu ki bu şahane hayal gücüne
hayran kaldım...

Hadi dedim tamam “sizsiniz.” Neymiş
birinin babası belediye başkanı ise oğlu ile-

ride belediye başkan yardımcısı
olamaz mıymış ne varmış bunda yani?
Bunu savunan adam düne kadar da Berat
Albayrak'a, “damat” diyordu ama neyse.
Sonuçta “peki” dedim. Siz haklısınız, 
ben yanlışım.

Uzatmayalım. Evvel zaman, kalbur
zaman. İlçe başkanlarını eleştirdim, isti-
faya davet ettim. Yöneticileri arayıp “biz
seni biliyoruz” minvalinde ucuz yaklaşım-
lar içine girdi. Tehditvari yaklaşımlar...

Eeee Turan Hançerli...
Nepotizm desen dibine kadar.
Adam kayırmacılık dibine kadar.
Gazetecilere baskı desen dibine kadar.
Neyse, neyse. Peki pazartesi günü ne

oldu?
Hadi buyurun işçi sendikası belediyenin

önüne geldi düdüğüne asıldı. “Hakkımızı
isteriz” dedi. Ne kadar da Handan Ha-
nım'ın günlerini andırıyor değil mi? Bütün
bunlar pazartesi günü belediyenin önünde
olurken birkaç gün önce Avcılar'daki gaze-
tecilerle kahvaltı ediyorduk. Hepsinin ortak

görüşü “Turan Bey, böyle bir şeye müsaade
etmez” veya da “Bülent ağabey devreye
girer...” Turan Bey işçilerini isteklerini 
imzalar, Bülent Bey orta yol bulur falan...

Ne oldu peki?
Çanak, çömlek patladı. Avcılar'daki

alimlerin “olmaz” dediği işçi eylemleri
oldu. İşçiler belediyenin önüne kadar 
yürüdü. Ne istiyorlar?

TOPLU SÖZLEŞME istiyorlar. 
TOPLU SÖZLEŞME...

Buna karşılık Hançerli ne yapıyor?
Şov... Evet evet şov. İşçilerin yanına iniyor.
Sözde şirinlik abidesi olacak; “işçi kardeş-
ler” diye ateşli bir konuşma yapıp alkış
alacak ama hayır... Hançerli'nin savunması
işçilerin taleplerinin yasal olmadığı 
yönünde.

Öyleyse Sayın Hançerli sana sormazlar
mı madem bu TOPLU SÖZLEŞME denilen
şey yasal değil, diğer CHP'li belediyeler
Beylikdüzü, Maltepe şu bu nasıl oluyorda
işçilerle TOPLU SÖZLEŞME imzalıyor.
Yani sizin yasal dediğiniz TOPLU SÖZ-
LEŞME'yi imzalayan diğer CHP'li beledi-
yeler gayrı meşru bir iş içine mi giriyor?

Doğrusunu isterseniz ben CHP İl Baş-
kanı Canan Kaftancıoğlu'nun yerine olsam
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerinde
olsam Turan Hançerli'nin bu talihsiz açıkla-
ması sonrası kendisini arar sorardım. Yahu

bu TOPLU SÖZLEŞME işine siz yasal
değil demişsiniz ama bizim birçok belediye-
miz bunu imzalıyor diye bir anımsatırdım...

Velhasıl kelam;
Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet 

dediğimiz günlerden, Handan Toprak'lı
günlerden geldik gene işçi eylemleriyle 
anılan, yeni istibdat günlerine yelken açan
Avcılar günlerine.

Yok ikisinin de birbirinden farkı...

Ahmet Kaya'ya

Siyaset bir tarafa. Geçenlerde Ahmet
Kaya'nın yirminci ölüm yıl dönümü idi. O
bilgiyi görür görmez Facebook'a şunları not
düşmüştüm. Burada da paylaşmak istedim;
Şimdi sosyal medyada gezinirken gördüm.
Bugün Ahmet Kaya'nın gidişi üzerinden 20
sene geçmiş. Ben Lili Marlen türküsünü
ondan dinlediğim üniversite günlerini anım-
sıyorum mesela. Çimler üzerinde oturup,
ucuz bir cigarayla karanlığı aydınlattığımız
genç ve beyhude zamanlarımızı. Ne umut-
luydu, ne matah şeydi şu yaşamak ağrısı.
Bir on yıl geçince aradan ıhhh. Hiç de öyle
değilmiş oldum. Hani eskiden Ahmet Kaya
dinlerken Lili Marlen'di hep önce dinledi-
ğim. Sıkılmış bir yumruk gibi girerdik 
hayata. Şimdi tam tersi; Arka Mahalle.
"Başıma neler geldi sana diyemedim" 
dediği türküdeyim...

Hançerli’nin sonu Handan
Toprak'a benzeyebilir mi?

toplantıda ilk olarak Kartal’da bulunan
20 mahallenin muhtarlarına yönelik bir
sunum gerçekleştiren Başkan Yüksel, ardın-

dan göreve geldikleri günden itibaren gerçekleştirilen
proje ve hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Kartal Belediye
Ana Hizmet Binasında pandemi önlemleri alınarak
düzenlenen toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel’in yanı sıra; Başkan Yardımcıları, birim
müdürleri ve Kartal’daki mahalle muhtarları katıldı.

Sunum yapıldı

Toplantının açılış konuşmasında geçtiğimiz hafta İz-
mir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden
vatandaşlara başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileyerek
başlayan Başkan Gökhan Yüksel, depremin ardından
Kartal Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalar hak-
kında bilgi paylaştı . Başta Covid- 19 virüsünün neden
olduğu pandemi olmak üzere pek çok olumsuzluğa
karşın Kartal’da önemli hizmetler ve projeler gerçek-
leştirdiklerini aktaran Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel, Göreve geldikleri günden itibaren geçen
500 günlük sürede gerçekleştirilen projeler ve yapılan
hizmetlerle ilgili sunum gerçekleştirdi. Yaptıkları çalış-
malar ile 6 yeni park açtıklarını ve yenilenen parklar ile
birlikte toplamda 16 parkın Kartal’a kazandırıldığını
aktaran Başkan Yüksel, Kartal Akademi adlı derslik ve
atölyelerden oluşan bir işlek düşündüklerini bununla
beraber Kartal'da 3 mahallede "Gençlik Merkezi "açıl-
ması için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Muhtarlar anlattı
başkan dinlendi

Eyüpsultan Belediyesi 
Bilişim Akademi bünye-
sinde bulunan Ali Kuşçu
Uzay Evi ve Robot Oku-
lu’nun öğrencilerinden

oluşan “PEGASUS Takımı”
İTÜ APİS ArGe ekibi tara-
fından Türkiye genelinde
düzenlenen İTÜ Apis Arge
Liseler Arası Model Uydu
Yarışması'nda ikinci oldu

UFUK ÇOBAN

L ise öğrencilerine bir uydu siste-
minin tasarımından görevi ta-
mamlamasına kadar geçen

süreçteki tüm aşamaları deneyimleme
şansı veren bu yarışma, Türkiye ça-
pında farklı illerden sekseni aşkın takı-
mın katılımıyla gerçekleştirildi. Dünya
genelinde uzay ve havacılık konusun-
daki gelişmeler tüm hızıyla devam
ederken, bu yarışma sayesinde Türki-
ye’deki gençler de uydu çalışmaları
hakkında tecrübe edinme ve lise düze-
yinde böyle bir çalışmanın parçası
olma şansı yakalamış oldular. PEGA-
SUS takımı, farklı liselerde okuyan ve
aynı zamanda Ali Kuşçu Uzay Evi ile
Robot Okulu öğrencisi olan dört
gençten oluşuyor. Ali Kuşçu Uzay
Evi’nde astronomi ve uzay bilimleri
alanında, Robot Okulu’nda ise yazı-
lım ve donanım alanlarında eğitimler
gören takım, model uydu yapmak
amacıyla Kasım 2019’da kuruldu. Ya-
rışma sürecinde model uydunun inşa-
sındaki tüm süreçleri deneyimleyen
gençler, takım çalışması içerisinde bir
ürün ortaya koymuş, sosyal sorumlu-
luk işleriyle farkındalık kazanmış, ger-
çekleştirdikleri sunumlar ile iletişim
becerileri gelişmiş ve sorumluluk duy-

gusuyla bir projeyi başarıyla gerçek-
leştirmenin heyecanını tattılar. Ali
Kuşçu Uzay Evi danışmanlığında ya-
rışma boyunca ara raporlar hazırlaya-
rak çalışmalarının ilerleyişini jüri
üyelerine sunan takım; raporlardaki
başarıları nedeniyle iki kez üst üste
beşinci oldu ve ara elemeleri geçerek
finale katılmaya hak kazandı.

Model uyduyla başarı geldi

Mayıs ayından itibaren çalışmalarına
hız kazandıran PEGASUS takımı,
teknik ve yazılımsal destek aşama-
sında Bilişim Akademi Robot
Okulu’nun ve Mars On Earth Project
ekibinin yardımlarıyla model uydu-
nun inşasına başladı. Ali Kuşçu Uzay
Evi danışmanlığında Ekim ayında ba-
şarılı bir uçuş gerçekleştiren takım,
böylece yarışma finalini tamamladı.
Pandemi koşullarından dolayı çevri-
miçi gerçekleştirilen uçuş gününde
model uydu, yaklaşık 10 metre yük-
seklikten paraşütü açılarak pasif iniş
yaptı ve inişi sırasında basınç, sıcaklık,
eğim, yükseklik ve GPS konum gibi
telemetri verilerini takımın kendi ha-
zırladığı özgün yer istasyonuna yol-
ladı. Aynı sırada model uydu ek
görevlerden biri olan canlı görüntü
aktarımını da başarıyla gerçekleştirdi.

HES yoksa pazar yok

statİk fİkİr

Anıl BODUÇ
anilboduc@gmail.com
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Mayıs ayından itibaren çalışmalarına hız kazandıran PEGASUS takımı, teknik ve 
yazılımsal destek aşamasında Bilişim Akademi Robot Okulu’nun ve Mars On 

Earth Project ekibinin yardımlarıyla model uydunun inşasına başladı. 

Gaziosmanpaşa’da semt pazarlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması
başladı. Pazarlarda denetim yapan Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri,
HES kodu bulunmayan pazarcı esnafının tezgâh açmasına müsaade etmiyor

Covid-19 salgınına karşı ilk gün-
den bu yana sıkı tedbirlerini sürdü-
ren Gaziosmanpaşa Belediyesi,

semt pazarlarında HES kodu uygulaması
başlattı. Buna göre pazarcı esnafı, "Hayat
Eve Sığar" uygulaması veya E-Devlet üzerin-
den HES kodunu zabıta görevlilerine göste-
rerek, pazarda tezgah açabiliyor. HES kodu
bulunmayan pazarcı esnafının ise tezgah aç-
masına izin verilmiyor. HES kodu kuralının
uygulanması adına Çarşamba günü kurulan
halk pazarında denetimler gerçekleştiren Ga-
ziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, tüm
tezgahları tek tek dolaşarak pazarcı esnafına
yönelik HES kodu sorgulaması yaptı. Sağlık
Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) mobil
uygulaması ve E-Devlet uygulaması üzerin-
den HES kodu olmayan pazarcı esnafına
kod alınması konusunda yardımcı olan ekip-
ler, esnafı tedbirler konusunda bilgilendirdi.
Ekipler, tezgah ve tahtalar arasında mesafe
kontrolü ve hijyen kuralları konusunda da
kontroller gerçekleştirdi. Vatandaşlara ise
maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyul-
ması yönünde uyarılarda bulunuldu. Gazi-
osmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, İl
Hıfzıssıhha Meclisi’nin Covid-19 ile müca-
dele kapsamında belirlediği kuralların pazar
yerlerinde uygulanması adına ilçede kurulan
tüm semt pazarlarında denetimlerini sürdü-
rüyor. MÜGE YÜCETÜRK

Gaziosmanpaşa’da devam eden denetimlere ilişkin konuşan
vatandaşlar, “Belediyenin yaptığı çok doğru” ifadesini kullandı.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen
Muhtarlar Toplantısı’nın 2020 Yılı Kasım Ayı
Toplantısı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel’in başkanlığında gerçekleştirildi

İstanbul hep aynı
iStanbul'da sabah saatle-
rinde toplu taşıma araçları ve
duraklarında yoğunluk ya-

şandı. Kadıköy Bostancı'da İETT ve
özel halk otobüslerine binen vatandaş-
ların ve araç içerisinde bulunan yolcu-
ların sosyal mesafeye uymadıkları
görüldü. İstanbul'da sabah işe gidiş sa-
atlerinde toplu taşıma araçları ve du-
raklarında yoğunluk yaşandı. Kadıköy
Bostancı'da İETT ve özel halk otobüs-
lerine binen vatandaşların ve araç içeri-
sinde bulunan yolcuların sosyal
mesafeye uymadıkları görüldü. Oto-
büslere binen vatandaşların mesafeyi
korumadan araçlara bindiği ve otobüs
kapılarında yoğunluk oluşturduğu göz-
lendi. Ekiplerin de toplu taşıma araçla-
rında denetimleri devam ediyor. Polis
ekipleri durdukları otobüs ve minibüs-
lerde maske ve sosyal mesafe denetimi
yaptı. Ekipler otobüs içine girerek yol-
cuları ve sürücülere uyarı yaptı.

Sultangazi'de durakta tramvay bekleyen
50 yaşındaki Mehmet Özcan Duyğun kalp
krizi geçirdi. Duraktaki başka bir vatandaşın

kalp masajı yaptığı Duyğun, kaldırıldığı hastanede ha-
yatını kaybetti. Olay, Cebeci Mahallesi Cebeci tramvay
durağında dün meydana geldi. Durakta tramvayın gel-
mesini bekleyen Mehmet Özcan Duyğun(50), kalp
krizi geçirdi. Onu görenler hemen 112 Acil Servise
haber verdi. Duraktan bekleyen bir vatandaş sağlık gö-
revlileri gelene kadar, adama kalp masajı yaptı. O anlar
ise amatör kameralara yansıdı. Gelen sağlık ekipleri, ilk
müdahaleyi yaptıkları Duyğun'u ambulansla Sultan-
gazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Duyğun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Tramvay beklerken
ansızın ölüm geldi



T ürk Kızılay’ın da verdiği destek
ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızı-
lay Dernekleri Federasyonu

(IFRC) tarafından hazırlanan 2020
Dünya Afet Raporu, Cenevre’de gerçek-
leştirilen bir toplantıda kamuoyu ile pay-
laşıldı. Tüm dünya COVID-19
pandemisiyle mücadele ederken geçen
yıla kıyasla küresel olarak daha büyük
afetlerin yaşandığına dikkat çekilen ra-
porda, iklim değişikliği, dünyada artan
afet sayısı, afetlere müdahale maliyeti-
nin artması, beşeri afetler, COVID-19
pandemisi, afetlere hazır toplumlar, afet
müdahale kapasitesini geliştirmek için
bağış geliştirme kanalları ve harekete
geçmek için atılacak adımlara yer verildi.

En büyük felaket iklim değişikliği

Raporda şu görüşlere yer verildi:
"COVID-19 pandemisi, dünyamızın kü-

resel bir kriz karşısında ne kadar kırılgan
olduğunu gözler önüne sererken geçtiği-
miz son yirmi ila otuz yıldır büyüyen
başka bir felaketi göz ardı etmememiz
gerektiğinin habercisi. İklim değişikliğine
bağlı küresel ısınma, her yıl hayatları ve
geçim kaynaklarını yok ediyor, doğal
kaynakların kaybına sebep oluyor, gıda
güvensizliği, doğrudan ve dolaylı sağlık
etkileri ve yerinden edilme gibi ağır so-
nuçlar doğuruyor. Son on yılda, 2 bin
355 iklim kaynaklı aşırı hava felaketinin
yaşanması, doğal tehlikelerin tetiklediği
tüm afetlerin % 83'ünün sel, fırtına ve
sıcak hava dalgaları gibi hava ve iklimle
ilgili şiddetli olaylardan kaynaklanması,
hava ve iklimle ilişkili afetlerin son on
yılda 410 binden fazla insanın hayatına
mal olması ve dünya çapında 1,7 milyar
insanı etkilemesi felaketin boyutunu
gösteriyor. İklim değişikliğinin tetiklediği

afetlerden etkilenen insan-
ların dünyanın en yoksul
ülkelerinde olması, iklim
değişikliğinin COVID-19'un
kontrol altına alınmasını bekleyemeye-
ceğini gözler önüne seriyor." COVID-19
pandemisiyle mücadele ederken iklim
değişikliğinin sebep olduğu küresel
ısınma kaynaklı afetlerin göz ardı edil-
memesi gerektiğinin altını çizen raporda
gelecek yıllarda daha büyük sorunlarla
karşılaşmamak adına şimdiden önlem
alınması gerektiği vurgulandı.

Dünya çok kırılgan

Türk Kızılay Genel Başkanı ve IFRC
Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık,
2020 Dünya Afet Raporunu değerlen-
dirdi. Covid-19 pandemisinin zaten çok
kırılgan olan ülke ve toplulukların daha
da kırılgan hala gelmesine neden 

olduğunu belirten Dr. Kınık, “Pandemi
bize dünyamızın küresel bir kriz karşı-
sında ne denli çaresiz kalabileceğini gös-
terdi. Pandemi milyonlarca insanın işini
kaybetmesini ve insani yardım kuruluş-
larına bağımlı hale gelmesine neden
oldu. Ancak pandemiden daha büyük
bir kriz her geçen gün büyüyor. Bu da
küresel ısınma. 2020 yılının ilk 6 ayında
100’den fazla afet meydana geldi ve
bunun çok çok büyük bir bölümü iklim
değişikliğinden kaynaklı. 
Bu oran her geçen yıl artıyor. Küresel
olarak buna karşı ortak bir eylem ger-
çekleştirilemezse gezegenimizi çok zor
yıllar bekliyor” diye konuştu. DHA
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Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Her yıl IFRC (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri
Federasyonu) tarafından paylaşılan Dünya Afet 

Raporu’nun yenisi, 17 Kasım’da Cenevre’de
yapılan lansman ile kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporu değerlendiren IFRC Başkan
Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, “2020’nin

ilk 6 ayında 100’den fazla afet
meydana geldi, 50 milyondan

fazla insan etkilendi.
Covid-19’u ise ayrı 

tutuyoruz” diye
konuştu

Vali ölmüş!

A merika'nın seçim gündemi içinde dünyayı unut-
tuğu sanılan şu günlerde Rusya'nın Türkiye'yi de
yanına alarak zaten hep var olduğu Kafkas-

ya'da oynadığı yeni rol ardından Türk Askeri'nin Ko-
re'den bu yana yeniden dışa açılıp, Ortadoğu'dan, sonra
Karabağ'a, Kafkasya'ya gitmesi için jet hızlıyla meclise
gelen tezkereyi beklerken Başkan Erdoğan'da Kıbrıs
Hayalet Maraş'ta yeni değişimlere işaret verip, yabancı
yatırımcıları rahatlatma, doları düşürme derdiyle yeni
reform açıklamaları yapma gayretleri içindeydi.

Coronanın yeniden arttığı, verilen ölüm sayılarının
gerçekten uzak olduğu, İstanbul başta olmak üzere bir-
çok kentte en azından 10-15 gün olsa da eve kapanma-
nın şart olduğunun belirtildiği, ekonomisinin
daralmanın ötesine geçmiş denen ülkede bunlar yaşa-
nırken, dünyada Amerika'nın yeni yönetiminin yanı sıra
AB ve Çin gibi ülkelerin belirleyeceği merak edilirken,
İBB Başkanına da Kanal İstanbul'a karşı çıktı diye so-
ruşturma açıldığını öğreniyoruz, hem de adalette, hu-
kukta yeni reformlar açacağının söylendiği bir sırada..

Demirtaş başta olmak üzere onca siyasinin, gazeteci-
nin, aydının hapishanelerde bekletildiği bir ülkede yaşa-
nan bu ilginçliklerin yanında sanal sayfama düşen bir
mesaj hem dikkatimi çekiyor, hem de beni üzüyor.

O mesajı okurken daha önce nasıl, kimin parasıyla
alındıkları bilinmeyen ama benim bildiğim kadarıyla
başta Bursa Belediyesinin olmak üzere yerel belediyele-
rin kasasından alınan paralar ile Suriye'ye gönderilen
Ambulansların aynısını Kıbrıs'a teslim eden Başkan Er-
doğan'ın o milyonlar değerindeki sarayı gibi büyük mas-
raflı konvoylarla günde en az 5-6 yere gitmesini
hatırlıyor, geçmişte valilik yapmış birisinin hayata göz
yumduğunu duyuruyordu.

Ve bugün yaşananları izlerken, geçtiğimiz günlerde
ölüm yıl dönümleri anılan Atatürk ve Ecevit başta
olmak üzere dünkü idarecilerin bu ülkeyi nasıl idare et-
tiklerini anlatan o mesajı sizin değerlendirmenize bıra-
kıyordu, bugün yaşanan ekonomik sıkıntıların nedeni ve
ülkenin içinde olduğu çıkmazı birazcık sizin de benim
gibi anlamanız için..

Evet Ardahan, Göle Köprülü, (Gorveng) beldesinde
yaşamış bir ailenin çocuğu olan meslektaşım Gazeteci
Saygı Öztürk'ün abisi de olan bir valinin ölümü ardın-
dan yazılan o mesaj aynen şöyle;

ADAM GİBİ ADAMDI MEKANI CENNET OLSUN

"Tatil'deyken devletin aracına binmem" diyen vali Öz-
türk rahmetli oldu...

Yıllar önce,İzmir ile Çeşme arası seyahat eden bir
minibüsü polis kimlik kontrolü için durdurur. Ayakta
seyahat eden bir beyin kimliğine bakan polisler dona
kalır.

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen kimlikte, Bilecik
Valisi yazmaktadır. İlk şaşkınlıklarını atlatan polisler,
"Sayın valim sizi biz götürelim" teklifinde bulunsalar da;
"Teşekkür ederim. tatildeyken, devletin aracına bin-
mem" yanıtını alırlar.

Görev yaptığı, Bilecik, Erzincan, Manisa illerinde
sabahları makama yürüyerek giden, Ankara'ya valiler
toplantısına kendi biletini alarak otobüsle giden, (mes-
lektaşım gazeteci Saygı Öztürk'ünde ağabeyi) emekli
vali Refik Arslan Öztürk bugün vefat etti.

"İtibardan tasarruf olmaz" düşüncesinin kanıksan-
maya başladığı bugünlerde, meslek hayatı boyunca ta-
sarrufu şiar edinmiş, örnek olmuş valimize Allah'dan
rahmet diliyorum.

Mekânın cennet olsun, sayın Valim..

IFRC’nin raporu yayınlamasının ardından destekçiler 
arasında yer alan Türk Kızılay da gerçekleştireceği canlı
yayın ile raporu Türkiye özelinde tartışacak. Uzun yıllardır

afetlerle mücadele eden ve afet müdahale konusunda
ciddi adımlar atan Türk Kızılay, konuk edeceği isimlerle
iklim değişikliğine bağlı küresel afetleri ve alınabilecek

önlemleri Türkiye özelinde masaya yatıracak.

iBB’DEN KAPATMA KARARI

TÜRKİYE’DE DE TARTIŞILACAK

İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip 
koronavirüs (Kovid -19) salgını sebebiyle belediyenin işlettiği
müzeler ve spor tesislerini kapatma kararı aldığını, 
İSMEK'in açılışının ertelendiğini bildirdi

İBB, Covid 19 salgınının en
yoğun yaşandığı İstan-
bul’da, yaygınlığın artma-

sını önlemek amacıyla 19 Kasım
Perşembe gününden itibaren uygula-
nacak bir takım tedbirler aldı. İBB Bi-
limsel Danışma Kurulu’nun önerileri
çerçevesinde, yüz yüze eğitime başla-
ması planlanan İSMEK kurslarının
açılışı ileri bir tarihe ertelendi. İBB’ye
ait kültür merkezlerinin kapalı kalma-
sına ve tüm müzelerin yanı sıra SPOR
AŞ’nin işlettiği İBB spor tesislerin ka-
patılmasına karar verildi. Kapalı sa-
londa izleyicisi olan sahne sanatları da
online olarak icra edilecek.

19 Kasım'da başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Covid-
19 salgınının hem toplumda hem de
kendi çalışanları arasında yaygınlaş-
masını önlemek amacıyla, İBB Bilim-
sel Danışma Kurulu’nun önerileri
çerçevesinde birtakım tedbirler aldı. 19
Kasım Perşembe’den itibaren uygula-
maya konulacak kararın, sürdürülmesi
gereklilik olan belediyeye ait hizmetleri
etkilemeyeceği vurgulandı. Önlemler
kapsamında 9 Kasım itibarı ile uzak-
tan, dönüşümlü çalışma yöntemine
geçen İBB’nin, alınan kararlar ve ko-
nuya ilişkin kamuoyuna yaptığı açıkla-
mada, "Covid 19 salgını, küresel çapta
ikinci dalga halinde hızla yayılmaya
devam etmektedir. Maalesef salgın ül-
kemizde de hızlı bir yayılma eğilimine
girmiş hatta bilim insanlarının ifade-
sine göre, Nisan-Mart dönemindeki
etkisinin de üzerine çıkmıştır" dedi. 

Bin 322 kişi karantinada

Açıklamada, "Sayın Sağlık Bakanı
Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamala-
rına göre, ülkemizde salgının en
yoğun yaşandığı kent İstan-
bul’dur" denilerek, "Buna göre

vaka ve ölüm sayılarının yaklaşık yarısı
İstanbul’da gerçekleşmektedir. Benzer
bir veri İBB ve iştirakleri çalışanları açı-
sından da geçerlidir. İlk resmi vakanın
henüz ülkemize giriş yapmadığı şubat
ayından, bugün gelinen noktaya kadar
çalışanlarımızı ve vatandaşları koru-
mak üzere aldığımız tüm tedbirlere
rağmen İBB ve iştirak çalışanlarından
yaklaşık 2000 personelimizin Covit-19
testleri pozitiftir. Bunun yanı sıra 1322
personelimiz de karantina altındadır.
Hasta tespitleri ve karantina süreçleri
ile ilgili prosedürler zaman almaktadır.
Mesela hastalıkla ilgili belirti gösterme-
yen personeller ancak rutin uygulanan
testlerle tespit edilmekte, bu da halka
hizmet sunan personellerin tespit
edilene kadar, bulaşı yaygınlaş-
tırma riskini ortaya çıkarmakta-
dır. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı
genelgesinde çalışması
uygun bulunmayan perso-
nelleri de ilave ettiğimiz
zaman ciddi bir işgücü
kaybı yaşandığı göz-
ler önündedir" ifa-
delerine yer 
verildi. 

NASIL YANDIĞI BELLi OLDU
Önceki gün İstanbul'un Çengelköy semtinde çıkan yangın sonrası büyük hasar

gören Vaniköy Camii'yle ilgili İstanbul İtfaiyesi'nin hazırladığı rapor ortaya çıktı
İstanbul’daki 355 yıl-
lık Vaniköy Camii
geçen pazar günü

alevlere teslim oldu. Yangında ta-
rihi cami büyük çapta hasar
gördü. İstanbul İtfaiyesi’nin hazır-
ladığı raporda “Elektronik ses sis-

temi, kamera kayıt cihazı
ve klima ünitelerinin

bulunduğu bölgede
(minareye yakın

bölge) ahşap-
ların arasın-
dan geçen
çoklu elek-
trik tesisatı
kabloları-
nın ısın-
ması

sonucu,
kablo izolas-

yonlarının tu-
tuşmasıyla

yangın başlangıcı

meydana geldi. Daha sonra ahşap bölgeler ve
çatı kısmına sirayet ederek yangının geliştiği
tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı. 

Sigortalar kapatıldı

Raporunda, "Araştırma ve inceleme netice-
sinde; cami dahilinde bulunan lojman sakinleri
tarafından bir koku hissedilerek güney cephe-
deki yalının teknik personeli ile cami dahili
kontrol edilerek elektrik sigortalarının kapatıl-
dığı öğrenilmiştir. Yapılan araştırmada yangın
başlangıç ve ağırlık sebebinin camiye girişe
göre sol asma kat ikinci pencere civarı olduğu
tespit edilmiştir. Bu bölümde yapıla araştır-
mada; camiye girişe göre sol duvarda elektrik
dağıtım panosunun olduğu, devamındaki pen-
cere boşluğunda elektronik ses sistemi, ka-
mera kayıt cihazı ve klima ünite tesisatı
bulunduğu görülmüştür. Bu bölgeden dağılan
ve ahşap kaplamaların arasından geçen çoklu
elektrik tesisat kablolarında oluşan elektriksel
ısınma sonucu izolasyonlarının tutuşmasıyla
(Bu kısımdaki tablo kesitlerinde, renk değişimi,
yapışma, boncuklanma vb. emarelere rastlan-

dığı) yanmanın başladığı, ahşap döşeme mal-
zemeleri ve çatıya sirayet ederek binanın tama-
mına yayılması neticesinde yangın olayının
meydana geldiği kanaatine varılmıştır" denildi. 

Bir araç zarar gördü

"Camide meydana gelen yanma olayına yapı-
nın çevresinden ve merdiven araçları ile hava-
dan çatı kısmına tarafımızdan müdahale
edilmiştir" denilen raporda, "Kıyı emniyete ait
üç adet kurtarma botu deniz tarafından yangına
müdahale çalışmasında bulunmuşlardır. Yangın
kısa sürede kontrol altına alınmış olup, so-
ğutma çalışmaları yapılmıştır. Binanın cami ve
lojman olarak kullanılan ahşap olan kısımları
ile dahilindeki eşyalar, çatısı ve elektrik tesisatı
tamamen yanmaktan, kagir olan kısımları ve
minarenin sıvaları dökülmekten binanın ön
cephe bahçesinde bulunan çınar ağacı kısmen
yanmaktan zarar görmüştür. Ayrıca caminin
doğu cephesinde park halindeki yasal sahibi
tespit edilemeyen 34… plakalı aracın muhtelif
kısımları aşırı hararet nedeniyle kavrulmaktan
zarar görmüştür" ifadeleri yer aldı. 

Beylikdüzü’nde
sıkı denetim
Beylikdüzü Belediyesi denetimleri sıklaştırdı. Sigara
yasağının denetimlerini yürüten Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, vatandaşların yoğunlukla kullandığı pazar
alanlarına esnafı HES kodu ile almaya başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sal-
gınında vaka sayılarının yeniden artmaya
başlamasıyla birlikte yasak ve düzenlemeler

tekrardan gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından
81 il valiliğine gönderilen genelge ile cadde ve sokak-
larda sigara içilmesinin yasaklanmasının ardından Bey-
likdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler
denetimleri sıklaştırdı. Vatandaşların yoğunlukla kullan-
dığı semt pazarlarında maske, sosyal mesafe ve sigara
yasağı denetimleri ekipler tarafından yürütülürken pazar
esnafına HES kodu sorgulamasına başlandı. Aynı za-
manda kültür merkezlerinde de HES kodu sistemine
geçen Beylikdüzü Belediyesi, uygulama ile öğrencilerin
yoğun olarak kullandığı kütüphanelerde riski mini-
muma indirmeyi hedefliyor. 

Hassasiyetle sürdürüyoruz

Pandemi dönemi boyunca denetimlere büyük önem
verdiklerini vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “İçişleri Bakanlığı tarafından ya-
yınlanan ek tedbirlere ilişkin genelgenin ardından sür-
dürmekte olduğumuz denetimlerimizi daha da
sıklaştırdık. Müdürlüklerimizce yürüttüğümüz çalışma-
lar kapsamında maske, sosyal mesafe ve sigara yasağı
denetimlerimizi sürdürüyoruz. İlçe genelinde tüm kapalı
pazarlara ve semt pazarlarına esnafımızı HES kodu ile
alıyoruz. Bunun yanı sıra kültür merkezlerimizde de
tedbiri elden bırakmayıp HES kodu sorgulaması yapı-
yoruz. Uymayan vatandaşlarımıza ise gerekli uyarı ve
bilgilendirmeleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı. 
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Baş-
kanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Merkezi
Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre,

üst üste 15 aydır artan yerli yatırımcı sayısı, 1,9 mil-
yona yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviye-
sine ulaşmıştır." dedi. Uluslararası Menkul
Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafın-
dan organize edilen ve bu yıl dördüncüsü 16-21 Ka-
sım'da gerçekleşecek Dünya Yatırımcı Haftası,
Borsa İstanbul'daki gong töreniyle başladı. SPK,
Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
(TSPB) iş birliğinde düzenlenen Dünya Yatırımcı
Haftası'nın açılışında konuşan SPK Başkanı Taşke-
senlioğlu, bu yıl etkinliklerinin Kovid-19'un gölge-
sinde yapıldığını kaydederek, salgına ilişkin
belirsizliklerin, sınırlı bilginin etkin kullanılması ve
riskin doğru yönetilmesi hususlarının ne kadar
önemli olduğunu net bir şekilde gösterdiğini söyledi.

Dikkatle ele almalıyız

Alternatif getiri arayışının, yeni halka arzların, dijital-
leşen dünyada hesap açmanın ve işlem yapmanın
kolaylaşmasının yatırımcıların borsaya ilgisini ciddi
şekilde artırdığını dile getiren Taşkesenlioğlu, sözle-
rini şöyle sürdürdü: "MKK verilerine göre, üst üste
15 aydır artan yerli yatırımcı sayısı, 1,9 milyona yak-
laşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaş-
mıştır. Son bir yılda pay senedi yatırımcıların portföy
değeri ise 380 milyar liradan 600 milyar lira seviyele-
rine yükselmiştir. Pay piyasasında bireysel yatırımcı
talebinin artış göstermesi mutluluk verici.”

KONUT SATISLARI
YUZDE 27 ARTTI
Yılın 10 ayında konut satışları 2019'un aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 1 milyon 280 bin 852'ye ulaştı

O cak-ekim döneminde
konut satışları 1,3 milyon
adede yaklaşırken, sektör

temsilcileri faizlerin artmasına rağ-
men yıl sonunda 1,5 milyon adet
rakamının yakalanabileceği görü-
şünde birleşiyor. Türkiye İstatistik
Kurumu'na göre, ocak-ekimde
konut satışları geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 27 artarak 1
milyon 280 bin 852'ye ulaştı. Hazi-
randa başlatılan düşük kredili des-
tek kampanyası sayesinde rekor
kıran konut satışları, faizlerin
yüzde 1'in üzerine çıkmasıyla ya-
vaşlamaya başladı. Ekimde faiz
oranlarının yükselmesine rağmen
konut satışları 120 bine yaklaşır-
ken, sektör temsilcileri son iki ayda
düşüş trendi devam etse de yıl ge-
nelinde 1,5 milyon adet rakamına
yaklaşılacağı görüşünde.

Bu ciddi bir başarı

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcı-
ları Derneği (KONUTDER) ve
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
Altan Elmas, yaptığı açıklamada,
ekimde konut satışlarında 22 bin
270 adetle İstanbul'un başı çekti-
ğini belirterek, şu değerlendirme-
lerde bulundu: "Hazirandan
itibaren hükümetin teşvikleri ve
gayrimenkul firmalarının kampan-
yalarıyla ivme gösteren konut sa-
tışlarımızda ağustosta konut
faizlerinin yüzde 1'in üzerine çık-
masıyla kademeli olarak bir düşüş
yaşanacağını öngörüyorduk.
Geçen aya göre bir düşüş olsa da
büyük bir düşüşten söz edemeyiz.
Talep hala var. Vatandaşlarımız
konut almaya devam ediyor. Bu
rakam, son 5 ayın en düşük ra-
kamı olsa da tarihsel ortalamalara
göre belli bir seviyeyi koruduğu an-
laşılıyor." Elmas, ekimden büyük
kaybın ipotekli satışlarda yaşandı-
ğını kaydederek, bu alandaki satış-
ların yüzde 49,3 azalışla 25 bin
566 olarak gerçekleştiğini söyledi.
Yılın 10 ayına ilişkin rakamların
vatandaşlardaki konut alma iştahı-
nın devam ettiğini gösterdiğini dile
getiren Elmas, "Pandemi dönemini
yaşadığımız karantina sürecindeki
ayları dışında tutarsak geçen yıla
oranla elde ettiğimiz bu artış ciddi
bir başarıdır." diye konuştu.

Yıl sonu rekor kırılır

Helmann Yapı Yönetim Kurulu
Başkanı Selman Özgün, yükselen
faizlerin konut satışlarında geri çe-

kilmeye neden olduğunu belirte-
rek, buna rağmen 10 aylık dö-
nemde yüzde 27'lik artış
yaşandığını söyledi. Özgün, "10
ayda 1,3 milyon adede yaklaşan
konut satış rakamlarının yıl so-
nunda 1,5 milyonu bulabileceğini
düşünüyoruz. Bu rakam tüm za-
manların rekoru olacaktır." dedi.
Türkiye'de ev sahipliği oranının
her geçen yıl kısmen de olsa düştü-
ğünü dile getiren Özgün, bu ne-
denle konuta talebin devam
edeceğini ve faizlerin düşmesi ge-
rektiğini anlattı.

Faizler yüzde 1'in altına
düşmeli

Özyurtlar Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Tamer Özyurt,
ekimde yerli yatırımcı açısından bir
gerileme yaşandığını belirterek,
"Bunun ana sebebi faiz oranların-
daki yükseliş. Rekor kıran satışları
yeniden yakalayabilmemiz için faiz
oranları yüzde 1'in altına düşürül-
meli." ifadelerini kullandı. Yerlide
ekimde yaşanan kaybı yabancıyla
telafi ettiklerini dile getiren Özyurt,
ekonomi yönetimindeki değişiklik-
lerin yabancı yatırımcıya yeşil ışık
yaktığını söyledi. Özyurt, "Yerlide

görülen rekordan sonra gerileme
olsa da yabancılarda hızlanma
başladı. 2020'de eriyen stokların
etkisiyle 2021 yılı, yeni projeleri ko-
nuştuğumuz bir yıl olacak." diye
konuştu. Akkuş Group Yönetim
Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş,
faiz oranlarındaki yükselişin yerli
yatırımcının temkinli davranma-
sına neden olduğunu belirterek,
faizin düşürülmesi yönünde adım-
ların atılması halinde yeniden çok
yüksek rakamların görülebileceğini
kaydetti. Konut satışında bugüne
kadar görülen en yüksek rakamın 1
milyon 409 bin adet olduğunu dile
getiren Akkuş, yıl sonunda 1,5 mil-
yon adede yaklaşılacağını bildirdi.
Bahaş Holding Üst Yöneticisi
(CEO) Abdüssamet Bahadır, yerli
konut alıcısının her koşulda sek-
töre yatırım yapmaya hazır oldu-
ğunu kaydederek, pandeminin en
etkili döneminde bile yatırımların
destek paketi sayesinde hız kesme-
diğini söyledi. Bahadır, "Buradaki
en önemli kriter, faiz oranlarının
uygun oranlara düşürülmesi. Va-
tandaşlarımızın eve talebi sürüyor.
Burada sadece erteliyorlar. Faizler-
deki düşüşle birlikte harekete geçi-
lecek." dedi. DHA

2021 Yılı Süt Kaymak Alım işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/624884
1-İdarenin
a)Adresi :KAĞITHANE BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ MAH. 

EGE SK. NO:5 KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2122952377 - 2122942036
c) Elektronik Posta Adresi :belediye@kagithane.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :1.800 kilogram Süt Kaymak Alımı

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

b) Teslim yerleri :Merkez Depo Nurtepe Sosyal Tesisi Beyaz Kafeterya Hamidiye Sosyal 
Tesisleri Kırkahvesi Kafeterya

c) Teslim tarihi :Alınacak malların teslimi günlük, haftalık ve aylık şeklinde, malın 
miktarına ve özelliğine göre İşletme Müdürlüğünce, sözleşmenin 
yürütülmesi sırasında periyotlar halinde istenecektir. Mallar 
Sözleşmede belirtilen teslim noktalarına, sözleşme bitim süresine 
kadar (sipariş geçildikçe teslim edilecektir.) Malların tesliminde 2021 Yılı
Süt Kaymak Alım İşi Teknik Şartnamesi Diğer Şartlar Bölümünün deki 
Malların teslim programındaki şartlara uyulacaktır Teslimatlar 
şartnamelere uygun olarak kullanıma hazır vaziyette Taşınır Geçici 
alındı belgesi karşılığında 31.12.2021 tarihine kadar idareye teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Merkez Mah. Lalezar sok. No : 1 Sadabat Hizmet Binası- Encümen 

Toplantı ve İhale Salonu
b) Tarihi ve saati :27.11.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki
Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan İşletme Onay Belgesi
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 Kağıthane Belediyesi İşletme Müdürlüğü Merkez mah. Ege sok No : 05
Kağıthane-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulu-
nan 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 vere-
ceklerdir.
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:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1259283)

2021 YILI SÜT KAYMAK ALIM İŞİ
KAĞITHANE BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

10 milyar dolarlık ticaret
TİM Başkanı Gülle, "İnanıyoruz ki heyet kapsamında yapılacak ikili görüşmeler
sonrasında da birçok yeni iş birliği kurulacak ve 10 milyar dolar ticaret hacmi
hedefi doğrultusunda bölgeye ihracatımız hak ettiği seviyelere ulaşacaktır" dedi
Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı İsmail Gülle, Endo-
nezya-Türkiye ikili ilişkileri kapsa-
mında, "İki ülke arasındaki ticareti
2023 yılında 10 milyar dolara çı-
karma hedefine emin adımlarla iler-
liyoruz. İnanıyoruz ki heyet
kapsamında yapılacak ikili görüş-
meler sonrasında da birçok yeni iş
birliği kurulacak ve 10 milyar dolar
ticaret hacmi hedefi doğrultusunda
bölgeye ihracatımız hak ettiği sevi-
yelere ulaşacaktır." dedi. Endo-
nezya Sanal Ticaret Heyeti Açılış
Programı'nda konuşan TİM Baş-
kanı İsmail Gülle, Kovid-19 pande-
misi sürecindeki zorluklara rağmen
tüm bahaneleri bir kenara bıraka-
rak, "Her Alanda Dijitalleşme" mot-
tosuyla, tüm işleri dijital
platformlarda yüksek verimle iler-
letmeye ve geliştirmeye gayret ettik-
lerini belirtti. Gülle, "TİM olarak,
pandemi sürecinde, bugüne kadar
5 kıtadan 12 farklı ülkeyle sanal ti-
caret heyeti buluşmaları gerçekleş-
tirdik. Sanal ticaret heyetlerimiz
beklentilerimizin üstünde bir tevec-
cüh gördü. Bugün açılışını gerçek-
leştirdiğimiz Endonezya sanal
ticaret heyetimizle birlikte, 227 ihra-
catçı firmamız sanal heyetlerimize
katılım sağladı. Tamamlanan heyet-

lerimize, 664 alıcı firma katılırken,
1.600’ü aşkın ikili iş görüşmesi ger-
çekleştirildi." diye konuştu.

Endonezya ile dostuz

Türkiye ve Endonezya’nın arasın-
daki dostane ilişkilerin asırlık bir
çınar gibi olduğuna vurgu yapan
Gülle, şunları aktardı: "Osmanlı
İmparatorluğu ve Açe Sultanlığı
arasındaki resmi ilişkiler 16. yüz-
yılda kurulmuştur. Bu kadim ve
dostane ilişki Türkiye Cumhuriyeti
ve Endonezya Cumhuriyeti ara-
sında 1950 yılından beri hassasi-
yetle sürdürülmektedir. Dostane
ilişkilerimiz, diplomatik alana da

taşınmıştır. Türkiye ve Endonezya,
İslam İşbirliği Teşkilatı, G20, D-8
ve MIKTA gibi çok taraflı platform-
larda iş birliği içinde çalışmaktadır.
Aynı zamanda, 2011 yılında Tür-
kiye ve Endonezya arasında imza-
lanan 'Türkiye-Endonezya: Yeni
Dünya Düzeninde Güçlendirilmiş
Ortaklık' bildirisiyle ikili ilişkilerimiz
stratejik ortaklık düzeyine çıkarıl-
mıştır. Endonezya, 267 milyonluk
nüfusu ve 1,1 trilyon dolar GSYH
ile Güneydoğu Asya’nın 1. ve dün-
yanın 16. en büyük ekonomisi.
2030’da ise dünyanın en büyük 10
ekonomisi arasına girmesi bekleni-
yor."

Neler ithal ediyoruz?

Endonezya’nın dinamik nüfusu-
nun, büyüyen orta gelir sınıfının ve
güçlü ekonomik potansiyelinin, ti-
cari ilişkilerin daha da geliştirilmesi
için uygun bir zemin teşkil ettiğine
dikkati çeken Gülle, "İki ülkenin ikti-
sadi anlamda uyumlu özellikleri, iki
ülkenin de kalkınma süreçlerinde
birbirlerine ne denli katkı sayabile-
ceklerini gözler önüne seriyor. En-
donezya’dan ithal ettiğimiz temel
ürünler arasında, sentetik iplik, sen-
tetik dokuma kumaş, doğal kauçuk,
palm yağı, kâğıt” dedi.

Yerli yatırımcı
sevinci



C HP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, partisinin grup
toplantısında konuştu. Eko-

nomik krize değinen Kılıçdaroğlu,
"Ekonomik bir buhran var, hukuk
buhranı var. Çözülmesi mi gereki-
yor, çözülmesi gerekiyor. Kim çöze-
cek? Siyaset kurumu çözecek. Her
ortamda şunu söyledik. Eğer ekono-
mide veya hukukta bir sorunu çöze-
cekseniz ve o çözüm milletin hayrına
olacaksa CHP olarak biz Meclis'te
elimizi kaldıracağız ve evet diyeceğiz,
engellemeyeceğiz. Fakat ısrarla sa-
dece söylemde kalan sözler var. Ger-
çeğe dönüşmüyor. Yasaya
dönüşmüyor. Herkes beklenti içinde
nasıl çözülecek diye" dedi. 

Görev bize düşüyor

"Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir
sorunu yoktur. Çözecek irade de
vardır, kapasite, birikim ve liyakat de
vardır" diyen Kılıçdaroğlu, "Ama bir
kişi ben her şeyi çözerim, benim çöz-
mem lazım diyorsa olmaz. Bir devlet
aile şirketi gibi yönetilemez. Devleti
yönetmek için bilgiye, birikime, liya-
kate ihtiyacınız var. Devleti yöneten-
lerin bir sorumluluk anlayışı olması
lazım. Devleti yönetenler vatandaş-
lar arasında ayrım yapmazlar. Ayrım
yaptıkları andan itibaren bölücülük
yapmış olurlar.  Geçen hafta 81 ile
giden milletvekillerimizin kobi rapor-
larını dile getirdim, çözümleri ifade
ettim. Neden çözümleri ifade ediyo-
ruz? İktidar sahaya çıkamıyor. İkti-
dar konuşamıyor. Çünkü hepsi
protesto ediliyor. O zaman görev
bize düşüyor" ifadelerini kullandı. 

Ekonomi dip yaptı

Ekonomi konusunda iktidarı eleşti-
ren Kılıçdaroğlu, "Daha 15 gün
önce ekonomi pik yapıyor diyenler
15 gün sonra millete acı reçeteyi ve-
receğiz diyenler bunlar değil mi?
Ekonomi pik yapıyor lafı bazıları
için doğru. Dolarla ihale alanlar için
ekonomi pik yapıyor. Dolarla devlete
borç verenler için de ekonomi pik
yapmış vaziyette. Buradan AK Par-
tili kardeşlerime seslenmek isterim.
Yerli ve milli olanlar Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşlarından dolarla
borçlanma konusunda hazine tahvili
çıkarırlar mı? Sen kendi vatandaşın-
dan kendi parada güvenmiyorsun,
kendi vatandaşına bana dolar üze-
rinden borç ver diyorsun. Sarayın
bekçiliğini yapan için de bu sözüm

geçerli. Yandaşlar ve tefeciler için
ekonomi pik yaptı. Servete servet ka-
tıyorlar. Peki esnaf, emekli, işçi, dul
için, yetim için ekonomi pik mi
yaptı? Hayır, pik değil dip yaptı" diye
konuştu. 

Ayranı yok içmeye...

Konuşmasının devamında AK Par-
tililere seslenen Kılıçdaroğlu, "AK
Partili kardeşlerimin dikkatle dinle-
mesini isterim. Sayın Bahçeli'yle be-
raber Kıbrıs'a gittiler. Ama nasıl
gittiler? Biz oraya piknik yapmaya
gideceğiz dediler. Devletin itibarına
bakar mısınız? Onlar Cumhuriyet
bayramı kutluyor, beyler Maraş'ta
piknik yapmaya gidiyor. Bir uçak Er-
doğan için, bir başka uçak Bahçeli
için, bir başka uçak bakanlar ve he-
yetler için, Dışişleri Bakanı Çavu-
şoğlu için ayrı bir uçak, iki uçak da
korumalar... "Ayranı yok içmeye"
diye bir atasözü var ya bizde... Bunu
yaparken bu ülkede konteynerlerden
beslenen milyonlar hiç aklınıza gel-
miyor mu sizin ya? Ya sizde vicdan,
ahlak var mı? Adalet duygusu var
mı? Ekonomi anlayışı var mı? Nedir
bu savurganlık. Bütün dünyaya alay
malzemesi oldunuz. Gittiler oraya
Rauf Denktaş'ın mezarını ziyaret et-
mediler. Sen oraya pikniğe gidiyor-
san unutma, onu sana sağlayan kişi
Bülent Ecevit'tir. Ecevit'in adını ağ-
zına almıyor, alamaz. İyi ki almıyor.
Milliyetçilik nedir deseniz, yerliyiz ve
milliyiz diyecekler" eleştirisinde 
bulundu. 
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S on günlerde siyaset yine hareketlendi.
İçinde bulunduğumuz ekonomik ve sos-
yal koşullar, küresel salgın, yakın za-

manda yaşadığımız İzmir depremiyle yeniden
gündeme gelen deprem hazırlıkları, daha doğ-
rusu yapılmayanlara bir de partilerin içindeki
iktidar kavgaları eklenince siyasetin suyu
ısındı.

Cumhur ittifakının ana gövdesi AK Parti-
den ayrılıp parti kuran Davutoğlu ve Baba-
can’ın acımasız eleştirileri bir yana, en son
yaşanan damat krizi iktidar partisini ve Erdo-
ğan’ı iyice köşeye sıkıştırdı.

Kendisine yeni hareket alanı açmak ve gün-
dem değiştirmek isteyen Cumhurbaşkanı ve
AK Parti Genel Başkanı Tayip Erdoğan yeni
bir hamle yaparak, ekonomi ve hukukta yeni
reformların gerçekleştirileceğini açıkladı.

İktidar ortağı MHP de sıkıntılar devam 
ediyor.

Kendi içinden çıkıp kısa sürede önemli bir
siyasi figür haline gelen İYİ Parti’nin oyların-
daki artış, Cemal Enginyurt’un her fırsatta
yaptığı ağır eleştiriler ve iktidar partisinin ar-
kasını toplamaktan yorulan Bahçeli’nin son

günlerdeki keskin sözleri MHP de de kan kay-
bına neden olmaya devam ediyor.

Bu duruma çözüm arayan Erdoğan; bir
yandan baskı ve tutuklamalarla HDP’yi par-
çalamaya yönelik girişimlerde bulunurken,
diğer yandan İYİ Parti’yi Cumhur ittifakına
çekebilmek için çağrılar yaptı.

Bunların hiçbirinden sonuç alamayınca İyi
Parti’ye yönelik bir operasyon başlatıldı.

Ümit Özdağ’ın ihracına kadar varan son
gelişmeleri bu açıdan değerlendirmek 
gerekiyor.

Ancak görülen o ki; gerek Kılıçdaroğlu, ge-
rekse Meral Akşener Millet ittifakının korun-
masına yönelik azami özen gösteriyorlar.

Millet ittifakının sürükleyicisi CHP çevre-
sinde de ilginç gelişmeler oluyor.

Türkiye Değişim Hareketi lideri Mustafa
Sarıgül parti kurma hazırlıklarında son aşa-
maya geldi. Büyük olasılıkla aralık ayının or-
talarında kuruluş başvurusunun yapılması
bekleniyor.

Toplumda ne kadar karşılık bulur, hangi it-
tifakın içinde pozisyon alır, bunları ilerleyen
zaman içerisinde göreceğiz.

İyi Partiden ihraç edilen
Ümit Özdağ ve istifa eden İsmail Koncuk’un
da içinde yer alacağı bir parti kurdurularak
İyi Partinin oylarını bölme hesaplarının yapıl-
dığı da söylentiler arasında.

Keza tüm baskı ve yıldırmalara rağmen
HDP’yi sindiremeyen Erdoğan’ın son çare
olarak yeni bir Kürt partisi kurdurma girişi-
minde bulunabileceği de ihtimal dahilinde.

Görülen o ki; iktidarın bu haliyle ülkeyi yö-
netebilmesi iyice zorlaştı.

O durumda bir yandan suni gündem oluş-
turma yönünde çabalar sürerken, diğer yan-
dan örgüt yapısında köklü değişikliklerin
yapılacağı beklentisi var.

Merkez Bankası Başkanıyla Hazine ve
Maliye Bakanlığına yeni isimlerin getirilme-
siyle birlikte hiç kimsenin karşı çıkamayacağı
bir atakla Erdoğan ve ardından Adalet Ba-
kanı Gül “ekonomide ve hukukta reform”
yapmak istediklerini iddia etti.

Tam da bu nokta da Ümit Özdağ’dan il-
ginç bir açıklama geldi.

“CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi-

nin yeni bir anayasa için aynı masa etrafında
toplandıklarını” sanki bir suç duyurusu gibi
kamuoyuna duyurdu.

Özdağ’ın bu tavrını, iktidar ortaklarının ve
özellikle Bahçeli’nin bu konunun üzerine ba-
lıklama atlamalarını doğrusu ben hiç
yadırgamıyorum.

Onlar görevlerini yapıyorlar.
Asıl önemli olan Millet İttifakının sanki

suçüstü yakalanmış gibi “yok biz yapmadık”
türünden korkak açıklamaları.

Hem bu iktidarı demokratik yollardan in-
dirip, ülkeyi yeni bir anlayış, yeni bir sistem
ve yeni bir anayasayla yönetmeye talip oldu-
ğunuzu söyleyeceksiniz, hem de bu konuda
yapılan bir açıklama karşısında panik ha-
linde savunmaya geçeceksiniz.

Bir Anayasal kuruluş olarak HDP’nin
böyle bir hazırlık çalışmasının içinde bulun-
masından daha doğal ne olabilir.

6 milyon oy alan bir kitle partisini, ısrarla
şeytanlaştırmak isteyen, inatla demokratik
parlamenter sistemin dışına atmak isteyen-
lerden ne farkınız kalır?

Başkanlık sistemini değiştirip yerine güç-
lendirilmiş parlamenter sistemi getirmek is-
teyen partiler niye HDP den korkarlar.

Kaldı ki; Yeni ve Çağdaş bir Anayasanın
yapılması uzun ve ciddi bir hazırlık çalışması
gerektirir.

Yeni ve demokratik bir anayasa da ancak
toplumun tüm kesimlerinin katılımı, önerileri
ve katkısıyla yapılabilir.

HDP ye oy veren 6 milyon insanı siz bu ül-
kenin eşit yurttaşları olarak görüyorsanız,
dikkate almak zorundasınız.

Bu yapı içerisinde terörle ilintili, suç işle-
miş kişiler varsa yargı ne güne duruyor?

Yarın seçim zamanı oy istemeye geldi mi,
hangi yüzle destek isteyeceksiniz.

Unutmayın ki; her türlü baskı ve engelle-
melere karşın yerel seçimlerde büyük metro-
pol kentlerin alınmasını HDP’ye borçlusunuz.

O yüzden şimdi mahcup tavırlarla “yine
bizi desteklesinler ama yanımızda, yakını-
mızda görünmesinler” türünden iki yüzlü
yaklaşımlarınıza artık kimse inanmıyor.

Sonuç olarak şunu söylemekte yarar var.
Eğer bir araya gelip Yeni, Demokratik,

Çağdaş bir Anayasa için hazırlık yapmıyor-
sanız asıl o zaman suç işliyorsunuz, 
demektir. 

Ümit Özdağ gibi nerede durduğu belli ol-
mayan siyasetçilerin açıklamalarıyla korkup,
sinmenin, savunmaya geçmenin kimseye ya-
rarı olmaz.

Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak,
yeni bir anayasa için toplumun tüm kesimle-
rini kucaklayacak bir çalışmayı vakit geçir-
meden başlatmak gerek.

Muhalefete sormak gerek!
Ülkeyi bu anayasayla mı yöneteceksiniz?

2021 YILI HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/622894
1-İdarenin
a) Adresi : SÖĞÜTLÜÇEŞME 1. KAZIMKARABEKİR 22 34295 - 

KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124710649 - 2124710653
c) Elektronik Posta Adresi : bcadsmsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Ay süreli hizmet işiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Söğütlüçeşme mahallesi 1.Kazım Karabekir sok. 

No:22 Küçükçekmece/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 26.11.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yöne-
timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Yurt İçinde ve Yurt Dışında, kamu veya özel sektörde yapılmış olan hertürlü HBYS Hizmeti ve/veya
Sağlık tesisleri Otomasyon Yazılım Hizmet alımı işine benzer iş alımı olarak kabul edilecektir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi adresine elden tes-
lim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) 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.

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) HİZMETİ ALINACAKTIR
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ- KÜÇÜKÇEKMECE SAĞLIK BAKANLIĞI 
BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1259275)

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

Ayhan ONGUN

Ekonomi üzerinden iktidara sert eleştirilerde bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu,
"Daha 15 gün önce ekonomi pik yapıyor diyenler 15 gün sonra millete acı reçeteyi
vereceğiz diyenler bunlar değil mi?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, "Esnaf, emekli, işçi, dul
için, yetim için ekonomi pik mi yaptı? Hayır, pik değil dip yaptı" dedi

PIK YAPACAKTI
AMA DIP YAPTI!

"Dünyanın bütün nehirleri ada-
lete susamış bir insanın susuzlu-
ğunu gidermeye yetmez."
sözünü hatırlatan Kemal Kılıçda-
roğlu, "Adalet için tarihin en
uzun yürüyüşünü yaptık CHP
olarak. Aynı zamanda adalet ke-
limesi olmayan dünyada hiçbir
anayasa yoktur. 18 yılda zulme
uğrayan milyonlar oldu.
KHK'larla binlerce kişi bir ge-
cede işinden oldu. Sivil ölüme
mahkum edildi. Pazarda tezgah-
tarlık yapmak istediler ona izin
vermediler. Ve çıktı konuştular
"ağaç kökü yesinler" dediler.
Kozmik odayı terör örgütüne aç-
tılar. Dünyada örneği yoktur ama
bizde oldu. Hukukta reform
yapma konusunda Erdoğan ne
kadar samimi? Adalet kuru-
muna güven kalmadığını o da
görüyor. Adalet kurumunda çalı-
şıp adalet dağıtan hakimler de
görüyor. Onlar da ifade ediyorlar
zaten. Hakimlerin savcıların belli
odaklardan talimat almadan
karar vermedikleri o da biliyor,
biz de biliyoruz, dünya da biliyor.
Adalet Bakanı o da konuşmuş,
"bırakın adalet yerini bulsun is-
terse kıyamet kopsun". Günay-
dın beyefendi. Bu konuda adım
atacak kim, sizsiniz kardeşim.
Anayasa mahkemesi kararlarını
uygulamayarak devlet krizine
yol açan yargıçları ne yapacak-
sınız? Birisini terfi ettiler, yargı-
tay üyesi yaptılar. O da dahil.
Eğer sen hukukta reform yapa-
cağım diye samimiysen. Bu iki
hakim için gerekeni yapacaksın"
dedi. 

ERDOĞAN NE 
KADAR SAMİMİ?

CHP Genel Başkanı
Kılıçdaroğlu'nu
eleştiren MHP Lideri
Bahçeli, "Sorarım si-
zlere, aziz Atatürk'ün
kurduğu CHP bu
hallere, bu kötü ellere
nasıl düştü?" dedi 

MHPGenel Devlet Bah-
çeli TBMM’de partisinin
grup toplantısında ko-

nuştu. "Türk siyaseti kendi ülkesine
yabancılaşmış, milletinin değerle-
riyle çelişkiye düşmüş yozlaşmış bir
muhalefetin ağır sancısını yaşa-

maktadır" diyen Bahçeli, "Millet ve
vatan sevgisi tartışmalı olan bu mu-
halefet anlayışına bu yüzden zillet
dememiz abartılı bir yakıştırma ola-
rak değerlendirilmemelidir. CHP
Genel Başkanı, geçtiğimiz günlerde
konuğu olduğu ABD merkezli Or-

tadoğu Enstitüsü'nde, tıpkı bir etki
ajanı gibi konuşmuş, Türkiye'ye
verip veriştirmiş, fukara aklının ba-
gajında ne varsa döküp saçmıştır.  
Sorarım sizlere, aziz Atatürk'ün
kurduğu CHP bu hallere, bu kötü
ellere nasıl düştü? Dünya üzerinde

küresel güç merkezlerine taklalar
atan, gelin beni kullanın, boyundu-
ruk altına alın mesajı veren kaç mu-
halefet partisi vardır? CHP, bu
kadar mı kökünden koptu, bu kadar
mı tarihi gerçekleriyle ters düşüp
rehin altına girdi? Bu ayıplı Kılıçda-
roğlu nereye koşuyor, hangi rezil
kucaklara atılmak için çırpınıyor?"
diye sordu. 

CHP BU HALE NASIL DÜŞTÜ?

Kemal Kılıçdaroğlu,
“İktidar sahaya 

çıkamıyor. İktidar
konuşamıyor. Çünkü
hepsi protesto edili-
yor. O zaman görev
bize düşüyor” dedi. 
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B eklenen İstanbul depremi
öncesinde hazırlıklarına hız
kesmeden devam eden Bü-

yükçekmece Belediyesi, hasarlı ve
deprem riski taşıyan konutlarda
oturan 67 ailenin deprem kâbu-
sunu sona erdiriyor. Hasarlı ol-
dukları tespit edilen riskli 13 ayrı
binada yer alan 96 konut ve 4 iş
yeri, belediyeye bağlı ekipler tara-
fından yıkımı yapıldı. Yıkım esna-
sında açıklamalarda bulunan
Büyükçekmece Belediye Başkanı
Hasan Akgün, depremden ciddi
anlamda etkilenecek bölgelerin
kentsel dönüşüme tabi olabilmele-
rinin önündeki engelin İBB meclisi
olduğunu söyledi.

Var gücümüzle çalışıyoruz

Büyükçekmece Belediye Başkanı
Hasan Akgün, “İstanbul Büyükşe-
hir Meclisi’nden veya Ankara’dan
hiçbir beklentiye girmeden yani
kendi işimizi kendimiz yapalım dü-
şüncesiyle yola çıktık. Şuana kadar
22 binden fazla konutu yeniledik.
Bugün Büyükçekmece’nin 13 ayrı
noktasında yıkım yapıyoruz. 13
ayrı yerde bu gördüğünüz siteler
gibi yıkım yapıyoruz. Burada şu-
anda 4 – 5 bloktan oluşan bir si-
teyi yıkıyoruz. Yeni gözüküyor
ama içerisinin filmini çektik çünkü

çökmüş. Dolayısıyla 100 konutu
daha bugün yıkıyoruz ve yerinde
yenilemeyi başlatıyoruz. İnşaatları
başlatıyoruz. Gelecek hafta bun-
dan daha fazlasını yıkacağız. Se-
bebi şu: Naci Görür hoca ve diğer
bilim insanları diyor ki; ‘Koşarak
gidin’ diyor. ‘Bırakın konuşmayı’
diyor. ‘İcraat yapın’ diyor. İstan-
bul’da icraatın her şeyin önüne
geçmesi lazım. İstanbul Büyükşe-
hir Meclisi’nde gruplar, partilerin
meclis üyeleri birbirlerini yemeye
devam etsinler. Biz Büyükçek-
mece’de kentsel dönüşüme devam
edeceğiz. Çünkü biz insanımızı
çok seviyoruz. Biz bir tek zayiat
vermekten dahi büyük şekilde en-
dişe duyarız yani bir tek kişiye dahi
zayiat vermek bizi son derece
yıkar. 1 kişiyi dahi kaybedemeyiz.
Sadece burada değil ülkemizde 1

kişinin canı çok değerli. 1 kişinin
canıyla bin kişinin canı bana göre
aynı. İnsanların hayatıyla ilgili bu
konuda 22 seneden beri alınan yol
herkes tarafından biliniyor ama biz
Büyükçekmece’de başka işlerle uğ-
raşmadan kentimizin yenilenmesi
için var gücümüzle çalışıyoruz”
dedi.

Burada insanlar ölecek!

Kentsel dönüşümün hızlandırıl-
ması adına Ankara’nın da harekete
geçmesi gerektiğini kaydeden
Akgün sözlerini şöyle sürdürdü;
"Büyükçekmece’de biz 3 yılda
kentsel yenilememizi bitiririz ama
en büyük engel İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Meclisi’dir. Silivri ön-
lerinde vuku bulacak depremde
herkesin İstanbulluların bildiği
Kumburgaz sahillerindeki yüksek
katlı bloklar var köy zamanında
orada birçok köy var Celaliye, Ka-
miloba, Kumburgaz köylerinde
hem köy zamanında hem de Ba-
yındırlık İl Müdürlüğü zamanında
ve belde belediyeleri zamanında
yapılmış ayakta duramayacak 7 –
8 – 9 katlı bloklar var. Bunların
hepsi çökecek, burada insanlar
ölecek! Diyoruz ki planımızı bir an
önce onaylayın, biz sizden gökde-
len falan istemiyoruz."

TUZLA Belediyesi Gençlik
Merkezi (TUZGEM) öğ-
rencileri, tüm yıl boyunca

düzenlediği sosyal sorumluluk
projeleri ile farkındalık oluştur-
maya devam ediyor. TUZGEM
öğrencileri, Kızılay işbirliği ile
“Anca Beraber KAN’ca Beraber”
kan verme kampanyası düzenleye-
rek ihtiyaç sahibi vatandaşlara
umut oldu. Tuzla Belediyesi Meh-
met Akif Ersoy Gençlik Gemi-
si’nde ve Tuzla Yayla
Mahallesi’nde bulunan merkez bi-
nasında gerçekleştirilen kan etkin-
liğine TUZGEM’li gençlerin yanı
sıra Tuzla'da yaşayan vatandaşlar
da katıldı. Tuzla Belediye Başkanı
Dr. Şadi Yazıcı, “Böylesine önemli
bir sosyal sorumluluk projesine
imza atan gençlerimizi kutluyo-
rum” dedi.

Önemli bir felsefe

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi
Yazıcı sorumluluk sahibi gençler
yetiştirdiklerini belirterek, “Tuzla
Belediyesi Gençlik Merkezimize
gelen öğrencilerimize sadece stan-
dart eğitim vermiyoruz. Onlara
daha iyi bir insan olmaları ve ülke-
sine katkı sağlayacak sorumluluk
sahibi bireyler olmalarını sağlıyo-
ruz. Bir öğrencimiz Gençlik Mer-
kezi’nde eğitimini tamamladığı
zaman, hayata bakışını değiştire-
rek ayrılıyor. Bu bizim için çok

önemli bir felsefedir. Öğrencilerimiz
sadece belli günler değil, yılın nere-
deyse her günü sosyal sorumluluk
projeleri üreterek hayata geçiriyor.
Bu vesileyle böylesine önemli bir
sosyal sorumluluk projesine imza
attan gençlerimi kutluyorum” diye
konuştu.

Kan büyük bir ihtiyaç

Kan vererek diğer insanlara da
mesaj vermek istediğini belirten
Enes Ünal, “Türkiye’deki hastaları-
mıza yardımcı olmak amacıyla şu

an ben de kan vermiş bulunmakta-
yım. Buradan bir mesaj vermek isti-
yorum. Kan çok büyük bir ihtiyaç
olduğu için, diğer insanların da ver-
mesini istiyorum” dedi. Kan bağı-
şında bulunan Rıdvan Yıldız ise
“Biliyorsunuz depremler oluyor,
afetler oluyor ve insanlarımızın kan
ihtiyacı oluyor. Ben de bu durum-
dan dolayı Kızılay’a çok teşekkür
ederim. Bu yüzden kan bağışını çok
önemli buluyorum ve herkesi kan
bağışı vermeye teşvik etmek istiyo-
rum” diye konuştu. DHA

2021 YILI PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI İŞİ  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/597683
1-İdarenin
a) Adresi :23' üncü Komando Tugay Komutanlığı Gn. Nurettin Baransel Kışlası 

Maltepe/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2166221981 - 2166221902
c) Elektronik Posta Adresi :yirmi3alayihlkom@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği   
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :1.Kısım;11 güzergâhta 12 araç ile 250 Sefer, 2.Kısım; 6 güzergâhta 6 araç 

ile 250 sefer personel taşıması hizmet alımı işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 
alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :İhtiyaç listesinde belirtilen güzergâhlarda İstanbul ili sınırları içinde yapılacaktır.
c) Süresi :İşe başlama tarihi01.01.2021,işin bitiş Tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :23’üncü Komd.Tug.K.Lığı General Nurettin BARANSEL Kışlası İhale 

Komisyon Bşk. lığı Maltepe / İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati :14.12.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak 
düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
h) İsteklilerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca verilen "Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi’ne sahip olması
ve bu belgeyi teklif zarfı içerisinde İdareye vermesi/sunması zorunludur.
ı) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş dene-
yiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay ço-
ğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin
süresini tevsik eden belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki
Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen
ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma
uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanıl-
mamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans
mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun
gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilan-
çonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi
sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter
birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son
iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç def-
teri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve
giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest mes-
lek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince
onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az 
olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli
kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Her türlü kamu, özel sektör servisi ve öğrenci servisi taşımacılığı hizmetleri benzer iş olarak kabul
edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 10 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 23’üncü Komd. Tug. İhl. Koms. Bşk. lığı (Maltepe/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, 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 180 (Yüz Seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1259038)

23.KOMANDO TUGAYI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

HASAN AKGÜN: BİZ KENDİ İŞİMİZİ KENDİMİZ YAPARIZ

Silivri depreminde Büyük-
çekmece'de hasar aldığı
tespit edilen 13 binanın
yıkımına başlandı. Bele-

diye Başkanı Akgün,
"Kendi işimizi kendimiz

yapalım düşüncesiyle
yola çıktık. Bilim insanları,
‘Koşarak gidin. Bırakın ko-

nuşmayı’ diyor. ‘İcraat
yapın’ diyor. İstanbul’da
icraatın her şeyin önüne
geçmesi lazım. İstanbul
Büyükşehir Meclisi’nde

gruplar, partilerin meclis
üyeleri birbirlerini ye-
meye devam etsinler.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri Kızılay iş birliği ile “Anca Beraber KAN’ca
Beraber’ kampanyası düzenleyerek kan ihtiyacı duyan vatandaşlara umut oldu

ONLAR
BIRBIRINI 
YESINLER!

ONLAR
BIRBIRINI 
YESINLER!

ONLAR
BIRBIRINI 
YESINLER!

ONLAR
BIRBIRINI 
YESINLER!

ONLAR
BIRBIRINI 
YESINLER!

ONLAR
BIRBIRINI 
YESINLER!

Gençler umut oldu

Bağcılar’a
6 yeni
sağlık

merkezi

Bağcılar Belediyesi, pandemi dö-
neminde önemi daha çok artan
sağlık hizmetleriyle ilgili olarak

dev bir projeye imza atıyor. Bu kapsamda
6 mahallede çok amaçlı sağlık merkezleri
yapılıyor. Tipik sağlık yapılarından bağım-
sız ve özgün olarak tasarlanan Kirazlı Sağ-

lıklı Hayat Merkezi ile Yenigün, Demirkapı,
Göztepe, Kazımkarabekir ve Kemalpaşa
Aile Sağlığı Merkezleri’nin inşaatı devam
ediyor. Kısa sürede hizmete geçmesi amaç-
lanan sağlık birimleri hem deprem güven-
liği yüksek olacak hem de vatandaşların
birçok ihtiyacını karşılayacak.
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Ellerinde eldiven, başlarında şapka, ağızlarında maske ve özel kıyafetleriyle büyük özveriyle çalışan
çöpçüler, gece gündüz demeden her gün milyonlarca kişinin kovidli olup olmadığına bakmadan sokak sokak
gezerek çöplerini topluyor. Pandemi sürecinde ailelerinden uzak kaldıklarını eve gittiklerinde tedirgin
olduklarını anlatan pandeminin ‘gizli kahramanları’ işçiler, vatandaşlardan saygı ve duyarlılık bekliyor

D oğada insandan başka çöp üreten bir
canlı yok. Çöp, insanın hayatından
arta kalan bir şey. İstanbul’da sadece 1

kişi bir gün içinde 1 kilogram çöp üretiyor. İşte
insanların ürettiği bu çöpleri her gün toplayan
çöpçüler, koronavirüs salgı sürecinde en riskli
mesleklerden birini yapıyor. Onların uzaktan
veya evden çalışmak gibi bir imkanı yok. Kovidli
veya değil bilmeden milyonlarca kişinin üretip
sokağa attığı çöpü elleriyle topluyorlar. Beyoğlu
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 3
çöpçü, pandemi sürecinde yaşadıkları zorlukları
DHA’ya anlattı.

Başımıza çöp atıyorlar

42 yaşında Serkan Peçe de salgın süreçte ailesin-
den uzak kaldığını söyleyerek, “İş dönüşü rahat-
lıkla eve gidemedik, tedirgin olduk. Temizlik işi
yaptığımız için riskli zaten, salgın da insanlardan
bulaşıyor. Biz de insanların çöplerini topluyoruz
o yüzden risk fazla. Vatandaşlar bize saygı duy-
muyor, kafamızdan aşağı çöp atanlar oluyor.
Yerdeki çöpü görüp, ‘süpüreceksin, temizleye-
ceksin’ diye emir kipiyle konuşuyorlar. Yaptığı-
mıza işe göre bize muamele etmesinler, biz de
insanız. İşimizi elimizden geldiği kadar iyi yap-
maya çalışıyoruz” diye konuştu.

Ev geçindirmek zor

48 yaşındaki Adil Danışman, pandemiyle birlikte
işlerinin daha da zorlaştığını söyleyerek, ev ge-
çindirmenin zor olduğunu dile getirdi. 3 çocuk
babası işçi, evin tek çalışanı, aynı zamanda 2 ço-
cuğunu da okutuyor. Pandemi başladığından
beri korunmak için çok özenli davrandıklarını

söyleyen Danışman, "Her sabah evden temiz el-
biselerle çıkıyoruz, şantiyede üstümüzü değiştirip
mesaiye başlıyoruz. Mesai bittiğinde iş elbisele-
rini poşetle eve götürüp yıkatıyorum. Eve girdi-
ğim zaman elimi, yüzümü yıkıyorum, duşumu
alıp, öyle çocuklarıma yaklaşıyorum. Maskeyi
günde 4-5 kez değiştiriyoruz" dedi.

Çöpünüzü iki poşete koyun

Danışman, "Vatandaşlar çöp poşetinin ağzını
bağlamıyor, bazen çöplerini 5’inci veya 7’nci kat-
taki evlerinin penceresinden, balkonundan aşa-
ğıya yolun ortasına atıyorlar. Kovid-19
hastasıysanız çöpünüzü iki poşete koyun. İçimiz
daha rahat olur, biz çöpleri toplarken kim hasta

kim sağlıklı bilemiyoruz. Onlardan hastalık bize
bulaşabilir, bizim de ailemiz var. İnsanların daha
duyarlı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Maskeyi hiç çıkarmıyorum

13 yıldır çöp toplayan 53 yaşındaki Hasip Bilir
ise, 4 çocuk babası kira oturuyor. İşlerinin riskli
olduğunu anlatan Bilir, “Akşam eve gittiğimiz
zaman çocuklardan uzak duruyoruz. Kovidli
hastaların da çöplerini topluyoruz, bazı vatan-
daşlar çöp poşetlerinin ağzını bağlamıyor. Bize
yardımcı olmalarını istiyoruz, bu süreçte zorluk
çektik hala çekiyoruz. Maskeyi hiç çıkarmıyo-
rum, eve gittiğim zaman ilk işim üstümü değiş-
tirmek oluyor” ifadelerini kullandı. DHA

KAHRAMANLAR
SAYGI BEKLIYOR

Hasip Bilir, "Dün Cihangir’de
bir kadın çöpünü getirdi, ko-
vidli olduğunu söyledi. Çö-
püne bizim dokunmamızı
istemedi, arabaya kendisi
attı. Böyle olması bizim için
daha iyi, hastalık bulaşmı-
yor. Araçlarımız 24 saat çalı-
şıyor, 3 vardiya şeklinde 8
saat çalışıyoruz. Çöp top-
lama saatlerimiz var, vatan-
daşlar bu saatlere dikkat
ederse ve çöplerin ağzını
bağlarsa çok iyi olur" dedi.

KADIN ÇÖPÜNÜ KENDİ ATTI

Pakdemirli bana

teminat verdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle
Ankara’da bir araya geldi. Pakdemirli ile İstanbul’a su sağlayacak en önemli
projelerden Melen Barajı’nın geleceğini konuştuklarını aktaran İmamoğlu,
“Kendileri bize, buranın ihalesinin yapıldığı ve ödeneği konusunda hiçbir
sorun yaşanmayacağı şeklinde teminat vermiş oldu. Bu da bizi mutlu etti" dedi

İstanbul Bü-
yükşehir Bele-
diye (İBB)

Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli’yle Anka-
ra’da bir araya geldi. İSKİ
Genel Müdürü Raif Mer-
mutlu ve DSİ Genel Mü-
dürü Kaya Yıldız’ın da
hazır bulunduğu görüşme
ardından açıklama yapan
ve Melen Barajı konulu
randevuyu kendisinin talep
ettiğini belirten İmamoğlu,
görüşmenin içeriğinin, İs-
tanbul’un DSİ bünyesindeki su politika-
ları olduğunu aktardı. 

Görüşmede 3 karar alındı

İmamoğlu, toplantıda yaşananları,
"Amacımız, İSKİ kurumumuz başta
olmak üzere, İBB ile Bakanlığımız ve
DSİ’nin çok entegre bir çalışma modeline
kavuşması. Burada aldığımız üç tane
karar var. Biri; özellikle su planları üzerin-
den, master planı üzerinden iş birliği
yapıp, her iki tarafın elindeki mevcut de-
neyim ve bilgileri paylaşarak, gelecek viz-
yonunu ortaklaştırmak. Bu konuda teknik
arkadaşlarımız sürdürülebilir bir modelle
çalışacaklar. İkinci uzlaştığımız konu; geç-
mişten bugüne Melen anlaşmasından
dolayı süren, İBB’nin DSİ ile olan bir
kısım mutabakat üzerinden ödeme pla-
nıyla ilgili çalışma. Gecikmiş ve birikmiş,
yıllara sari bir takım ödemelerle ilgili uz-
laşma komisyonuyla, sürecin netleştirilip,
sağlıklı bir biçimde ödeme planının başla-
tılmasıyla ilgili" ifadelerini kullandı.

2023 Şubat'ında bitecek

Üçüncü ve esas konunun Melen Barajı
olduğunu vurgulayan İmamoğlu,
“2019’daki ziyaretimizden sonra, oradaki
çatlakları gördüğümüzde bunu dile getir-
miştik: O dönem, tamiratı veya tadilatıyla
ilgili yatırım planına alınmamıştı. Ardın-
dan yatırım planına alındı. Şubat ayında
ihalesi yapılmıştı. 2020 Haziran itibariyle
de şantiye teslimi yapılmıştı. Akabinde de
ben ziyaret etmiştim. Bu süreçleri kendi-
siyle paylaştık. Kendileri de bize, buranın

ihalesinin yapıldığı ve ödeneği konusunda
hiçbir sorun yaşanmayacağı şeklinde te-
minat vermiş oldu. Bu da bizi mutlu etti.
Görünen o ki; 2023’ün Şubat ayında
Melen Barajı bitmiş olacak. Dolma süre-
sine de baktığımızda, aynı yılın sonunda,
su dolmuş haliyle İstanbulluların hem
kendi enerjisini üreten hem de su kapasi-
tesini yılın tamamına yaygın biçimde kar-
şılayan bir şekle kavuşacağını konuştuk.
Bu süreci kendisi bize aktardı. Sayın Ba-
kan’a bu konuda teşekkür ediyoruz” dedi.

Ortak bir dil kullanmalıyız

Bundan sonraki süreçte teknik kaygılar
yaşamamak istediklerini belirten İma-
moğlu, her iki kurumun da İstanbul su
politikaları ve Melen gibi konularda ortak
dil kullanmasının önemine dikkat çekti.
Kamuoyunun, oluşturulacak bu ortak
dille bilgilendirilmesinin önemli olduğuna
vurgu yapan İmamoğlu, “Özellikle Melen
sürecinde entegre çalışacak bir teknik ko-
misyonun, tarafımızdan oluşturulacağını
ve DSi’ye bunu bildireceğimizi, DSİ ve
İSKi Genel Müdürlerimizin de bu süreci
yöneteceğini paylaştık. Üçlü bir mutaba-
kat sağlamış olduk. Tümüyle ortak akıl ve
kararla masadan kalkmak beni ziyade-
siyle mutlu etti. Sayın Bakan ve Sayın
Genel Müdürlere yürekten teşekkür edi-
yorum. Umarım sonu da güzel olur. Zira
kuraklık, hala görüyoruz ki sadece Türki-
ye’mizi değil, bütün dünyayı zorluyor.
Zorlamaya da devam edecek. Bu tür ted-
birler, ülkemizin gözbebeği İstanbul’a dair
çok faydalı olacaktır" diye konuştu.

YENİ BİR YOL AÇACAK
Demokratik Sol Parti'den (DSP) istifa eden eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün lideri olduğu Türkiye Değişim Hareketi (TDH)
Kurucular Kurulu, ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi. Sarıgül, "Türkiye Değişim Hareketi, Türkiye'nin önüne yeni bir yol açacak" dedi

tDH Kurucular Kurulu’nun ilk toplan-
tısı, Ankara'da otelde yapıldı. Toplan-
tıya, TDH lideri Mustafa Sarıgül, eski

CHP milletvekili Hasan Aydın ve Kurucular Ku-
rulu üyeleri katıldı. Aralık ayında parti kurmak
için İçişleri Bakanlığı’na resmi kuruluş dilekçesi
verecek olan kurucular, toplantıda partinin prog-
ramını, tüzüğü ve yol haritası konusundaki çalış-
malara son halini verdi. Toplantının kapanış
konuşmasını yapan Hasan Aydın, "Bugün 10,
15, 25 sene genel başkanlık yapmaktadırlar. On-

larca defa yenilgiye uğramalarına rağmen kol-
tuklarında yüzleri kızarmadan oturabilmektedir-
ler. Türkiye Değişim Hareketi'nde iki genel
seçimde tek başına iktidara gelemeyen genel baş-
kan, genel başkanlıktan istifa eder. Bunu bir kere
Türkiye'de değiştirmemiz lazım" dedi.

Genel merkez bitmek üzere

Hasan Aydın, basın mensuplarının, kuruluş di-
lekçelerini İçişleri Bakanlığı'na ne zaman vere-
ceklerini sorması üzerine "Genel merkez binamız

bugün, yarın bitme noktasında. Ankara, İstan-
bul, İzmir il binamız tamam. Bugün burada il
başkanlarımız yok. İl başkanları toplantısını
önümüzdeki cumartesi ya da ona yakın bir
günde yapacağız. Kuruluş dilekçemizi vermeyi 4
Ocak'ta düşünüyorduk. Sayın genel başkanımı-
zın o konudaki heyecanı, bize katmış olduğu
enerji, toplumda almış olduğumuz ilgi bunu ara-
lık ayının içine çekmemize neden oldu" diye ko-
nuştu.

Pay almaya gelmiyoruz

Toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapan Mustafa
Sarıgül ise yepyeni program ve çarpıcı çözüm
önerileri ile herkesi şaşırtacaklarını belirtti. Sarı-
gül, "Klişeleri ve kalıpları kıracağız. Partimiz sağ
sol ayrımının duvarlarına mahkum olmayacak.
Biz 83 milyonun partisi olacağız. Göreceksiniz ki
hangi ideolojiye hangi dine hangi ırka hangi
mezhebe ait olursa olsun tüm vatandaşlarımızla
Türkiye Değişim Hareketi arasında bir gönül
bağı kurulacak. Çünkü biz samimiyet ve içten-
likle bu ülkenin her insanına kardeşçe gönlü-
müzü açacağız. Türkiye Değişim Hareketi
Türkiye'nin önüne yeni bir yol açacak. Tükenmiş
umutları yeniden yeşertecek. Türkiye Değişim
Hareketi, şu veya bu partinin seçmenine değil,
Türkiye sevdası ile tutuşan her bir vatandaşın
gönlüne, desteğine ve gücüne taliptir. Biz başka-
sının sofrasından pay almaya gelmiyoruz. Biz bu
ülkenin tüm insanlarına zengin ve bereketli bir
vatan sofrası kurmaya geliyoruz. Bu sofrada her-
kese yer olacaktır. Bu sofrada herkesin karnı do-
yacaktır" dedi. DHA

İki yıl içerisinde restore edilecek
Tarihi Vaniköy Camii'nin restorasyonu için imzalar atıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 
"Rekonstrüksiyon ve restorasyonu üstlenen Kalyon Vakfı da kurul kararları doğrultusunda
gereken çalışmaları yapacak. 10 gün içinde hemen yer teslimi yapılacak. Projenin
inşallah 700 gün, yani iki yıl içerisinde tamamlanmasını ön görüyoruz" dedi

İstanbul'un sayılı yalı ca-
milerinden biri olan 350 yıl-
lık Vaniköy Camii, restore

edilecek. Caminin aslına uygun şekilde
restore edilmesi için İstanbul Valiliği,
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mehmet
Vani Vakfı ve Kalyon Vakfı arasında
cami bahçesinde protokol imzalandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yapıla-
cak restorasyon projesi ile ilgili bilgi
verdiği basın toplantısına Mehmet
Vani Vakfı Maliki Uğur Vanioğlu, Kal-
yon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Kalyoncu ve Vakıflar Genel
Müdürlüğü adına İstanbul Vakıflar 2.
Bölge Müdürü Musa Akdeniz de ka-
tıldı. 700 gün içinde tamamlanması
beklenen rekonstrüksiyon ve restoras-
yon çalışmalarını Kalyon Vakfı 
üstlendi.

Aslına uygun yapılacak

Caminin 2 yıl içinde restore edileceği
bilgisini veren İstanbul Valisi Ali Yerli-
kaya, şöyle konuştu: "Pazar günü öğlen
saatlerinde hepimizi derinden üzen bir
yangın meydana geldi. İstanbul ve Bo-
ğaz'ın en güzel yapılarından birisi olan,
önünde bulunduğumuz Vaniköy
Camii maalesef
yandı. Bildiği-
niz gibi yangına
kısa sürede mü-
dahale edildi.
Karadan deniz-
den yangını
söndürmek için
ekiplerimiz se-
ferber oldu. Ve
yangın kısa sü-
rede kontrol al-
tına alındı.
Şükür can
kaybı ve yara-

lanma olmadı. Yangının söndürülme-
sinde görev alan herkese teşekkür edi-
yorum. Yangınla ilgili soruşturma
devam ediyor. Anadolu Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından malumlarınız
olduğu üzere az evvel bir basın açıkla-
ması yayınlandı. Ecdadımızın hepi-
mize mirası olan tarihi eserlerimiz,
medeniyetimizin bize emanetidir. On-
ları layık oldukları şekilde korumak ve
geleceğe taşımak üzerimizdeki en
büyük sorumluluk. Bu sorumluluğu
Vaniköy Camii için derinden hissediyo-
ruz. Onun için hiç vakit kaybetmedik,
kaybedemeyiz. Bugün bunun için bu-
radayız. Şunu özellikle belirtmeliyim ki;
Bu güzel caminin yanması, biliyorum
ki herkesi çok etkiledi. Çok sayıda
'Acaba yeniden bu eseri ihya etmek
mümkün olacak mı?' sorusu soruldu.
İstanbul sevdalıları bu soruyu sormaya
devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı-
mız da, yangının çıkış anından itibaren
konuyu yakından takip ediyor. İstan-
bul'un siluetinin kıymetli bir parçası
olan bu güzel camimiz için, çok sayıda
İstanbullu kardeşimizden 'İnşallah as-
lına uygun şekilde hemen ihya edilir' te-
mennisini aldık. Bu temenniyi gerçeğe

dönüştürmek
için birazdan
imza ataca-
ğız. İstanbul-
lular ve herkes
rahat olsun.
Burası bir
cami olarak
vakıf eseridir.
Ve bir cami
olarak, aslına
uygun şekilde,
Allah'ın iz-
niyle ihya edi-
lecektir."
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İkİncİ kez kendini karantinaya giren İngiltere
Başbakanı Boris Johnson sosyal medya he-
sabından sağlık durumuyla ilgili açıklamada

bulundu. Johnson, “Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Test
ve İzleme programımız tarafından koronavirüs tespit
edilen biriyle temas kurduktan sonra iki hafta boyunca
kendi kendimi izole etmem için talimat aldım” dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson çevresindeki bir ki-
şide koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesinin ardın-
dan kendisini ikinci kez karantinaya aldı. Daha önce
koronavirüse yakalandığı için karantinaya giren İngil-
tere Başbakanı Johnson, bu sefer önlem amaçlı olarak
iki hafta boyunca evinde karantinada kalacağını açık-
ladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir semp-
tom göstermediğini bildiren Johnson, “Ulusal Sağlık
Sistemi (NHS) Test ve İzleme programımız tarafından
koronavirüs tespit edilen biriyle temas kurduktan
sonra iki hafta boyunca kendi kendimi izole etmem
için talimat aldım” ifadelerini kullandı.

F ilistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İs-
rail’in ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz
Saray'dan ayrılmadan önce işgal altındaki

Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimleri
inşa ve genişletme yoluyla yeni bir gerçeklik dayat-
mak için zamanla yarıştığını söyledi. Iştiyye, hükü-
metinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah
kentinde düzenlenen haftalık toplantısında, "İsrail,
Trump’ın gidişinden önce Yahudi yerleşim inşa
faaliyetine hız verdi." dedi. İsrail’in yerleşim inşa ve
genişletme faaliyetlerinde benzeri görülmemiş teh-
likeli gelişmelerin yaşandığı konusunda uyarıda bu-
lunan Iştiyye, dünya ülkelerine İsrail’i durdurmak
için ciddi bir şekilde harekete geçme çağrısında bu-
lundu.

İhale başlatılmıştı

Iştiyye, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun

Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerine düzen-
leyeceği ziyarete ilişkin bir kez daha, "Bu ziyaret, si-
yonist müstemlekelere (Yahudi yerleşim birimleri)
meşruiyet kazandırmayacaktır. Dünyayı bu ziyareti
durdurmaya ve bu müstemlekelerde üretilen mal-
lara boykot uygulamak için bir adım daha atmaya
davet ediyoruz." diye konuştu. Öte yandan Yahudi
yerleşim birimleri yetkililerinin daha önce Birleşik
Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentine düzenle-
diği iş ziyaretine de BAE’nin adını anmadan deği-
nen Iştiyye, Yahudi yerleşimcilerin bu ziyaretlerinin
tehlikeli bir girişim olduğunu ve Arap Birliğine Ya-
hudi yerleşimcilerle iş birliği yapan bu Körfez ülke-
siyle ilgili gerekeni yapması çağrısında bulundu.
İsrail Planlama ve Toprak Kurumu, pazar günü
işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Givat HaMatos
Yahudi yerleşim birimine 1257 konutun inşa edil-
mesi için ihale açmıştı. DHA

Iştiyye, hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde
düzenlenen haftalık toplantısında, "İsrail, Trump’ın gidişinden önce
Yahudi yerleşim inşa faaliyetine hız verdi." ifadelerini kullandı

2021 Yılı Bisküvi, Gofret, Çikolata, Açık ve Paket Dondurma Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2020/625377
1-İdarenin
a)Adresi :KAĞITHANE BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ MAH. 

EGE SK. NO:5 KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2122952377 - 2122942036
c) Elektronik Posta Adresi :belediye@kagithane.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :27 Kalem 47.850 adet Bisküvi, Gofret, Çikolata ve 21 Kalem 16.005 adet

Açık ve Paket Dondurma Alımı olmak üzere toplam 48 kalem Mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri :• Merkez Depo • Nurtepe Sosyal Tesisi • Beyaz Kafeterya • Hamidiye 
Sosyal Tesisleri • Kırkahvesi Kafeterya • İşletme Müdürlüğüne bağlı Büfeler

c) Teslim tarihi :Mallar Sözleşmede belirtilen teslim noktalarına, sözleşme bitim 
süresine kadar (sipariş geçildikçe) teslim edilecektir. Teslimatlar 
şartnamelere uygun olarak kullanıma hazır vaziyette Taşınır Geçici 
alındı belgesi karşılığında işe başlama tarihinden itibaren 31.12.2021 
tarihine kadar idareye teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Merkez Mah. Lalezar sok. No : 1 Sadabat Hizmet Binası- Encümen 

Toplantı ve İhale Salonu
b) Tarihi ve saati :27.11.2020 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki

Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açık-
lamaları içeren doküman:
İstekliler; fiyat teklif  cetvelinde teklif  ettikleri Gıda Ürünlerinin marka ve menşeini belirteceklerdir.
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 Kağıthane Belediyesi İşletme Müdürlüğü Merkez mah. Ege sok No : 05
Kağıthane-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gön-

derilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale

yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 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:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 

üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1259360)

2021 YILI BİSKÜVİ, GOFRET, ÇİKOLATA, AÇIK VE PAKET DONDURMA ALIM İŞİ
KAĞITHANE BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

FILISTIN’DEN
ISRAIL UYARISI

Olan dışişleri bakanına oldu
Azerbaycan'ın hezimetine uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın
Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görevden aldığı duyuruldu

AzerBAycAn, Erme-
nistan ve Rusya ara-
sında 9 Kasım'da

imzalanan ve Dağlık Kara-
bağ'daki 44 gün süren savaşı son-
landıran anlaşmanın ardından
Ermenistan işgal ettiği bölgeler-
den çekilmeyi sürdürüyor. Azer-
baycan tarafından ağır yenilgiye
uğratılan Ermenistan Başbakanı
Nikol Paşinyan ülkesinde eleştiri-
lerin hedefi oldu. Paşinyan bugün
düzenlediği basın toplantısında,
Karabağ’daki savaşta yüzlerce
Ermeni askerinin kayıp olduğunu
belirterek, “Bazılarının hayatta ol-
masını umuyoruz. Dün daha
önce ölü olarak bildirilmiş yaralı
bir asker bulduk" dedi. İki tarafın
çatışmada ölenlerin cenazelerini

takas etme işlemlerinin tamam-
lanmasının ardından esir değişi-
minin de başlayacağını söyleyen
Paşinyan, tüm cenazelerin iade
edilmesinin ardından Ermenis-
tan'da bir günlük ulusal yas ilan
edileceğini ifade etti.

Ateşkesde etkisizdi

Paşinyan bugün düzenlediği
basın toplantısının ardından, Dış-
işleri Bakanı Zohrab Mnatsakan-
yan'ı görev aldığını
açıkladı.Ermenistan medyası, gö-
revden alınan Mnatsakanyan'ın
Rusya'daki ateşkes görüşmele-
rinde etkili olmadığı ve Paşin-
yan'ın istifa baskıları karşısında
zamana oynadığı yorumunda bu-
lundu. DHA

ABD'de Pfizer ile Türk bilim insanı Prof.
Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu
Alman biyoteknoloji firması BioN-

Tech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu po-
tansiyel aşı 100 çocuk üzerinde denendi. ABD’de
yaklaşık 100 çocuk Cincinnati Çocuk Hastane-
si’nde Pfizer ve BioNTech
tarafından Covid-19 hasta-
lığına karşı geliştirilen aşıyı
denedi. Aşı için gönüllü
olan küçük yaş grubunun
aşının çocuklar için güvenli
olduğundan emin olmaya
yardımcı oldukları ifade
edildi. ABD medyası, ço-
cukların aşının diğer ço-
cuklar için güvenli
olduğundan emin olmaya
yardımcı oldukları ifade 

edildi. Aşı denemelerine katılan Katelyn, 
kardeşinin aşı için gönüllü olmakla ilgili haberleri
televizyonda gördüğünü ve tüm ailesinin aşı dene-
melerine katılmak için başvuru yaptığını söyledi.
Ancak aileden sadece Katelyn seçildi. Yerel med-
yaya konuşan Katelyn, “Bir şeyin parçası oldu-
ğunu bilmek harika” ifadelerini kullandı. Abhinav
adlı diğer çocuk denek ise, aşı için heyecanlı oldu-
ğunu ifade ederek, " Aşının gerçekten yardımcı

olabileceğini düşünüyorum.
"Diğer çocukların da aşıyı 
denemeleri konusunda teşvik
ederim" diye konuştu.

Yüzde 90 etkili

Pfizer ve BioNTech'in aşısının
virüse karşı yüzde 90'dan fazla
etkili olduğu açıklamıştı. Pfizer
yıl sonuna kadar 50 milyon doz,
2021 sonuna kadar ise 1,3 mil-
yar doz aşıyı piyasaya sürebil-
meyi planlıyor. DHA

ABD Başkanı Donald
Trump, resmi olmayan so-
nuçlara göre Demokrat

aday Joe Biden'ın kazandığı 3
Kasım Salı günü yapılan seçimlere
ilişkin, "ben kazandım" iddiasını
sürdürüyor. Trump, Twitter hesabın-
dan yaptığı açıklamada, "Seçimleri
ben kazandım." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Twitter, söz konusu
paylaşıma "Resmi kaynaklar bu se-
çimin sonucunu farklı açıkladı." eti-
keti ekledi. Trump, Georgia
eyaletindeki oyların yeniden sayıl-
masına ilişkin prosedürleri de eleşti-
rerek, "Georgia'da yapılan sahte
yeniden sayımın bir anlamı yok

çünkü oy pusulalarının üzerindeki
imzalara bakılıp, teyit edilmesine
izin vermiyorlar. Bu Anayasaya ay-
kırı bir durumdur." bilgisini paylaştı.

Müthiş buluş

Başkan Trump ayrıca, Amerikan bi-
yoteknoloji şirketi Moderna'nın,
Kovid-19 aşısının yüzde 95,4 etkili
olduğunu açıklamasına ilişkin şu
ifadeleri kullandı: "Az önce yeni bir
aşı daha duyuruldu. Bu kez Mo-
derna, aşısının yüzde 95 etkili oldu-
ğunu açıkladı. Muhteşem tarihçiler,
benim yönetimim altında Çin Veba-
sını bitirecek bu muhteşem buluşları
lütfen hatırlayın."

ABD aşıyı denedi

Trump inatçı çıktı

Karantinada
açıklama yaptı

Biden
çağrı
yaptı

ABD başkanlığına seçilen Joe
Biden, iş dünyasından isimlerle bir
araya geldikten sonra ekonomi ala-

nında atacağı adımların planlarını açıkladı.
Virüsü kontrol altına alarak ekonomiyi tekrar
rayına oturtmak istediğini belirten Biden,
"Önümüzde karanlık bir kış var, işler rayına

oturmadan önce daha da zorlaşacak. Kovid
ile mücadele için çaba sarf etmek gerek. Bu
şekilde iş yerlerini güvenli bir şekilde açabilir,
hayatımıza devam eder ve bu salgını geride
bırakaliriz. Zor olacak ama başarabiriz.
Bizim şu aşamada başka bir şansımız yok"
diye konuştu.
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Soldan Sağa:
1. Arınmış, soyutlanmış. - Günah. 2. Madenleri tel du-
rumuna getirmek için kullanılan ve türlü çapta delik-
leri olan çelik araç. - Gözde sarıya çalan kestane rengi. 
3. İdeoloji ile ilgili. 4. Sağlam, kesin bilgi. 5. Boş vakti 
olmayan, meşgul. - Namzet. 6. Sıkıntı, bezginlik, usanç, 
acı, yorgunluk vb. duyguları belirten bir söz. - İçine 
maya karıştırılmış. 7. Dernekevi. - Tünelden ... Çıkış 
(Hüseyin Rahmi Gürpınar / Öykü, 1934). 8. Gelecek. - 
Bütün, tüm. 9. Ölü. - İşte.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Cömert. - Bir kez dolanacak miktarda olan. 2. Fo-
toğraf, yazı vb. görüntülerin radyo dalgalarıyla uzak-
tan iletilmesini sağlayan sistem. 3. Ülkü. - Herhangi bir 
şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik. 4. 
Minder örtüsü, yatak kılıfı vb. için kullanılan ve boyalı 
pamuk ipliğinden dokunan bez. 5. Ege, iye. - Viyola. 
6. Uygun bulma, tasdik. 7. Sarıya çalan açık kahveren-
gi. - Her vakit, sürekli olarak. 8. Söylenen bir sözün 
doğruluğuna inandırmak için “en iyisini Allah bilir” 
anlamında kullanılan bir söz. 9. Uzak Doğu’da yetişen 
Amerika elmasından çıkan zamk. - Kurulu bir şeyi par-
çalayarak dağıtma.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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SARKI SOYLEMEK
KOLAY IS DEGIL

Türk sanat müziği ve opera sanatçısı Efruze, "Yorumculuk demek çok başka bir şey demek. Yorumculuğun altında çok
derin bir araştırmacı yatıyor diye düşünüyorum. Ne kadar iyi araştırırsanız eserleri o kadar iyi söylüyorsunuz çünkü." dedi

T ürk sanat müziğini yeni nesle
sevdirmek amacıyla bir yılda ta-
mamladığı "Assolist" albümünü

mart ayında dinleyiciyle buluşturan Ef-
ruze, müzik çalışmaları ve son albümüne
ilişkin açıklamalarda bulundu. Sanat ha-
yatına piyano çalarak başladığını belirten
Efruze, "Daha sonra güzel sanatlar lise-
sinde viyola çaldım. İstanbul Devlet Kon-
servatuvarı Opera Bölümüne girdim.
Tabii orada çok daha farklı bir dünya
vardı benim için, çok renkli ve sürekli
sahnenin üstünde olan. Konservatuvar
yılları çok güzeldi çünkü sahnenin üs-
tünde sürekli şarkı söylüyorsunuz." diye
konuştu.

İcrası zor bir müzik türü

Sanatçı Efruze, İstanbul Devlet Opera ve
Balesinde (İDOB), çok değerli sanatçıla-
rın olduğunu ve orada çok iyi bir eğitim
aldıklarını kaydederek, şunları söyledi:
"Konservatuvar mezu-
niyetimden sonra
yurt dışına gittim.
Biraz Ameri-
ka'da eğitim
aldım, biraz Al-
manya'da, re-
pertuvar
çalıştım.
Ondan sonra
İDOB'a girdim.
Orada bir sürü
operada, ope-
rette ve müzikalde
başrol oynadım.
Sonrasında bir kon-
ser projesinde bana,
'Türk sanat müziği
söyler misiniz?' dediler.
Batı müziği eğitimi
almış bir insanın
Türk sanat mü-
ziği söylemesi
kolay değil.
İlk başta
biraz kork-
tum açık-
çası çünkü

Türk sanat müziği deyince, insanlar
hemen, operadan sonra, aslında ne kadar
kolay söylenebilir gibi düşünseler bile,
Türk sanat müziğinin, icrasının zor ve
çok çalışılması gereken bir müzik türü ol-
duğunu düşünüyorum." Sadun Aksüt ve
Münip Utandı gibi ustalarla çalıştığını
aktaran sanatçı, "Münip Bey'in, sağ olsun

çok emeği
vardır

şarkı-

larımda ve bende. Ondan sonra bu işin
sahne ve konser kısmı başladı. Konser-
lerle ilgili çok güzel yazıldı, çizildi, konser-
ler beğenildi. Sonra dedik ki 'Hadi biz
bunu albüm yapalım'. Albüm kısmına
geldik. 11 şarkılık bir arşiv albümümüz
var." değerlendirmesinde bulundu."

Büyük bir zevkle söylüyorum 

Efruze, albümü yorumladığı şarkıların
bestecilerine de götürdüğünü aktararak,
şöyle konuştu:
"Hepsi o kadar değerli eserler ki. Ne
kadar değerli olduklarını aslında albüm
çıktıktan sonra bestecileriyle tanıştığımda
da keşfettim. Hep hikayelerini dinledim.
Şarkıların çok güzel hikayeleri var. Kimi-
nin bir aşk hikayesi, kiminin bir kırık kalp
hikayesi var. Kimi karısına yazmış bütün
şarkıları. Çok değerli hikayeler. O yüzden

şarkıları hiçbir zaman ayıramam.
Hepsi çok güzel eserler. Benim

sahnede söylediğim, belki de
yüz şarkı içinden seçtiğim
11 şarkı. Aslında çok seve-
rek söylediğim 11 şarkı di-
yebiliriz. Hepsini de çok
zevkle ve keyifle söylüyo-
rum."

Ödev gibi çalışmak
gerek 

Operada çoğu zaman, bil-
medikleri, farklı dilde eserler

söylediklerinin altını çizen Ef-
ruze, "O dilleri bilmeseniz bile

önce ne demek istediğini anlamanız
gerekiyor. Türk sanat müziğinde de aynı

şey var. Evet belki Türkçe ama o
adam onu yazarken neler hissetmiş,
hangi dönemde yaşamış, o dö-

nemde Türkiye'nin durumu ney-
miş, kendi ruh hali neymiş?
Bunları biraz araştırdıktan

sonra o eserleri seslendi-
rince, eserler gerçekten ol-
ması gerektiği değeri
buluyor diye düşünüyo-
rum." dedi.
Sanatçı, müzik yorumcu-

luğunun sadece sahnedeki seslendirme-
den ibaret olmadığını vurgulayarak,
"Çünkü müzik sadece notalardan oluş-
muyor. O zaman yorum diye bir şey kal-
mazdı dünyada. Yorumculuk demek çok
başka bir şey demek. Yorumculuğun al-
tında çok derin bir araştırmacı yatıyor
diye düşünüyorum. Ne kadar iyi araştırır-
sanız yorumladığınız eserleri, o kadar iyi
söylüyorsunuz çünkü. Ben mesela beste-
cisini tanıdığım eserleri, (bestecisinden)
dinlediğimde, bana anlattığında 'Ben
bunu böyle besteledim.' dediğinde, bir
sonraki söyleşim daha farklı oluyor ve
değişiyor. O yüzden yorumcunun çok
fazla çalışması gerektiğine ve söylediği
eserleri, ödev gibi çok fazla çalışması ge-
rektiğine inanıyorum." ifadelerini kul-
landı.

Disiplinli bir yaşam şart 

Operadan Türk sanat müziğine geçişinin
zor olduğunu söyleyen Efruze, sözlerini
şöyle sürdürdü:
"Batı müziği başka bir müzik yani tama-
men matematiğe dayanan bir müzik.
Türk sanat müziği öyle değil. Tamamen
meşke dayalı, hocadan öğrenciye geçen
bir müzik tarzı. Batı müziğinin matema-
tikselliğiyle Türk sanat müziğinin meşke
dayalı usulü birleştiği zaman aslında or-
taya düzgün ve temiz bir müzik çıkıyor.
Tabii benim geçişim kolay olmadı çünkü
tamamen matematik kafasından geliyo-
rum ben. Batı müziği matematik ve anali-
tik demek. Siz piyanoda, 'Do'ya
bastığınızda 'Do' geliyor ama Türk sanat
müziğinde 'Do' dediğimizde, iki ses, üç
ses üstü gibi değişik tabirler var veya
koma denilen aralıklar var. O yüzden
Türk sanat müziği çok renkli bir müzik
bence. Batı müziğinde sadece notalar
varken Türk sanat müziğinde 'Do' ve
'Re'nin arasında bile bir sürü şey var ve
onları söylemeniz gerekiyor. Müziğin
zorluğu da buradan geliyor çünkü en
sade halinde, en doğruyu yakalamak
bence dünyanın en zor şeyi. Tek sesli bir
müziği çok iyi icra etmek çok zor zaten."
HABER MERKEZİ
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Türk pop müziğin en güçlü
yorumcularından Lara, 2020 yazının
hitlerinden ‘Sanal Alem’ sonrası
yeni single’ı ‘Mecburi Veda’yı Melodi
Müzik etiketiyle tüm dijital 
platformlarda yayımlandı

Kariyerinin en özel şarkıla-
rından birini yazan Lara,
‘Mecburi Veda’yı bir yıl

önce Kanada'ya okumaya giden kızı
Sıla'nın arkasından kaleme aldığını
söyledi. Uzun süren bir telefon konuş-
masından sonra Lara, gecenin geç bir
saati gözyaşları içinde bu şarkıyı yaz-
dığını açıkladı. Lara kızını pandemi
sebebiyle bir yıldır görmüyor. Söz ve
müziği Lara’ya düzenlemesi Nurettin
Çolak’a ait duygu dozu yüksek baladın
iddialı görüntülerinden oluşan video
klibinin yönetmenliğini Müjdat Kupsi
üstlendi.

1 numara haline geldi

Usta yorumculuğu ve sesinin gücü ile
söylediği her şarkıyı geniş kitlelere
ulaştırmayı başaran Lara, müzik kari-
yerinde birbiri ardına yayımladığı şar-
kılarla ikinci baharını yaşıyor. Kendi

yazdığı şarkıları dinleyicisi ile paylaş-
maya başlayan Lara, kendi hikâyele-
rini şarkılaştırarak müzikal evreninin
kapsama alanını genişletmeye devam
ediyor. 2004 yılında Kral TV Video
Müzik Ödülleri’nde En İyi Çıkış Yapan
Sanatçı (Kadın) ödülünü alan Lara;
2006’da MÜ-YAP Müzik Ödüllerinde
‘Altın Albüm’ seçilen ‘Adam Gibi
Adam’ın yanı sıra ‘Katmer Katmer’,
‘Allah Versin’, ‘İhanetin Bekçisi’, ‘Sana
Güvenmiyorum’, ‘Yolla’ gibi şarkıla-
rıyla geniş bir hayran topluluğuna
sahip olarak, listelerde 1 numara
olma başarısını gösterdi.

En anlamlı hediye
Millî Eğitim Bakanlığınca 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları
çerçevesinde Herkese Kitap Vakfı iş birliğinde birleştirilmiş sınıf uygulaması
yapılan okullarda görevli öğretmenler ile okul öncesi ve taşımalı eğitim
uygulaması yapılan temel eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere 
Grigory Petrov’un “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” kitabı hediye edilecek

Milli Eğitim Ba-
kanı Ziya Selçuk;
“Öğretmenler, bir

toplumun kalkınma ve ilerle-
mesinin ana unsuru, özverili
ve saygıdeğer üyeleridir. Millî
Eğitim Bakanlığı olarak 24
Kasım Öğretmenler Günü’nde
ülkemizin geleceğini şekillendi-
ren ve eğiti-
min temel
taşı olan öğ-
retmenleri-
mize “Beyaz
Zambaklar
Ülkesinde”
adlı eseri he-
diye etmek is-
tedik.
Öğretmenleri-

mize rehber olmasını dilediği-
miz bu kitabın öğretmenleri-
mizin kütüphanelerine
kazandırılmasını sağlayan
Herkese Kitap Vakfı’na katkıla-
rından dolayı teşekkür ediyor,
tüm öğretmenlerimizin Öğret-
menler Günü’nü kutluyor,

mesleki çalışmala-
rında başarılar diliyo-
rum.” dedi. Herkese
Kitap Vakfı Kurucu
Genel Başkanı Bü-
lent Şenver, her yıl
öğretmenler gü-
nünde öğretmen-
lere kitap hediye
etmeyi geleneksel
hâle getirmek iste-
diklerini belirtti.

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Lara’nın 
Sıla özlemi

Vergi K.No MÜKELLEFİN ADI  SOYADI VEYA ÜNVANI Adresi Vergi Dönemi Verginin Nevi Cezanın Nevi          Vergi Miktarı      Ceza Miktarı 
0200345374 VEDAT AKDAŞ HARBİYE MAH. BOSTAN SOK. 15/5 ŞİŞLİ 201507201507 Vergi Ziyaı Cezası     0,00 TL            29.656,92 TL
0200345374 VEDAT AKDAŞ HARBİYE MAH. BOSTAN SOK. 15/5 ŞİŞLİ 201508201508 Vergi Ziyaı Cezası 0,00 TL            35.258,90 TL
0200345374 VEDAT AKDAŞ HARBİYE MAH. BOSTAN SOK. 15/5 ŞİŞLİ 201509201509 Vergi Ziyaı Cezası     0,00 TL            41.064,26 TL
0200345374 VEDAT AKDAŞ HARBİYE MAH. BOSTAN SOK. 15/5 ŞİŞLİ 201510201510 Vergi Ziyaı Cezası 0,00 TL            14.547,18 TL
0200345374 VEDAT AKDAŞ HARBİYE MAH. BOSTAN SOK. 15/5 ŞİŞLİ 201511201511 Vergi Ziyaı Cezası 0,00 TL            9.882,98 TL
0200345374 VEDAT AKDAŞ HARBİYE MAH. BOSTAN SOK. 15/5 ŞİŞLİ 201512201512 Vergi Ziyaı Cezası 0,00 TL            31.397,57 TL
0200345374 VEDAT AKDAŞ HARBİYE MAH. BOSTAN SOK. 15/5 ŞİŞLİ 201501201512 Vergi Ziyaı Cezası 0,00 TL           182.257,05 TL
0200345374 VEDAT AKDAŞ HARBİYE MAH. BOSTAN SOK. 15/5 ŞİŞLİ 201507201509 Vergi Ziyaı Cezası 0,00 TL           120.226,25 TL
0200345374 VEDAT AKDAŞ HARBİYE MAH. BOSTAN SOK. 15/5 ŞİŞLİ 201510201512 Vergi Ziyaı Cezası     0,00 TL           182.257,05 TL
0521821909 MUHAMMAD ALHAZZURİ YABANCI ÜLKE 201810201810 KDV Vergi Ziyaı Cezası 2.611,61 TL 2.611,61 TL
0521821909 MUHAMMAD ALHAZZURİ YABANCI ÜLKE 201810201810 ÖTV Vergi Ziyaı Cezası 5.820,96 TL 5.820,96 TL
0600344126 ALTERRA GAYRİMENKULYAPI 

TAAH.İNŞ.SAN.VETİC. A.Ş. 201501201512 Özel Usulsüzlük 0,00 TL 7.923,33 TL
1020121014 CEMAL ATİLA ŞEHİTMUHTAR MAH ATIF YILMAZ CAD Kapı No:16 Daire 

No:K/4 BEYOĞLU İSTANBUL 201601201612  Özel Usulsüzlük 0,00 TL            12.675,30 TL
1020121014 CEMAL ATİLA ŞEHİTMUHTAR MAH ATIF YILMAZ CAD Kapı No:16 Daire 

No:K/4 BEYOĞLU İSTANBUL 201501201512 Özel Usulsüzlük 0,00 TL 7.312,05 TL
1320021769 NUSRET BAKERCİ EMEKYEMEZ MH. ABDÜLSELLAH S.KARINC 

Kapı No:17 Daire No:K1 BEYOĞLU İSTANBUL   201407201409   Gelir Geçici Vergi  Vergi Ziyaı Cezası 10.029,00 TL 0,00 TL
1320021769 NUSRET BAKERCİ EMEKYEMEZ MH. ABDÜLSELLAH S.KARINC 

Kapı No:17 Daire No:K1 BEYOĞLU İSTANBUL 201401201412 Gelir Vergisi Vergi Ziyaı Cezası 53.751,70 TL 0,00 TL
1690054098 ZAFER BİÇEN YURTDIŞI YURTDIŞI Kapı No:0 Daire No:0 MERKEZ YABANCI ÜLKE 0 201504201506 Gelir Geçici Vergi Vergi Ziyaı Cezası      8.198,23 TL 8.198,23 TL
1690054098 ZAFER BİÇEN YURTDIŞI YURTDIŞI Kapı No:0 Daire No:0 MERKEZ YABANCI ÜLKE 0 201507201509 Gelir Geçici Vergi Vergi Ziyaı Cezası      28.110,06 TL 28.110,06 TL
1690054098 ZAFER BİÇEN YURTDIŞI YURTDIŞI Kapı No:0 Daire No:0 MERKEZ YABANCI ÜLKE 0 201510201512 Gelir Geçici Vergi Vergi Ziyaı Cezası      19.511,67 TL 19.511,67 TL
1690054098 ZAFER BİÇEN YURTDIŞI YURTDIŞI Kapı No:0 Daire No:0 MERKEZ YABANCI ÜLKE 0 201504201504 KDV Vergi Ziyaı Cezası      3.556,24 TL 3.556,24 TL
1690054098 ZAFER BİÇEN YURTDIŞI YURTDIŞI Kapı No:0 Daire No:0 MERKEZ YABANCI ÜLKE 0 201505201505 KDV Vergi Ziyaı Cezası      5.018,81 TL 5.018,81 TL
1690054098 ZAFER BİÇEN YURTDIŞI YURTDIŞI Kapı No:0 Daire No:0 MERKEZ YABANCI ÜLKE 0 201506201506 KDV Vergi Ziyaı Cezası      11.100,71 TL 11.100,71 TL
1690054098 ZAFER BİÇEN YURTDIŞI YURTDIŞI Kapı No:0 Daire No:0 MERKEZ YABANCI ÜLKE 0 201507201507 KDV Vergi Ziyaı Cezası 23.903,01 TL  23.903,01 TL
1690054098 ZAFER BİÇEN YURTDIŞI YURTDIŞI Kapı No:0 Daire No:0 MERKEZ YABANCI ÜLKE 0 201508201508 KDV Vergi Ziyaı Cezası      16.439,06 TL   16.439,06 TL
1690054098 ZAFER BİÇEN YURTDIŞI YURTDIŞI Kapı No:0 Daire No:0 MERKEZ YABANCI ÜLKE 0 201509201509 KDV Vergi Ziyaı Cezası      27.122,06 TL   27.122,06 TL
1690054098 ZAFER BİÇEN YURTDIŞI YURTDIŞI Kapı No:0 Daire No:0 MERKEZ YABANCI ÜLKE 0 201510201510 KDV Vergi Ziyaı Cezası      17.682,85 TL  17.682,85 TL
1690054098 ZAFER BİÇEN YURTDIŞI YURTDIŞI Kapı No:0 Daire No:0 MERKEZ YABANCI ÜLKE 0 201511201511 KDV Vergi Ziyaı Cezası      15.503,01 TL   15.503,01 TL
1690054098 ZAFER BİÇEN YURTDIŞI YURTDIŞI Kapı No:0 Daire No:0 MERKEZ YABANCI ÜLKE 0 201512201512 KDV Vergi Ziyaı Cezası      13.649,34 TL   13.649,34 TL
1690054098 ZAFER BİÇEN YURTDIŞI YURTDIŞI Kapı No:0 Daire No:0 MERKEZ YABANCI ÜLKE 0 201501201512 Gelir Vergisi    Vergi Ziyaı Cezası 128.782,53 TL   128.782,53 TL
1900851103 SALİH BULUT AYYILDIZ MAH. ŞENOBA SEYRANTEPE SOK. 45/1 ULUDERE -ŞIRNAK 201510201510 KDV Vergi Ziyaı Cezası   26.392,88 TL     26.392,88 TL
2330654098 TASF.HAL.ÇEÇENET BİLİŞİM REK. TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. Kapı No:189 

DAN.VE TAN.HİZM.SAN.V Daire No:3 BEYOĞLU İSTANBUL 201601201601 KDV Vergi Ziyaı Cezası 3.770,38 TL       16.966,71 TL
2330654098 TASF.HAL.ÇEÇENET BİLİŞİM REK. TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. Kapı No:189 

DAN.VE TAN.HİZM.SAN.V Daire No:3 BEYOĞLU İSTANBUL 201601201612   Kurumlar Vergisi  Vergi Ziyaı Cezası    5.072,28 TL       22.825,26 TL
2330654098 TASF.HAL.ÇEÇENET BİLİŞİM REK. TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. Kapı No:189 

DAN.VE TAN.HİZM.SAN.V Daire No:3 BEYOĞLU İSTANBUL 201601201603    Kurum Geçici Vergi Vergi Ziyaı Cezası  4.837,57 TL        21.769,07 TL

Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ
edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.' nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık
adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ 
yapılmış sayılacağı ilan olunur.



M illi takım arasını Antalya Be-
lek'te bulunan Regnum
Carya Oteli'nin sahasında

değerlendiren Fraport TAV Antalyas-
por'da yıldız futbolcu Nur Şahin,De-
mirören Haber Ajansı'nın (DHA)
sorularını yanıtladı. Antalyaspor'un
kendisine sunduğu projenin takıma
katılmasında büyük rol oynadığını
söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "An-
talyaspor beni sunduğu projeyle ikna
etti. Özellikle gençlere yaptıkları yatı-
rımlar ve benim burada nasıl bir rol
alacağıma dair yaptığımız konuş-
mada başkanımız beni çok etkiledi.
Buraya gelmemdeki en büyük etken
de bu oldu. 32 yaşındayım ve sadece
bugünü ve kendi performansımı değil
geleceği ve gençlere nasıl yardımcı
olabileceğimi de düşünüyorum. An-
talyaspor'un bana uygun gördüğü rol
beni de heyecanlandırdığından bura-
dayım. Hiç pişman olmadım. Burada
saha içinde ve saha dışında elimden
geldiğince tecrübelerimi yansıtmak is-
tiyorum. Werder Bremen ile sözleşme
bittiğinde birkaç alternatifim vardı.
Dünyanın en büyük kulüplerinde, en
iyi liglerinde oynadım. Bu aşamada
dahil olacağım projenin beni heye-
canlandıran, mutlu eden, ilerleyen za-
manları düşünüp aldığım eğitimlere
göre olması gerekiyordu. Benim için
en güzel ve en doğru yer Antalyas-
por'du ve burayı seçtim" ifadelerini
kullandı.

Antalya'da olmaktan mutluyuz

Antalya şehrinden de övgüyle bahse-
den Şahin, "Şehir bizi çok güzel karşı-
ladı. Hem kulüpteki çalışanlar hem
de Antalya şehri bizi çabuk kabul-
lendi. Eşim ve çocuklarım da çok
mutlu. Oğlum, 9 yaşına kadar Türki-
ye'de yaşamamış, arkadaşlık ortamı
Almanya'da olan bir çocuk olduğun-
dan çekinmiştim ancak çok iyi adapte
oldu. Burayı çok sevdi. Onların mut-
luluğu benim mutluluğum. O yüzden
ailem mutlu olduğu için de benim
adaptasyonum daha da kolay oldu.
Kızım da aynı şekilde. Eşim de çok
sevdi. Antalya'ya tatile geldiğimiz için
şehri biliyorduk. Antalya'nın sadece
turistik değil başka güzellikleri de var.
İklimi, havası güzel, insanları sıcak-
kanlı. Burada çok mutluyuz" diye ko-
nuştu.

Başarmak istediklerimi
başardım

Kariyerinde önemli işlere imza attı-
ğına vurgu yapan Şahin, şu ifadeleri
kullandı: "Başarmak istediklerimin
çoğunu başardım. Küçük bir çocuk-
ken çok büyük hayallerim vardı. On-
ları başardığımı düşünüyorum.
Sadece Şampiyonlar Ligi kupasını
kazanmayı çok istedim ama Bayern
Münih'e karşı son dakikada yediğimiz
golle kupayı kaçırmıştık. Şampiyonlar
Ligi'ni kazanmış olsaydım herhalde
hiçbir eksiğim olmayacaktı. Kim bilir
belki günün birinde yönetici olarak
kaldırırım o kupayı."

Kariyerim için 
gururluyum

Elde ettiği başarılar
sonucunda güzel bir
kariyer yakaladığını
söyleyen Şahin, "Ka-
riyerim konusunda
gururluyum. Sadece
saha içinde değil,
saha dışında da ken-
dime güzel bir isim
oluşturduğumu dü-
şünüyorum. Geriden
gelen gençlere ufacık
bir örnek oluştur-
muşsam bu beni çok
mutlu eder. İnşallah
Antalyaspor maceram da kariyerime
ekleyeceğim başarılardan biri olur.
Hem saha içinde güzel sonuçlar elde
eder, hem de buradaki gençlerin ha-
yallerine ve kariyerlerine katkı yapma
imkanı buluruz" dedi.

Büyük bir futbol tarihi

Birçok anı biriktirdiğini söyleyen
Şahin, "Bir futbolcunun yapacağı en
güzel şey anılar biriktirmek. Borussia
Dortmund'un yeri bende ayrı. Türki-
ye'deki çocuklar nasıl Galatasaraylı,
Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli oluyorsa
ben de Borussia Dortmund taraftarı-
yım. Liverpool, Madrid'ten çok farklı
bir kulüp. Real Madrid'in yapısı ve
futbola bakış açısı Liverpool'dan çok
farklı. İkisi de çok başarılı ve farklı
yollardan gitmiş, çok büyük tarihe
sahip iki kulüp. İyi ki oralarda forma
giymişim. Bugünkü vizyona sahip ol-
mamda bu iki kulüp bana çok katkı
sağladı" açıklamasında bulundu.

Milli Takım heyecan veriyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndan
da övgüyle bahseden Şahin, "Heye-
can veren, enerjisi yüksek bir milli ta-
kımımız olduğunu düşünüyorum.
Onları izlerken çok büyük keyif alıyo-
rum. Sadece ben değil, izleyen herkes
heyecanlanıyordur. Çok iyi bir jene-
rasyon yakaladık. Başarılı olabilecek
bir jenerasyon. Şenol hoca gibi yeri
geldiğinde bir ağabey, yeri geldiğinde
bir baba olabilecek bir hocaya sahip-
ler. Tecrübeli ve genç oyunculardan
kurulu heyecan veren bir milli takımı-
mız var. Onları bir ağabeyleri, bir ta-
raftarları ve hayranları olarak
destekliyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklar bırakmadı dedi

"Milli takımı bırakma konusunda
erken mi karar verdin" sorusuna da
Şahin, "Yok. Bu soru bana çok soru-
luyor. Çağlar Söyüncü ve Cengiz
Ünder ile karşılaştığımda da onlar da
bana, 'Ağabey keşke bırakmasaydın'
dedi. Tam da zamanında bıraktığımı
düşünüyorum. İnsan bırakmamak
için onlarca sebep
sayabilir
ken-

dine ama bırakmak için bir tek sebep
yeterlidir; doğru zamanın gelmesi.
Ben doğru zamanın geldiğini düşün-
düğüm için, alttan gelen gençlerin
bayrağı devralması için bıraktım.
Şimdi bakınca çok da doğru bir karar
verdiğimi görüyorum. Bu bayrağı bi-
rileri devralmak zorundaydı. Çok dü-
şündüğüm, artı ve eksilerini tartıya
koyarak verdiğim bir karardı. Benim
için ve ülkemiz için doğru bir karardı.
Bu jenerasyon ülkemiz için çok yete-
nekli bir jenerasyon. Ne zaman dışa-
rıdan bir desteğe ihtiyaçları olursa
ben hep buradayım" şeklinde yanıt
verdi.

Kendimi hazır hissediyorum

Aktif futbolculuk kariyeri sonrasında
da futbolun içinde yer alma planla-
rıyla ilgili olarak Şahin, "3-4 senedir
birlikte çalıştığım ekiple bir planla-
maya gittik. Onlar bana çok güzel bir
soru sordu; 'Futbolu bıraktıktan
sonra ne yapmak istiyorsun, hedefle-
rin neler, dünyada nasıl bir iz bırak-
mak istiyorsun?' Ben de her şeyi
masaya yatırarak futbolun içinde kal-
mak istediğimi ve belirli branşlarda
tecrübe kazanmak istediğimi söyle-
dim. Onlarla kafa kafaya vererek
güzel işler yaptık. Kendimi iyi hazırla-
dığımı düşünüyorum. Eğitimimi al-
maya devam ediyorum. Futbolun
içinde kalmak istiyorum. Birlikte oy-
nadığım takım arkadaşlarımdan, ça-
lıştığım hocalarımdan çok tecrübe
kazandım. Onları not alıyorum. An-
trenmanlar olsun, kamp programları
olsun, beslenme programları olsun;
yani bir kulübün nasıl yapılanması
gerektiğine dair notlar aldım. Evde
tüm dokümanları tuttuğum, futbolun
taktiğini ve yapılanmasını çalıştığım
bir odam var. Kendime güveniyorum.
Geleceğe de olumlu ve mutlu bakıyo-
rum" dedi.

Futbol oynamak zeka işi

Harvard Üniversitesi'nde eğitim al-
manın bir kariyer planlaması oldu-
ğunu söyleyen Şahin, "Futbolcular
hakkında zeki değil diye ön eleştiriler
yapılıyor. Bunu söyleyenlere şunu

söylemek istiyorum: Bu seviyede
futbol oynamak zeka işi. Bu

kolay bir iş değil. Sadece
saha içinde değil, saha

dışında da öz veri iste-
yen bir iş. Futbolcu-
ların zeki olduğuna
eminim. Yoksa bu
işi bu seviyelerde
uzun yıllar yap-
mak imkansız.
Harvard konusu
da gündeme geldi-

ğinde insanlar beni
çok onore etti. Bu

kendime yıllarca yaptı-
ğım yatırımın bir mey-

vesi. Harvard'a giderken
kimse beni sadece futbolculuk

geçmişimle kabul etmedi. Bana,
'Buraya eğitime dünyanın önemli şir-
ketlerinin yöneticileri gelecek. Onların
senden neler öğrenebileceğine inanı-
yorsun' diye sordular. Sadece senin
öğrenmene dayalı değil, aynı za-
manda senin de diğer katılımcılara bir
şeyler öğretmen gerektiğine inanan
bir yer Harvard. Bu bir ekip işi ve biz
6 ay boyunca çok çalıştık, makaleler
okudum, orada eğitim almaya hazır
olduğumu ispat ettim. Eğitimime
farklı alanlardayım” dedi.

SPOR14 ÇARŞAMBA 18 KASIM 2020

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1258851)

2021 YILI İŞ MAKİNASI VE KAMYON ARAÇ KİRALAMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/611424
1-İdarenin
a) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126851140
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@arnavutkoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 KALEM 2021 YILI İŞ MAKİNASI VE KAMYON ARAÇ 

KİRALAMA İŞİ (Söz konusu araçlar İdaremizin personeli tarafından 
kullanılacaktır.) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Arnavutköy/İSTANBUL
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Arnavutköy Belediyesi Ana Hizmet Binası K:2 İhale Salonu/Taşoluk 

Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavuktöy/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 16.12.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak dü-
zenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Ulaştırma  ve Altyapı Bakanlığından alınmış ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden K1-K2 Yetki Belgesi,
İstekliler yukarıda yazılı belgenin aslını veya noter onaylı suretini ihale teklif zarfında sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil
edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memur-
lukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilanço-
nun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilan-
çonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi
sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter
birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son
iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç
defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait
gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Ser-
best meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi daire-
since onaylı olması gerekir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını
gösteren belgeler,Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hiz-
met işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini
sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayama-
yanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeter-
lik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İş Makineleri ve Kamyonlardan 3 adet 4 Dingil Damper Kasa Kamyon ve 2 adet 3 Dingil Pto’lu Kamyon  is-
teklilerin ihale konusu iş ile etkin olarak faaliyette bulunduklarını göstermesi  ve İdarenin ihtiyaçlarının za-
manında karşılanmasında aksama yaşanmaması için, bu araçların kendi malı olduğunu gösterir fatura,
demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşa-
vir ,serbest muhasebeci mali müşavir veya  serbest muhasebeci raporu ile tevsik etmesi gerekir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.HER TÜRLÜ ŞÖFÖRLÜ VE/VEYA ŞÖFÖRSÜZ İŞ MAKİNASI KİRALAMA İŞLERİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “TEKLİF FİYATI” ile “KENDİ MALI MAKİNA OLMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME”
olmak üzere 2 (iki) kısımda yapılacaktır.
A.1. TEKLİF FİYATI PUANLAMASI:
“Teklif fiyatı puanlaması 99 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif
edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 99 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP =
(TFmin x 99) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

TP: Teklif Puanı,           
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,          
TF: İsteklinin teklif fiyatı,  ifade eder.” 

A.2. KENDİ MALI MAKİNA OLMASINA İLİŞKİN PUANLAMASI:
“Kendi Malı Makine Olmasına İlişkin Puanlaması 1 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekli-
lere ait Kendi Malı Makine Olmasına İlişkin Puanlamasına konu araçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
NO KALEM ADI VE AÇIKLAMASI PUANI
1 4 Dingil Damper Kasa Kamyon (Teknik Şartnamede Belirtilen Özellik Ve Şartlarda) (1 Adet ) 0,2
2 4 Dingil Damper Kasa Kamyon (Teknik Şartnamede Belirtilen Özellik Ve Şartlarda) (1 Adet ) 0,2
3 4 Dingil Damper Kasa Kamyon (Teknik Şartnamede Belirtilen Özellik Ve Şartlarda) (1 Adet ) 0,2
4 3 Dingil Pto’lu Kamyon (24 Saat Esasına Göre Çalışacak, Teknik Şartnamede Belirtilen 

Özellik Ve Şartlarda (1 Adet) 0,2
5 3 Dingil Pto’lu Kamyon (24 Saat Esasına Göre Çalışacak, Teknik Şartnamede Belirtilen 

Özellik Ve Şartlarda (1 Adet) 0,2
Yukarıdaki tabloda yer alan araçların yüklenicinin kendi malı olması durumunda, her biri için yükleniciye
verilecek olan puan belirtilmiştir. Fiyat dışı unsur olarak belirlenen Kendi Malı Makine Olmasına ilişkin
puanın ağırlığı, fiyat ve fiyat dışı unsurların toplamının %1’dir.
A.3. TOPLAM PUAN:Toplam puan, teklif fiyat ile Kendi Malı Makine Olmasına ilişkin puanın toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile
hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait Teklif Bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. “
Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.
B. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar
dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.” 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Arnavutköy Belediyesi Ana Hizmet Binası K:2 İhale Bürosu/Taşoluk
Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavuktöy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı ad-
rese 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: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama 
istenecektir.

DORTMUNDLU
NURI

Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Nuri Şahin,
takımının antrenmanında DHA'ya verdiği 
röportajda, kariyerinden milli takıma, Antalyaspor'dan
eğitim hayatına kadar birçok konuya değindi ve 
kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlatırken, "Türkiye'deki
çocuklar nasıl Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli
oluyorsa ben de Borussia Dortmund taraftarıyım" dedi

Antalyaspor'da yaşanan teknik direktör değişimi
sonrası göreve gelen Ersun Yanal hakkında ise

Şahin, "Çok büyük bir isim. Türkiye'de başarılı işlere
imza atmış bir hoca. Çok sevdim ve enerjisi çok
hoşuma gitti. İşe bilimsel yaklaşması çok güzel.
Enerji dolu, iletişimi kuvvetli bir insan. Çok iyi

işler yapacağız. Ekibi de çok cana yakın
ve çok profesyoneller. İnşallah bizim

açımızdan güzel olur" dedi.

Ersun Yanal 
büyük bir isim
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M illi maç nedeniyle Süper
Lig'e verilen aralar Galata-
saray'a yaramıyor. Geçen

sezon milli maçta ön çapraz bağları
kopan Demokratik Kongolu Chris-
tian Luyindama'nın sakatlığıyla
büyük sıkıntı çeken sarı-kırmızılılar,
yine bir milli arada üst üste şoklar
yaşadı. Norveç Milli Takımı'nda
Omar, Hollanda Milli Takımı'nda
Babel koronavirüse yakalandı. Lu-
yindama ise bu defa kasığından sa-
katlandı. Galatasaray'da bir anda 3
önemli eksik oluşurken, Luyinda-
ma'nın sakatlığının ne kadar sü-
receği merak ediliyor. Tecrübeli
stoper, bu gece İstanbul'a döne-
cek ve yarın sabah MR'ı çekile-
cek. İlk bilgilere göre,
Luyindama'nın 3-4 hafta sürebi-

leceği tahmin edilen sakatlığıyla il-
gili net raporu, kulüp doktoru Yener
İnce, MR'ı gördükten sonra vere-
cek.Babel'in yerine Falcao Galata-
saray'da koronavirüs testi pozitif
çıkan Babel'in yerine teknik heyet
Falcao'nun üzerinde duruyor. Demir
Grup Sivasspor maçı öncesi antren-
manda üst adalesinden sakatlanan
Falcao'nun Hes Kablo Kayseri ma-
çına kadar hazır olması bekleni-
yor.Sağ beke iki aday Koronavirüse

yakalanan bir başka
isim Omar'ın ye-

rine ise sağ
bekte Şener
ile Linnes
arasında
forma reka-

beti yaşana-

cak. Şener'in son haftalardaki an-
trenman performansı teknik heyetin
dikkatini çekiyor.

Kayseri mesaisi başladı
Galatasaray, Süper Lig’in 9'uncu
haftasında Hes Kablo Kayserispor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına
bu akşam yaptığı antrenmanla
devam etti. Florya Metin Oktay Tes-
isleri Jupp Derwall Antrenman Sa-
hası’ndaki idmanda genel kuvvet
çalışması yapıldı. Antrenman, yeni-
lenme koşusu ve soğuma hareket-
lerinin ardından tamamlandı. Sarı
kırmızılı takım, Hes Kablo Kayseris-
por maçının hazırlıklarına yarın
akşam saat 17.00’de Florya Metin
Oktay Tesisleri’nde yapacağı an-
trenmanla devam edecek. DHA

Galatasaray'da geçen sene milli
maçta çapraz bağları kopan 
Luyindama, ülkesinden yine
sakat dönüyor. Omar ve Babel'in
de koronavirüse yakalanmasıyla
sarı-kırmızılılar bir anda 3 önemli
oyuncusundan yoksun kaldı
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İki başkan dertleşti 
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, İstanbul’da
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’le bir araya geldi.
Olgun, “Yaşadığımız sıkıntıları Sayın Cengiz'e anlattım.
Dertleştik. O da bize yardımcı olacağını söyledi” dedi

Misli.com2’Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Gümüş-
hanespor’un Başkanı Vahit Olgun, Florya Metin Oktay
Tesisleri’nde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile bir
araya geldi. Görüşmenin samimi bir ortamda gerçekleşti-
ğini ifade eden Olgun, Mustafa Cengiz ile birlikte Ana-
dolu kulüplerinin yaşadıkları zorluklardan da
bahsedildiğini belirtti. Vahit Olgun, “Galatasaray Başkanı
Sayın Mustafa Cengiz'e öncelikle misafirperverliği için
Gümüşhane şehri ve Gümüşhanespor camiası adına te-
şekkür ediyorum. Sayın Cengiz'e Anadolu'nun kadim şe-
hirlerinde yer alan camiaların ve kulüplerin yaşadığı

zorluklardan bahsettim. Kendilerini Gümüşhanemize,
tesislerimize davet ettim. İnşallah kendisini şehrimizde
ağırlama şansına sahip oluruz. Kendilerine geçtiğimiz
günlerde TFF tarafından tarafımıza verilen puan silme ce-
zasında yaşanan süreci anlattım. Sayın Mustafa Cengiz,
Gümüşhanespor için elini taşın altına koymaktan çekin-
meyeceğini ifade etti. Gerek Galatasaray gerekse de Gü-
müşhanespor camiası arasında gerçekleşecek samimiyet
şehrimize de büyük bir değer katacaktır. Kendilerine ilgi ve
alakaları için tekrar Gümüşhane şehri ve Gümüşhanes-
por camiası adına teşekkür ediyorum” dedi. DHA

Vergi No Soyad Ad Adres Vergi Dönemi

4430044807 GÜREL   OSMAN DÜĞMECİLER MAH.AKTEN 

SK.N.16/7 EYÜPSULTAN 201509201509 KDV 2019120266AiM0000012 2019120214Aig0000270 3.576,37

4430044807 GÜREL   OSMAN DÜĞMECİLER MAH.AKTEN 

SK.N.16/7 EYÜPSULTAN 201511201511 KDV 2019120266AiM0000012 2019120214Aig0000284 4.384,01

4430044807 GÜREL   OSMAN DÜĞMECİLER MAH.AKTEN 

SK.N.16/7 EYÜPSULTAN 201510201510 DAMGA VER 2019120266AiM0000012 2019120214Aig0000286 4.813,57

4530039099 GÜZEL AVRASYA LTD.ŞTİ BÜYÜK İST.OTOGARI BATI 

ÇARŞISI M/2 BAYRAMPAŞA 201601201612 İDARİ P.CEZA 2016121766AiM0000094 2016111114Aig0001539   70.000,00

4530039099 GÜZEL AVRASYA LTD.ŞTİ BÜYÜK İST.OTOGARI BATI 

ÇARŞISI M/2 BAYRAMPAŞA 201401201412 İDARİ P.CEZA 2018121266AiM0000549 2018121114Aig0002102 72.751,00

4530039099 GÜZEL AVRASYA LTD.ŞTİ BÜYÜK İST.OTOGARI BATI 

ÇARŞISI M/2 BAYRAMPAŞA 201101201112 İDARİ P.CEZA 2019111866AiM0000001 2019111814Aig0000001 295.866,00

8040264796 ŞENEL  ÇAĞLAR ATAKÖY 7-8-9-10.KISIM MAH.

KARANFİL SK.A/7B 1KB 76 201510201510 KDV 2020060266AiU0000001 2020060214Aio0000004 4.917,98

8040264796 ŞENEL  ÇAĞLAR ATAKÖY 7-8-9-10.KISIM MAH.

KARANFİL SK.A/7B 1KB 76 201511201511 G.STOPAJ 2020060266AiU0000001 2020060214Aio0000005 14.627,33

8040264796 ŞENEL  ÇAĞLAR ATAKÖY 7-8-9-10.KISIM MAH.

KARANFİL SK.A/7B 1KB 76 201510201510 G.STOPAJ 2020060266AiU0000001 2020060214Aio0000008 14.818,47

8040264796 ŞENEL  ÇAĞLAR ATAKÖY 7-8-9-10.KISIM 

MAH.KARANFİL SK.A/7B 1KB 76 201506201506 KDV 2020060266AiU0000001 2020060214Aio0000011 5.257,05

8040264796 ŞENEL  ÇAĞLAR ATAKÖY 7-8-9-10.KISIM MAH.

KARANFİL SK.A/7B 1KB 76 201507201507 KDV 2020060266AiU0000001 2020060214Aio0000012 14.905,49

8040264796 ŞENEL  ÇAĞLAR ATAKÖY 7-8-9-10.KISIM MAH.

KARANFİL SK.A/7B 1KB 76 201508201508 G.STOPAJ 2020060266AiU0000001 2020060214Aio0000013 12.877,97

8040264796 ŞENEL  ÇAĞLAR ATAKÖY 7-8-9-10.KISIM MAH.

KARANFİL SK.A/7B 1KB 76 201509201509 G.STOPAJ 2020060266AiU0000001 2020060214Aio0000018 14.181,92

Bayrampaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı  ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adresleri  ve

25.04.2006 tarihli 5513 sayılı Nufus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adreslerinin olmaması  nedeniyle tebliğ edilememiş olup, 213 Sayılı VUK'nun 104-106.

maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bivekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri 

halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresleri bilinmeyenler hakkında iş bu ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış 

sayılacağı ilan olunur.
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TÜRÜ
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Borcu Toplamı
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Dosya No
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Dosya No



U zun zamandır gözlerden
uzak bir yaşam süren
Sibel Gökçe, konuk

olarak katıldığı programlar ve
açıklamalarıyla zaman zaman
gündeme geliyor. Oyunculuk
kariyerinde birçok filme
imza atan Sibel Gökçe, bir
döneme damga vuran 'Üvey

Baba' dizisiyle tanınmıştı.  Oyuncu ve
dansçı Sibel Gökçe, 1970 yılında dün-
yaya geldi. Kameralarla 15 yaşında tanı-
şan Sibel Gökçe, oyunculuk mesleğine
ilk adımlarını; Silaha Yeminliydim, Dökü-
len Yapraklar, Güneşten de Sıcak filmlerde
rol alarak attı. 1988'de Sen Benimsin, Dört
Köşe Dünya, Yabancı adlı filmlerde oynadı.
Ertesi sene Hep Ezildim, Ayaz Geceler'de
oynadı. Dansçılık hayatına da bu sıralarda
başladı. Çetin Cengiz Dance Group (1991),
Hakan Peker Dance Group (1989-1990),
Sema Tekin Dance Group (1990-1991),
Solo Dance 1991-Today'de kendini gösterdi.
Bunun yanısıra Sibel Gökçe'nin kalem i de
cok iyiydi ve bunu çıkardığı kitaplarla tastik-
ledi seri cinayetler basligi altinda 4 kitap çı-
kardı ve hepsi dördüncü baskıya kadar ulaştı
yazdıklarını köşe yazarları ünlü edebiyatçılar
Colet-Kafka gibi Efsane yazarlara benzetti.
Son dönem de 4 tane tiyatro oyunu ile karşı-
mıza çıktı bunlardan 2 tanesi 4 sezondur
hala devam etmekte peki şimdi neler ya-
pıyor? Gözlerden uzak yaşamını
ve kapılarını bize açtı...

ÜMerhaba Sibel
Hanım, özledik sizi
neler yapıyorsunuz?
Pandemi dönemi
nasıl geçiyor?
İnanın ben de ken-
dimi özledim. Ka-
ostan beslenen
popülizmin içine
girmeye çalıştıkça
uzaklaştım. Bura-
dan şu çıkıyor. Hangi
koşul olursa olsun işi-
nizin peşini bırakmaya-
caksınız. İpin ucunu
kaçırdım sanırım. Tekrar yaka-
lama mücadelesi içerisindeyim.
Bunun yanı sıra dediğiniz gibi dünya olarak
ve ülke  olarak pandemi ile mücadele ediyo-
ruz kendi karantinamı oluşturdum izole bir
yaşam sürüyorum mart ayından beri bu sü-
reçte üretiytorum yazıyorum çiziyorum oku-
yorum herkes gibi hobilerimin üzerine gittim
rutinimde olanların dışında reiki bioenerji bi-
linçaltı temizliği gibi tekniklere yöneldim
dersler ve sertifikalar aldım gelişim ve dönü-
şüm yaşıyorum.

ÜKüçük yaşta piyasaya girdin, keşfeden bi-
risi mi oldu, yoksa kendi çabalarınla mı?
Türk filmi senaryosu tadında bir geçiş hikâ-
yem var ve hayli uzun. O yaşta okullu olması
gereken bir genç kız hayatla savaşmaya erken
başladıysa durum bir hayli kafa karıştırıcı
olabilir. Programsız ve tesadüfler neticesinde
biraz da ilahi lütuf diyelim. Bir yaşam savaşı
desek yeridir. Seçim yaptım ve başardım.
Anne baba erken öldü 2 kız kardeşin geleceği
benim elimdeydi. Yeterli bir başlangıç 
değil mi?

ÜKariyerinizin dönüm noktası nedir?
Oyunculuk kariyerimde birçok filme imza
attım “Üvey Baba” en uzun soluklu olanıydı.
Hayatıma o kadar çok basarı sığdır-
dım ki kariyerim konusunda yüre-
ğim rahat ama insan evladının
gözü hiç doymuyor hep daha
fazlasını istiyorum.

ÜŞuan devam eden tiyatro
oyunların hangisi?
Nami Esatgil Tiyatrosu
''OLGUN PORTAKAL'' 
Matine Suare ''EVDEKİ
HESAP ÇARŞIYA
UYMAZ''
Şuan devam ediyor derken
sezondur oynuyoruz pan-
demi sürecinden sonrada ti-
yatro sahnelerinin
açılmasıyla birlikte in-
şallah oynamaya
devam edicez.

ÜMesleğin zirvesin-
deyken kısır bir dö-
neme girip Amerika’ya
gitmek zorunda kaldın.
Amerika neler yaşadın ve neden
Türkiye’ye dönüş yaptın?

Ame-
rika ya
gittim deşarj
olmam gerekiyordu. Yenilenmem ve topar-
lanmam. Travmatik bir sorun yaşadım. Üs-
tünü örttüğüm bir sorun olduğu için
anlatmak doğru değil. Uzun bir süre orada
kendime yeni bir alan hayat yarattım. Fakat
Sibel gökçe için çok mücadele vermeliydim
oysa Türkiye de tanınmış biriydim fazla çaba
gerekmiyordu geri döndüm. Sibel’i ayağa
kaldırmam gerekiyordu. Orada olduğum sü-

rece oyunculuk üzerine stil danışmanlığı
üzerine eğitim aldım.Amerika

her insanin hayalidir, dene-
dim olmadı. Yeni bir

Sibel inşa etmek ye-
rine var olanı güç-

lendirmek için geri
döndüm. Hala
didişiyorum!
Ölene kadar da
devam edecek
yaşam savaşım.
Nasıl olsa bir
gün gideceğiz bu

dünyadan, bede-
nimiz kiralık.

ÜEn unutulmaz anın
ve sevdiğin

jön?
Anıdan bol ne var

ki yaşanmış olan her şey anı
zaten. Çalışmaktan büyük
bir keyif alacağım aktör var
Haluk Bilginer. Kısmet di-
yelim…

ÜDansı bıraktın
mı?
Dansa ilk başla-
dığımda benim
için bir araçtı
daha doğrusu
mecburiyetti
seçim şansım
olmadan sah-
nede buldum
kendimi.
Daha
sonra
ekmek
paramı
kazan-
dığım
mesle-
ğimi sev-
meye

ken-
dimi o

alanda geliş-
tirmeye gayret
ederken Türki-
ye’nin en iyileri ara-
sına girdim.
Biraz çaba biraz
emek sizi büyü-
tür. Yenilerden
Didem’i çok be-
ğeniyorum eski-
lerdense Nesrin
Topkapı. Rekabet
her sektörde var
elbet kırmadan üz-
meden ve özgü-
venle olmalı. Ben
egosu hoş bir tavır
değil. Dansı bırak-
madım hala devam
ediyorum Dansı bı-
rakırsam kendime be-
denime vucuduma
nankörlük etmiş olu-
rum çünkü dans sizi
bırakana kadar siz
dansı bırakamazsınız
ve bırakmak için çok
erken Allah'a şükür taş
gibi yim.

ÜKitaplarında an-
latmak istediklerin
ve yazdığın yeni
bir kitap var mı?
Her serzenişte kişi
kendini yakalar
çünkü dünyevi me-
kanizma aynı işler.
Hepimizin hikâyesi

birbirine
benzer

sadece
roller değişir. Bu yüz-
den aynalama diyelim

yazdıklarıma. Yaz-
mayı hiç bırakma-
dım hayli birikti
yayınevi arayışın-
dayım belki de
mucize bekliyo-
rum kim bilir?

ÜKadına şiddeti
sorsam?

Toplum prozak bir top-
lum oldu her bireyin kadın
erkek fark etmez terapist
kontrolünden geçmesi
şart. Şiddet toplumun

vazgeçilmezi haline
geldi. Gerginiz ve öf-

keyi kontrol ede-
miyoruz.

ÜSibel Gökçe
“Sözle, maddi-
yatla, ihanetle
ve darp et-
meyle” erkek
şiddetine
maruz kaldı
mı? 
Sibel’in başına
gelmeyen kal-
madı desem

yeridir. Dil-
lendir-

meye
gerek
yok,

bunlar
çok ciddi

travmalar ve
hayata tutunmak

için sürekli dal icat etmekten

yo-
ruldum!

ÜÜlkemizde yaşanan
üzücü olayları ele alırsak halkı-
mıza söylemek istediklerin?
Dünya iktidarı stratejik bir
planın parçası. İnsanların ak-
lını karıştırarak oyalıyorlar.
Zehirli bir ahtapot gibi her
biryandan sarılmış gibiyiz.
Yeni dünya düzeni için
insan ırkı azalınca kafala-
rına dank edecek. Ben
umuda efsunlu bir şekilde
bağlı olanlardanım. Barış
odaklıyım. Sabırlı olalım
iyi düşünelim kötü senar-
yoların bir parçası olma-
yalım bir gün insanlık
kazanacak. İnanalım

ÜEn büyük hayalin?
Psikoloji alanında alternatif tıp ve tamamla-
yıcı tıp bilgisiyle ilerleyip insan hayatlarına
dokunmak, onlara seminer verip olumsuz-
luklarını olumluya çevirmek için rehber

olmak
istiyorum. Bu en

büyük hayalim ve bunu gerçekleştireceğim.
Yaz bir kenara!

ÜPeki yeni projeler varmı bu süreçten 
sonra ?
2 tane film projesi var birisine tam başlamak
üzereyken pandemi çıktı 1 tanesini çektik
bunun yanı sıra Can Güney in yeni mini bir
albüm ü çıktı çıkış şarkısı ''YILDIZLAR ÜL-
KESİ''nin klibinde can e eşlik ettim.

ÜSosyal mecraların çok önemli olduğu bir
çağdayız aktif kullanıyorsun ve hayranların
seni nasıl takip edebilir?
Kesinlikle çok önemli artık herşey elimizde
dünya parmaklarımızın ucunda ama çağ
bunu gerektiriyor doğru kullanıldığında
önemi daha da çok artıyor heryerde varım
olabildiğim kadar facebook, instagram, tic-
toc, twitter, youtube ayrıca bigo live uygula-
masından hergün saat 22.00 de canlı yayın
yapıyorum instagram sibelgokceofficial  dan
takip edebilirler...

18 KASIM 2020 ÇARŞAMBA www.gazetedamga.com.tr 

Başarılı sanatçı Sibel Gökçe, 
hayatının bilinmeyenlerini Damga'ya
anlattı. Son günlerde toplumun çok
gergin olduğunu ve herkesin şiddet

eğilimi içinde olduğunu anlatan ünlü
oyuncu kendisinin şiddete maruz kalıp

kalmadığına yönelik sorumuza da;
“İnanın Sibel'in başına gelmeyen 

bela kalmadı” diye 
yanıt verdi

SEDAT 
SARIKAYA

SÖYLEŞİ

Okuyanlar için okumaktan, öğrenmekten, bilinçlen-
mekten ve sevmekten vazgeçmemelerini diliyo-

rum. Empati yapalım ön yargıyı yok edelim,
affedelim birlik olalım gerisi kolay ayrıca bu
dönemde maske mesafe kurallarına uyalım

kişisel hijyenimize dikkat edelim  ve
tabii ki size çok teşekkürler beni

sizlerle buluşturdu.

HEP BİRLİK 
OLALIM

Boy-Kilo: 173-58.

Burcunuz: Yengeç.

Yaptığınız en

büyük çılgınlık:

Varlığım.

Şu an ruhunun

olmak istediği yer:

Diğer boyutları görme

arzusu. 

Fobilerin: Arı ve 

yalancı insanlar. 

Hobilerin: Öğrenme.

Beğendiğiniz 

huyunuz:

Dürüstlüğüm. 

Beğenmediğiniz

huyunuz: 

Patavatsızlığım.

Sizi en mutlu eden

iltifat hangisi: Beni

mutlu eden iltifat değil.

Gerçeklerdir!

KISA KISA

Sibel Gökçe, 20 Haziran 1970 tarihinde Al-
manya’da doğmuştur. Tam adı Sibel Demen
Gökçe’dir.Dansçılık da yapan Sibel Gökçe,
dansçılık hayatında Hakan Peker Dance Group
(1989-1990), Sema Tekin Dance Group
(1990-1991), Çetin Cengiz Dance Group
(1991), Solo Dance 1991-Today guruplarında
dans etmiştir. Daha önce oyunculuk ve dans
alanlarında sanat çalışmalarını izlediğimiz
Sibel Gökçe, Atom, De-
neysel Oluşum gibi alt
kültür şehir edebiya-
tında yer alan dergi-
lerde köşe yazarlığı
yaptı. Türkiye'de 3 kita-
bını aynı anda 2003 yı-
lında Seri Cinayetler
dizisi altında yayınlanan
kitaplarının ilk üçü olan
Orospu Kadavralar,
Köpek Kusuyor ve İnce
Küfür Annesi Turuncu
Medya tarafından ya-
yınlanmıştır. Sibel
Gökçe, Tümay Özokur
ajansına bağlı olarak
çalışmaktadır. Sibel
Gökçe, 1998-2004 yıl-
larında yönetmenliğini
Tunca Yönder'in yaptığı,
Şemsi İnkaya ve Burçin
Abdullah'ın başrollerde

oynadığı, Üvey Baba dizisinde Fidan karakte-
rini canlandırdı. 2012 yılında “Oğlum Bak Git”
adlı filmde bir hayat kadınını canlandırırken
filmde; Metin Yıldız, Yavuz Seçkin, Selahattin
Taşdöğen, Veysel Diker, Orhan Aydıngibi oyun-
cular oynamıştır. Sibel Gökçe, 4 Mart 2013 ta-
rihinde Sacit Aslan ve Pelin Çini'nin sunduğu
"Aramızda Kalsın" programına konuk olarak
katıldığı programda kendisine 20 yaşında iken

İbrahim Tatlıses'in te-
cavüz ettiğini ettiğini
iddia etti. 2007 yı-
lında Şenay Düdek’e
de konuk olan Sibel
Gökçe, o zaman da
aynı iddiada bulun-
muştu. Sibel Gökçe,
8 Ekim 2016 tarihin-
den itibaren Tiyatro
Karnaval sahnesinde
gösterime giren ve
Niyazi Gezer’in yaz-
dığı, Nami Esatgil’in
yönettiği “Olgun Por-
takal” adlı tiyatro
oyununda Murat Pa-
rasayar, İpek Tanrı-
yar, Nami Esatgil,
Deniz Salman, Kalust
Şalcıoğlu, Efsane
Geçen ile birlikte rol
aldı. 

Sibel Gökçe kimdir?
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