
BUGÜN dEFNEdİlECEk

Nazım Çuhalı 
hayatını kaybetti

Beylikdüzü Belediyesi CHP
eski Meclis Üyesi Nazım

Çuhalı hayatını kaybetti. Dün öğle
saatlerinde hayatını kaybeden Çu-
halı'nın naaşının bugün saat
13:00'te Beylikdüzü Fatih Sultan
Mehmet Camii'nden kaldırılacağı
öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası
olan Çuhalı, uzun süre CHP'de si-
yaset yaptı. Çuhalı son olarak Ye-

şilkent Konut
Yapı Kooperatifi
Birliği’nin Genel
Başkanlığı ve
Türkiye Kent
Kooperatifi
Merkez Birli-
ği’nin Genel
Başkan Yardım-
cılığını yapı-
yordu.
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Nazım Çuhalı

TOPlU İŞ SÖZlEŞmESİ İmZalaNdI

Fazlasına kanun
izin vermiyor!

Büyükçekmece Belediyesi ile
Belediye - İş Sendikası ara-

sında toplu iş sözleşmesi imza-
landı. Belediye Başkanı Akgün,
“Kanunun bize verdiği yetki doğ-
rultusunda size vereceğim rakamla
2020 bütçemizin yüzde 39.9’unu

kullanmış olu-
yoruz. 680 kişi-
nin net maaşı 3
bin TL olmuş-
tur. Gönlümden
3 bin 500 lira
yapmak geçerdi
ama kanun bizi
engelliyor” dedi.
I SAYFA 9

ç

Hasan Akgün

ÜRETİm YaPmak kIYmETlİ

Hedefimiz 
yıllık 35 ton

Beylikdüzü Yaşam Bahçe-
si’nde ilk kış hasadı yapıldı.

Yıllık hedeflerinin 35 ton olduğunu
ancak kışlık ürünlerdeki 15 ton
hasat ile bu rakamın 40 tonu 
aşacağını belirten Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Ekilen

ürünlerimizin
büyük bir kısmı
filizlendi, bugün
ise ilk kışlık hasa-
dımızı gerçekleş-
tiriyoruz.
Üretmek, üretim
yapmak çok kıy-
metli" şeklinde
konuştu.   
I SAYFA 4
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nasıl olacak?
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Coğrafya
kaderdir...

Dilek BOZKURT
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CHP İstanbul İl Baş-
kanı Canan Kaftan-
cıoğlu, İBB Belediye
Başkanı Ekrem İma-
moğlu, partinin ilçe

başkanları ve ilçe
belediye başkanları
tam kadro kamera-
ların karşısına geçti.
CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğ-

lu'na yönelik tehdit-
lere tepki gösteren

Kaftancıoğlu, “Bu
fütursuz cesaret

gösterisi, ülkedeki
yönetim boşluğun-

dan başka bir şey
değildir. CHP’li

milyonlarca 
vatansever de size
haddinizi bildirir”

ifadelerini kullandı

Organize suç örgütü lideri
Alaattin Çakıcı'nın CHP

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu'na yönelik tehdit ve hakaret
dolu ifadelerine tepkiler sürüyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, partinin 39 ilçe baş-
kanı ve 14 ilçe belediye başkanı,
düzenledikleri ortak basın açıkla-

masıyla, tehditler ve hakaretler
karşısında sessiz kalan hükümet
kanadına tepki gösterdi. Ortak
basın açıklamasını okuyan Kaf-
tancıoğlu, "Bu fütursuz cesaret
gösterisi, ülkedeki yönetim boşlu-
ğunun, devlet otoritesi eksikliğinin,
kısacası bitmiş bir iktidarın mafya
yapılanmalarından medet umma-
sından başka bir şey değildir" dedi. 

ç "Talimatlı tetikçiler, durum-
dan vazife dahi çıkaramaz-

lar. Onların kulağına fısıldanır. O
nedenle sözlerimizin muhatabı,
kuşkusuz CHP çınarının altında
esamesi bile okunmayacak kü-
çükler değildir" diyen Kaftancı-
oğlu, "Burada sözlerimizin
muhatabı, Türkiye’yi 90’lı yıllarda
olduğu gibi siyaset-mafya-ticaret

ekseninde yönetmek isteyen ikti-
darsızlardır. Sizden korkmadık ki,
gölgenizden korkalım. İktidarın
samimiyetine turnusol kağıdı işl-
evi görecek bu olayı, takip edece-
ğiz. Olayın mümessillerini de
takip edeceğiz. Bu ülke; korkusuz,
yarınlara umutla bakan milyon-
larca aydınlık insanların vatanı-
dır" ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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BELEDİYE VE İLÇE BAŞKANLARI DA KATILDI SİZDEN KORKMADIK Kİ, GÖLGENİZDEN KORKALIM

YANLIS TESHIS 
SAHTE RAPOR!
Gözlerindeki kaşıntıdan dolayı ailesi tarafından özel bir hastaneye
götürülen 2 yaşındaki Gökçe Sena düzgün’e yanlış teşhis konuldu.
ayrıca minik kıza sahte epikriz raporu hazırlandığı ortaya çıktı

İYİ Parti lideri Meral
Akşener, sadece İstan-

bul’da 14 Kasım'a kadar sal-
gın hastalıktan dolayı 9 bin
872 kişinin yaşamını yitirdi-
ğini açıkladı. Akşener, "Çok
geç olmadan, uzmanlara
kulak verin. Akla, bilime

kulak verin. Açıkladığı-
nız yarım yamalak

tedbirler yerine,
hiç vakit
kaybetmeden, 
14 günlük, 
kesintisiz bir 

sokağa çıkma 
kısıtlaması ilan

edin” çağrısında 
bulundu.  I SAYFA 7
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davu-

toğlu CHP Genel Merkezi'nde bir araya
geldi. Görüşme sonrası Davutoğlu yaptığı
açıklamada, "Güçlendirilmiş parlamenter sis-
tem önerimizi paylaşmak istedik" dedi. CHP

lideri Kılıçdaroğlu da Alaattin Çakı-
cı'nın kendisine yönelik tehdidi için,
"Ciddiye alınacak bir cevap değil. Yar-
gının, liyakatin olmadığı yerde devlet
organize suç örgütü haline dönüşebi-
lir” ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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14 GÜN keSİNTİSİZ 
kISITLAMA ÇAĞRISI

HUkUk SÜRECİ BaŞlaTIlSIN

CHP’den çok
sert açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'na tehdit ve ha-

karetlerde bulunan organize suç
örgütü lideri Alaattin Çakıcı hak-
kında CHP'den çok sert açıklama
geldi. Açıklamada, "Açıkça ortaya

çıkmıştır ki,
Cumhur İtti-
fakı’nın üçüncü
ortağı mafyadır.
Mafyalı Cum-
hur ittifakı artık
tam bir şer ittifa-
kıdır. Savcıların

görevlerini yapmalarını, bu edep-
siz mafya bozuntusu hakkında ge-
rekli hukuksal süreçleri bir an önce
başlatmalarını bekliyoruz" denildi.
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RakamlaRda kORkUNÇ aRTIŞ

Son 24 saatte
116 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı koronavirüs
için son gelişmeleri ve Tür-

kiye Günlük Korona Tablosu'nu
açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte
158 bin 811 Kovid-19 testi yapıldı,
4 bin 215 kişiye hastalık tanısı ko-
nuldu, 116 kişi hayatını kaybetti.
Bakan Koca, "Ağır hasta 
sayısındaki artış
devam ediyor.
Virüsün yayılımı
bizi zorunlu
tedbirler almaya
mecbur bırakı-
yor. Hastalığın
yayılımını dur-
durmak için bir-
likte hareket
etmeliyiz" dedi. 
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KKTC ziyareti üzerinden
CHP'yi eleştiren Cumhur-

başkanı Erdoğan, "KKTC Cumhur-
başkanı davet ediyor. Kabul
etmiyorlar. Yine beni eleştirmeye
kalkıyorlar. Buradan sana ekmek
çıkmaz. Senin Kuzey Kıbrıs aşkın
var mı? Kapalı Maraş'ı açmak te-
zini savunmak var mı yok. Aynı
şeyleri Suriye, Libya, Azerbaycan'da

yapmadı mı?" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, “Kendisine ait doğru
yanlış hiçbir projesi olmayan, se-
naryoların tetikçiliğini yapmak dı-
şında işi olmayanların ekonomi
hakkında ahkam kesmesi gülünç-
tür. Azıcık samimiyet görsek konu-
şuruz. Milletimize saygımızdan
dolayı proje siyasetlerle işimiz
olmaz” diye konuştu. I SAYFA 7
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BURADAN SANA
ekMek CIkMAZ

SENARYOLARIN TETİKÇİLİĞİNİ YAPIYOR

CIDDIye ALINACAk BIR CevAp DeGIL!

HADDINIZI
BILDIRIRIZ!

Fahrettin Koca

İSMAİL YK 
BOMBA GİBİ

Müzik dünyasının sevilen
isimlerinden İsmail YK,

Damga'ya konuştu. İşini çok sevdi-
ğini ve her daim güzel şarkılarla
hafızalarda yer
almak için ça-
lıştığını anla-
tan İsmail YK,
“Bunun için de
enerjinizin yük-
sek olması
gerek. Benim
enerjim de sana-
tım adına çok
yüksek. Adeta
bomba gibi-
yim” dedi. 
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İŞİMİ ÇOK
SEVİYORUM

1 YIL GEÇTİ HİÇBİR DÜZELME OLMADI
Gökçe Sena Düzgün, gözlerinde
meydana gelen kaşıntıdan dolayı ai-

lesi tarafından İstinye Üniversitesi Hasta-
nesi LIV Hospital Bahçeşehir'e götürüldü.
Hastanede Düzgün'e kan testi yaptırma-
dan alerji (pric) testi yaptırıldı. Sonra da
akar alerjisi olduğunu söyledi. İlaçlarını
kullanmasına rağmen 1 yılın sonunda
minik Gökçe'de hiçbir düzelme olmadı.
Aksine 2 yaşındaki kızın derisinde kuruluk
başgösterdi. Anne Ayla Düzgün de kızını
başka bir hastaneye götürdü. Yeniden

muayene edilen Gökçe Sena
Düzgün'ün hiçbir alerjisi olma-
dığı ortaya çıktı. Aynı zamanda
SABİM 184 hattını arayarak şi-
kayetçi olan mağdur anne, bu ve-
sileyle kızına sahte epikriz raporu
hazırlandığını gördü. I SAYFA 9

İBB’nin Covid-19 ile müca-
dele kapsamında yaptığı “İs-

tanbul Kırılganlık Haritası”nda
İstanbul’un E-5, E-80 gibi ana ula-
şım akslarında ve metro hatlarının
geçtiği mahallelerde risk daha yük-
sek çıktı. İstanbul’da hizmet sektörü-
nün ve iş alanlarının yoğunlaştığı
Avrupa Yakası’nda kentsel yoğun-
luğa bağlı risk, Anadolu Yakası’na
göre çok daha yüksek oldu. I SAYFA 5
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ÖZEL HABER

EKREM 
HACIHASANOĞLU

İstanbul’un
kırılganlık
haritası çıktı

Stresle baş
edebilirsiniz

ç

ASUDE ERHAN SÖYLEŞİ SAYFA 10'DA

ANTİBİYOTİK 
UYARILARI!
Sayfa 2

Meral 
Akşener

Recep
Tayyip
Erdoğan

Ahmet
Davutoğlu

Kemal 
Kılıçdaroğlu
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VakTinden önce dünyaya gelen, kimi
zaman 1000 gramın bile altında, hatta bir
avuç büyüklüğünde olan prematüre be-

beklerin bakımı daha fazla özen istiyor. Çünkü bu
bebeklerin yaşamları bazen pamuk ipliğine bağlı
olabiliyor. Türkiye’de her yıl 150 bin bebek prema-
türe doğuyor. Ancak yaklaşık yarısı yaşama tutuna-
biliyor. Prematüre doğumların bebek ölümlerinin en
sık nedenini oluşturduğuna dikkat çeken Acıbadem
Kocaeli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Dr. Nejla Çelenk Uysal, “Mart ayından beri
ülkemizi de etkisi altına alan pandemi süreci prema-
türe bebekleri etkileyebilir. Bağışıklık sisteminin yete-
rince gelişmediği bebeklerin bakımında hijyen
tedbirlerine azami dikkat etmek gerekir” diyor.

Tıbbi destek önemli

Prematüre bebek bakımında uzmanlaşmış sağlık
personeli ve yaygın yeni doğan yoğun bakım ünite-
leri sayesinde prematüre bebeklerin yaşama tu-
tunma oranı yüzde 90'lara çıkabildiğine dikkat çeken
Dr. Nejla Celenk Uysal sözlerine şöyle devam edi-
yor: “Normal hamilelik süresi 38-42 hafta sürerken
bazı bebekler daha erken dünyaya geliyor. 24-34
hafta arasındaki doğumlara ileri derecede prema-
türe, 32-35 hafta arasındakilere orta derecede pre-
matüre ve 36-37 hafta arasına da sınırda prematüre
adı veriyoruz. Ve bu bebeklerin hayata tutunması
için tıbbi destek alması çok önemli hale geliyor.”

BeSTeci ve piyanist Anjelika Akbar’ın
yeni albümü “Candan İçeri” Gloss Müzik
etiketiyle tüm dijital platformlarda! Al-

bümde Akbar, Yunus Emre’nin “Severim Ben Seni
Candan İçeru” ilahisi ile “Hekimoğlu Türküsü”nün
özgün uyarlamalarını solo piyano performansı ve
kendine özgü müzik diliyle dinleyenlerine aktarıyor.
Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar,
Anadolu topraklarının müzik hazinesini kendine
özgü müzik diliyle anlatmayı sürdürüyor. Senfonik
ve oda orkestrası eserleri de dahil olmak üzere

500’den fazla bestesi bulu-
nan sanatçı, Türkiye’de ya-
şamaya başladıktan sonra
bu toprakların müziğinden
çok etkilendiğini, hayranlı-
ğının müzikal duruşun ve
müzik çalışmalarına da
yansıdığını vurguluyor.
Akbar, “Bach A L’Orian-
tale” albümü ile başlayan
bu süreçte ortaya çıkan,
Batı ve Doğu kültürünü bir
araya getiren çalışmalarını
“kucaklaşma projeleri” ola-
rak adlandırıyor.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi
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Şanlıurfa'da yeni tip koro-
navirüse (Kovid-19) yakalanan
ve hastanedeki tedavisinin ar-

dından iyileşen uzman doktor Uğur
Fahri Yürekli, hastalığı atlatmasının üze-
rinden 3 ay geçmesine rağmen halen so-
lunum sıkıntısı yaşadığını ve cihazla
oksijen takviyesi aldığını belirtti. Mehmet
Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastane-
sinin Kovid-19 laboratuvarı kurucusu
olan ve laboratuvarın koordinatörlük
görevini sürdüren Dr. Yürekli, kentte sal-
gının ağustos ayında pik noktaya yüksel-
diği dönemde 18 saat çalışarak günlük
4-5 bin test yaptıklarını, bu yoğunluk sı-
rasında numune aldıkları hastalardan vi-
rüsü kaptığını söyledi. Yürekli, testin
pozitif çıkmasıyla evde izole duruma geç-
tiğini anlatarak, 5-6 gün sonra solunum
sıkıntısı yaşamaya başladığını ve hasta-
nede tedavi altına alındığını aktardı. Bi-
yokimya uzmanı Yürekli, "Çok ciddi
solunum sıkıntısı çekiyordum. Arkadaş-
larım bana yoğun bakımlık olduğumu
söylediler ama 'beni yoğun bakıma alma-
yın' diye rica ettim. Bu şekilde servis oda-
sında tedavime devam edildi. Ciddi
manada büyük sıkıntılar çektim. İyileştim
ama üzerinden 3 ay geçmesine rağmen
halen o sıkıntıları yaşıyorum." dedi. Has-
talık sırasında büyük acı çektiğini, atlat-
masına rağmen hastalığın vücudunda
bazı sorunlar ortaya çıkardığını ifade
eden Yürekli, şöyle konuştu: "Bu tür en-
feksiyonlar bana bir şey yapmaz deme-
meliyiz çünkü ben kendimde gördüm,
halen de hastalığın çıkardığı sorunları ya-
şıyorum. Ölümden döndüm. O kadar
farklı duygular yaşadım ki bunu kelime-
lere dökmek gerçekten çok zor. Nefesini-
zin kesildiğini hissediyorsunuz. Bu
anlamda herkes bu hastalığı ciddiye
alsın. Herkes maske, mesafe ve temizlik
kurallarına riayet etmeli." Hastalığın sa-
dece solunum sıkıntısı değil başka sağlık
sorunları da oluşturduğuna dikkati çeken
Yürekli, şöyle devam etti: "Hastaneden
ayrıldıktan sonra o kadar ciddi ağrılarım
oldu ki anlatamam, hayatımda böyle ağ-
rıları yaşamamıştım. Bana morfin yapılı-

yordu ama ağrılarımı kesmiyordu. 30
gün bir koltukta yatmak zorunda kaldım.
30 gün sonra yatağıma uzandığımda
kendi kendime gülüyordum. Uzanmak
ne kadar güzel bir nimetmiş, onu o
zaman anladım ve Allah'a şükrettim.
Bunun yanında eklem ve kas ağrıları yine
ciddi şekilde oluyor. Hastalıktan dolayı
iştah kesildiği için kaslarım eridi, kaslarım
kendini toparlayana kadar yaklaşık 3 ay
geçti. Daha yeni yeni kaslarımın yerine
geldiğini hissetmeye başladım. Bunun ne
demek olduğunu kası eriyenler bilir.
Ayakta durmakta zorlanıyorsunuz, bir iki
hareket yaptığınızda bütün performansı-
nız bitiyor."

Cihazla oksijen takviyesi alıyor

Yürekli, hastalık sırasında çekilen tomo-
grafisinde virüsün akciğerlerini tamamen

kapladığını gördüğünü, doktorlarının
kendisine iyileştikten sonra oksijen alması
ve iyi beslenmesi tavsiyesinde bulundu-
ğunu belirterek, şunları kaydetti: "İyileş-
memin üzerinden 3 ay geçmesine
rağmen halen cihazla oksijen takviyesi
alıyorum. Odamda, gece evde oksijen alı-
yorum, hatta arabamda oksijen tüpü ta-
şıyorum çünkü oksijen gereksinimim var.
Hastalığın akciğerimde ne kadar doku
bozukluğu bıraktığını da bilmiyorum, ile-
ride başıma ne açacak onu da bilmiyo-
rum. KOAH hastası mı olurum, sürekli
mi oksijene ihtiyacım olacak bunları da
bilmiyorum. Ben şu ana şükrediyorum.
Bütün halkımızdan bunları bilmelerini,
buna göre önlem almalarını rica ediyo-
rum çünkü akciğerlerin kıymetini, bir ne-
fesin ne kadar kıymetli olduğunu hasta
olduktan sonra anlıyorsunuz."

Bebeklere 
nasıl bakılır?

Anjelika
Akbar farkı

Acıbadem Altunizade
Hastanesi Göğüs Has-
talıkları Uzmanı Prof.

Dr. Hacer Kuzu Okur
“Antibiyotiklerin 

mutlaka hekim kont-
rolünde kullanılması
gerekir, aksi takdirde

çok ciddi zararlar 
verebilir. Hastalıklara

yol açabilir” diyor
ZEYNEP VURAL

C ovid-19 enfeksiyonunun tüm
hızıyla devam ettiği bugün-
lerde, bir yandan da her sonba-

harda olduğu gibi yine mevsimsel grip
ve nezle gibi viral hastalıklar da kapıyı
çalmaya başladı! Virüslerin neden ol-
duğu hastalıkların en önemli özellikleri-
nin başında bulaşıcılığının çok fazla
olması gelirken, tedavide bilinen bir ila-
cının olmaması da önemli bir sorun
olarak karşımıza çıkıyor. Zira bu nok-
tada pek çok kişi antibiyotiğe sarılarak
fayda yerine daha fazla zarar görebili-
yor! İşte, tüm dünyada 18 Kasım Anti-
biyotik Farkındalık Günü ile bilinçsiz
antibiyotik kullanımının tehlikelerine
karşı farkındalık yaratılması amaçlanı-
yor. Acıbadem Altunizade Hastanesi
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.
Hacer Kuzu Okur “İnsanlık tarihinin
önemli dönüm noktalarından biri; anti-
biyotiklerin bulunması ve böylece pek
çok insanın hayatının kurtarılabilmesi-
dir. Ancak enfeksiyonun nedeninin viral
ya da bakteriyel kökenli olup olmadığı-
nın ayrımı için klinik ve laboratuvar
testlerine ihtiyaç vardır. Antibiyotiklerin
mutlaka hekim kontrolünde kullanıl-
ması gerekir, aksi takdirde çok ciddi za-
rarlar verebilir” diyor. Prof. Dr. Hacer
Kuzu Okur, bilinçsiz antibiyotik kullanı-
mının 5 önemli zararını anlattı, önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu.

Direnç geliştiriyor

Antibiyotiğin aşırı ve yanlış kullanımı
sonucu pek çok bakteri direnç geliştir-
miştir. Yani antibiyotik işe yaramaz hale
gelir. Bu durum enfeksiyonların tedavi
edilememesine neden olur. Antibiyotik-
ler gerekli olduğu zaman kullanılmalı ve
önerilen tedavi zamanından önce kesil-
memelidir. Bilinçsiz antibiyotik kulla-

nımı; bulantı, kusma, şişkinlik ve karın
ağrıları başta olmak üzere sindirim sis-
teminin dengesini bozarken, ishale yol
açabilir. Ayrıca ağızda yara, diş ren-
ginde değişmeye neden olabilir.

Bağışıklık sistemine 
zarar veriyor

Bağırsak mukozamızdaki yararlı mik-
ropları öldürerek mukozal bağışıklığı
bozabilmekte ve yeni enfeksiyonların
gelişmesine neden olabilmektedir. Aler-

jik hastalıkların ortaya çıkmasında ar-
tışa yol açabilir. Derideki kaşıntı ve dö-
küntülerden başka öksürük nefes darlığı
gibi ileri alerjik reaksiyonlara neden ola-
bilir.

Obeziteye yol açabiliyor

Özellikle çocukluk çağında yanlış kulla-
nılan antibiyotikler bağırsak floramızı
bozarak emilim sorunları yaratmakta ve
diyabet hastalığı zemini oluşturup 
obeziteye neden olmaktadır.

Kovid-19'u yenen uzman doktor Yürekli, 
"İyileşmemin üzerinden 3 ay geçmesine 
rağmen halen cihazla oksijen takviyesi 
alıyorum. Odamda, gece evde oksijen 

alıyorum, hatta arabamda oksijen tüpü taşı-
yorum çünkü oksijen gereksinimim var. Yani

virüsü yenseniz bile tehlike hala var" dedi

Virüsü yenseniz
bile tehlike var!

ANTIBIYOTIK 
UYARILARI!

Böbrek yetmezliğine
zemin hazırlıyor
Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur ”Antibiyotikler
vücuttan karaciğer ya da böbrek yolu ile
atılır.Pek çok ilaç karaciğer ve böbrek fonk-
siyonlarını bozmakta ve yetmezliğe neden
olabilmektedir. Covid-19 enfeksiyonu ile
mücadele ettiğimiz bugünlerde, bir yandan
da sonbaharın kendine özgü hastalıkları ile
karşı karşıya kaldığımızda hemen antibiyo-
tiğe sarılmak fayda yerine zarar verecektir.
Virüslerin neden olduğu hastalıkların teda-
visinde antibiyotikler etkili değildir. Antibi-
yotikler bakterilerin sebep olduğu
enfeksiyonların tedavisinde etkilidir. Ancak
kesinlikle hekimin gerekli gördüğü durum-
larda kullanılmalıdır” diyor.

Bilinçsiz antibiyotik kul-
lanımı; bulantı, kusma,
şişkinlik ve karın ağrı-
ları başta olmak üzere
sindirim sisteminin
dengesini bozarken, 
ishale yol açabilir. 

Uzman Doktor
Uğur Fahri Yürekli

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Kovid-19 laboratuvarı kurucusu olan
ve laboratuvarın koordinatörlük görevini sürdüren Dr. Yürekli, kentte salgının ağustos
ayında pik noktaya yükseldiği dönemde 18 saat çalışarak günlük 4-5 bin test yaptıkla-
rını, bu yoğunluk sırasında numune aldıkları hastalardan virüsü kaptığını söyledi. 
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sarıyer'de 3'üncü katındaki
evinin balkonundan düşen 87 ya-
şındaki yaşlı adam kaldırıldığı

hastanede hayatını kaybetti. Polis olay
sonrası soruşturma başlatırken olay anı
güvenlik kamerasına yansıdı. Ayazağa
Mahallesi 121 sokaktaki 5 katlı binanın
3'üncü katındaki dairede yaşayan Mustafa
Yarlığan (87) saat 08.30'da bilinmeyen bir
nedenle balkondan yola düştü. Başına
yere çarparak ağır yaralanan Yarlığan'ı
yerde gören vatandaşlar polis ve sağlık
ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay
yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı
ağır  yaralı olarak hastaneye kaldırdı.
Mustafa Yarlığan hastanede yapılan tüm
müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay
anı güvenlik kamerasına yansırken, polis
ekipleri yapılan olay yeri incelemesi sonra-
sında soruşturma başlattı. 

avcılar'da 21 Eylül'de bir
eve giren hırsızlar, ev sahibine
ait cep telefonu ile yaklaşık 10

bin lira ve kapıda park halinde duran oto-
mobili çaldı. Polis bu olayla ilgili çalışma
yürütürken aynı hırsızlar bu kez Fatih,
Gediz Mahallesinde bir eve girerek hırsız-
lık yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri
güvenlik kamera görüntülerini inceledikle-
rinde hırsızın daha öncede defalarca ya-
kalanan Beratcan G. olduğunu belirlendi.
Azılı hırsızı yakalamak için operasyon
yapan polis Beratcan G.'yi gözaltına aldı.

Polis bile şaşırdı

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen Berat-

can G.'nin polisteki kaydı deneyimli dedek-
tifleri bile şaşırttı. Şüphelinin daha önceden
11 adet evden hırsızlık, 1 kez başkasına ait
kimlik kullanmak, 2 kez motosiklet hırsız-
lığı 5 kez ruhsatsız silah bulundurmak, 6
kez işyerinden hırsızlık, 3 kez uyuşturucu
bulundurmak, 4 kez oto hırsızlığı, 3 kez
açıktan hırsızlık, 1 kez Kaçakçılık, 2 kez gö-
revli memura direnme, 1 kez resmi belgede
sahtecilik, 10 kez yaralama ve 1 adet hay-
van hırsızlığı suçlarından gözaltına alındığı
tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde
hakkında iki ayrı hırsızlık dosyasından
işlem yapılan Beratcan G. çıkarıldığı mah-
keme tarafından tutuklanarak cezaevine
gönderildi. DHA

K üçükbakkalköy Yolu Cadde-
si'ndeki restoranın alt katında bu-
lunan mutfak ve deposunda öğle

saatlerinde yangın çıktı. Restoranın üst ka-
tında bulunan erkek öğrenci yurdunda
yangın nedeniyle panik yaşandı. Öğrenci-
ler yurdu boşaltırken, ihbar üzerine olay

yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzak-
laştırarak güvenlik önlemi aldı. Pandemi
nedeniyle 8 aydır kapalı olan restoranda
çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale
etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle
yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Restoranın üst katında bulunan özel erkek
öğrenci yurdunda kalanlar yoğun duman
nedeniyle hemen tahliye edildi. Yangında
herhangi bir can kaybı ya da yaralanma
yaşanmadı. Yurtta kalan bir öğrenci "Du-
manı fark ettik, hemen dışarı çıktık. Yurtta
kimse kalmadı, bir sıkıntı yok" diye ko-

nuştu. Restoranın sahibi Mustafa Aslan
"Pandemi nedeniyle 8-9 aydır kapalıydı.
İçeride kimse yoktu. Bodrum kattaki mut-
fak ve depodan elektrik kontağından çıktı-
ğını düşünüyoruz." diye konuştu.Polisin
yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.
DHA

Balkondan düşen
adam öldü

arnavutköy'de Afgan uyruklu
kişilerin yaşadığı eve giren kimliği
belirsiz iki kişi, bir kişiyi bıçakla-

yarak öldürdü. Şüpheliler, 5 bin lira para ve
4 adet cep telefonu gasp ederken, saldırıdan
kaçmak isteyen kişilerden biri evin balko-
nundan sokağa atlayarak ağır yaralandı.
Olay, dün gece saat 23.00'te Arnavutköy
Yenibayır sokakta Afgan uyruklu kişilerin
kaldığı çatı katı dairesinde meydana geldi.
Dört kişinin yaşadığı dairede kimliği belir-
siz iki kişi, ellerindeki bıçakla evdekileri teh-
dit ederek gasp etti. 4 adet cep telefonu ve 5
bin lira paralarını gasp ettikleri Afganlarla
daha sonra arbede yaşayan saldırganlar bir
kişiyi bıçakla ağır yaraladı. Bıçaklı saldırı-
dan kaçmak isteyen bir kişi ise ikinci katta
bulunan çatı katının balkonuna çıkarak so-
kağa atladı. Afganlara dehşeti yaşatan
gaspçı saldırganlar daha sonra olay yerin-
den kaçarak kayıplara karıştı.

Gasp dehşeti

bağcılar'da tekstil ürünlerine
dijital baskı uygulaması yapılan iş
yerinde çıkan yangın itfaiye ekip-

lerince söndürüldü. Bağlar Mahallesi 15.
sokak üzerinde bulunan Tekstil ürünlerine
dijital baskı yapılan 5 katlı iş yerinin en alt
katında bilinmeyen bir nedenle sabah saat-
lerinde yangın çıktı. Dışarıdan yükselen du-
manları görenler durumu itfaiye, sağlık ve
polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok
sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçeride
kumaş ve kimyasal maddelerinin de bulun-
duğu iş yerine gelen itfaiye ekipleri yangını
kısa sürede kontrol altına alarak
söndürdü.  Çıkan yangında her hangi bir
yaralanan olmazken, iş yerinde hasar
oluştu. Olayı anlatan görgü tanığı, "Burada
ileride çalışıyordum. Servis çekiyordum.
Dumanları gördük. Sonra itfaiyeci arkadaş-
lar geldi. Dijital baskı yeri burası. Nereden
nasıl kaynaklandıysa alev almıştı. Çok
şükür yaralı yok" dedi. 

Atölyede
yangın çıktı

Hırsız 51’in kez yakalandı

YUREKLER
AGZA GELDI

İstanbul'da hırsızları yakalamak için operasyon yapan
polis daha önce 50 kez gözaltına aldığı Beratcan G.(23)'yi
51'inci kez yakaladı. İki ayrı evden hırsızlık yaptığı ortaya
çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ataşehir'de pandemi
nedeniyle 8 aydır 

kapalı olan restoranın
bodrum katında yangın
çıktı. Yoğun duman ne-
deniyle restoranın üst
katında bulunan özel

erkek öğrenci yurdunda
kalanlar tahliye edildi

İstanbul’da tartıştığı 47 yaşındaki
Tarık Güldür'ü tabancayla vurarak
öldüren 60 yaşındaki Mahmut G.

polis tarafından yakalandı. Şüphelinin bir suç-
tan bulunduğu yarı açık cezaevinden izinli
olarak çıktığı tespit edildi. Şüpheli Mahmut
G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatih,
Karagümrük mahallesinde 15 Kasım 2020 ta-
rihinde meydana gelen olayda bir çay oca-
ğında çalışan Tarık Güldür, bir kişinin silahlı
saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yarala-
nan Tarık Güldür kaldırıldığı Samatya Devlet
Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis olay ye-
rinde yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak
için çalışma başlattı. Asayiş şube müdürlüğü,

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan ça-
lışmada Tarık Güldür'ün bir süredir kendisine
uyuşturucu sattırmaya çalıştığını söylediği
Mahmut G.'den arkadaşlarına bahsettiği öğ-
renildi.  İkilinin bu sebeple daha öncede tartış-
tıkları tespit edildi. Bu gelişme üzerine
aranmaya başlanan Mahmut G.  ekipler tara-
fından kısa sürede yakalandı. Cinayet Büro
Amirliğine getirilerek sorgulanan şüphelinin
bir suçtan yattığı yarı açık cezaevinden izinli
olarak dışarı çıktığı tespit edildi. Daha önce-
den 3 kez polis tarafından yakalanan şüpheli
işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk
edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutukla-
narak cezaevine gönderildi. DHA

Cezaevinden çıktı cinayet işledi



B eylikdüzü Belediyesi,
Yaşam Bahçesi’ndeki
ilk kış hasadını yaptı.

Yaşam Vadisi 3.etaba teğet 20
dönümlük alanda yer alan
Yaşam Bahçesi’nde gerçekleşen
ürün hasadına Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık’ın yanı sıra, başkan yar-
dımcıları, birim müdürleri,

meclis üyeleri, muhtarlar ve il-
çede faaliyet gösteren STK’lar
katıldı. 
Gıda Bankası aracılığıyla va-
tandaşların güvenli ve temiz gı-
daya erişiminin sağlandığı
Yaşam Bahçesi’nde mevsim
sebzelerinden; marul, kıvırcık,
tere, roka, karnabahar, pırasa,
ıspanak, turp, brokoli, pazı,
soğan, havuç, enginar, bakla,
kara lahana, beyaz lahana, kır-

mızı lahana ve Brüksel lahana-
sının olduğu toplam 18 çeşit
ürünün bulunuyor. 

Öncelik ihtiyaç
sahiplerinin

Yaşam Bahçesi projesi hayata
geçerken yıllık hedeflerinin 35
ton olduğunu ancak kışlık
ürünlerdeki 15 ton hasat ile bu
rakamın 40 tonu aşacağını be-
lirten Başkan Mehmet Murat

Çalık, “Ekilen ürünlerimizin
büyük bir kısmı filizlendi,
bugün ise ilk kışlık hasadımızı
gerçekleştiriyoruz. Üretmek,
üretim yapmak çok kıymetli.
Hele ki şehrin ortasında tarım-
sal üretim yapmanın ayrı bir
kıymeti var. Burada bir taraftan
da ata tohumlarımızı dikiyoruz,
onların ürünlerini alıyoruz.
Böylelikle nesilden nesile akta-
rılıyor bu tohumlar. Şu an için

560 adet ata tohumumuz mev-
cut.” ifadelerini kullandı. İlçe
halkının Yaşam Bahçesi’ne ilgi-
sinin oldukça yoğun olduğunu
dile getiren Başkan Çalık ay-
rıca, “Vatandaşların ürünleri
satın alma gibi talepleri de var.
Bu isteklerini ilerleyen zaman-
larda yerine getirmeye çalışaca-
ğız. Ama şu an için önceliğimiz
ihtiyaç sahibi ailelerimiz.” şek-
linde konuştu.    

PERŞEMBE 19 KASIM 2020

İSTANBUL4

BARIŞ KIŞ

S adece bir gripal olay olduğuna inan-
maya devam ettiğim ve son alınan
kararlarla zaten zorda olan ekono-

minin iyiden iyiye zorlanacağını düşündü-
ğüm pandemi saçmalığının iyiden iyiye
zıvanadan çıktığı, niye bırakıldığı hala tar-
tışılan bir mafya babasının Meksika'da be-
lediye başkanlarını tek tek öldürenler gibi
rahatlıkla muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nu
tehdit ettiği şu günlerde bir şey dikkatinizi
çekiyor mu bilmem ama benim hala araş-
tırmasında olduğum bir durum önümüz-
deki yıllarda yeni Kastellizedeler

yaratacak diye düşünüyorum.
Çünkü bugün olduğu gibi 1980 yılında

24 Ocak Kararları ile serbest piyasa eko-
nomisine geçilmesiyle finans piyasasındaki
asıl patlamasını yapmış, Banker Kastelli,
diye biri ortaya çıkmış, halka yastık altı bi-
rikimlerini yüksek faiz karşılığı kendisine
yatırmaları için reklamlarla çağrıda bulun-
muş, Vadeliden faiz oranları yıllık enflas-
yonun 4 katını vaat etmiş, ancak 1981
sonunda bankerler birer ikişer batmaya
başlamış,Kastelli de bankaların "mevduat
sertifikası" satmayı bırakması üzerine

1982'de batmıştı.
Evet dün bunların yaşandığı ülkemde her

daralma dönemlerinde ortaya çıkan bazı
mafya babaları gibi bazı uyanıkların da
zaten şaşkın olan ve ne yapacaklarını bile-
memenin paniğiyle yastık altında olan ka-
zançlarının eriyip, gittiğini görüp yeni çare
ve çözümler aradığı bir sırada Kastelli gibi-
lerinin reklamlarının etkisiyle ellerinde ne

varsa bir anda bunlara kaptırıp, kaybedip,
perişan olduklarını henüz unutmadığımız şu
günlerde ve en önemlisi pandemi saçmalığı
ile 'Evde kal' denildiği bir zamanda ev alma
hayali ile art arda açılan yeni firmaların 'Ev
al 'kampanyalarını başlattığını görmekteyiz.

Adeta mantar gibi çoğaldıklarını ve bir
cadde üzerinde en az 4-5 adet 'Evlen' diye-
rek lüks, banka dekorlu, şeffaf vitrinli yeni
firmanın açıldığı şu günlerde medya aracı-
lığı ile albenili reklamları izlerken zaten
zorda olan ve alınan yeni pandemi tedbirleri
ile iyiden iyiye evlere kapanıp, pandemi bas-
kını ve bu yönde reklamları izlemek zorunda
kalan vatandaşları tuzaklarına düşüren 'Ev
al' diyenlerin hayal satışı adeta pandemi gibi

pik yapmış durumda.
Evet, gelen kışla birlikte gribin arttığı

ama adının değişip, pandemi olduğu virüs
gibi artan ve adı Kastelli olmazsa da 'Evlen',
'Ev al' olarak değişen bu durumun devlet ga-
rantisiz olması da ayrı bir sorun. Ve o dev-
leti idare edip, 'biz olmazsak, devlet de
olmaz' dedirtmeye getirenlerde izler, hem
muhalefet liderini tehdit edecek kadar alan
bulan mafya babasını hem de bu art arda
açılan yeni Kastelli pardon 'ev al', 'evlen' di-
yerek Başkan Erdoğan'ın bile yastık altın-
dan çıkaramadığı vatandaşın birkaç
kuruşunu ellerinden alıp, evlendirme vaadi
ile yeni Kastelzedeleri yaratacakları açıkça
görünen hayal satıcılarını...

Pandemi yeni mafya ve kastelli mi?

ILK KISLIK 
HASAT 
YAPILDI

ILK KISLIK 
HASAT 
YAPILDI

ILK KISLIK 
HASAT 
YAPILDI

ILK KISLIK 
HASAT 
YAPILDI

ILK KISLIK 
HASAT 
YAPILDI

ILK KISLIK 
HASAT 
YAPILDI

ILK KISLIK 
HASAT 
YAPILDI

ILK KISLIK 
HASAT 
YAPILDI

MuHTARLAR iLE 
biR ARAYA GELDi
İlçelerde gerçekleştirdiği mahalle
muhtarları toplantılarına devam eden
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Albayrak, Malkara ilçesine bağlı mahalle
muhtarları ile bir araya geldi

BAşKAn Kadir Albayrak, Malkara ilçesine
bağlı Hemit, Kürtüllü, Yılanlı, Pirinççeşme,
Bayramtepe, Davuteli, Dolu, Doğanköy,

Mestanlar, Şahin, Bağpınar, Çınaraltı, Güneşli, Tekke-
köy, Demircili, Kozyörük, Karacagür, Sarıyer, Yörücek,
Kiremitlik, Batkın, İbrice, Sarnıç, Hacısungur, Gö-
nence, İshakça, Karaiğdemir, Evrenbey, Vakıfiğdemir,
Deliller, Ballısüle, Sırtbey, Müstecep, Alaybey, Çavuş-
köy, Kuyucu, Küçükhıdır, Ahievren, Kavakçeşme, İbri-
bey, Karamurat, Yenice, Yörük, Kermeyan, Develi,
Kalaycı, Esendik, Emirali, Aksakal, Ballı ve Çınarlıdere
mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Malkara Bele-
diye Başkanı Ulaş Yurdakul ve TESKİ Genel Müdürü
Dr. İbrahim İçöz'ün de yer aldığı toplantıda Büyükşehir
Belediyesi, Malkara Belediyesi ve TESKİ tarafından
mahallelerde gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında
muhtarlara bilgi verildi, muhtarların mahalleleri ile ilgili
talep ve önerileri dinlendi.  

Çalışmaya devam edeceğiz

Düzenlenen muhtarlar toplantıları ile ilgili bir açıklama
yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Al-
bayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, ma-
halle muhtarlarımıza büyük önem veriyoruz.
Kentimizin hizmet ihtiyacının doğru belirlenmesi nok-
tasında muhtarlarımızla sürekli olarak istişare halinde-
yiz. Muhtarlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda
çalışmalarımızı yönlendirme fırsatı buluyoruz. Bizler
şehrimiz ve vatandaşlarımız için daima kaliteli hizmet
anlayışı ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara
mesaisi çerçevesinde Malkara İlçesi'nde Pazartesi Gün-
leri kurulan semt pazarını da ziyaret ederek esnaf ve
vatandaşlarla sohbet etti, görüş ve önerileri dinledi,
fikir alışverişinde bulundu. İRFAN DEMİR

GÖNÜLLÜ 
ARANIYOR

KAdıKöy Belediyesi, Kadıköy'ün 21 mahal-
lesinde afetlerde hızlı müdahale yapabilecek
gönüllü ekipleri kurmak için ‘Mahalle Afet

Gönüllüsü’ eğitimlerine başlıyor. Kadıköy Belediyesi
Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK KADIKÖY)
ekibinin öncülüğünde gerçekleşecek eğitimlerle Kadı-
köy Afet Gönüllüleri ekipleri oluşacak.

Seferberlik başlıyor

İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı enkazındaki
Ayda bebeği yaşama döndüren Kadıköy Belediyesi
Kentsel Arama Kurtarma takımı (BAK Kadıköy), Ka-
dıköy’de afetlerde görev yapacak bir gönüllü ordusu
örgütlemeye hazırlanıyor. BAK Kadıköy, “BAK'san ya-
şatırsın” sloganıyla başlatılan proje ile mahalle afet gö-
nüllüleri oluşturarak, bilinçli bir mahalleli oluşturmak
ve afete karşı daha hazırlıklı olmak için seferberlik baş-
lattı. Proje ile “Mahalle Afet Gönüllüleri”nin mahalle-
lerini daha iyi tanıması, risklerini bilmesi ve afet
sonrasında hızlı müdahale edebilmesi amaçlanıyor.
Olası İstanbul depremini de göz önünde bulundurarak
hazırlanan bilinçlendirme eğitimlerinin yanında, ilk
yardım, temel yapı bilgileri ve hafif arama kurtarma
eğitimleri de gerçekleştirilecek. 

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

HEDEFİMİZ 
YILLIK 
35 TON
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Beylikdüzü Yaşam Bahçesi’nde ilk kış hasadı yapıldı. 
Yıllık hedeflerinin 35 ton olduğunu ancak kışlık 
ürünlerdeki 15 ton hasat ile bu rakamın 40 tonu
aşacağını belirten Belediye Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Ekilen ürünlerimizin büyük bir kısmı filizlendi,
bugün ise ilk kışlık hasadımızı gerçekleştiriyoruz. 
Üretmek, üretim yapmak çok kıymetli şeklinde konuştu  

Küçükçekmece’ye
kalkınma ödülü

Küçükçekmece Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Altın
Karınca 2020 Belediyecilik Ödülleri’nde ‘Yerel Kalkınma’ dalında, Küçükçekmece
Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (KÜGİM) projesiyle ödüle layık görüldü

MArMArA Belediyeler
Birliği tarafından Hil-
ton İstanbul Bomonti

Hotel’de düzenlenen, Altın Ka-
rınca Ödülleri 2020 kapsamında
381 proje başvurusu değerlendir-
meye alınarak, 52 proje ödüllen-
dirildi. Küçükçekmece Belediyesi
Strateji Geliştirme Müdürlüğü ta-
rafından, Küçükçekmece’deki
gençleri yenilikçi teknolojilerle
eğiterek, gençlerin fikirlerini giri-
şimcilik örneğine dönüştürüp, ça-
lışma hayatına katkıda
bulunmasını sağlamak amacıyla
kurulan ‘KÜGİM’ Altın Karınca
ödülüyle taçlandırıldı. Başkan
Çebi, ödülü Strateji Geliştirme
Müdürü Mehmet Erdönmez ve
projede emeği geçen personelle-
riyle birlikte alarak, tüm ekibi
onurlandırdı.

Hem anlamlı hem değerli

"Küçükçekmece’yi kültür- sanat,
bilim ve eğitimde fırsat eşitliğinin

sağlandığı bir ilçe haline getirerek,
herkesin mutlu olduğu bir kent
inşa etmek istiyoruz” sözünü her
fırsatta dile getiren Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Kemal
Çebi, ödüle layık görülmekten
mutluluk duyduklarını ifade ede-
rek, “ Marmara Belediyeler Birli-
ği’nden böyle bir ödül almak
güzel ve çok değerli. Bütün bele-
diyelerimizin böyle yaratıcı proje-
ler üretebilmesi ülkemiz açısından
çok olumlu. KÜGİM’de genç gi-
rişimcilere ücretsiz eğitimler vere-
rek, istihdam olanakları
sunuyoruz. Bunu yaparken, ka-
muoyu araştırması ile onların en
çok ilgilenmek istediği meslek dal-
larını belirliyoruz. Açık ofisleri-
mizde genç girişimcilerimizi
hayata hazırlıyoruz. Girişimcilik
ve İnovasyon Merkezi, Türkiye’de
sadece Küçükçekmece’de hayata
geçmiş bir projedir. Emeği geçen
tüm çalışma arkadaşlarıma teşek-
kür ederim” diye konuştu.

Küçükçekmece’de yetişiyor

KÜGİM, Küçükçekmece’deki
gençleri Android Mobil Program-
lama Eğitimi, IOS Mobil Prog-
ramlama Eğitimi, Web Tasarımı
Eğitimi gibi yeni teknolojilerle eği-
terek iş gücüne kazandırmayı he-
deflerken, genç girişimcilerin
çalışma hayatına katkı sağlayacak
bir merkez olarak iş geliştirme koç-
luğu ve mentorluk desteği ile Kü-
çükçekmecelilere ücretsiz olarak
hizmet veriyor. 
20 girişimciye açık ofis imkanı
sunan KÜGİM; fiziki mekan ola-
rak hizmete sunduğu laboratuvar,
toplantı salonları, derslikler, kütüp-
hane ve dinlenme odası ile kon-
forlu çalışma ortamı sunarak,
yararlanıcılarını pek çok yenilikçi
hizmetle buluşturuyor. KÜGİM’de
aynı zamanda KOSGEB sertifikalı
girişimcilik eğitimleri alacak olan
Küçükçekmeceliler iş hayatında
daha emin adımlarla kendilerini
geliştirebiliyor. 

Günden güne
kötüleşiyor

Ailenin 3 çocuklarından en küçüğü olan ya-
şındaki Mert, hareketlerinin yavaşlaması ne-
deniyle hastaneye götürüldü. 3 aylıkken

hastaneye giden minik Mert için SMA Tip 1 teşhisi ko-
nuldu. Hastalığı tanımayan anne ve babası hastalığı öğ-
renince büyük üzüntü yaşadı. Şu an 2 yaşında olan Mert,
yaklaşık 1 sene hastanede tedavi görürürken, son 6 aydır
da evde makinelere bağlı yaşamını sürdürüyor. Günden
güne kötüleşen çocuklarının ölmesinden korkan aile hem
yetkililerden hem de yardımseverlerden yardım bekliyor.

Oğlum eriyip gidiyor

Gözyaşları içinde oğlu için yardım isteyen anne Özgül
Gövercin çocuklarının tedavisi için maliyeti yaklaşık 2
milyon dolar dolayındaki 'gen terapisi' olarak bilinen
Amerika ve Avrupa ülkelerinde yapılan tedavi için gere-
ken ilacı almak istediklerini söylüyor. Sağlık Bakanı ve
tüm yetkililerin seslerini duymasını istediklerini söyleyen
anne " Oğlumuzun günden güne nefesi gidiyor. Gözü-
müzün önünde eriyip gidiyor. Bir yıl yoğun bakım da ya-
tırdım çocuğumu. 6 aydır cihaza geçtim. Yani bu çok zor
o cihazlarla ömür boyu çocuğa nereye kadar bakabiliriz.
Çocuk günden güne kötüleşiyor. Her dakika her saniye
korku içerisinde yatıyoruz. Acaba beş dakika sonra ne
olabilir? Yarım saat sonra ne olabilir? Çünkü bunların
saatleri dakikaları belli değil" dedi. 

Ölüme gidiyoruz

Çocuğunun durumunun gün geçtikçe kötüleştiğini dile
getiren  ve diğer çocukları görünce çok üzüldüğünü dile
getiren Özgül Gövercin, "Almazsak tabii ilaçlarımızı gün-
den güne yani Allah korusun ölüme gidiyoruz. Türkiye
onaylamadığı için alamıyoruz pahalı bir ilaç olduğu için
kullanmıyoruz” diye konuştu. 

Belediye Baş-
kanı Mehmet
Murat Çalık,
“Üretmek, üre-
tim yapmak çok
kıymetli. Hele ki
şehrin ortasında
tarımsal üretim
yapmanın ayrı
bir kıymeti var”
diye konuştu. 

Esenyurt'ta yaşayan Cevdet ve Özgül Gövercin çifti, SMA Tip
1 hastası 2 yaşındaki çocukları Mert'in tedavisi için yardım
bekliyor. Anne Özgül Gövercin, "Günden güne kötüleşiyor.

Her dakika her saniye korku içerisinde yatıyoruz" dedi



O rganize suç örgütü lideri Ala-
attin Çakıcı'nın CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-

lu'na yönelik tehdit ve hakaret dolu ifa-
delerine tepkiler sürüyor. CHP İstanbul
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstan-
bul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, partinin 39 ilçe baş-
kanı ve 14 ilçe belediye başkanı, düzen-
ledikleri ortak basın açıklamasıyla, suç
örgütü elebaşı Çakıcı ile tehditler ve
hakaretler karşısında sessiz kalan hü-
kümet kanadına tepki gösterdi. 

Ortak açıklama 

Ortak basın açıklamasını yapan Kaf-
tancıoğlu, "Bugün burada İBB Başka-
nımız, 39 ilçe başkanımız, 14 ilçe
belediye başkanımızla karşınızdayız.
98’nci yaşını kutladığımız Türkiye
Cumhuriyeti ile aynı yaşta olan, kurucu
parti Cumhuriyet Halk Partisi’nin yö-
neticileri olarak, bugün, milyonlarca
vatandaşımızın ortak duygularını dile
getireceğiz. Ne yazık ki dün, Genel
Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na,
varlığını neye borçlu olduğunu çok iyi
bildiğimiz, ismini dahi anmaya tenez-
zül etmeyeceğimiz bir cezaevi müda-
vimi tarafından ağır ifadeler

kullanılmış, ölüm tehditleri yapılmıştır.
Bu fütursuz cesaret gösterisi, ülkedeki
yönetim boşluğunun, devlet otoritesi
eksikliğinin, kısacası bitmiş bir iktidarın
mafya yapılanmalarından medet um-
masından başka bir şey değildir" dedi. 

Ne güçleri ne nefesleri yeter

"Talimatlı tetikçiler, durumdan vazife
dahi çıkaramazlar. Onların kulağına fı-
sıldanır. O nedenle sözlerimizin muha-
tabı, kuşkusuz CHP çınarının altında
esamesi bile okunmayacak küçükler
değildir" diyen Kaftancıoğlu, "Burada
sözlerimizin muhatabı, Türkiye’yi 90’lı
yıllarda olduğu gibi siyaset-mafya-tica-
ret ekseninde yönetmek isteyen iktidar-
sızlardır. Kimse yaşamaktan zevk aldığı
karanlık dehlizlere, ülkeyi taşımaya ça-
lışmasın. Ne güçleri ne nefesleri yeter.
Türkiye Cumhuriyeti, 2. Yüzyılına, saf-
ralarından arınmış bir halde girmeye
hazırdır. Cumhuriyet Halk Partisi de
Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne
bunun kıymetini ruhunda yaşayan mil-
yonlarca vatansever de size haddinizi
bildirir.’ Değişim ve reform’ diyenlerin
biraz samimiyeti varsa, bu fütursuza
gerekli işlemlerin yapılması yönünde
harekete geçmeleri gerekir. Gece yarısı

televizyonlara bağlanma ihtiyacı hisse-
den İçişleri Bakanı, bu tehdit karşısında
hala sus-pus ise, ya devlet adamı değil-
dir ya tetikçinin destekçisidir ya da her
ikisi birdendir" ifadelerini kullandı. 
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Dilek BOZKURT
ÖZGÜR RUH

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin 
ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları tam kadro kameraların karşısına geçti. CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditlere tepki gösteren Kaftancıoğlu, "Bu fütursuz cesaret
gösterisi, ülkedeki yönetim boşluğunun, devlet otoritesi eksikliğinden başka bir şey değildir. 
CHP’li milyonlarca vatansever de size haddinizi bildirir" ifadelerini kullandı

Ezbere bir 
“coğrafya kaderdir” 

G ünlük yaşam içerisinde sıklıkla kullanılan kişi-
lik, huy, karakter terimleri çoğunlukla birbirle-
rinin yerlerine kullanılmaktadır. 

"Ne yapayım kişiliğim böyle!"
"Bu da benim karakterim işte!"
"Huyum kurusun böyleyim bende!"
Çoğumuz kullanıyoruz benzer cümleleri. Aslında

doğru sandığımız kullanımlar anlam kargaşasına yol
açabilir. Şöyle kabaca bir ayrım yapmaya kalkarsak;
huy biyolojik, karakter sosyal ve kültürel katkıları içer-
mektedir. "Kişilik" sözcüğü kaynak olarak eski Yunanca
tiyatrolarında drama oyuncularının maskelere verdik-
leri isimlerden ötürü almıştır. "Persona" o dönemde
maskenin arkasındaki gerçek kişiliği değil oynadığı rolü
temsil ediyordu. O zamandan bu zamana kişinin ger-
çekle yansıttığı tavır ve davranışlarının bütününü anlat-
mak için kullanılmaya başlanmıştır diyebiliriz.

Tanım olarak nedir kişilik?

Bir kişiyi diğerlerinden ayıran ve süreklilik gösteren
davranış özelliğidir demek yanlış olmayacaktır. 

Peki sürekli duyduğumuz (ruh hastası mısın?) kişilik
bozuklukları nasıl ortaya çıkmıştır? 

"Kişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden be-
lirgin olarak sapması ve sürekli bir davranış ve iç ya-
şantı örüntüsünde ise kişilik bozukluğundan söz
edilebilir."

Kişilik bozuklukları yapılan araştırmalar sonucunda;
evliliklerinde zorluklar yaşayanlarda, yalnız yaşayan-
larda, ilaç bağımlılarında, tecavüz suçlularında, eğitim
seviyesi düşük insanlarda, şiddet içeren ya da içerme-
yen suç işleyenlerde, mahkumlarda daha fazla olduğu
gözlenmiştir. Watson bu duruma karşın araştırmala-
rında sosyo- ekonomik durum ile yaşanan yer ilişkisi
bulunmamıştır diyor. (Watson 1998)

Ekonomik şartların kişilik bozukluğuna sebep oldu-
ğunu düşünenler olduğu kadar etkisi olmayacağı yö-
nünde görüşler de var. Psikiyatrik bozuklukların her
kesimde olabileceği durumunun göz ardı edilmemesi
gerek elbette. Çünkü psikiyatrik bozukluk için kişilik
bozukluğuna hazırlayıcı etmendir demek yanlış olmaz.

Duygu durum bozuklukları, anksiyete bozuklukları,
dürtü kontrol bozuklukları, yeme bozukluklarının zemi-
ninde kişilik bozukluğu gelişmektedir. Kişilik bozukluğu
sınırlandırmaları çalışmaları çok eskiye dayanmakta-
dır. Boyutsal kişilik çalışmalarına öncülük eden Allpot,
idiografik yaklaşımı benimsemiştir. İdiografik yakla-
şıma göre "Her birey kendine özgüdür, her kişilik kendi
öyküsü içinde oluşan bir oluşumdur" der. 

Kişiliğin oluşumu biyolojik durum ya da sosyo- kül-
türel etkilerle açıklayan teoriler günümüzde yerini bü-
tüncül görüşe bırakmıştır. Kişilik için doğuştan gelen
eğilimlerin ve ferdin çevresiyle olan uyumunun tayin et-
tiği kazanımlar sonucu yapılaşmasından da söz 
edilebilir.

İbn-i Haldun; insanlarda görülen farklılıkların kalı-
tımdan mı, yoksa çevre ve eğitiminden mi kaynaklan-
dığı sorusuna bir sosyal bilimci olarak daha çok çevre
etkisine önem vermiştir. İbn-i Haldun’dan bahsetmişken
çoğumuzun ezbere konuştuğu "Coğrafya Kaderdir"e de-
ğinmeden geçmemeli... İktisat ve sosyoloji öncülerin-
den, tarihçi, düşünür ve devlet adamı İbn-i Haldun’u
bilmeden ezbere duyduğumuz "Coğrafya Kaderdir" üze-
rine çoğumuz söylem geliştirmişizdir. İbn-i Haldun’un
zamanları aşan bu tespitinin, onun hakkında bilgisi
dahi olmayan insanların ezbere söylemleri ile tüketme-
sinden ötürü "Coğrafya Kaderdir"in felsefesinin anlaşıl-
madığı yönünde fikrim. Hoş biz zaten bir konuda
uzman olmadan o konu hakkında otorite sahibi olarak
takılmayı pek bi severiz.

Gelelim tekrar konumuz kişilik bozukluklarına; Her
birimizin yaşadığı coğrafya farklı ve her birimizin o
coğrafyadan öğrenimleri olur. Sosyal çevrenin kişilik
gelişimine etkisinin çevre faktörünün önemli bir yeri ol-
duğunu önemseyen İbn-i Haldun kalıtımdan gelen özel-
likleri de göz ardı etmemiştir, belirteyim...

"İçinde yaşadığı çevre insanın tabiatının yerini alır.
Âdetler insan tabiatını ve karakterini belirler” şeklinde
ifadeleri vardır. ( İbn-i Haldun 2004)

Bence de nerede doğarsan oranın kirine nasıl bulan-
dıysan, oranın suyuyla da yıkanır insan. 

Coğrafya bir güneş gibi doğmana da sebep olur.
Eğer yakın olduğun şer değil de hayr ise... O doğuş kişi-
liğine de yansıyacak elbette ki! 

Coğrafyanın beklentilerinin üzerine de çıkabilirsin,
coğrafyan seni yok da edebilir.

İbn-i Haldun’un çok sevdiğim bir vecizi de şöyle ki; 
"İnsan, hayra da şerre de eşit uzaklıktadır. Bu ikisin-

den hangisi daha önce insan tabiatına ulaşırsa, o yerle-
şir ve diğeri insandan uzaklaşır." ( İbn-i Haldun
2016/326-327)

Kişiliğimizin oluşma evresinde hayırlı olana daha
yakın olmamız temennisiyle diyelim. Bir sonraki yazıda
kişilik bozukluklarını alt başlıklar olarak ele alırız. 
Sevgilerimle...

HADDINIZI
BILDIRIRIZ!

Kaftancıoğlu açıklamasının deva-
mında, "Sizden korkmadık ki, gölge-
nizden korkalım. Hala 90’lı yılların
karanlık mafya düzeninin hayalini
gören, son güncellemesi 30 yıl önce
yapılmış antika mafyalardan medet
ummak hangi aklın mucizesi acaba?
Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? İktidarın
samimiyetine turnusol kağıdı işlevi
görecek bu olayı, takip edeceğiz. Ola-
yın mümessillerini ise hep takip ede-
ceğiz. Bu ülke; korkusuz, yüreği ülke
sevgisiyle dolu, yarınlara umutla
bakan milyonlarca aydınlık insanların
vatanıdır. İşte bizi ayakta tutan da
budur. Bu ülkenin üreten emekçile-
rine, üretime sebep olan iş insanla-
rına, namusuyla devletini kollayan
memurlarına, helal para kazanıp ver-
gisini ödeyen gerçek vatansever mil-
yonlarına saygı ile duyururuz"
ifadelerine yer verdi. 

SİZDEN KORKMADIK
Kİ GÖLGENİZDEN 

KORKALIM

İstanbul’un kırılganlık haritası çıktı

İstanbul Kalkınma
Ajansı tarafından des-
teklenen ve İBB işti-

raklerinden BİMTAŞ'ın
yürüttüğü “COVID-19 ile Müca-
dele Kapsamında İstanbul Kırıl-
ganlık Haritası” projesi
sonuçlandı. Proje kapsamında,
İBB İstanbul İstatistik Ofisi, 961
mahalleden toplanan verileri der-
leyerek mahallelerin sosyo-ekono-
mik durumundan ulaşım
bağlantılarına, kentsel yoğunluk-
tan demografik yapısına kadar
özelliklerini inceledi. Proje kapsa-
mında oluşturulan mekânsal ya-
yılma riskine bağlı kırılganlık
haritası, sosyo-ekonomik kırılgan-
lık haritası, ulaşıma bağlı kırılgan-
lık haritası ve kentsel yoğunluğa bağlı
kırılganlık haritasının sonuçları şöyle:

Ulaşım akslarında 
risk yüksek çıktı

Ulaşıma bağlı kırılganlık endeksinin oluş-
turulmasında, kırılganlığı ve salgın riskini
etkileyen yolculuk sayısı, araçlı yolculuk-
larda toplu taşıma yolculuklarının payı,
durak yolcu yoğunluğu, engelli yolcu sa-
yısı, 65 yaş üstü yolcu sayısı göstergeleri
kullanıldı. Ulaşıma bağlı kırılganlık endek-
sinin sonuçlarına göre, İstanbul'un ana
ulaşım akslarında yer alan mahallelerin
riskinin yüksek olduğu görüldü. Özellikle
Avrupa Otobanı (E-5), Trans Avrupa
Kuzey Güney Otoyolu (E-80) ve metro

hatlarının geçtiği mahallelerde kırılganlık
değerleri yüksek olarak tespit edildi. Av-
rupa Yakası'nda yer alan mahalleler, Ana-
dolu Yakası'ndakilere göre daha riskli
durumda iken, Bakırköy, Bahçelievler,
Zeytinburnu, Bayrampaşa ve Şişli ilçele-
rinde yer alan mahallelerde endeks değer-
leri daha yüksek bulundu. Ulaşıma bağlı
kırılganlığın en yüksek olduğu mahalleler
ise sırasıyla; Mimar Sinan (Üsküdar), Ak-
saray (Fatih), Esentepe (Şişli), Merkez
(Şişli), Caferağa (Kadıköy), Osmaniye
(Bakırköy), Acıbadem (Kadıköy), İçeren-
köy (Ataşehir), Ünalan (Üsküdar), Topçu-
lar (Eyüpsultan) oldu.

Sosyo-ekonomik risk yüksek

Sosyo-ekonomik kırılganlık endeksinin

oluşturulmasında,
Covid-19 salgın süre-
cinde, salgın riskini ve
kırılganlığı etkileyen
hane halkı büyüklüğü,
İBB sosyal yardıma
başvuran hane sayısı,
banka şube sayısı, kira-
lık konut fiyat düzeyi,
gelir düzeyi, üniversite
mezun oranı gösterge-
leri kullanıldı. Sosyo-
ekonomik kırılganlık
endeksinin sonuçlarına
bakıldığında kırsal nite-
likli mahalleler olarak
tanımlanan bölgelerin,
kent merkezindeki ma-
hallelere göre riskinin

yüksek olduğu görüldü. Avrupa Yaka-
sı'nda Çatalca, Silivri, Arnavutköy; Ana-
dolu Yakası'nda Beykoz, Pendik, Şile
ilçelerinde bulunan mahallelerde, sosyo
ekonomik riskin yüksek olduğu belir-
lendi. Kadıköy, Ataşehir, Beşiktaş, Bakır-
köy ve Şişli ilçelerinde yer alan
mahallerde ise sosyo-ekonomik kırılgan-
lık değerleri düşük çıktı. Fatih (Arnavut-
köy), Yunus Emre (Arnavutköy), Atatürk
(Arnavutköy), Pirinççi (Eyüpsultan), Şa-
hintepe (Başakşehir), Oklalı (Çatalca),
Yavuz Selim (Arnavutköy), Göçbeyli
(Pendik), Yayla (Sultangazi), Hicre t(Ar-
navutköy) mahalleleri ise sosyo-ekono-
mik riskin en yüksek olduğu mahalleler
olarak belirlendi.

İBB’nin Covid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı “İstanbul Kırılganlık Haritası”nda İstanbul’un E-5, E-80 gibi ana
ulaşım akslarında ve metro hatlarının geçtiği mahallelerde risk daha yüksek çıktı. İstanbul’da hizmet sektörünün ve iş
alanlarının yoğunlaştığı Avrupa Yakası’nda kentsel yoğunluğa bağlı risk, Anadolu Yakası’na göre çok daha yüksek oldu

Kentsel yoğunluğa bağlı kırılganlık endeksinin oluşturulmasında kent-
sel nüfus yoğunluğu, AVM sayıları, turistik alan sayısı, kamusal şube
sayıları, derslik başına düşen öğrenci sayısı, pazar kurulan gün sayısı,
ticari alan göstergeleri kullanıldı. Kentsel yoğunluğa bağlı kırılganlık
endeksinin sonuçlarına göre, genel olarak İstanbul'un kent merkezi ve
alt merkezlerinde yer alan mahallelerin risk oranları yüksek olarak be-
lirlendi. Nüfusun yoğunlaştığı, kentsel hareketliliğin fazla olduğu veya
ticaret akışının bulunduğu Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Güngören,
Başakşehir, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde yer
alan mahallelerin kırılganlıklarının yüksek olduğu kaydedildi. İstan-
bul'da hizmet sektörünün ve iş alanlarının yoğunlaştığı Avrupa Yaka-
sı'nda, kentsel yoğunluğa bağlı risk Anadolu Yakası'na göre çok daha
yüksek oldu. Bu sonucu, Avrupa Yakası'nda yer alan bazı ilçelerde açık
ve yeşil alan miktarlarının ilçe nüfusuna ve ilçenin büyüklüğüne göre
yetersiz durumda olması, konut ve ticaret alanlarının yoğun durumda
olması da etkiledi. Kentsel yoğunluğa bağlı kırılganlığın en yüksek ol-
duğu mahalleler ise sırasıyla; Ziya Gökalp (Başakşehir), Karadeniz
(Gaziosmanpaşa), İçerenköy (Ataşehir), Şenlikköy (Bakırköy), Hürri-
yet(Bahçelievler), Şirinevler (Bahçeliever), Soğanlı (Bahçelievler), İs-
metpaşa (Sultangazi), Ahmet Yesevi (Pendik), Cevizli olarak belirlendi.

Yeşil yoksa risk yüksek

Esnaf için HES Kodu
"Esnaf için HES Kodu" uygulamasını
incelemek için Bakırköy’de pazara
gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
bugüne kadar yazılan ceza miktarını
açıkladı. Yerlikaya, "21 milyon lira ceza
yazıldı. Bunu 1 milyonu az önce gelen
sigara yasağından" dedi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
semt pazarlarında uygulanmaya
başlanan "Esnaf için HES Kodu

Uygulaması" için Yeşilköy’deki Çarşamba
Pazarı’nda incelemelerde bulundu. Yerli-
kaya, incelemeden sonra basın mensupla-
rına açıklamada yaptı. Yerlikaya HES
kodunun pazar yerlerinde kullanımın dü-
zenli olduğunu ifade ederek, " Koronavirüs
önlemlerinin olmazsa olmazı maske temiz-
lik kurallarının en hassas şekilde uygulan-
ması için birbirimize öğütler veriyoruz.
Pazarlarımızda HES kodunun samimi ola-
rak uygulandığını görüyoruz. Az önce kay-
makam ve belediye başkanımızından
ricamız oldu HES kodunun QR matiğini
esnafın tezgahlara asmalarını ricada bu-
lunduk. Aynı zamanda Pazar yerlerinde
16.00 sıralarında yoğunluk var bu yoğun-
luğu gidermek için vatandaşlarımızın saat
13.00 öncesinde pazarlara gelmeleri için in-
dirim yapmalarını istedik esnaftan" dedi.

Maskeni indirme can alma

Yerlikaya, "Dün Cumhurbaşkanımızın
açıkladığı talimatlar ile İçişleri Bakanlığı-
mızdan genelge talimatları gece geldi. Ar-
kadaşlarımız çalışıyor birazdan onlarla
ilgili detayları da duyuracağız. Bizim niyeti-
miz tüm İstanbul için niyetimiz şu korona-
virüs tedbirlerini samimi olarak uygulamak
durumundayız. İnsanların sağlığını önem-
siyorsak çok basit bir kural var şu maskeyi
kurallara uygun takalım mesafelere dikkat
edelim. Alınan kurallara uyalım. Daha
önce açıklanan rakamları minimum hale
getirmeyi başardık. Biz bunu başarmak is-
tiyoruz. İnancımız tam. Artık maske tak de-
miyoruz, maskeni indirme can alma
diyoruz. Sokağa çıkma ama çıkmak zo-
runda ise kurallara harfiyen uy” dedi.

Ödüllü projeye
Altın Karınca
Büyükçekmece Belediyesi’nin, Türkiye
Belediyeler Birliği “Akıllı Şehirler Fikir
ve Proje Yarışması” ödüllü projesini
kazanan “Büyükçekmece Ailem & Akıllı
Etiket” mobil uygulaması bu kez de
“Altın Karınca” ile ödüllendirildi

MarMara Belediyeler Birliği
tarafından düzenlenen 2020
Altın Karınca Ödülü’ne layık gö-
rülen “Büyükçekmece Ailem &

Akıllı Etiket” mobil uygulaması akıllı şehir
uygulamalarının yaygınlaştırılması ve bele-
diye hizmetlerinin geliştirilmesini amaçlı-
yor. Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de
düzenlenen törende Büyükçekmece Beledi-
yesi’nin ödülünü alan Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, “Büyükçekmece Ailem &
Akıllı Etiket” projemiz, şehrimizin; yerel,
bölgesel veya küresel ölçekte yaşanan geliş-
melere ve bilişim çağına uyum sağlaması
ayrıca Büyükçekmece ailemizin yaşam kali-
tesini artırmak adına teknoloji ve bilginin
daha verimli kullanılabilmesi adına çok
önemlidir” ifadesini kullandı. 

Herkes kullanabilir

"Akıllı Şehir Uygulamaları" kapsamında
ödül alan proje, belediye hizmetlerinin
kolay erişilebilir hale getirilmesine imkân
sağlarken, uygulama ile üretilmiş olan iş
yerlerine özel “Akıllı Etiket” üzerinde bulu-
nan karekod ile eş zamanlı olarak birçok
hizmete erişilebiliyor. Mobil uygulamayı
kullanan vatandaşlar ilçedeki işyerlerine;
restoran ise yemek, liste ve fiyat bilgisine
ulaşabiliyor. Çek İlet özelliği ile de görülen
sorunların belediye kolayca iletilmesi sağ-
lanmaktadır. E-Belediyecilik işlemlerini
(Beyan, Vergi Borcu, Belge Doğrulama ve
Rayiç değerler vb.) bilgileri takip edebile-
cektir. Ayrıca proje; belediye sınırları içeri-
sinde yer alan yaklaşık 20 bin işyerinin,
güncel verilerini tutarak gelir artırımının
sağlanması. Vatandaşa da güncel, doğru ve
hızlı bilgi gösterilmesi ile bölgeye, şehre ve
belediyeciliğe katkı sağlamaktadır.

Kaftancıoğlu’nun açıklaması esnasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP’li belediye başkanları da hazır bulundu.
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turunçgil dış satımından bu dönemde,
ülkeye 109 milyon 363 bin dolarlık döviz
girdisi sağlandı. Eylül-ekimde, Türki-

ye'nin 153 milyon dolarlık ihracatının yüzde
71,24'ünü söz konusu 3 il gerçekleştirdi. Yeni sezo-
nun ilk 2 ayında, Mersin'den 65 milyon 666 bin, Ha-
tay'dan 30 milyon 345 bin ve Adana'dan 13 milyon
352 bin dolarlık turunçgil dış satımı yapıldı. Ulusal
Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, turunç-
gil üretiminde ve ihracatında yeni sezona güzel bir
giriş yaptıklarını söyledi. Mersin, Hatay ve Ada-
na'nın turunçgil üretiminin lokomotifi olduğunu dile
getiren Kaçmaz, şöyle konuştu: "Yeni sezonun ilk iki
ayında Doğu Akdeniz'den 109 milyon dolarlık döviz
girdisi sağladık. Kasım ve aralıkta portakalın da dev-
reye girmesiyle bu rakam artarak devam edecek. Şu
anda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Beklentimiz
ölçüsünde ihracatımızı gerçekleştireceğiz. Çukurova
bu ihracata önemli katkı sağladı. Turunçgilin kalbi
Çukurova'da atıyor. Bundan dolayı bu illerin loko-
motif olması normal. Mersin'de liman olması da bu
ihracata katkı veriyor."

Rakamlar umut veriyor 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kı-
zıltan da turunçgil üretim ve ihracatının başkentinin
Mersin olduğunu söyledi. Bu sektörde ihracat pazar
yelpazesinin daha da genişletilmesi gerektiğine dik-
kati çeken Kızıltan, ürünleri en kaliteli pazarlara gö-
türme hedefleri olduğunu vurguladı. 
HABER MERKEZİ

K uzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti'nin (KKTC) yerli otomobili
"Günsel", Müstakil Sanayici ve

İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO
2020 Ticaret Fuarı'nda ziyaretçilerini
bekliyor. "MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret
Fuarı", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank'ın katılımıyla Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi'nde başladı. Fuarın en
önemli konuları arasında yer alan, Yakın
Doğu Üniversitesi bünyesinde 160 Türk
mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon
saat emekle geliştirdiği KKTC'nin yerli
otomobili Günsel, meraklılarıyla buluştu.
KKTC dışında ilk lansmanı Türkiye'de
yapılan yüzde 100 elektrikli Günsel'in ilk
modeli B9'un test sürüşleri de gerçekleşti.
B9'un ilk prototipleri KKTC'nin topra-

ğını, gökyüzünü ve bayrağını simgeleyen
sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretildi.
Fuara, üretilen üç B9 prototipi ile katılan
Günsel, ikinci modeli J9'un tasarım kon-
septini de otomobil meraklılarıyla buluş-
turdu. Elektrikli otomobilin en önemli
parçalarından bataryası da stantta yer
aldı. Günsel mühendisleri tarafından di-
zayn edilen bataryanın tasarımı ve özel-
likleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Alınan bilgiye göre, seri üretimi 2021'in
son çeyreğinde başlayacak Günsel'in üre-
tim kapasitesi 2025'te yıllık 30 bin adede
ulaşacak.

Türk dünyasının otomobili

Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof.
Dr. İrfan Suat Günsel, otomobilin 10 yıl-

lık bir çalışmanın ürünü olduğunu belir-
terek, 160 Türk mühendis ve tasarımcısı-
nın 1,2 milyon saat çalışarak Günsel'i
bugüne getirdiğini söyledi. Günsel'in tek
şarjla 350 kilometre yol gidebildiğini, 100
kilometreye 8 saniyede çıkabildiğini anla-
tan Prof. Dr. Günsel, "Tasrımı, mühen-
disliği, yazılımı tamamen bize ait olan,
KKTC'de Yakın Doğu Üniversitesi'nde
üretilen Günsel, Türk dünyasının araba-
sıdır." dedi. Fuara 3 araçla katıldıklarını
dile getiren Günsel, 2021'in son çeyre-
ğinde KKTC'de seri üretime geçme he-
deflerinin bulunduğunu, fabrikanın ikinci
fazının inşaatının başladığını bildirdi.
Günsel, "Biz B segment bir aracız. Önce-
likle elektrikli araçları ulaşılabilir fiyat
politikasında tutmayı hedefliyoruz.

KKTC'den tüm dünyaya Günsel marka
araçlarımızı ulaştırmak, adeta 'Pazarda
biz de varız, KKTC de var' diyebilmek
için çalışıyoruz. B sınıfı araçların en eko-
nomiği olmayı hedefliyoruz." diye ko-
nuştu. Sadece KKTC'de üretilenleri
değil, hem Türkiye hem de KKTC'de
üretilen parçaları yerli olarak kabul ettik-
lerini vurgulayan Günsel, sözlerini şöyle
tamamladı: "Şu an yüzde 70 gibi bir yer-
liliğe sahibiz. Şunu da unutmamak
gerek: Yerli yüzdenizi koruyacaksınız
diye maliyeti de artırmamak gerekiyor.
Aslında ne kadar yerli sorusunu sormak-
tan vazgeçmeliyiz. Günsel de, Türki-
ye'nin Otomobili de yerli ve bizim. Biz
dünya yollarında ikisini de Türk markası
olarak göreceğiz."

2021 Yılı Künefe, Katmer ve İçli Köfte 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 :2020/626763
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 :3 Kalem Olmak Üzere Toplam 11.750 adet Künefe, Katmer ve İçli Köfte 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 
Künefe, Katmer ve İçli Köfte alım işi Teknik Şartnamesi Bölümündeki 
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 :04.12.2020 - 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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 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 bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1259747)
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Esnaf 18 milyar
kredi kullandı 

Ekonomik İstikrar
Kalkanı kapsamında
uygulamaya konulan

Esnaf Destek Paketi, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) salgınından
olumsuz etkilenen esnafa önemli
katkı sağladı. Uygulama çerçeve-
sinde 747 bin 801 esnaf ve sanatkar,
Halkbank vasıtasıyla toplam 18
milyar 526 milyon lira kredi kul-
landı. Türkiye genelinde faaliyet
gösteren ve Kovid-19 salgınından
zarar gören esnaf ve sanatkarların
kredi borçlarından nisan, mayıs ve
haziran taksitleri ertelenmiş, tem-
muz, ağustos ve eylül taksitlerine
3’er ay öteleme imkanı sağlanmıştı.
Ekonomik İstikrar Kalkanı düzenle-
meleri kapsamında da Halkbank
tarafından, nakit akışı sıkıntısı yaşa-
yan esnaf ve sanatkarlara finans-
man imkanı sağlamak amacıyla
Esnaf Destek Paketi adı altında "iş-
letme kredisi" ve "esnaf kredi kartı"
fırsatı getirilmişti. Hazine ve Maliye
Bakanlığı verilerinden yaptığı derle-
meye göre, Halkbank tarafından
esnaf ve sanatkarlara kullandırılan
kredi bakiyesi 2002 yılında 150 mil-
yon lira iken bu yılın eylül ayı itiba-
rıyla 67 milyar liraya, bu
kredilerden faydalanan esnaf sayısı
da 64 binden 1,5 milyona yükseldi.

10,5 milyar lira kart limiti

Halkbank tarafından sağlanan kre-
diler kapsamında yürürlüğe konu-
lan, 25 bin liraya kadar limitli, 36

aya kadar vadeli, yıllık yüzde 4,5 fa-
izli, 6 aya kadar ödemesiz dönem
uygulanabilen Hazine faiz destekli
işletme kredisinden şu ana kadar
747 bin 801 esnaf ve sanatkar ya-
rarlandı ve toplamda 18 milyar 526
milyon lira kredi kullandırıldı.
Esnaf Destek Paketi kapsamında,
25 bin liraya kadar limitli, 3 aya
kadar ödemesiz dönemli ve 12 aya
kadar vadeli kullanılabilecek şekilde
düzenlenen esnaf kredi kartı sayısı
da 557 bin 357’ye ulaşırken, bu
kapsamda tahsis edilen kredi kartı
limiti 10 milyar 519 milyon lira
oldu. Esnaf ve sanatkarlara kullan-
dırılan düşük faizli krediler için olu-
şan gelir kaybına yönelik 2020
yılında 2,2 milyar lira kaynak tahsis
edildi, yıl içindeki artışlarla bu tuta-
rın 3 milyar lirayı geçmesi öngö-

rüldü. Bu amaçla 2021 yılı bütçe-
sinde de 3,8 milyar lira ödenek ay-
rılması planlandı.

2,8 milyar lirası ocakta
ödenecek

Öte yandan, Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı devlete ait üniversite ve diş
hekimliği fakülteleri hastanelerinin
yaklaşık 8,3 milyar liralık ilaç, tıbbi
malzeme ve diğer tüm alımlarından
kaynaklanan borçlarını da üstlendi.
Bakanlık, bu kapsamda başvuruda
bulunan firmaların yaklaşık 6,8 mil-
yar liralık borcunu yapılandırarak
2,5 milyar lirasını ödedi, 2,8 milyar
lirasını da Ocak 2021'de ödeyecek.
Böylece Hazine ve Maliye Bakan-
lığı tarafından bu hastanelerin mali
sorunlarının çözümü konusunda
önemli bir adım atılmış oldu.

Turunçgil
hareketliliği

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 160 Türk
mühendis ve tasarımcı tarafından geliştirilen

yüzde 100 elektrikli otomobil Günsel'in ilk
modeli B9, İstanbul'da sergileniyor
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Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında çıkarılan Esnaf Destek
Paketi ile Halkbank tarafından şimdiye kadar 747 bin 801 esnaf
ve sanatkara, toplam 18 milyar 526 milyon lira kredi kullandırıldı

Borsa yükseliş içinde final yaptı
AçılıştA BIST 100
endeksi, önceki kapa-
nışa göre 4,33 puan ve

yüzde 0,34 değer kazanarak
1.264,06 puana yükseldi. Banka-
cılık endeksi yüzde 0,77 ve hol-
ding endeksi yüzde 0,23 değer
kazandı. Sektör endeksleri ara-
sında en fazla kazandıran yüzde
1,11 ile bilişim, en çok gerileyen
ise yüzde 1,54 ile turizm oldu.
Dün özellikle günün ikinci yarı-

sında etkisini artıran satışlarla
düşüşünü hızlandıran BIST 100
endeksi, günü bir önceki kapanışa
göre yüzde 2,57 azalışla 1.259,72
puanın tamamladı. Analistler,
artan yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) vaka sayıları ve buna
paralel getirilen yeni tedbirlerin
ekonomideki toparlanmaya iliş-
kin endişeleri artırmasına karşın
teşvik beklentileri ile dünya bor-
salarında dalgalı bir seyir izlendi-

ğini bildirdi. Borsa İstanbul'da,
dün kar satışlarının etkisini artır-
masında, salgın nedeniyle alın-
ması beklenen tedbirlerin önemli
bir etken olduğunu kaydeden
analistler, getirilen tedbirlerin
ekonomide duruşa neden olacak
bir yapıda olmadığını, bu nedenle
kasım başından bu yana devam
eden yükseliş eğiliminin koruna-
bileceğini kaydetti. 
HABER MERKEZİ



C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi

Şurası'nda konuştu. Davetlilere, "Değerli
delegeler saygıdeğer misafirler ekranları
başında bizi izleyenleri selamlıyorum. Si-
zinle bizim aramızda gönülden gönüle ku-
rulan bir köprü var" şeklinde seslenen
Erdoğan, "Biz buralara gökten zembille in-
medik. Hayatın merdivenlerini teker teker
tırmanarak zorlukları tecrübe ederek gel-
dik. Ömrü boyunca devletten aldığı aldığı
maaş dışında iş, istihdam tecrübesi olma-
yanların kürsülerden esip gürlemeleri te-
neke tıngırtısının ötesinde bir anlama sahip
değildir. En küçük fikirleri olmadığını en iyi
sizler biliyorsunuz. Daha Kıbrıs meselesi-
nin ne olduğunu Maraş'ın açılmasının ne
anlama geldiğini bilmeyen orada Türkiye
Cumhurbaşkanı'nın başkanlığının verdiği
görüntünün diplomatik mesajını anlama-
mış birine ekonomiyi izah etmek mümkün
değildir" dedi. 

Kapalı Maraş tezin nedir?

"KKTC Cumhurbaşkanı davet ediyor.
Kabul etmiyorlar. Yine beni eleştirmeye
kalkıyorlar. Bununla sana ekmek çıkmaz.
Senin Kuzey Kıbrıs aşkın var mı? Kapalı
Maraş'ı açmak tezini savunmak var mı
yok. Aynı şeyleri Suriye, Libya, Azerbay-
can'da yapmadı mı?" diyerek CHP Lideri
Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Yaptı.
Kendisine ait doğru yanlış hiçbir projesi ol-
mayan, senaryoların tetikçiliğini yapmak
dışında işi olmayanların ekonomi hak-
kında ahkam kesmesi gülünçtür. Azıcık sa-
mimiyet görsek konuşuruz. Milletimize
saygımızdan dolayı proje siyasetlerle, ya-
lanları iftiraları önlerine koyulsa da yüzleri
kızarmayanlarla işimiz olmaz. Bizim mu-
hatabımız milletimizdir. Her husus gibi
ekonomi, sanayi, ticaret gönül işidir. Biz
kendisi de esnaflıktan gelen bir siyasetçi
olarak esnafımızla, sanatkarımızla bir
arada olduk. TOBB Genel Kurulları ve şu-
ralarına katılmaya önem verdik. Yerli oto-
mobil için babayiğit arandığında sizler
talip oldunuz" ifadelerini kullandı. 

İstihdam üretebilir misiniz?

Konuşmasında yüksek faiz konusuna deği-
nen Erdoğan, "Yüksek faiz sebebiyle üreti-
min, ticaretin, istihdamın temsilcisi olarak
sizler sahada yaşananların tercümanı ola-
rak karar vericilere yol gösteriyorsunuz.

Zira yüksek faizin nelere mal olduğu or-
tada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda
yatırım yapabilir miyiz? Sizler bu işin için-
desiniz. İstihdam üretebilir misiniz? Müm-
kün değil. Üretim yapabilir misiniz?
Mümkün değil. İhracata yönelik adım ata-
bilir miyiz? O da mümkün değil. Bizim bu
noktada dikkatli olmamız lazım ve yüksek
faize yatırımcımızı ezdirmememiz gereki-
yor. Adım adım Türkiye'nin projesini ha-
yata geçirdiniz. İnşallah bu güzel projeyi
yine sizlerle neticeye ulaştıracağız. Aynı şe-
kilde şehit Başbakan Adnan Menderes'in
acı hatırası sebebiyle Yaslı Ada'ya çıkan
Yassı Ada'yı sizlerle Demokrasi ve Özgür-
lükler Adası haline getirdik. Tabii Covid se-
bebiyle iş dünyasında da farklı bir dönem
geçiriyoruz. TOBB'un bu yılki genel kurulu
ertelendi. Biz de video konferansla bir
araya gelmek istedik. Covid19'a yakalanan
arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bu
da geçer yahu diyoruz. İnşallah bu da ge-
çecek. 81 il ve 160 ilçemizde iş dünyamızın
nabzını TOBB'un güzel şekilde yansıttığına
inanıyorum" açıklamasında bulundu. 

SİYASET
PERŞEMBE 19 KASIM 2020 7

G eçen hafta başladığımız "Gelecekte
Hayat Nasıl Olacak" yazı dizimizde de
bahsettiğimiz robot hizmetçilerin üreti-

mine başlandığı konusunda da haberler oku-
maya başladım. Şimdi daha büyük bir şevkle
devam ediyorum.

EVLERİMİZDE AKILLI DUVARLAR; İleride
evinizde sihirli duvarlar olacak. Duvar rengini
değiştirerek ya da bir duvar kâğıdı ortamla iste-
diğiniz gibi oynayacaksınız. Elbette bütün bun-
lar bir büyüyle değil, süper parlak, kağıt
inceliğinde TV ekranlarını üreten teknoloji saye-
sinde gerçekleşecek (Sony, 0.3 mm kalınlığında
bir TV ekranı geliştirdi bile). Gelecekte, OLED

(organik ışık yayan diyot) olarak bilinen bu tek-
noloji, rengini ve desenlerini değiştirebilen
"akıllı" duvar kâğıdı yapabilecek ya da bir düğ-
meye bastığınızda büyük bir TV ya da bilgisa-
yar ekranını duvarınızda göreceksiniz.
Gelecekteki evinizde, pencerelerin yerlerini bile
değiştirebileceksiniz. OLED duvarlar saydam ya
da mat yapılabilecek ve açık pencerelerin yer-
leri kaydırılıp değiştirilebilecek. Nanoteknoloji-
deki gelişmeler sayesinde duvarlar ve zemin
kendini temizleyecek. Araştırmacılar, nano par-
çacıkları değiştirip ışığı daha uzun dalga boyut-
larında emmelerini sağlayacak. Bu da ışığın
mikropları öldürmesini ve ortamı tozdan arın-

dırmasını sağlayacak.
ORTAM ZEKASI, "Nesnelerin interneti" mü-

kemmel çalışıp, insanların günlük etkinliklerini
yapmasını sağlayınca çevresel zeka var olacak.
Aletler küçüldükçe, birbirine bağlandıkça ve
daha az görünürleştikçe derimizdeki, giysimiz-
deki ya da çevremizdeki algılayıcılar veri topla-
yacak ve kullanacağımız diğer aygıtlarla
konuşacak. Bütün bu aygıtlar, deneyimlerinden
öğrenecek şekilde tasarlanacak. Alışkanlıkları-
nızı, hoşlandıklarınızı ve hoşlanmadıklarınızı,

duygularınızı, ilgilerinizi gözlemleyecek ve on-
ları ana bilgisayara yani duvardaki gizli beyne
aktaracak. Bilgisayar ordusunu yöneten ku-
mandan gibi evde isteklerinize uygun düzenle-
meler yapacak. Örneğin, evin sıcaklığı vücut
ısınıza uygun bir şekilde ayarlanacak ve sizi ra-
hatlatacak. Uyuyacağınız zaman camlar kara-
racak uyandığınızda aydınlanacak. Microsoft'un
kurucusu Bill Gates, kendine akıllı bir ev yaptı
bile. Gates eve geldiği zaman ışıklar kendiliğin-
den yanıyor. Duvar kâğıdının altında saklı ho-
parlörler müziğin onu odadan odaya takip
ediyor. Taşınabilir dokunma tabletleri TV'den
ısıya, ışıklara kadar her şeyi kontrol ediyor.
Işıklar koşullara uygun olarak çoğalıyor, azalı-
yor ya da havanın aydınlığına uyuyor. Gates'in
evini gezen ziyaretçiler, tercihlerinin belirlen-

mesi için bir anket dolduruyor ve sonra bir mini
yoga alıyor. Yoga, evin içinde sinyaller gönderi-
yor. Ziyaretçiler herhangi bir odaya girdiğinde,
ışık ve sıcaklık onların yaptığı tercihlere göre
ayarlanıyor. Gelecekte Bill Gates olmasanız
bile, eviniz canlıymış ve sanki sizin ne düşündü-
ğünüzü anlıyormuş gibi müthiş akıllı olacak.
Evet! Sevgili okurlarım böyle bir eviniz olsun
istersiniz değil mi? Öyleyse çocuklarımızı bilim-
sel eğitim aldırmak için yönlendirin. Allah ne
derse o olur demeyeceğiz. Allah bütün insanlara
akıl vermiş onu kullanacağız. Museviler akıllı,
Müslümanlar akılsız doğmuyor. Onlar mucit,
biz mücahit yaratılmadık. "Haftaya Gelecekte
Bizi Neler Bekliyor?" yazımızla konuya son ve-
receğiz. 

Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Gelecekte hayat nasıl olacak?
Utku KIZILTANUtku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

KKTC ziyareti üzerinden CHP'yi eleştirn
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KKTC

Cumhurbaşkanı davet ediyor. Kabul 
etmiyorlar. Yine beni eleştirmeye

kalkıyorlar. Buradan sana ekmek çıkmaz.
Senin Kuzey Kıbrıs aşkın var mı? Kapalı
Maraş'ı açmak tezini savunmak var mı

yok. Aynı şeyleri Suriye, Libya, 
Azerbaycan'da yapmadı mı?" 

ifadelerini kullandı
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BURADAN SANA
EKMEK CIKMAZ

İstihdam ve ihracata odaklanılması
gerektiğini dile getiren Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, "El birliğiyle bu dö-
nemi geride bırakıp güçlü Türkiye
dönemine ulaşacağız. Gayretinizi
arttırmanızı azminizi güçlendirme-
nizi istiyorum. Reformlar ve başarı-
larla dolu büyümeyi politikamızın
merkezine aldığımız 18 yılı geride
bıraktık. Her bir hane ve insana do-
kunan hizmetler gerçekleştirdik. Pi-
yasa ekonomisi anlayışıyla şeffaf ve
öngörülebilir politikalarla ülkemizi
kalkındırdık. Türkiye tarihinin en
büyük demokrasi ve kalkınma ham-
lesi bizle oldu. Milli gelirimizi 236
milyar dolardan 950 milyar dolara
ihracatımızı 36 milyar dolardan 152
milyar dolara çıkardık. Kişi başına
düşen milli gelirimizi 12 bin 500 do-
lara kadar yükselttik. Ülkemize
gelen doğrudan yatırımlar 138 mil-
yar doları buldu. Enflasyon oranını
yüzde 4'lere indirmiş, faizleri en
düşük seviyelere indirmiştik. İçeride
ve dışarıda büyük saldırı dalgasıyla
karşılaştık. Gezi olaylarından darbe
girişimine ekonomimize kurulan tu-
zaklara kadar hepsini birer birer
boşa çıkardık.. İstiklal ve İstikbal
mücadelemize yoğunlaşırken Türki-
ye'yi yüzlerce projeyle donattık"
dedi. 

ŞAHLANIŞ 
DÖNEMİNE 
GİRİYORUZ

14 GÜN KESİNTİSİZ
KISITLAMA 

ÇAĞRISI
İYİ Parti lideri Meral Akşener, sadece İstanbul’da
14 Kasım'a kadar salgın hastalıktan solayı 9 bin

872 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Akşener,
"Çok geç olmadan, uzmanlara kulak verin. Akla,

bilime kulak verin. Dün akşam açıkladığınız
yarım yamalak tedbirler yerine, hiç vakit 

kaybetmeden, 14 günlük, kesintisiz bir sokağa
çıkma kısıtlaması ilan edin" çağrısında bulundu. 

İYİ Partİ Genel Başkanı Meral Akşe-
ner, partisinin TBMM’deki grup top-
lantısında konuştu. Pandemi

konusuna değinen Akşener, "Vatandaşınızı, böyle
bir tehlikeyle ilgili olarak, açık ve doğru bilgilendir-
meniz gerekir. Bu iş, siparişle ürettirdiğiniz, sahte
enflasyon hesabına benzemez. Söz konusu olan
vatandaşımızın sağlığıdır, hayatıdır. Pandeminin
ilk gününden bu yana, samimiyetine inandığımı
ifade ettiğim, Sayın Sağlık Bakanı'nın zor du-
rumda olduğunu görüyorum. Ekonomideki her
rakamla, kafalarına göre oynayıp, yanlış hikayeler
yazan bu iktidarın, pandemi konusunda da benzer
bir alışkanlık edindiğine şahit oluyoruz. İktidarın,
milletimize akşam üstleri açıkladığı rakamlar, maa-
lesef artık inandırıcı değil. Bakın, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi'nin resmi rakamları ortada.
Mesela geçtiğimiz hafta sonu, 14 Kasım Cumar-
tesi günü, Sağlık Bakanlığı, tüm Türkiye'deki, pan-
demi kaynaklı can kaybını, 92
olarak açıkladı. Oysa aynı gün,
defin raporlarına göre, sadece İs-
tanbul'da, salgın hastalık dolayı-
sıyla, hayatını kaybeden
vatandaşlarımızın sayısı 164.
Yani sadece İstanbul'da, Bakanlık
rakamlarının iki katı insanımızı
kaybetmişiz. Yine sağlık Bakanlı-
ğının açıkladığı rakamlara göre,
pandeminin başından bu yana,
Türkiye'de toplam, 11 bin 418 va-
tandaşımız hayatını kaybetti"
dedi. 

Bu işte bir gariplik var

Yine İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi'nin rakamlarına göre,14
Kasım tarihine kadar, sadece İs-
tanbul'da, hayatını kaybedenlerin
saısının 9 bin 872 olduğunu açık-
layan Akşener, "Bu işte bir garip-
lik var. Çünkü şeffaflık yok,
dürüstlük yok. Hal böyleyken,
Sayın Koca'nın da artık bir karar
vermesi gerekiyor. Salgının ilk gü-
nünden bu yana sürdürdüğü ça-
lışmalarına gölge düşürmemek
için, gerçekleri milletimize anlat-
ması gerekiyor. Çünkü gerçekleri
bilmek en doğal hakkımız. Bizi il-
gilendireni, bizden saklayamazsı-

nız. Siyasi hesaplarınız, vatandaşlarımızın sağlı-
ğından, ya da canından önemli değildir. Buradan
iktidara sesleniyorum; Pandemi kontrolden çıkmış
görünüyor. Özellikle İstanbul'daki tablo tam bir fe-
laket. Söz konusu olan, vatandaşlarımızın canı.
Burada başka hesaplar yapılmaz. Hele siyasi
hesap hiç yapılmaz. Çok geç olmadan, uzmanlara
kulak verin. Akla, bilime kulak verin. Dün akşam
açıkladığınız yarım yamalak tedbirler yerine, hiç
vakit kaybetmeden, 14 günlük, kesintisiz bir sokağa
çıkma kısıtlaması ilan edin" çağrısında bulundu. 

Ne büyük bir keşif yaptın!

Konuşmasının devamında iktidarın ekonomi poli-
tikasını eleştiren Akşener, "Sayın Erdoğan, geçen
hafta bir müjde daha verdi. İktidarının 19'uncu yı-
lında, aklına daha yeni gelmiş, ekonomi ve hukuk
reformu yapacakmış. Bir de bunu, öyle bir müjde-
liyor ki…Sanki ekonomiyi de, hukuku da kendisi

keşfetmiş. Sayın Erdoğan, ne
büyük bir keşif yaptın sen öyle ya?
19 yılın sonunda, ekonomi ve
hukuk kelimelerini aynı cümle
içinde kullanmayı başardın. Covid
aşısını bulan, Türk bilim insanla-
rını gölgede bıraktın. Dünya ka-
muoyunun aklını başından aldın.
Vatandaşımız için küçük, ama
senin için çok büyük olan, adeta
Nobellik bu adım için, seni yürek-
ten tebrik ediyorum Buradan, ikti-
darı uyarıyorum: Yüksek bir faiz
artırımına “Tamam” dediniz,
dolar aşağı geldi. Ama işler dü-
zeldi sanmayın. Faiz artışından
sonra, ekonomideki tahribatı dü-
zeltmek, daha da zor olacak. Pi-
yasa, sizin uyguladığınız yanlış
politikalardan dolayı,  bu durum-
dan istifade ederek, her defasında,
daha fazlasını talep edecek. Unut-
mayın ki; 19 Kasım'da Merkez
Bankası'nın faiz arttıracağı yö-
nünde oluşan beklenti, sadece
ateş düşürücü bir müdahaledir.
Bir an evvel tedaviye başlamazsa-
nız, ateş tekrar yükselecek, siz de
daha fazla faiz artırmak zorunda
kalacaksınız. Bir süre sonra, faiz
artırmak da sonuç vermeyecek"
dedi. 

İktidara çağrıda bulunan Akşener, "Buradan ikti-
dardakilere bir çağrıda bulunmak istiyorum. Söy-
leyeceklerim, İYİ Parti'nin sorumlu siyaset
anlayışıyla, memleketi içine düşürdüğünüz du-
rumdan çıkarmak için, size uzattığı bir yardım
elidir. Söyleyeceklerim, gözünü vatandaşın ce-
bine diken “acı reçeteniz” yerine, gözünü devlet-
teki israfa diken bir “iyi yönetim reçetesidir”.
Eğer biraz olsun, zor durumdaki vatandaşlarımızı
düşünüyorsanız, sözlerime kulak verin. Eğer içi-
nizde biraz olsun, millet sevgisi, memleket sev-
gisi kaldıysa, söylediklerimi yapın. İlk olarak,
ekonomide güven kaybına neden olan beyanat
ve uygulamalardan vazgeçin. Devlet eliyle belir-
sizlik yaratmayın, öngörülebilir bir yönetim sergi-
leyin. Bir karar alırken ilgili kurum ve 
paydaşlarla istişare edin.
Karar vericilere, doğru bilgi ve analiz getirecek
kanalları açık tutun. Muhalefet partilerinin yapıcı,
yol gösterici eleştirilerini, özellikle Meclis çalışma-
larında dikkate alın. Muhalif olan herkesi hapse
atmaktan, baskılamaktan vazgeçin. Para ve ma-
liye politikaları, birbirleriyle uyumlu bir şekilde
uygulanmalıdır. O nedenle, Merkez Bankası'na
karışmaktan artık vazgeçin. Bırakın Merkez Ban-
kası, politika araçlarını serbestçe kullansın. 2021
yılı bütçesiyle, Orta Vadeli Program'ın, hedef ve
büyüklüklerini acilen revize edin. Bütçede yer
alan, kamu kurumlarının, araç ve bina alımla-
rını, kiralamalarını bir an önce durdurun” 
uyarısını yaptı.

SİZE YARDIM 
ELİ UZATIYORUM

Ciddiye alınacak bir cevap değil!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme
sonrası Davutoğlu yaptığı açıklamada, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi paylaşmak istedik" dedi. CHP lideri
Kılıçdaroğlu da Alaattin Çakıcı'nın kendisine yönelik tehdidi için, "Ciddiye alınacak bir cevap değil" ifadelerini kullandı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu
geçtiğimiz günlerde Ahmet Davu-
toğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde

bulunmuştu. İade-i ziyaret kapsamında
CHP'yi ziyaret eden Davutoğlu, "İki sebebi
var ziyaretimizin. Birisi iade ziyareti. Sayın
Genel Başkan ziyarette bulunmuştu, hem de
9 Kasım'da güçlendirilmiş parlamenter sis-
tem önerimizi paylaşmak için ziyaret ettik.
Sistemle ilgili bir problem olduğu ortadadır.
Türkiye'nin yeni bir anayasaya, yeni bir siya-
sal sistem modeline ihtiyaç var. Cumhurbaş-
kanlığı hükümet sistem, kurumları tahrip
etmiş, devlet kurumlarında sorunlara yol aç-
mıştır. Hem eleştirilerimizi dile getiriyor, hem
de teklifimizi kamuoyuyla paylaşmayı bir ilke
olarak görüyoruz. Parlamenter sistem öneri-
miz geçmişteki eksiklikleri gideren, kapsayıcı

demokratik bir anlayışı kapsayan bir sistem
olduğunu düşünüyoruz. Tüm partilerden
randevu talep ettik. Umarız onlar da buna
destek verirler. Ortak bir çok hususun oldu-
ğunu gördük. STK'larla da görüşmeye
devam edeceğiz" dedi. 

Türkiye bu hale nasıl geldi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da
ziyaretin ardından Alaattin Çakıcı'nın tehdi-
dine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben Erdo-
ğan'ı eleştiriyorum Bahçeli cevap veriyor,
Bahçeli'yi eleştiriyorum yeraltı dünyası lideri
cevap veriyor. Nasıl bir Türkiye haline geldi?
Yargının, liyakatin olmadığı yerde devlet or-
ganize suç örgütü haline dönüşebilir. Nasıl
oluyor da böyle bir eleştiri başka yerden geli-
yor. Bana cevap verecek olan Sayın Bahçeli

veya arkadaşlarıdır. Ciddiye alınacak bir
cevap değil. Hiç kimse unutmasın çakalların
bulunduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyle-
yemez" ifadelerini kullandı. 

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var

Yeni Anayasa çalışması yapıldığı tartışmaları
üzerine yöneltilen bir soru üzerine CHP Li-
deri, "Bu ülkenin yeni bir Anayasa'ya ihtiyacı
var, bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Anayasa
çalışmaları, Aliyle yaptınız, şununla yaptınız,
bununla yaptınız... Millet İttifakı olarak bir
araya geldik, konuştuk. İlkeleri belirleyelim
diye konuştuk. Anayasa çalışması yapmadık
ki, yapsak elimizde bir metin olur. Bu niye bu
kadar çok tartışılıyor? Farz edelim ki, Parla-
mentoda oldu mu oldu, 63 maddesinde uz-
laşma sağlandı mı sağlandı. HDP var mıydı

yok muydu, AK Parti var mıydı, yok muydu?
Bunları bir tarafa atarak demokrasinin
önünü tıkamak için her şeyi yapıyorlar. Ne
yaparlarsa yapsınlar, bu ülkeye güçlü bir de-
mokratik parlamenter sistemi getirmeye bu
ülkenin insanı kararlı. Anayasa değişikliği ya-
pıyorsunuz, her kesimin görüşünü dikkate
almak zorundasınız. Vesayetle, baskıyla, ön-
görüyle Anayasa yapılmaz. Her kesimin gö-
rüşünü alacaksınız. Bir toplumsal
uzlaşmadan söz ediyoruz, toplumsal ay-
rışma üzerine bir tartışma. Aklın ve ahlakın
alacağı bir şey değil. Bu ülke belki de ilk defa
toplumsal uzlaşmayla anayasa yapmak ira-
desini ortaya koyacak" açıklamasını yaptı. 

KKTC ziyareti üzerinden CHP'yi eleştirn
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KKTC

Cumhurbaşkanı davet ediyor. Kabul 
etmiyorlar. Yine beni eleştirmeye

kalkıyorlar. Buradan sana ekmek çıkmaz.
Senin Kuzey Kıbrıs aşkın var mı? Kapalı
Maraş'ı açmak tezini savunmak var mı

yok. Aynı şeyleri Suriye, Libya, 
Azerbaycan'da yapmadı mı?" 

ifadelerini kullandı
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MEDİKAL BİLG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. NO:2/14 KARTAL İSTANBUL 201701201712 0010    90.953,36   3080  409.290,12
0910544261  44794820918   KARTAL EROL AŞCIOĞLU 2019120213GiG0000004 YEŞİLBAĞLAR MAH. SİTE 

YOLU SK. 33 1 PENDİK İSTANBUL 201503201503 0015   104817.24   3080  104817.24
0910544261   44794820918   KARTAL EROL AŞCIOĞLU 2019120213GiG0000013 YEŞİLBAĞLAR MAH. SİTE YOLU 

SK. 33 1 PENDİK İSTANBUL 201512201512 0015   106543.06  3080   106543.06
0910544261   44794820918   KARTAL EROL AŞCIOĞLU 2019120213GiG0000012 YEŞİLBAĞLAR MAH. SİTE YOLU 

SK. 33 1 PENDİK İSTANBUL 201511201511 0015   113817.24   3080   113817.24
0910544261   44794820918  KARTAL EROL AŞCIOĞLU 2019120213GiG0000002 YEŞİLBAĞLAR MAH. SİTE YOLU 

SK. 33 1 PENDİK İSTANBUL 201501201501 0015   11822.40     3080   11822.40
0910544261   44794820918  KARTAL EROL AŞCIOĞLU 2019120213GiG0000007 YEŞİLBAĞLAR MAH. SİTE YOLU 

SK. 33 1 PENDİK İSTANBUL 201506201506 0015   126596.60  3080   126596.60
0910544261   44794820918  KARTAL EROL AŞCIOĞLU 2019120213GiG0000010 YEŞİLBAĞLAR MAH. SİTE YOLU 

SK. 33 1 PENDİK İSTANBUL 201509201509 0015   129500.33   3080  129500.33
0910544261  44794820918    KARTAL EROL AŞCIOĞLU 2019120313GiG0000026 YEŞİLBAĞLAR MAH. SİTE YOLU 

SK. 33 1 PENDİK İSTANBUL 201502201502 0015   37672.93     3080   37672.93
0910544261   44794820918  KARTAL EROL AŞCIOĞLU 2019120213GiG0000006 YEŞİLBAĞLAR MAH. SİTE YOLU 

SK. 33 1 PENDİK İSTANBUL 201505201505 0015    77658.47    3080    77658.47
0910544261   44794820918  KARTAL EROL AŞCIOĞLU 2019120213GiG0000009 YEŞİLBAĞLAR MAH. SİTE YOLU 

SK. 33 1 PENDİK İSTANBUL 201508201508 0015   80877.67     3080    80877.67
0910544261   44794820918   KARTAL EROL AŞCIOĞLU 2019120213GiG0000005 YEŞİLBAĞLAR MAH. SİTE YOLU 

SK. 33 1 PENDİK İSTANBUL 201504201504 0015   91311.71     3080    91311.71
0910544261   44794820918   KARTAL EROL AŞCIOĞLU 2019120213GiG0000011 YEŞİLBAĞLAR MAH. SİTE YOLU

SK. 33 1 PENDİK İSTANBUL 201510201510 0015    99700.17    3080    99700.17
1061119957 KARTAL   AVEL ELEKTRİK İNŞAAT METAL YÜKSEL BEDİR    24043155206   2020081013GiH0000017 YUKARI MAH.ÜSKÜDAR CAD.

HIR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NO: 3 18 KARTAL İSTANBUL 201901201912 3074    3.800,00
1250277263 KARTAL   AYTUR TAŞIMACILIK TUR.İNŞ. 2016041913GiH0000003 ATALAR MAH. MANOLYA SK. MANOLYA 

GIDA VE PET. ÜRN.SAN.TİC.LTD. APT. A BLOK 7 6 KARTAL İSTANBUL 201512201512 0015   0.00              3080     5364.01
1960065872  16147455856   KARTAL FEHMİ CAN 2020102613GiH0000004 UĞUR MUMCU MAH. SERÇE SK.  

EMEK APT 12 27 KARTAL İSTANBUL 201501201512 0012   730450.00   3080 1095675.00
2710803185 KARTAL DAYSAN İNŞAAT OTOMOTİV GIDA 2017100513GiI0000037   

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Ş TOWERS A BLOK 66 A 39 KARTAL İSTANBUL   201512201512 0015   10118.17     3080    10118.17
2710803185 KARTAL DAYSAN İNŞAAT OTOMOTİV GIDA 2017100513GiI0000029

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Ş TOWERS A BLOK 66 A 39 KARTAL İSTANBUL   201511201511 0015    17239.50    3080   17239.50
2710803185 KARTAL DAYSAN İNŞAAT OTOMOTİV GIDA 2017100513GiI0000026     

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Ş TOWERS A BLOK 66 A 39 KARTAL İSTANBUL   201507201507 0015    18720.00    3080    18720.00
2710803185 KARTAL DAYSAN İNŞAAT OTOMOTİV GIDA 2017100513GiI0000014

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Ş TOWERS A BLOK 66 A 39 KARTAL İSTANBUL   201504201504 0015    6451.79      3080     6451.79
2710803185 KARTAL DAYSAN İNŞAAT OTOMOTİV GIDA 2017100513GiI0000027

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Ş TOWERS A BLOK 66 A 39 KARTAL İSTANBUL   201509201509 0015    9198.72      3080    9198.72
3100160471 KARTAL DORUK TURİZM TAŞIMACILIK ARAÇ ENGİN GÜNDÜZ 21530184688   2020110913GiJ0000008 YUNUS MAH. SUBAY SK. NO: 35/1 İÇ 

KİR.VEKUY.TİC.LTD.ŞTİ. KAPI NO: 3 KARTAL / İSTANBUL 201501201512 0.00      3080    44657,18
3300493630 KARTAL ELİF BASIM FİLM AJANS YAYINCILIK VE KUBİLAY AKBAŞ  25400464252   202031313GiJ0000043 ÇANAKKALE CADDESİ KORDONBOYU 

ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MAHALLESİ  NO:6/9 KARTAL İSTANBUL        201610201612 0.00      3080    35428,89
3300493630 KARTAL ELİF BASIM FİLM AJANS YAYINCILIK VE KUBİLAY AKBAŞ  25400464252   202031313GiJ0000045 ÇANAKKALE CADDESİ KORDONBOYU 

ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MAHALLESİ NO:6/9 KARTAL İSTANBUL 201601201612 0.00      3080    35428,89
3300493630 KARTAL ELİF BASIM FİLM AJANS YAYINCILIK VE KUBİLAY AKBAŞ  25400464252   202031313GiJ0000032 ÇANAKKALE CADDESİ KORDONBOYU 

ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MAHALLESİ  NO:6/9 KARTAL İSTANBUL        201609201609 0.00       3080     7358,55
3300493630 KARTAL ELİF BASIM FİLM AJANS YAYINCILIK VE KUBİLAY AKBAŞ  25400464252   202031313GiJ0000031 ÇANAKKALE CADDESİ KORDONBOYU 

ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MAHALLESİ NO:6/9 KARTAL İSTANBUL 201608201608 0.00       3080    7932,51
3300493630 KARTAL ELİF BASIM FİLM AJANS YAYINCILIK VE KUBİLAY AKBAŞ  25400464252   2020031713GiJ0000001 ÇANAKKALE CADDESİ KORDONBOYU

ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MAHALLESİ NO:6/9 KARTAL İSTANBUL       201601201601 0.00       3080    8875,38
3320404989 KARTAL BEGDEM TEKSTİL PETROL İTHALAT VE                  ERDEM GÜLDAŞ 34825962076   2020063013GiJ0000001  YALI MAH. BAĞLAR 

İHRACAT SANAYİ VE TİCA CAD. 55 A  KARTAL İSTANBUL 201501201512 0010   73115.39     3080   73115.39
3320404989 KARTAL BEGDEM TEKSTİL PETROL İTHALAT VE                  ERDEM GÜLDAŞ 34825962076   2020111013GiJ0000001 YALI MAH. BAĞLAR CAD.

İHRACAT SANAYİ VE TİCA 55 A  KARTAL İSTANBUL 201501201512 0010    73115.39     3080   73115.39
3320404989 KARTAL BEGDEM TEKSTİL PETROL İTHALAT VE                  ERDEM GÜLDAŞ 34825962076    2020111013GiJ0000002 YALI MAH. BAĞLAR CAD

İHRACAT SANAYİ VE TİCA . 55 A  KARTAL İSTANBUL 201501201512 0010    73115.39     3080    73115.39
3340522243   53926247424   KARTAL SEMA EMİR 2020082413GiJ0000003 ESENTEPE MAH/SEMT REYHANLI SK. 

1 4 KARTAL İSTANBUL 201411201411 15        19903,23     3080   19903,23
3660322881 KARTAL EROĞULLARI KİMYA TEKSTİL AKSESUAR 2020012813GiJ0000001 KORDONBOYU MAH. ANKARA

TEMİZLİK MEDİKAL SAN. CAD. 111 C  KARTAL İSTANBUL 201501201512 0010    36048.12    3080   108144.36
3660322881 KARTAL EROĞULLARI KİMYA TEKSTİL AKSESUAR 2020012813GiJ0000004 KORDONBOYU MAH. ANKARA

TEMİZLİK MEDİKAL SAN. CAD. 111 C  KARTAL İSTANBUL 201510201512 0033    36048.12    3080   108144.36
3660322881 KARTAL EROĞULLARI KİMYA TEKSTİL AKSESUAR 2020012813GiJ0000002 KORDONBOYU MAH. ANKARA 

TEMİZLİK MEDİKAL SAN. CAD. 111 C  KARTAL İSTANBUL 201512201512 0015     32443.31   3080    97329.93
4060313278 KARTAL TUĞMERT AMBALAJ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE       AYDIN ÜZMEZ       50293786358   2020102013GiK0000025 ARMAĞANEVLER MAH. SIRT

İNŞ. SAN. VE TİCARET LTD ŞTİ (İŞTİRAKÇİ) SK. NO:146/3 ÜMRANİYE/İSTANBUL 201801201812 0.00       3080    14214,4
4060313278 KARTAL    TUĞMERT AMBALAJ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE           AYDIN ÜZMEZ      50293786358   2020102013GiK0000026 ARMAĞANEVLER MAH. SIRT

İNŞ. SAN. VE TİCARET LTD ŞTİ (İŞTİRAKÇİ) SK. NO:146/3 ÜMRANİYE/İSTANBUL 201701201712 0.00       3080    11122,77
4060313278 KARTAL    TUĞMERT AMBALAJ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE            AYDIN ÜZMEZ     50293786358   2020102013GiK0000027 ARMAĞANEVLER MAH. SIRT 

İNŞ. SAN. VE TİCARET LTD ŞTİ (İŞTİRAKÇİ) SK. NO:146/3 ÜMRANİYE/İSTANBUL 201601201612 0.00      3080   17976,5
4060313278 KARTAL   TUĞMERT AMBALAJ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE             AYDIN ÜZMEZ     50293786358   2020101913GiK0000040 ARMAĞANEVLER MAH. SIRT 

İNŞ. SAN. VE TİCARET LTD ŞTİ (İŞTİRAKÇİ) SK. NO:146/3 ÜMRANİYE/İSTANBUL 201810201812 0.00      3080    14214,4

CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. HUKUKÇULAR

CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. HUKUKÇULAR

CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. HUKUKÇULAR

CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. HUKUKÇULAR

CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. HUKUKÇULAR
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Hükümsüzdür.  GÖKHAN uYSAlGİl

G ökçe Sena Düzgün, göz-
lerinde meydana gelen
kaşıntıdan dolayı ailesi

tarafından İstinye Üniversitesi
Hastanesi LIV Hospital Bah-
çeşehir'e getirildi. Göz dok-
toru 2 yaşındaki Düzgün'ü

muayene ettikten sonra alerjik olabile-
ceğini belirterek, Kulak Burun Boğaz
Doktoru Kemal Tuskan'a yönlendirdi.
İstinye Üniversitesi'nde öğretim gö-
revlisi de olan Tuskan, Gökçe Sena
Düzgün'e kan testi yaptırmadan alerji
(pric) testi yaptırdı. Test çıktıktan sonra
da Düzgün'de akar alerjisi olduğunu söy-
ledi. Akar alejisine karşı da reçete yazdı. 

1 yılda hiçbir düzelme olmadı

Anne Ayla Düzgün doktorun verdiği ilaçları
kullandıklarını, evdeki birtakım eşyaları bile
değiştirdiklerini söyledi. Fakat 1 yılın so-
nunda kızında aynı şikayetlerin devam etti-
ğini gören Anne Düzgün, "Bundan dolayı
araştırma yaptım. Kızımı başka bir hasta-
nede alerji uzmanına götürdüm. Burada
kan testi yapıldı ve hiçbir alerjisi olmadığı
ortaya çıktı. Kızımın çok beyaz tenli olduğu
için çıldırın kuruduğunu bundan dolayı da
iltihaplanma olduğu belirtildi. Bunun üze-
rine İstinye Üniversitesi Hastanesi'ni araya-
rak kızıma yanlış tanı koyduklarını
söyledim. Onlar da hastanenin alerji uzma-
nına ücretsi muayene olabileceğimizi söyle-
diler. Ben de madem alerji uzmanınız vardı
bizi neden kulak burun boğaza yönlendirdi-
niz diyerek, şikayetçi olacağımı söyledim"
diye konuştu. 

Tüketici mahkemesine gitti

Sonrasında Bakırköy Tüketici Mahkeme-
si'ne şikayette bulunduklarını belirten anne
Ayla Düzgün, "SABİM 184 hattını arayarak
da şikayetçi oldum. Karşı taraf ise vakıf has-
tanesi olduklarını, davanın tüketici mahke-
mesinden alınıp bir kamu mahkemesinde
görülmesi için dilekçe verdi. Bu dilekçe 2
celse sonunda hakim tarafından kabul
edildi ve dava düşürüldü. Biz karşı tarafın
avukatına 3 bin 400 TL vekalet ücreti öde-
dik. Sonrasında ben ve avukatım yaptığımız
araştırmalar sonucunda İstinye Üniversitesi
Hastanesi LIV Hospital Bahçeşehir'in özle
bir hastane olduğunu öğrendik. Ayrıca bu
süreçte kızıma sahte bir epikriz raporu ha-

zırlandığını gördük"
iddiasında bulundu.
Bundan dolayı 
Esentepe Karako-
lu'na şikayette bu-
lunduğunu belirten
Ayla Gündüz, 
"Kızımın adına 2
farklı epikriz ra-
poru hazırladı-
lar. Hakkımı
sonuna kadar
arayacağım"
ifadelerini
kullandı. 
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4060313278 KARTAL   TUĞMERT AMBALAJ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE             AYDIN ÜZMEZ     50293786358   2020101913GiK0000041 ARMAĞANEVLER MAH. SIRT 
İNŞ. SAN. VE TİCARET LTD ŞTİ (İŞTİRAKÇİ) SK. NO:146/3 ÜMRANİYE/İSTANBUL 201710201712 0.00 3080    11122,77

4060313278 KARTAL    TUĞMERT AMBALAJ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE            AYDIN ÜZMEZ      50293786358   2020101913GiK0000042 ARMAĞANEVLER MAH. SIRT 
İNŞ. SAN. VE TİCARET LTD ŞTİ (İŞTİRAKÇİ) SK. NO:146/3 ÜMRANİYE/İSTANBUL 201610201612  0.00 3080    17976,5

4780543451 KARTAL İNTER ALÜMİNYUM SANA Yİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ROZA 1840677140 2016041813GiK0000020 ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ
CAD. 77 A2 209 KARTAL İSTANBUL 201501201501 0.00 3080    85642.64

4780543451 KARTAL İNTER ALÜMİNYUM SANA Yİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ROZA 1840677140 2016041813GiK0000018 ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ 
CAD. 77 A2 209 KARTAL İSTANBUL 201503201503 0.00 3080     88496.15

4780543451 KARTAL İNTER ALÜMİNYUM SANA Yİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ROZA 1840677140 2016041813GiK0000019 ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ                 201502201502 0.00 3080       90724.77
CAD. 77 A2 209 KARTAL İSTANBUL

4780545115 KARTAL  TASF.HAL.SEYHAN REKLAM MATBAA İMDAT MEYDAN  19390745200   2017060513GiK0000021 CEVİZLİ MAH/SEMT GAZİANTEP
KAĞITÇILIK SAN. VE TİC. L SK. 4 1 KARTAL İSTANBUL 201507201507 0015      4201.58    3080     12604.74

4780545115 KARTAL TASF.HAL.SEYHAN REKLAM MATBAA İMDAT MEYDAN 19390745200    2017060513GiK0000002 CEVİZLİ MAH/SEMT GAZİANTEP
KAĞITÇILIK SAN. VE TİC. L SK. 4 1 KARTAL İSTANBUL 201501201512 0010     64142.44   3080    192427.32

4780545115 KARTAL TASF.HAL.SEYHAN REKLAM MATBAA İMDAT MEYDAN  19390745200   2017060513GiK0000014 CEVİZLİ MAH/SEMT GAZİANTEP
KAĞITÇILIK SAN. VE TİC. L SK. 4 1 KARTAL İSTANBUL 201507201509 0033     64142.44   3080    192427.32

4780545115 KARTAL TASF.HAL.SEYHAN REKLAM MATBAA İMDAT MEYDAN  19390745200   2017060513GiK0000017 CEVİZLİ MAH/SEMT GAZİANTEP  
KAĞITÇILIK SAN. VE TİC. L SK. 4 1 KARTAL İSTANBUL 201503201503 0015      7322.04     3080     21966.12

4780545115 KARTAL TASF.HAL.SEYHAN REKLAM MATBAA İMDAT MEYDAN  19390745200   2017060513GiK0000025 CEVİZLİ MAH/SEMT GAZİANTEP
KAĞITÇILIK SAN. VE TİC. L SK. 4 1 KARTAL İSTANBUL 201504201504 0015     7450.58      3080     22351.74

4780545115 KARTAL TASF.HAL.SEYHAN REKLAM MATBAA İMDAT MEYDAN  19390745200   2017060513GiK0000019 CEVİZLİ MAH/SEMT GAZİANTEP
KAĞITÇILIK SAN. VE TİC. L SK. 4 1 KARTAL İSTANBUL 201505201505 0015     13727.08   3080     41181.24

4780545115 KARTAL TASF.HAL.SEYHAN REKLAM MATBAA İMDAT MEYDAN  19390745200   2017060513GiK0000010 CEVİZLİ MAH/SEMT GAZİANTEP
KAĞITÇILIK SAN. VE TİC. L SK. 4 1 KARTAL İSTANBUL 201501201501 0015      1516.86    3080     4550.58

4780545115 KARTAL TASF.HAL.SEYHAN REKLAM MATBAA İMDAT MEYDAN  19390745200   2017060513GiK0000026 CEVİZLİ MAH/SEMT GAZİANTEP 
KAĞITÇILIK SAN. VE TİC. L SK. 4 1 KARTAL İSTANBUL 201506201506 0015     18331.98   3080    54995.94

5000951655   56065405854   KARTAL ALİ KARA VARİS:NİGAR       55180435326   2020101513GiL0000004 GÜLENSU MAH. SONBAHAR SK. 
KARA 13 -1 1 MALTEPE İSTANBUL 201510201512 0032       2406.74 0.00

5000951655   56065405854   KARTAL ALİ KARA VARİS:NİGAR        55180435326   2020101513GiL0000002 GÜLENSU MAH. SONBAHAR 
KARA SK. 13 -1 1 MALTEPE İSTANBUL 201501201512 0001       2608.99 0.00

5000951655   56065405854   KARTAL ALİ KARA VARİS:NİGAR       55180435326    2020101513GiL0000006 GÜLENSU MAH. SONBAHAR 
KARA SK. 13 -1 1 MALTEPE İSTANBUL 201512201512 0015      2888.09 0.00

5000951655   56065405854   KARTAL ALİ KARA VARİS:NİGAR        55180435326   2020101513GiL0000003 GÜLENSU MAH. SONBAHAR 
KARA SK. 13 -1 1 MALTEPE İSTANBUL 201601201612 0001     21556,09 0.00

5000951655   56065405854   KARTAL ALİ KARA VARİS:NİGAR        55180435326   2020101513GiL0000005 GÜLENSU MAH. SONBAHAR 
KARA SK. 13 -1 1 MALTEPE İSTANBUL 201601201603 0032      12774,04 0.00

5000951655    56065405854  KARTAL ALİ KARA VARİS:NİGAR        55180435326   2020101513GiL0000007 GÜLENSU MAH. SONBAHAR 
KARA SK. 13 -1 1 MALTEPE İSTANBUL 201601201601 0015      5690,40   0.00

5000951655    56065405854  KARTAL ALİ KARA VARİS:NİGAR        55180435326   2020101513GiL0000008 GÜLENSU MAH. SONBAHAR 
KARA SK. 13 -1 1 MALTEPE İSTANBUL 201602201602 0015      5626,22 0.00

5000951655    56065405854  KARTAL ALİ KARA VARİS:NİGAR       55180435326     2020101513GiL0000010 GÜLENSU MAH. SONBAHAR 
KARA SK. 13 -1 1 MALTEPE İSTANBUL 201603201603 0015      4012,23 0.00

"KARTAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFLERİNE AİT OLUP YUKARIDA ADI SOYADI VE ÜNVANI YAZILI MÜKELLEFLER ADINA SALINAN VERGİ VE CEZALAR NEDENİYLE TANZİM OLUNAN İHBARNAMELER BİLİNEN ADRESLERİNDE
BULUNAMAMALARI NEDENİYLE TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN 213 SAYILI VUK 'NUN 103-106'INCI MADDELERİNE İSTİNADEN VERGİ DAİRESİNCE İLAN KOYMAYA MAHSUS YERİNE ASILMASINI İZLEYEN ONBEŞİNCİ GÜNÜN İLAN TARİHİ OL-
DUĞU İLGİLERİN İLAN TARİHİNDEN BAŞLAYARAK BİR AY İÇİNDE BİZZAT VEYA BİLVEKALE MÜRACAATTA BULUNMALARI VEYAHUT TAAHHÜTLÜ MEKTUP VEYA TELGRAFLA AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMELERİ HALİNDE KENDİLERİNE SÜRE
İLE KAYITLI RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI , AYIN SONUNDA MÜRACAATTA BULUNMAYAN VEYA AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMEYENLER HAKKINDA İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI    İLAN OLUNUR."

T.C. Kimlik
No

Vergi 
K.N.

VERGİ
DAİRESİ Mükellef Adı Soyadı (Unvanı)

VESELINOVA BOZEVA

VESELINOVA BOZEVA

VESELINOVA BOZEVA

İhbarname Fiş No Adres V.Dönemi Vergi
Tutarı

Ceza
Kodu

Ceza 
Tutarı

Vergi
Kodu

KANUNİ 
TEMSİLCİ TC

YANLIs TEsHIs
sAHTE RAPOR!
YANLIs TEsHIs
sAHTE RAPOR!
YANLIs TEsHIs
sAHTE RAPOR!
YANLIs TEsHIs
sAHTE RAPOR!
YANLIs TEsHIs
sAHTE RAPOR!
YANLIs TEsHIs
sAHTE RAPOR!
YANLIs TEsHIs
sAHTE RAPOR!
YANLIs TEsHIs
sAHTE RAPOR!
YANLIs TEsHIs
sAHTE RAPOR!

EKREM 
HACIHASANOĞLU

ÖZEL HABER

MİNİK GÜNDÜZ'ÜN 
CİLDİ KURUYOR!

Gözlerindeki kaşıntıdan dolayı ailesi tarafından özel bir hastaneye
götürülen 2 yaşındaki Gökçe Sena Düzgün'e yanlış teşhis konularak
alerji ilacı verildi. 1 Yıl sonra Düzgün'ün durumunda düzelme olmayınca
yanlış teşhis konulduğu anlaşıldı. Daha sonra hastanenin durumu
düzeltmek için sahte epikriz raporu hazırladığı ortaya çıktı

KaNUN biZi
ENGELLiYOr
Büyükçekmece Belediyesi ile Belediye - İş Sendikası
arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Belediye Başkanı Akgün, “Kanunun bize verdiği yetki
doğrultusunda size vereceğim rakamla 2020 bütçemizin
yüzde 39.9’unu kullanmış oluyoruz. 680 kişinin net
maaşı 3 bin TL olmuştur. Gönlümden 3 bin 500 lira 
yapmak geçerdi ama kanun bizi engelliyor” dedi

01.07.2020 – 30.06.2022 tarihleri ara-
sında yürürlükte olacak toplu iş sözleşmesi
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan

Akgün ve Belediye - İş Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube
Başkanı Sezai Akyürek tarafından imzalandı. KHK
kapsamında çalışan ve iki buçuk yıldır yüzde 4 zam
alabilen belediye çalışanları bu güne kadar taban ücret
seviyesinde kalan ve emsallerinden düşük ücret alı-
yordu.  Personel giderleri belediye bütçesinin yüzde
40’ını aşamaz hükmüne rağmen eldeki bütün imkanlar
zorladıklarını ve ücret eşitsizliğini büyük ölçüde gideril-
diklerini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, “Kanunun bize verdiği yetki doğrultu-
sunda size vereceğim rakamla 2020 bütçemizin yüzde
39.9’unu kullanmış oluyoruz. 680 kişinin net maaşı 3
bin TL olmuştur. Gönlümden 3 bin 500 lira yapmak
geçerdi ama kanun bizi engelliyor. Yüzde 23 onlara
zam yaptık. Sosyal haklar hariç. Eşit işe eşit ücret pren-
sibini oluşturabilmek için aldıkları eğitime göre üniver-
site yılına göre 3 bin 500 lira ile 6 bin lira arasında
değişiyor. Yılda 5 günlük ikramiyeniz vardı 2 defa
şimdi 2 defa 10 günlüğüne çıkarttık. Yüzde yüz arttı.
Aylık net 260 lira yol yardımı verdik. Evlenme yardımı,
askerlik yardımı ve doğum yardımı arttırıldı. Sonuç
olarak verebileceğimizin en azamisini verdik. Arkadaş-
lar hayırlı, uğurlu olsun. Hepinize önce bol sağlık dili-
yorum. Bizim yapabileceğimizin azamisini yaptığımız
için de ayrıca mutluyum” dedi. 

Adaletsizliğe maruz kaldık

Belediye – İş Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı
Sezai Akyürek de toplu iş sözleşmesinin Büyükçekmece
Belediyesi ve Belediye – İş Sendikası için hayırlı olması
temennisinde bulunarak şöyle konuştu, “Başta sayın
belediye başkanımız olmak üzere sözleşme heyetimize
katkılarından ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyo-
rum. Yılların birikmiş yasal mağduriyetini bu toplu iş
sözleşmesiyle bir nebze de olsa tedavi etmenin sevincini
yaşıyoruz. Yıllarca asıl işi ve asıl iş verenin işini yapma-
mıza rağmen diğer çalışanlarla aynı işi ve aynı iş ye-
rinde çalışmamızda rağmen taşeron şirket veya
müteahhit elemanı gibi adlarla ücret adaletsizliğine
maruz kaldık. Değerli arkadaşlar bugün mutlu günü-
müz. Nihayet gerçek işverenimizle toplu iş sözleşmesi
yapıyoruz” açıklamasını yaptı.
HABER MERKEZİ

Karabağ 
azerbaycan’dır

Beyoğlu Belediyesi'nin hazırladığı Azerbaycan'ın zaferini anlatan
'Karabağ Azerbaycan'dır Zafer Sergisi' İstiklal Caddesi'nde açıldı

BEYoğlu Belediye Baş-
kanı Haydar Ali Yıldız'ın
ev sahipliğinde yapılan

açılışa Azerbaycan'ın İstanbul Baş-
konsolosluğu Konsolos Yardımcısı

Ramiz Hacızade, MHP İstanbul İl Baş-
kanı Birol Gür, bazı siyasi parti temsilci-

leri ve vatandaşlar katıldı. Sergide,
Ermenistan'ın Karabağ Savaşı sırasında

26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Ka-
rabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında si-

villere yönelik gerçekleştirdiği Hocalı
Katliamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev'in görüşmeler ile Ermenistan'ın Dağlık

Karabağ'daki işgalini sonlandıran son çatışma-
lara ve zafere ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Katliamdan zafere

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız açılışta yaptığı ko-
nuşmada, “Azerbaycan'ın elde ettiği tarihi zaferin

kendilerini gururlandırdığını ve Azerbaycanla aynı
mutluluğu yaşadıklarını belirterek, "Bugün Azerbay-

canlı kardeşlerimizin orada verdiği destansı mücadeleyi
ve yüreğimizdeki heyecanı anlatan, oradaki dostluğu,
birliği dayanışmayı anlatan bir serginin açılışını yapıyo-
ruz. Hocalı Katliamı'ndan başlayan sergi zaferle bitiyor.
oradaki kardeşlerimizin acılarını unutmayacağız ve her
zaman hatırlatacağız. Bu sergiyle Azerbaycanlı kardeş-
lerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha dünyaya
göstermiş olacağız" ifadelerini kullandı. DHA

Yanlış tanı dolayısıyla evindeki birçok eşyayı değiştir-
diğini dile getiren anne Ayla Düzgün, "Birçok kimyasal

ürün almak zorunda kaldım. Hem kızım hem de biz mağ-
dur edildik. Yanlış tanı sonucu kullandığımız kremlerden
dolayı kızımın cildinde kuruma ve iltihaplanma oluyor"

dedi. Dr. Kemal Tuskan hakkında da sahte evrak düzenle-
diği gerekçesiyyle şikayetçi olan Düzgün, "Elimizdeki
yeni belgelerle yine Bakırköy Tüketici Mahkemesi'ne

başvuracağız" diye konuştu. 
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STRESLE BAS 
EDEBILIRSINIZ
Klinik Psikolog Ayşegül Topçu Aydın, salgın süre-
cinde stresle baş etmenin yollarını Damga'ya an-
lattı. Bu süreçte kaygı, endişe, korku, üzüntü ya da
öfke hisseedilmesinin son derece normal olduğunu
belirten Aydın, "Bu sorunlara karşı farklı başa

çıkma yöntemleri kullanmalıyız. İyi hisset-
tiren aktivitelerle uğraşın. Güvenilir kay-
naklarından haber almayı tercih edin" dedi

A cıbadem Bağdat Tıp Merkezi'nden Klinik
Psikolog Ayşegül Topçu Aydın, Damga'ya
konuştu. Aylardan beri yaşanan pan-

demi sürecinin insanları psikolojik olarak olumsuz
etkilediğiğni belirten Aydın, bu süreçte stresin çok
iyi yönetilmesi gerektiğini söyledi. "Stresle baş
etmek için yapabileceklerimizin başında stres be-
lirtilerinin farkında olmak gelir" diyen Aydın,
"Stresten kaçmak ya da hemen kurtulmaya çalış-
mak yerine öncelikle duygularımızı kabul etmek
ve onları hissetmemiz için sonrasında bunları
paylaşmak, anlatmak ya da yazarak ifade etmek
çok daha sağlıklı bir yaklaşımdır" ifadelerini kul-
landı. 

Stres nedir ve belirtileri nelerdir?

Stres, kişinin algıladığı herhangi bir tehdit ile fi-
ziksel ve duygusal olarak başa çıkamaması nede-
niyle oluşan günlük hayatını genellikle olumsuz
etkileyen gerilimli bir süreçtir. Kronik stresle, kan
basıncında artma, immune sistemde bozulma,
doğurganlıkta sorunlar, kalp hastalıkları, bağır-
sak sorunları, depresyon, anksiyete bozukluğu ve
egzama gelişebilir. Stresle birlikte fiziksel belirti-
lerin dışında,zihinsel,duygusal ve sosyal belirti-

lerde meydana çıkar.

Pandeminin insanlar üzerindeki 
psikolojik etkileri nelerdir?

Çin’de başlayıp dünyaya hızla yayılan, Dünya
Sağlık Örgütünün Pandemi ilan ettiği koronavi-
rüs; aynı hızda insanların kaygılarının da artma-
sına neden oluyor. Okulların kapandığı, birçok
ülkeye seyahatlerin yasaklandığı, etkinliklerin er-
telendiği, birçok işyerinin evden çalışmaya başla-
dığı ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamamız
gereken bu günlerde; korona insanlar için engel-
lenme hissinide beraberinde getiriyor. Salgınların
yarattığı psikolojilerin başında ölüm korkusu
gelir. Viral salgınlar tıpkı, sel, deprem ve yangın
türü doğal afetler gibi direkt insan hayatına etki
ettikleri için büyük bir ruhsal travma etkisi yara-
tırlar. Halbuki Koronavirüs gibi viral salgınlar
aylarca devam eder. O yüzden örseleyici etkileri
çok daha şiddetli ve derin olur.

Pandemi döneminde sizce 
stres yönetimi nasıl olmalıdır?

Stresle baş etmek için yapabileceklerimizin ba-
şında stres belirtilerinin farkında olmak gelir. Her 

bireyin bu belirsizlik ortamındaki strese karşı tep-
kileri farklı olabilir. Sürekli olarak haberleri takip
etme isteği. Uyku ve yeme düzeninde değişiklikler.
Konsantre olmada güçlük çekme. Kaslarda ger-
ginlik. Sık sık ağlama isteği. Kendini çekme,
iletişim kurmakta güçlük çekme ve iletişimde
olmama isteği gibi. Bu belirtileri farkettikten
sonra ne hissettiğimizi anlamaya yönelebili-
riz. Kaygı, endişe, korku, üzüntü ya da öfke
hissetmemiz son derece normaldir. Bu
duygulardan kaçmak ya da hemen kurtul-
maya çalışmak yerine öncelikle duyguları-
mızı kabul etmek ve onları hissetmemiz
için sonrasında bunları paylaşmak, anlat-
mak ya da yazarak ifade etmek çok daha
sağlıklı bir yaklaşımdır. Farklı başa çıkma
yöntemleri kullanmalıyız. İyi hissettiren ak-
tivitelerle uğraşmak. Güvenilir kaynakların-
dan haber almayı tercih etmek.
Vücudunuza gereken özeni göstermek, sağ-
lıklı beslenmek, iyi uyumak, sigara ve alkolden
kaçınmak. Maske, mesafe ve hijyene dikkat
etmek. Güçlü olduğumuzu hatırlamak ve zorluk-
larla başetme kapasitemizin tahmin ettiğimizden
çok daha yüksek olduğunu hatırlamak gibi. 

SÖYLEŞİ / ASUDE ERHAN

Pandemi sürecinde yukarıda belirttiğimiz
stresle başa çıkma yöntemlerini doğru şe-

kilde yönetmemize rağmen halen başarısız
ve yetersiz kalıyorsak, o zaman profesyonel

bir yardım almamız gerekecektir. Kişi bu du-
rumda ne kadar erken farkındalık kazanırsa

onun açısından iyileşme süreci daha kolay ve
hızlı olacaktır. Böylelikle daha önceden anlattığı-
mız stresle meydana gelen kronik hastalıkların
önüne geçilmiş olunur. Bu süreçle birlikte uzun
zamandır kullanılan ama,fazla tercih edilmeyen

on-line terapilerimizide hastaların rahatlığı ve huzuru için
gündeme aldık. Genellikle psikolojik destek alan danışan-
lar yüzyüze görüşmeyi tercih etselerde bu süreç sonuçla-

nana kadar kendilerine her türlü desteği vermek için
biz psikologlar elimizden geleni yapıyor olacağız.

Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle…

Pandemi sürecini kolaylıkla aşamayan
kişilere neler önerirsiniz?

Pandemi sürecini kolaylıkla aşamayan
kişilere neler önerirsiniz?

Pandemi sürecini kolaylıkla aşamayan
kişilere neler önerirsiniz?

Pandemi sürecini kolaylıkla aşamayan
kişilere neler önerirsiniz?

Pandemi sürecini kolaylıkla aşamayan
kişilere neler önerirsiniz?

Pandemi sürecini kolaylıkla aşamayan
kişilere neler önerirsiniz?

Pandemi sürecini kolaylıkla aşamayan
kişilere neler önerirsiniz?

MUTLAKA YARDIM ALIN

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

içeriği bünyesinde barındırıyor. Zengin haber seçenekleri
ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veren web 

sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.

gazetedamga

gazetedamga

damgaweb

EN GÜNCEL HABERLER, İSTANBUL’UN GÜNDEMİNE
İLİŞKİN ÖZEL HABERLER BİR TIK ÖTENİZDE

www.gazetedamga.com.tr

VEFAT VE
BAŞSAĞLIĞI

Cumhuriyet Halk Partisi Beylikdüzü eski
belediye Meclis Üyesi hemşehrim, arkadaşım,

abim, emekli öğretmen  

kaybetmenin derin üzüntüsünü
yaşamaktayım. 

MEHMET MERT
Gazete Damga Yönetim Kurulu Başkanı

NAZIM ÇUHALI’yı

Mekanı cennet;
sevenlerinin başı sağ olsun... 

Not: Nazım Çuhalı'nın cenazesi 19 Kasım Perşembe günü (Bugün) saat
13:00’te Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nden kaldırılacaktır.  
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B atılı ülkelerde İslam'a ve Müslü-
manlara yönelik çifte standart
devam ederken, İslam ve Müslü-

man karşıtı nefret dalgası İslamofobi ol-
gusu da son dönemde tehlikeli boyutlara
ulaştı. Batı, İkinci Dünya Savaşı sırasında
yaşanan Holokosttan sonra yıllardır "anti-
semitizm ve Yahudi nefretinin suç sayıl-
ması" için çağrılar yapıyor. Şimdi ise
Müslümanlara karşı oluşan nefret atmos-
feri, İslam karşıtlığını kanunen suç sayacak
yasaların çıkarılmasını gerekli kılıyor. Av-
rupa ülkelerinde, Yahudi karşıtlığının suç
sayılmasına karşılık İslam'a hakaret edil-
mesinde medya ve ifade özgürlüğüne sığı-
nılması Batı'da yaşanan çifte standardı
gözler önüne seriyor. Uzmanlar, ifade öz-
gürlüğü ile İslam dahil tüm dinlere karşı
hakaret arasında ayrım yapılması ve İslam
karşıtlığını suç sayan yasalar çıkarıması
çağrısında bulunuyor.

İslam karşıtlığı fikir özgürlüğü mü?

2001 ile 2011 yılları arasında Arap Birliği
Genel Sekreteri görevini yürüten Amr
Musa, Facebook hesabından yaptığı yazılı
açıklamada, "Antisemitizm yasaklanırken,
İslam karşıtlığının fikir özgürlüğü olmasını
anlayamıyorum. Çifte standartlar büyük
bir beladır, bunlardan kaynaklanan politi-
kalar ve tepkiler, harareti sürekli artan bir
çatışma atmosferinin oluşmasına yol aç-
maktadır." ifadelerini kullandı. Musa,
Müslümanların ayrımcılık, kötü muamele
ve çifte standart içeren politikalara maruz
kaldığı ülkelerdeki anayasal ve hukuk ku-
rumlarının, bu adaletsizliği gidermesi ve
İslam dini ve değerlerine hakaretin suç sa-
yılması için acilen gereken çalışmaları yap-
ması gerektiğini belirtti.

Batı dürüst değil

Lübnanlı araştırmacı-gazeteci Ali
Bekir,yaptığı açıklamada, Batı'nın ve özel-
likle de Fransa'nı İslam ve Müslümanlarla
olan ilişkilerindeki temel sorunun çeşitli

bahanelerle uyguladıkları çifte standartlar
olduğunu söyledi. Bekir, İsrail veya İslam
dışındaki diğer dinler söz konusu oldu-
ğunda böyle bir çifte standardın söz ko-
nusu olmadığını belirterek "İsrail'e karşı
herhangi bir eleştiri antisemitizm olarak
değerlendirilir ve ifade özgürlüğü içeri-
sinde görülmez, bu eleştirinin sahibi yargı-
lanır," dedi. Batı'yı dürüst olmamakla
eleştiren Bekir, "Eğer Batı dürüst olsaydı,
ifade özgürlüğü bahanesiyle Müslüman-
ları baltalamak yerine tutarlı davranır tüm
dinlere ve inançlara karşı aynı özgürlüğü
savunarak, onları koruyacak kanunlar çı-
karırdı." diye konuştu. Bekir, bu tarz yasa-
ların Avrupa'da İslamofobinin
yükselmesini engelleyeceğini ve siyasilerin
bu konuyu seçim malzemesi olarak kullan-
masına engel olacağını vurguladı.

Yasa çıkarmayı yeniden düşünmeli

Iraklı araştırmacı-yazar Nazir el-Kenduri,
"Batı dünyası, Yahudilerin İkinci Dünya
Savaşı'ndan sonra antisemitizmi suç sayan
yasalar çıkarılması yönündeki taleplerini
olumlu karşıladı. O zamanlar Batılı lider-
ler, bu yasanın toplumdaki nefret duygula-
rını ve birçok sosyal sorunu azaltacağını
düşünüyordu." ifadelerini kullandı. Müslü-
manların, Batı ülkelerinde büyük sosyal
sorunların ortaya çıkmasına neden olan
çeşitli saldırılara maruz kaldığına dikkati
çeken Kenduri, "Müslümanlara ve kutsal
değerlerine saldırılması sadece Batı'da ya-
şayan Müslümanların değil, sayıları 1,5
milyarı aşan tüm İslam dünyasının duygu-
larını incitiyor." dedi. Kenduri, Müslüman-
ların kutsallarına kasten hakaret etmenin
İslam ve Batı ülkeleri arasındaki siyasi,
ekonomik ilişkileri olumsuz etkileyeceği
uyarısında bulunarak, "Batılı liderler, Ya-
hudi düşmanlığının suç sayılmasında ol-
duğu gibi, İslam'a hakareti de suç sayan
bir yasa çıkarmayı yeniden düşünmeli ve
bu konuyu ciddiye almalıdır." şeklinde
konuştu.

Eski Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, "Antisemi-
tizm yasaklanırken, İslam karşıtlığının fikir özgürlüğü
olmasını anlayamıyorum. Çifte standartlar çatışma 
atmosferinin oluşmasına yol açmaktadır." dedi

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunma-

dığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma

bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların

toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart

olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar

esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde

elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün

sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda

KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartna-

menin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dai-

remize başvurmaları ilan olunur. 17/11/2020

1.İhale Tarihi : 21/12/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 15/01/2021 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : Hisar Yediemin Otoparkı - Atatürk Bulvarı Milas Cad. No:8 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL
No    Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 80.000,00 1 %18 34MN2215 Plakalı , 2012 Model , FIAT Marka , DOBLO 

Tipli , 199A20004341916 Motor No'lu , 

NM422300007244250 Şasi No'lu , Rengi Beyaz ,

Anahtarve ruhsat yok, kapıları kilitli olduğu için iç

aksamında eksik olup olmadığı tespit edilemedi, aracın 

gizli bir kusuru var ise de bilinmiyor, muhtelif yerlerinde 

çizikler mevcut. KM'si tespit edilemedi,

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1260612)

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ
2020/962 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No: 25*

ISLAMOFOBI ARTIYOR

Kanunlar sertleşmeli
Batı'daki gerçeklere bakıldığında
ifade özgürlüğünün daha çok bir
iddiadan öteye gitmediğini söyle-
yen Kenduri, Hazreti Muhammed'e
yönelik saldırıların desteklendiğini
buna karşılık Fransa Cumhurbaş-
kanı Emmanuel Macron ile alay
edildiğinde ise buna tepki gösteril-
diğini dile getirdi. "Türkiye Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,
Macron'a söylediği 'Zihinsel nok-
tada bir tedaviye ihtiyacı var' sözle-
rinden sonra gördük ki İslam
Peygamberine saldırı kasten yapılı-
yor. Bunun ifade özgürlüğüyle ala-
kası yok. Macron'a söylenen sözlere
tahammül edemediler." şeklinde
konuşan Kenduri, ifade ya da kişi

özgürlüğünün diğer insanların kut-
sal değerlerine hakaret noktasına
geldiğinde son bulması gerektiğini,
aksi taktirde bunun bir özgürlük
değil İslam dünyası gibi büyük bir
topluluğa karşı kasıtlı bir kışkırtma
olarak kabul edileceğini ifade etti.
Kenduri, sözlerini şu ifadelerle nok-
taladı: "İslam ve Müslümanlara
karşı yapılan kışkırtmalar, Batı ülke-
lerinde mezhepsel, etnik ve ırksal
anlaşmazlıkların artmasına neden
olacaktır. Gerçek ifade özgürlüğü
ve toplumun tüm üyelerinin kutsal
değerlerine saygı duyulması için
İslam düşmanlığını ya da kutsal de-
ğerlerle alay etmeyi suç sayan bir
kanun çıkarılması gerekiyor."

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanlığına seçilen Biden hükümetinin göreve gelmesiyle
ABD ile tehdit ortamından yavaş yavaş fırsat ortamına doğru hareket edeceklerini söyledi

iran'ın başkenti Tahran'da
gerçekleştirilen Bakanlar Ku-
rulu toplantısı sonrasında ko-

nuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan
Ruhani, ABD'deki başkanlık seçimleri
sonrası yeni döneme ilişkin değerlendir-
melerde bulundu. ABD yönetiminin Joe
Biden ile yeniden uluslararası kurallara
döneceğini ve bununla birlikte şartların
da değişeceğini savunan Ruhani, "ABD
ile tehdit ortamından yavaş yavaş fırsat
ortamına doğru hareket edeceğiz. Önü-
müzdeki günlerde şartların daha iyi ola-
cağını düşünüyoruz. Böyle dediğimizde

bazıları hemen 'ABD ile müzakere
etmek istiyorsunuz' diyor. Hayır mesele
ABD ile müzakere değil." ifadelerini kul-
landı.

ABD hükümetini aklamayın

İran'da bazı kesimlerin hükümeti eleştir-
mek için ABD'yi akladığını belirten Ru-
hani, şunları kaydetti: "ABD hükümetini
aklamayın. Bu, katil bir hükümettir.
Neden onu aklamak istiyorsunuz?
ABD'nin son hükümeti teröristti. Bazı-
ları onu bedavadan temize çıkarıyor. Ya-
bancı basın para aldığı için onu temize

çıkarıyor. Ancak bazıları hükümete
(İran) zarar vermek ve 2021'deki seçim-
lere ortam hazırlamak için bedavaya
ABD hükümetini işlediği suçlardan aklı-
yor. Toplumda karamsarlık ve ümitsizlik
oluşturmak milli ihanettir." Ruhani ay-
rıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ted-
birleri kapsamında 21 Kasım Cumartesi
gününden itibaren kısıtlamaların başla-
yacağını hatırlatarak, bu süreçte geçim
sıkıntısı çeken yaklaşık 10 milyon aileye
aylık 100 bin tümen (30 TL) nakdi yar-
dım ve bir milyon tümen (300 TL) kredi
desteği sağlayacaklarını bildirdi.

İran icin fırsat var

Azerbaycan
umut içinde
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferini de-
ğerlendiren Abdurrahman Babacan, Sov-
yetler Birliği çöktüğünde Türk dünyasının
birleşmesine dair bir umudun filizlendi-
ğini, merhum Cumhurbaşkanı Turgut
Özal'ın özellikle 1980'lerin sonlarında baş-
lattığı ve soğuk savaşın bitimiyle ivmelen-
dirdiği bu vizyonun, 1992'deki Karabağ
savaşıyla doğarken öldürüldüğünü söyledi

BaBacan, Karabağ savaşı ve ardın-
dan gelen işgalle, Türkiye ile Orta
Asya arasındaki hattın kesilmesinin

amaçlandığına dikkati çekerek, aslında enerjiye
hakim olma endişesiyle ilgili bir durum oldu-
ğunu dile getirdi. Temmuzda Ermenistan'ın
durup dururken Azerbaycan kenti olan Tovuz'a
saldırdığını hatırlatan Babacan, saldırının,
Türkiye-Azerbaycan stratejik iş birliğinin atar-
damarı olan bir lokasyonda yapıldığı, kısa
çaplı "vur-kaçtan" öte bir işgal ve tahkimat de-
nemesi olduğunu söyledi. Bakü-Tiflis-Kars
tren yolu hattının geçiş güzergahında bulunan
Tovuz bölgesinin, Türkiye'nin Azerbaycan,
Gürcistan ve Kafkasya üzerinden bütün Orta
Asya'ya açılan ticari-stratejik nefes yolu oldu-
ğunu vurgulayan Babacan, şöyle devam etti:
"Tovuz, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının gü-
zergahındaki kesişme noktasıdır. Yani Türki-
ye'ye dair özellikle son 5-6 yıldan beri küresel
güçleri rahatsız eden ana mesele olarak enerji
jeopolitiği karşımıza çıkıyor burada da. Nite-
kim temmuz döneminin iklimini hatırlarsak
Doğu Akdeniz'deki Fransa-Yunanistan görü-
nürlüğünde, ABD ve Rusya'nın da arka pla-
nında yer aldığı bir enerji hakimiyetine ilişkin
mücadele yürüten Türkiye'nin, burada bir
başka cephede yeni bir fiili tehditle karşılaşmış
olmasını irtibatlandırmak mümkün.”

Rusya önemli rol oynadı

Babacan, Türkiye-Azerbaycan bloğunun, 45
günlük savaş süresinde, en başından beri Rus-
ya'nın oyuna doğrudan aktif müdahil olmasını
geciktirmek gibi bir stratejisi olduğunu dile ge-
tirerek, imzalanan anlaşmayla Rusya'nın, Er-
menistan ordusu tamamen ortadan
kalkmadan ve Karabağ'ın tamamı Azerbay-
can'ın kontrolüne girmeden, kendi politikasına
uygun bir zamanlamayla olaya müdahale etti-
ğini belirtti. Azerbaycan ile Ermenistan ara-
sında yapılan anlaşmanın bu yönüyle Rusya
lehine fiili sonuçlar olduğunu anlattı.

YPG zulüm peşinde

Suriye'de Beşşar Esed
rejimiyle petrol ticaretini
ara vermeden sürdüren

terör örgütü YPG/PKK, yaklaşan
kış mevsiminde petrol zengini
Deyrizor ilinde yaşayan halkı ya-
kıtsız bırakıyor. Suriye'de petrol
kaynaklarının yüzde 70'inden faz-
lasını işgal eden terör örgütü
YPG/PKK, elinde tuttuğu bölge-
lerde yaşayanları, bu zenginlikten
mahrum ediyor. Yerel kaynaklar-
dan edindiği bilgiye göre, çoğun-

luğu Araplardan oluşan Deyri-
zor'da YPG/PKK'ya bağlı akarya-
kıt istasyonları, mazot karneleriyle
eylül ayında dağıtılmaya başlan-
ması gereken mazotu yeterli mik-
tarda bulunmadığı veya kalitesinin
iyi olmadığı bahanesiyle halka
vermiyor. Böylece YPG/PKK,
yakıt desteği vaadiyle kandırdığı
bölge halkını, iş birlikçisi tüccarla-
rın işlettiği karaborsaya mahkum
ediyor. Terör örgütünün kasıtlı
olarak bu uygulamasına maruz

kalan ailelerin büyük bir kısmı, el-
lerindeki karneleri akaryakıt istas-
yonu işletmecilerine düşük fiyata
satarken, karaborsadan yakıtı de-
ğerinin yaklaşık 3 katına satın
almak zorunda kalıyor. Karabor-
sada mazotun litre fiyatı 500 Su-
riye lirasına (1,5 Türk lirası) denk
gelirken, Deyrizorlular geçen sene
bu dönemlerde ise tüccarlardan
mazotun litre fiyatını yaklaşık 165
Suriye lirasına (0,5 Türk lirası)
satın alabiliyordu.

ZAYİ İLANI
Gaziosmanpaşa Vergi Dairesi’ne kayıtlı A-seri 000001-
000050 sıra numaralı, 034055620186442 Tasdik no.lu
Beyoğlu 56 Noterliği 24.05.2018 tarihi tasdikli 1 adet
Fatura defterim kaybolmuştur. Hükümsüzdür.  Engin

ÇITAK T.C. Kimlik Numarası/VKN:
49135738976/2520354937
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 BERRAK

 BURUN

 ÇATKI

 ÇOTRA
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 DUVAK
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 İSVEÇ

 İZOMORF

 KÂBUS

 KİMLİK

 MAHRUT

 MANYA

 MERTEK

 MÜRAİ

 NAMLU

 ORTA

 ÖREKE

 PORTE

 PULLU

 ROMEN

 ŞİMDI
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3 HARFLİ
 CİP
 ÇUL
 EFE
 ETİ

4 HARFLİ
 AİLE
 ALEM
 ALİM
 DİMİ
 GARD
 İPEK
 KEÇİ
 LEKE
 PAMİ

 PERU
 PİPO
 PUSU
 SERE
 SURE
 YEME
 ZEKİ

5 HARFLİ
 FİGÜR
 İÇSEL
 İLMEK
 İPLİK

 MAOCU
 TEORİ

 UMUMİ

 ÜCRET

6 HARFLİ
 ECNEBİ
 EPİTEL
 İBİBİK
 İLKSİZ

 LATEKS
 OPERET
 PEYNİR

10 HARFLİ
 GRANDÜKLÜK

 TEKEŞLİLİK
 UMURSANMAK

 ÜMİTVERİCİ

Soldan Sağa:
1. Seyelan. - Aba giymiş olan. 2. Lale yetiştirilen yer, lale 
bahçesi. 3. Arı duruma gelmek, arılanmak, sa�aşmak, 
özleşmek. 4. Filmin yapıştırılmasında kullanılan sıvı ya-
pıştırıcı. - Bir yeri kazma işi, hafriyat. 5. Ayaklık. 6. Gücü 
artmak, diri duruma gelmek. 7. Acıkmış olma. - İçine 
alma, içinde bulundurma, içerme. 8. Parasal. - Kur’an-ı 
Kerim’in 64 ayetten oluşan 24. suresi. 9. G-8 Dışişleri 
Bakanları toplantısı 2013 yılı Nisan ayında toplanıldığı 
ülke.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Alev, yalaz. - Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı. 2. 
Eşek. 3. Mutedil. - Kilogram. 4. El ile açılmak üzere ya-
pılmış kilit. 5. Üye. - İç, içeri. 6. Başşehir. 7. Geminin 
yürümesine hizmet eden direk, seren, ip, halat ve yelken 
takımı. - Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katma-
nı. 8. Sinirli, sert, korku veren iri yan kimse. 9. At sürüsü. 
- Dördül, murabba.
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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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Y Alamet

Kapamak
Halk A Arkadan

gelen

Esasi A Büyük
ve süslü O 100 m² A saçmak T Akümülatör A Genel

gören U korku
bildiren
bir söz A K

Ö Z B E Ö Z Büyük tren
istasyonu

Deh G A R Tiyatro veya

gezisi T U R N E Dilek

Allah'a göre K A M
Bir tür

gösteren B O A
oyuncu A Doktor D R D O S T Lahza A N oyuncu

sanayi Ü L K Ü D U R U B
A H M E T S A R A Ç O L U S U olarak

anlatma M A Kalsiyum
(Simge) C A

ödeme A Kilometre

Avuç içi K M H A L Elektrik
direnç
birimi

Tümör

Tellür
(Simge) U R Yasaklama L K L K Kürkü

olan E L
T A Er bezlerinin E Küçük bitki O T Beyaz

Mektup A K Reçine A K M A
Ülkü

Yönetimsel Y O K A M E N N A Ö M Ü R Kursak

A R renginde bir Öge Latilokum A perde Y Atlarda
Uygun

bulmama

Serenlerii
çeviren
halatlar

R E T
Yoksul D Kilogram K G E L E M A N B A K Has E
F A K R Müzikli

tiyatro eseri

Birden bir O P E R A Kanyon B L Ö F
Zerdali vb.
meyvelerin

kurusu R A T E K Boya
birbirine A Maksimum K L Ü Z biçimindeki

olta

Ç R Bir tür N Cet

Melez A Sidik
Bilgiçlik
taslayan

Asker U K A L A Nobelyum
(Simge) N Mizaç

Gidilen
yerde geceyi

geçirme H Dipten
dallanan bir
süs bitkisi E K

Dünyadaki Söz
dinleme

Kayak T A A T Dövize
çevrilebilir
mevduat

Sahip D Ç M K Z O Y U M Hayati A Kerim'in
87.suresi A

A S Y A Z A R E Olanak M K A N A Y A K T A
Pozisyon K O N U M Uçabilen

memeli
hayvan Y A R A S A Mesh

edilebilen
bir tür M E S T Z A L

L N K Azerbaycan
Cumhuriyeti'

halk A Z E R A K T F içinde
tutarak
kendini

zorlamak K N M A K

D ü n k ü  Ç ö z ü m l e r
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"Cibali Karakolu", "Miğferine Çiçek Eken Asker"
ve "Alo Orası Tımarhane mi?" adlı oyunların da
aralarında olduğu birçok tiyatro eserini seyirciyle

buluşturan, oyuncu ve komedyen Nejat Uygur, vefatının 7.
yılında anılıyor. Usta sanatçı, 10 Ağustos 1927'de, subay
bir baba ve öğretmen bir annenin ortanca çocuğu olarak
Kilis'te dünyaya geldi. Henüz ilkokul yıllarında tiyatroya
ilgi duyan sanatçıdaki yeteneği ilk olarak, geleneksel Türk
tiyatrosunun önde gelen isimlerinden İsmail Dümbüllü
keşfetti. Eğitimine ailesinin tayinleri sebebiyle Anadolu'nun
çeşitli şehirlerinde devam eden sanatçı, Çanakkale, İstan-
bul Sarıyer ve Manisa'da ortaöğretimi tamamladıktan
sonra Güzel Sanatlar Akademisi'nin Heykel Bölümü'ne
girdi fakat bitirmeden okuldan ayrıldı. Uygur, 1938'de ti-
yatroya adım attı ve Sarıyer Halkevi'nin tiyatro bölümün-
deki Avni Dilligil Tiyatrosu'nda kısa bir süre amatör olarak
oyunculuk yaptı. Spora duyduğu ilgi dolayısıyla 1943'te
yine Sarıyer Halkevi'nde boksla beraber atletizm, su topu
ve at biniciliği alanlarına yöneldi ve başarılı oldu. Sanatçı,
vatani görevini yaptıktan sonra, 1949'da "Nejat Uygur Ti-
yatrosu"nu kurdu, 1952'de ise kendisi gibi tiyatrocu olan
Necla Uygur ile dünya evine girdi. Uygur çiftinin, Ahmet,
Kemal, Behzat, ikiz kardeşler Süheyl ve Süha olmak üzere
5 çocuğu dünyaya geldi.

Sahnede geçen 60 yıl

Türk tiyatrosuna gönül veren ve 60 yıldan fazla sahnede
kalan usta sanatçı, geleneksel Türk temaşa sanatında ken-
dine özgü bir tavır geliştirerek, rol aldığı oyunlarda ço-
cuksu tiplemeleriyle söze dayanan oyunculuğuyla ve hafif
komedileriyle adından söz ettirmeyi başardı. Nejat Uygur,
sanatın toplum için olduğu düşüncesiyle yola çıkmış ve bir
açıklamasında, "Sanatçı halkın gözü, ağzı, kulağıdır. Hal-
kın yanında olduğunuz, dertlerini söylediğiniz zaman sizi
seviyorlar. Ayrıca çok güldükleri zaman da unutmuyorlar.
Sevgi ve saygımı seyircimden hiç eksik etmedim. İnsan
onuruyla katiyetle hiç oynamadım. Oyunda, 'Kör müsün?',
'Sağır mısın?' yazıyorsa bunları silip, 'Görmüyor musun?',
'Duymuyor musun?' diye düzeltirim." sözleriyle görüşlerini
dile getirmişti. "Hayat gelip geçiyor, ağlamakla gülmekle.
Zaten komiklik yapıyorum ben, böylesine bir dünyaya gel-
mekle." sözü halen hatırlanan sanatçı, Altın Kelebek TV
Yıldızları Yarışması'nda "Tiyatroya Destek Yılı Özel
Ödülü", Kemal Sunal Kültür Sanat Ödülleri'nde "En İyi
Tiyatrocu" ödülü, 22. Avni Dilligil Tiyatro Ödülleri'nde ise
"Belkıs Dilligil Onur Ödülü" dahil 50'yi aşkın ödüle layık
görüldü. Tiyatro sahnelerinde birçok ilki de gerçekleştiren
ve tuluat tiyatrosunun son ustalarından olan Uygur, "Hey
Amigo Ver Salata" oyununda ilk barkovizyonu, "Ümit mi?
Simit mi? " adlı oyununda ise daha sonraki yıllarda popü-
ler olan stand up'ı uyguladı. Usta sanatçı, "Alo Orası Tı-
marhane mi?", "Benim Annem Evden Neden Kaçtı",
"Cibali Karakolu", "Hanedan", "Hastane mi? Kestane mi?",
"Kaynanatör", "Miğferine Çiçek Eken Asker", "Minti
Minti", "Param Yok Memet, "Sizinki Can da Bizimki Patlı-
can mı?", "Şeytandan 29 Gün Evvel Doğan Çocuk" ve
"Zamsalak"ın da aralarında bulunduğu 100'den fazla ti-
yatro oyununda sahne aldı. Beyazperdede adından söz et-
tiren Uygur, "Cafer'in Nargilesi", "Cafer Bey İyi, Fakir ve
Kibar", "Cafer Bey", "Beyaz Melek" ve "Vizontele Tuuba"
filmlerinde oynadı. Yaşamı boyunca 2 kez ABD, 4 kez Av-
rupa turnesi yapan sanatçı ayrıca 35 seneye yakın Anadolu
turnelerinde sahne aldı. "Devlet Sanatçısı" unvanını
1998'de alan sanatçı, kahkaha ile doyduğunu ve alkışla ya-
şadığını her fırsatta dile getirerek, bir açıklamasında şun-
ları aktarmıştı: "Bir gün tiyatronun ışıkları sönecek, zil
sesleri susacak ve tiyatro perdesi sonsuza kadar üzerime
kapanacak. İşte o zaman giderken tüm üzüntülerinizi ya-
nımda götürerek size sadece kahkahaları bırakacağım."
Nejat Uygur, 2007'de beyin damarlarında oluşan tıkanıklık
sebebiyle kısmi felç geçirdi, 18 Kasım 2013'te solunum yet-
mezliği sebebiyle 86 yaşında vefat etti. Sanatçının cenazesi
Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1260239)

İSTANBUL VERGİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi No Mükellefin Adı-Soyadı (Unvanı) Adresi Vergi/Ceza Nevi Vergi Donemi Verginin Miktarı Cezanın Miktarı

3050140968 KAN.TEM. NURETTİN DOĞAN(6190533590 TAS. HAL. MERTSAN FATİH MAH. 1867. SK.  NO: 20/ 5 BAĞCILAR / İSTANBUL KGV/VZCZ 201501201503 9.174,59 TL 27.523,77 TL

3050140968 KAN.TEM. NURETTİN DOĞAN(6190533590 TAS. HAL. MERTSAN FATİH MAH. 1867. SK.  NO: 20/ 5 BAĞCILAR / İSTANBUL KGV/VZCZ 201504201506 15.699,14 TL 47.097,42 TL

3050140968 KAN.TEM. NURETTİN DOĞAN(6190533590 TAS. HAL. MERTSAN FATİH MAH. 1867. SK.  NO: 20/ 5 BAĞCILAR / İSTANBUL KGV/VZCZ 201507201509 8.247,71 TL 24.743,13 TL

3050140968 KAN.TEM. NURETTİN DOĞAN(6190533590 TAS. HAL. MERTSAN FATİH MAH. 1867. SK.  NO: 20/ 5 BAĞCILAR / İSTANBUL KGV/VZCZ 201510201512 9.799,59 TL. 29.398,77 TL

3050140968 KAN.TEM. NURETTİN DOĞAN(6190533590 TAS. HAL. MERTSAN FATİH MAH. 1867. SK.  NO: 20/ 5 BAĞCILAR / İSTANBUL KV/VZCZ 201501201512 42.921,03 TL 128.763,09 TL

3050140968 KAN.TEM. NURETTİN DOĞAN(6190533590 TAS. HAL. MERTSAN FATİH MAH. 1867. SK.  NO: 20/ 5 BAĞCILAR / İSTANBUL KDV/VZCZ 201501201501 1.996,37 TL 5.989,11 TL

3050140968 KAN.TEM. NURETTİN DOĞAN(6190533590 TAS. HAL. MERTSAN FATİH MAH. 1867. SK.  NO: 20/ 5 BAĞCILAR / İSTANBUL KDV/VZCZ 201502201502 3.478,60 TL 10.435,80 TL

3050140968 KAN.TEM. NURETTİN DOĞAN(6190533590 TAS. HAL. MERTSAN FATİH MAH. 1867. SK.  NO: 20/ 5 BAĞCILAR / İSTANBUL KDV/VZCZ 201503201503 2.782,16 TL 8.346,48 TL

3050140968 KAN.TEM. NURETTİN DOĞAN(6190533590 TAS. HAL. MERTSAN FATİH MAH. 1867. SK.  NO: 20/ 5 BAĞCILAR / İSTANBUL KDV/VZCZ 201504201504 4.621,93 TL 13.865,79 TL

3050140968 KAN.TEM. NURETTİN DOĞAN(6190533590 TAS. HAL. MERTSAN FATİH MAH. 1867. SK.  NO: 20/ 5 BAĞCILAR / İSTANBUL KDV/VZCZ 201505201505 4.271,25 TL 12.813,75 TL

3050140968 KAN.TEM. NURETTİN DOĞAN(6190533590 TAS. HAL. MERTSAN FATİH MAH. 1867. SK.  NO: 20/ 5 BAĞCILAR / İSTANBUL KDV/VZCZ 201506201506 5.236,04 TL 15.708,12 TL

3050140968 KAN.TEM. NURETTİN DOĞAN(6190533590 TAS. HAL. MERTSAN FATİH MAH. 1867. SK.  NO: 20/ 5 BAĞCILAR / İSTANBUL KDV/VZCZ 201507201507 3.369,79 TL 10.109,37 TL

3050140968 KAN.TEM. NURETTİN DOĞAN(6190533590 TAS. HAL. MERTSAN FATİH MAH. 1867. SK.  NO: 20/ 5 BAĞCILAR / İSTANBUL KDV/VZCZ 201508201508 2.174,88 TL 6.524,64 TL

3050140968 KAN.TEM. NURETTİN DOĞAN(6190533590 TAS. HAL. MERTSAN FATİH MAH. 1867. SK.  NO: 20/ 5 BAĞCILAR / İSTANBUL KDV/VZCZ 201509201509 1.878,27 TL 5.634,81 TL

3050140968 KAN.TEM. NURETTİN DOĞAN(6190533590 TAS. HAL. MERTSAN FATİH MAH. 1867. SK.  NO: 20/ 5 BAĞCILAR / İSTANBUL KDV/VZCZ 201510201510 2.228,63 TL 6.685,89 TL

3050140968 KAN.TEM. NURETTİN DOĞAN(6190533590 TAS. HAL. MERTSAN FATİH MAH. 1867. SK.  NO: 20/ 5 BAĞCILAR / İSTANBUL KDV/VZCZ 201511201511 3.529,94 TL 10.589,82 TL

3050140968 KAN.TEM. NURETTİN DOĞAN(6190533590 TAS. HAL. MERTSAN FATİH MAH. 1867. SK.  NO: 20/ 5 BAĞCILAR / İSTANBUL KDV/VZCZ 201512201512 3.061,07 TL 9.183,21 TL

5530471624 YİGİT KILIÇ Çatma Mescit Mah Mehmet Pehlivan Sk. No:5/1 Beyoğlu/İstanbul GGV/VZCZ 201504201506 1.968,24 TL 8.857,08 TL

5530471624 YİGİT KILIÇ Çatma Mescit Mah Mehmet Pehlivan Sk. No:5/1 Beyoğlu/İstanbul GV/VZCZ 201501201512 2.024,31 TL 9.109,40 TL

5530471624 YİGİT KILIÇ Çatma Mescit Mah Mehmet Pehlivan Sk. No:5/1 Beyoğlu/İstanbul KDV/VZCZ 201506201506 2.361,88 TL 10.628,46 TL

6290152068 HAYRETTİN NAMLI Piyalepaşa Mah.Avcılar Sok.No:5/1 Beyoğlu/İSTANBUL GMSİ/VZCZ 201501201512 8.736,00 TL 4.368,00 TL

6350345878 MUSTAFA OĞUZ Talatpaşa Mah.Küçükçınar Sok. No:11/A Kağıthane/İSTANBUL GGV/VZCZ 201510201512 13.599,60 TL 6.799,80 TL

Kasımpaşa Vergi Dairesi Mükelleflerinden olup, yukarıda adı soyadı,ünvanı yazılı olanlar adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları

nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K’un 103 ve 106’ncı maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir (1) ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müraacatta

bulunmaları veyahut taahhütlü mektupla veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir  (1) ayın sonunda müraacatta bulunmayan veya açık

adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir (1) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Kariyeri boyunca 100'ün
üzerinde tiyatro oyunu,

film ve dizide rol alan
Yıldız Kenter, 91 yaşında

hayatını kaybetmişti

SAHNELERIN
YILDIZ’I

“ Hanım", "Beyaz Melek", "Kızım Ayşe" ve
"Pembe Kadın"ın da aralarında olduğu
çok sayıda film ve "Ben Anadolu", "Anna

Karaninna", "Gece Mevsimi" adlı eserlerle
yüzden fazla tiyatro oyununda rol alan Yıldız
Kenter'in vefatının üstünden bir yıl geçti. Asıl
adı Ayşe Yıldız olan sanatçı, İngiliz kökenli
Olga Cynthia (Nadide) ile Ahmet Naci Bey'in
çocuğu olarak 1928'de İstanbul'da dünyaya
geldi. Ablası Güner, ağabeyleri Nedim ve
Mahmut ile küçük kardeşi Müşfik'ten oluşan 7
kişilik bir ailede büyüyen Kenter, Ankara Dev-
let Konservatuvarını bitirdi. Yıldız Kenter, ver-
diği bir röportajda, konservatuvara babasının
desteğiyle girdiğini söyleyerek, şu bilgileri ver-
mişti: "Annem sayesinde birçok şeyi yapa-
bilme fırsatı bulabildik, çok iyi bir kadındı.
Babam da öyleydi, çok şeyi teşvik etti. Hatta
babam beni gizlice konservatuara götürüp
kaydımı yaptırdı. Çünkü ailemde, o yaşlarda
tutucu görünen bir abim vardı. Sevgili abim,
'Gitmeyeceksin oraya.' diye tutturdu. Sonra
tabii çok destek verdi, yardımcı oldu, yolumu
açtı. Hayatımın en mutlu günleri o konserva-
tuarda geçti. Dünyanın en rafine hocaları ile
çalışma fırsatı buldum orada."

Tiyatroyu çok seviyorum

Usta sanatçı, eğitiminin ardından Ankara
Devlet Tiyatrosuna girerek, 1956-1959 ara-
sında görev yaptı. ABD ve İngiltere'de oyuncu-
luk öğretiminde yeni teknikler üzerine
çalışmalar yapan sanatçı, Devlet Tiyatrosun-
dan ayrıldıktan sonra bir yıl Muhsin Ertuğrul
ile çalıştı. Yıldız Kenter, 1959'da, kardeşi Müş-
fik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent
Oyuncuları Topluluğunu kurdu. Kent Oyun-
cuları, 2014'e kadar birçok oyunu sanatsever-
lerle buluşturdu.Tiyatroya olan sevgisi hiç
bitmeyen sanatçı, yaptığı bir açıklamada şun-
ları aktarmıştı: "Tiyatro yazmak, öykü yaz-
maya, roman yazmaya benzemiyor; zor bir

meslek, ekonomik bir meslek. Sadece konuşa-
rak her şeyi veriyorsunuz, bir de müzik ekliyor-
sunuz. Tiyatro çok zor ve bunun için tiyatroyu
çok seviyorum." Ankara Devlet Konservatu-
varı, İstanbul Belediye Konservatuvarı ve İs-
tanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Tiyatro Bölümünde bölüm başkanlığı da
yapan sanatçı, üç kez Altın Portakal ödülünün
sahibi oldu.

İngilizce oyunlar oynadı

Sanatçı ayrıca, Sovyetler Birliği, ABD, İngil-
tere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Ka-
nada, Yugoslavya ve Kıbrıs'ta İngilizce ve
Türkçe oyunlar sergiledi. Shakespeare,
Çehov, Brecht, Inoesco, Pinter, Albee, Tenes-
see Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller,
Brian Freil, Neil Simon, Athol Fugard, Ser-
gey Kokovkin gibi uluslararası yazarların yanı
sıra Melih Cevdet Anday, Necati Cumalı,
Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, Zeki Öztu-
ranlı, Güngör Dilmen, Muzaffer İzgü'nün
oyunlarını da sahneye koyan Kenter, 1981’de
"Devlet Sanatçısı" unvanı aldı. Yıldız Kenter,
kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası birçok
festivalde "En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü
kazanırken, 1995'te Kültür ve Turizm Bakan-
lığı tarafından tiyatro sanatına katkılarından
ötürü Onur Ödülü'ne layık görüldü. Sanatçı
ayrıca, 1998'de Cumhurbaşkanlığı Büyük
Kültür ve Sanat Ödülü, 1999 ve 2000'de Afife
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Kariyeri
boyunca 100'den fazla tiyatro oyunu, film ve
dizide rol alan usta sanatçı, yaşamı boyunca
sahnelediği roller ve sahneye koyduğu eser-
lerdeki başarısıyla dikkati çekti. Arkasında
yüzlerce öğrenci ve unutulmaz oyunculuk
sergilediği eserler bırakan sanatçı, 17 Kasım
2019'da 91 yaşında hayata veda etti. Yıldız
Kenter, Levent Afet Yolal Camisi'nde kılınan
cenaze namazının ardından Aşiyan Kabrista-
nı'nda toprağa verildi.

Oynadığı eserlerden bazılarıOynadığı eserlerden bazılarıOynadığı eserlerden bazılarıOynadığı eserlerden bazılarıOynadığı eserlerden bazılarıOynadığı eserlerden bazılarıOynadığı eserlerden bazıları
Tiyatro oyunları: "Salıncakta iki
kişi", "Ben Anadolu", "Anna Ka-
renina", "Gece Mevsimi",
"Oscar ve Pembeli Meleği",
"Sırça Kümes", "Hep Aşk
Vardı", "Nükte", "Martı", "Ha-
rold ve Maude", "Hamlet",
"Öfke", "Ümitsiz Saatler", "Çöl
Faresi", "Yağmurcu", "Misafir",
"Finten", "Tanrılar ve İnsanlar",
"Maria Stuart", "Şatoya Davet",
"Onikinci Gece", "Lady Frede-
rick", "Gelin", "Yanlış Yanlış Üs-
tüne", "Sahne Dışındaki Oyun",
"Ölü Kraliçe", "Fatih", "Ramak
Kaldı", "Gölgeler", "Elektra",
"Öteye Doğru", "Miras", "Hile
ve Sevgi", "Yalancı", "Kıskanç-

lar", "Peer Gynt", "Scapin'in Do-
laplar", "Antigone. Sinema:
"Vatan İçin" (1951), "Ağaçlar
Ayakta Ölür" (1964), "İsyancı-
lar" (1965), "Pembe Kadın"
(1966), "Yaşlı Gözler" (1967),
"Anneler ve Kızları" (1971), "El-
macı Kadın Fatma" (1971),
"Fatma Bacı" (1972), "Ablam"
(1973), "Kartal Yuvası" (1974),
"Kızım Ayşe" (1974), "Bir Ana
Bir Kız" (1974), "Zulüm"
(1983), "Hanım" (1988), "Güle
Güle" (1999), "Büyük Adam
Küçük Aşk" (2001), "Sen Ne
Dilersen" (2005), "Beyaz
Melek" (2007), "Mevlana Aşkı
Dansı" (2008)

Edebiyat Günler için şahane açılış
Kahramanmaraş Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından düzenlenen 1'inci Ulus-
lararası Edebiyat ve Şiir Günleri'nin
açılışı törenle yapıldıMehmet Akif
Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşen
törene koronavirüs önlemler kapsa-
mında az katılan davetlilerden HES
kodu istendi. Törenin açılış konuşma-
sını yapan Kahramanmaraş Büyükşe-
hir Belediye Başkan Vekili Hanifi
Toptaş, başta 7 Güzel Adam olmak
üzere birçok şair ve yazarı yetiştiren
Kahramanmaraş'ın edebiyatın başkenti
olduğunu ve böyle bir şehirde 1'inci
Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'ni
düzenlemenin gururunu ve mutlulu-
ğunu yaşadıklarını söyledi. Etkinliğin
gerek yurt içi gerekse de yurt dışından
yoğun ilgi gördüğünü ve 4 bin 22 baş-
vurunun yapıldığı yarışmadaki eserle-
rin alanında uzman 24 kişilik bir jüri

tarafından değerlendirildiğini kaydeden
Toptaş, "UNESCO Yaratıcı Şehirler
ağı içinde aday şehirlerden birisi olan
Kahraman şehrimizin, kentte edebiyat
alanında mevcut olan potansiyelini ye-
niden harekete geçirerek, gelecek ku-
şaklara aktarmak için şiir ve edebiyat
severleri uluslararası bir zeminde bu-
luşturduk" diye konuştu.

Sevilen şarkıları söyledi

Koronavirüs nedeniyle hastanede teda-
visi devam ettiği için programa katıla-
mayan Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de
bir mesaj gönderdi. Konuşmaların ar-
dından resim, şiir, deneme ve öykü dal-
larında dereceye girenlerin ödülleri
verildi. Daha sonra Klasik Türk Müziği
Sanatçısı Dilek Türkan sahne alarak
sevilen şarkılarını seslendirdi. DHA

Dilek Türkan,
seslendirdiği
şarkılarla 
Kahramanmaraşlı
sanatseverlerin
büyük bir
beğenisini
kazandı.

Hey gidi Nejat Uygur



F atih Tekke yöneti-
minde bu sezon başa-
rılı bir grafik çizen

istanbulspor, topladığı 17 puanla
ikinci sırada yer alıyor. Sarı siyahlı

ekibin savunmadaki en önemli isim-
lerinden biri olan Kamerunlu Patrick

Etoga ise tüm maçlarda 90 dakika
forma giyerek istikrarlı performansını
sürdürüyor. Deneyimli oyuncu gazete-
mize yaptığı açıklamada buraya şans
eseri gelmediklerini belirtti.

Savaşmaya devam etmeliyiz

Bu sezon çoğunlukla sağ bek pozisyo-
nunda oynayan ve takımına sağladığı
katkı ile savunmadaki başarısını kanıt-

layan Etoga; Çok iyi bir başlangıç yap-
tık. Ligde 8 maçta 17 puanla 2. sıradayız
ama sezonun geri kalanında çok çalış-
maya devam etmeliyiz. 
Lige kısa sürede başladık, benim için alı-
şılmadık bir pozisyondu ama taktiksel
olarak canlandırıcıydı ve kendimi kulübe
hazır hale getirmek benim için gerçek bir
zevkti, bunu yaşadığım için mutluyum.
Şans eseri ikinci değiliz, her gün çok ça-
lışıyoruz ve özellikle zihinsel olarak daha
güçlüyüz. 
Bu güç bizim için gerçek bir silahtır. Ra-
kiplerimize hükmetmemizi sağlayan
önemli bir husus. Bundan sonraki maç-
lar çok zor olacak. Hazırlıklarımızı sür-
dürüyoruz. Her senaryo üzerinde plan
yapıyoruz ve sezon sonunda hedefimize
ulaşmak için yorulmadan çalışıyoruz.
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Süper Lig'de 7 maçta topladığı 5 pu-
anla düşme hattında sondan ikinci sı-
rada yer alan Yukatel Denizlispor'da
teknik direktör Robert Prosinecki, cu-
martesi günü Gaziantep FK'yı ağırla-
yacakları 90 dakikada kazanmaktan

başka şansları olmadığını söyledi.
Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antren-
manda basın mensuplarına açıklama-
lar yapan Hırvat teknik adam,
Gaziantep FK karşılaşmasının kendileri
için çok önemli bir maç olduğunu be-

lirterek, "Biz bu durumdan kurtulmak
istiyoruz. Milli maç arasında çok ça-
lışma fırsatımız oldu. Gaziantep
FK'nın ne kadar organize bir takım ol-
duğunu, son maçlarda ne kadar iyi oy-
nadıklarını biliyoruz. Beşiktaş'ı da
yendiler. Kazanmaktan başka şansımız
yok. Artık zamanı geldi. Bu çıkış maçı
olacak" dedi.SP  R

KazanmaKtan başKa bir seçeneK yoK

2021 YILI ALÇAK, ORTA VE YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİKLİ CİHAZLAR İÇİN PERİYODİK BAKIM ONARIM
HİZMET ALIM  İHALESİ

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ÜMRANİYE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1260779)

2021 Yılı Alçak, Orta ve Yüksek Gerilim Elektrikli Cihazlar İçin Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alım
İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edile-
cektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/622399
1-İdarenin
a) Adresi : Elmalikent mahallesi Ademyavuz caddesi 1 34760 Kazımkarabekir 

ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166321818 - 2166327121
c) Elektronik Posta Adresi : umraniyesatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2021 Yılı Alçak, Orta ve Yüksek Gerilim Elektrikli Cihazlar İçin 

Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alım İhalesiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu- 
Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE/İSTANBUL

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye 

Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Bina Toplantı Salonu Elmalıkent 
Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 15.12.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. 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:
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 bedelin %
25 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:
a,) İstekli firma; Kesintisiz Güç Kaynağı UPS her marka cihaz için (Teknik Şartnamede Belirtilen) ayrı ayrı
üretici, distribütör veya bunların yetkilendirdiği firmalara bakım yaptıracağına dair , Üretici, distribütör
veya bunların yetkilendirdiği firmalar tarafından imzalanmış periyodik bakım belgelerini ihale dosyasında
sunmalıdır.
b.) Yüklenici Firma; İhale uhdesinde kaldığı takdirde Kesintisiz Güç Kaynağı UPS cihazları için  Üretici,
distribütör veya bunların yetkilendirdiği firmalar ile yapmış olduğu bakım anlaşmasını ihale sözleşmesini
imzalamadan önce idareye sunacağına dair belgelerini ihale dosyasında sunmalıdır. Bakım anlaşmaları
sunulmadığı takdirde sözleşme imzalanmayacaktır.
c.) Yüklenici firma;Kesintisiz Güç Kaynağı UPS cihazları içim Üretici, distribütör veya bunların yetkilendir-
diği firmalara bakım yaptıracağına dair belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır. Üretici veya distrübitör firma-
nın ticari faliyetlerini sonlandırması durumunda idarenin belirleyeceği eşdeğer firmaya bakım
yaptırılacaktır.
d.) İstekli firma; Kesintisiz Güç Kaynağı UPS cihazları için üretici, distiribütör veya bunların yetkilendirdiği
firmalara ait TSE (Türk Standartları Enstitüsü) HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi), 'TS12643 Yetkili Servisler-
Kesintisiz Güç Kaynakları İçin Kurallar'  belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
e.)İstekli firma ASANSÖRLER için TSE (Türk Standartları Enstitüsü) HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) , 'TS
12255 Yetkili Servisler Asansörler İçin Kurallar ve TS EN 13015 Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı,
Bakım Talimatları İçin Kurallar'  belgelerini ihale dosyasında sunmalıdır.
f.)İstekli firma ASANSÖRLER için Modül "H" veya " B+E" belgelerini ihale dosyasında sunmalıdır.
g.) Yüklenici firma oluşabilecek arızalara hızlı müdahale edebilmesi için İstanbul içinde yerleşik veya İs-
tanbul'da teknik ofise sahip olduğuna dair belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.
h.) İstekliler teknik şartnameye uygunluk belgesini ihale dosyasında sunmalıdır..
ı.)İstekliler , Teknik Şartnamenin ekinde örneği belirtilen fiyat bileşenleri tablosunu tanzim ederek  ihale
dosyasında sunmalıdır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kompanzasyon sistemi elektrik panoları, Elektrik izole güç panoları (IT) ,Elektrik ana kontrol panoları, Ke-
sintisiz güç kaynağı cihazları (UPS) ve Asansörler  için benzer iş bitirme belgelerini ihale teklif dosyasında
sunulacak ve benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Bölümü Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE
/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.
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TFF 1. Lig'in geride kalan 8 haftasındaki

performansıyla adından söz ettiren 
İstanbulspor'da en göze çarpan isimlerden biri

olan Patrick Etoga, bulundukları yere şansla
gelmediklerini ve bundan sonra da sıkı çalışarak

en üst seviyeye gelmek istediklerini söyledi

BURAK ZİHNİ

Kadro şekilleniyor
Yeni sezona iddialı başlayan Fenerbahçe, milli araya 5 galibiyet 1 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 17 puanla
2'nci sırada girdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, milli aradan sonra kadronun tam anlamıyla
şekilleneceğini ve daha iyi bir takım görüntüsü ile taraftarları mutlu edeceklerini açıklamıştı. Oluşturduğu ideal
kadroda zorunlu olmadıkça değişikliğe gitmeyecek olan Erol Bulut, sakatlık durumuna göre planlama yapacak
Sarı-lacivertli ekibin peşini sa-
katlıklar bırakmıyor. Kasık ağrısı se-
bebiyle Konyaspor maçında görev
alamayan Sosa'nın ardından Ser-
dar aziz, Gökhan Gönül ve Samat-
ta'nın sakatlanması teknik heyetin
canını sıktı. ekvador Milli takı-
mı'nda bulunan enner valencia'nın
koronavirüs testinin pozitif çıkması,
tecrübeli kaleci Harun tekin'in el-

macık kemiğinin kırılmasının ardın-
dan bir başka üzücü haber de Ferdi
Kadıoğlu'ndan geldi. Hollanda U21
takımı antrenmanında sağ ayak bi-
leğinde sakatlık yaşayan Ferdi Ka-
dıoğlu, kadrodan çıkartıldı. Genç
oyuncunun sağlık durumu istan-
bul'daki kontrollerinde netleşecek.
Samatta ve Sosa'nın oynayacak du-
ruma gelmesi teknik heyeti bir

nebze de olsa rahatlattı.

Gökhan-Sangare değişimi

Fenerbahçe'de sezon başında ta-
kıma dönen tecrübeli futbolcular
caner erkin ile Gökhan Gönül ekibin
itici gücü olarak yer alıyor. teknik
heyetin planlaması dahilinde müca-
delelere ilk 11'de başlayan futbolcu-
ların milli aradan sonra durumları
ise merak konusu. caner erkin'in
yine 11'de başlaması planlanırken,
sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün
yerine ise Nazım Sangare sahneye
çıkacak. Sangare, milli aranın ar-
dından sakatlık yaşamaması duru-
munda formayı alacak. Fenerbahçe
teknik Direktörü erol Bulut, kalede
altay Bayındır'a görev verecek. Sa-
vunma dörtlüsünü Nazım Sangare,
lemos, Marcel tisserand, caner
erkin ile oluşturmayı planlayan erol
Bulut'un orta sahada luiz Gustavo
ile Ozan tufan'a, bu oyuncuların
önünde Sosa, Mert Hakan (Pelkas),
Perotti'ye, gol silahı olarak ise Sa-
matta'ya görev vermesi bekleniyor. 

Avcı’nın planı
Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor ile oynayacakları
maçın hazırlıklarını sürdüren
Trabzonspor’da teknik direk-
tör Abdullah Avcı, antren-
manlarda takım bütünlüğü
ve takım savunması üzerinde
duruyor. Özellikle son iki se-
zonda savunma anlamında
sıkıntı yaşayan Trabzons-
por’da teknik direktör Abdul-
lah Avcı, göreve başladıktan
sonra ilk olarak takım savun-
masını ele aldı. Oyuncularına
sık sık takımın bir bütün ol-
duğunu, hataları bireysel
değil takım olarak değerlen-

dirmeleri gerektiğini ve bir-
likte hareket etmeleri gerekti-
ğini anlatan Avcı, çalışmaları
da bu doğrultuda gerçekleşti-
riyor. Antrenmanda öğrenci-
lerine sık sık uyarılarda
bulunan Avcı, “Sahadaki boş
alanları kapatın. 
Merkezi her zaman kapatın.
Arkadaşlarınıza pas için al-
ternatif oluşturacak koşular
yapın. Oyun sıkıştığında
oyunun yönünü değiştirin.
Topları ileri şişirmeyin. En
yakınınıza, en sağlam olana
oynayın” ifadelerini 
kullanıyor. 
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Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, pazar-
tesi günü oynayacağı Galatasaray maçının ha-
zırlıklarını sürdürüyor. Ligin 9'uncu haftasında
deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Hes
Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına devam
etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Ay-
baba yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda
futbolcular, düz koşu, ısınma ve alan çalışması
yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

MAJID HOSSEINI
ICIN KRITIK GUNLER

İki sezon önce Esteghlal'den transfer edilen ve Ünal Karaman döneminde adından sıkça bahsettiren Majid Hosseini
birçok takımın listesine girmeyi başarmıştı. Ancak geride kalan sezonun ikinci yarısındaki form düşüklüğü ve 
oynamamasının ardından bir de yaşadığı sakatlık, geleceği konusundaki belirsizliği de beraberinde getirdi
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A hmet Ağaoğlu yönetimi-
nin en şaşırtan transferle-
rinden biri olarak görülen

Majid Hosseini, Dünya Kupası
sonrasında Trabzon'a gelerek
imza atmış ve gerek karakteri
gerekse de özverisi ile taraftarla-
rın sevdiği bir isim haline gel-
mişti. İran Milli Takımı'nda
Cheshmi'nin yerini de kapan ba-
şarılı savunmacı, Avrupa'nın bir-
çok takımının transfer listesinde
yer almayı başarmıştı. İspanya,
İtalya, Belçika ve Almanya'dan
birçok takım kendisini takibe al-
mıştı. Hatta gelmeden önce Bi-
elsa da kendisini takip ediyordu.

İşler istediği gibi gitmedi

Geçen sezon şampiyonluk mü-
cadelesinde etkin rol oynaması
beklenen Majid Hosseini, sakat-
lıklar yaşadı. Buna bağlı olarak
form grafiği düşerken bir de
yedek kalması sonrası İranlı fut-
bolcunun geleceği soru işare-
tiydi. Ama yönetim hem
potansiyeli bulunması hem de
sözleşmesindeki opsiyon avantajı
nedeniyle 24 yaşındaki stoperle
yola devam dedi. Kendisine ya-
pılan teklifleri de reddetti.Trans-
fer sezonunun son gününde
kontratının dondurulması gün-
deme gelmişti ancak o da yapıl-
madı. Böylelikle takımda kaldı.
Yaşadığı sakatlıkların ardından

yeni sezonda beklentilerin büyük
olduğu Hosseini, sırtındaki ağrı-
ların geçmemesi sebebiyle İran
Milli Takımı'nın doktoruna gö-
ründü. Burada başlayan tedavi
süreci sonrasında kendisini iyi
hissetmeye başladı. Ancak sezon
başını kaçırdı. İlk 7 maçın da
4'ünde oynamadı. 3'ünde kad-
roda olmasına rağmen tercih
edilmedi. İhsan Derelioğlu,
Alanyaspor maçının son 4 daki-
kasında onu sahaya sürdü.

Sözleşme imzalayacak mı?

Öncelikle Majid Hosseini'nin
Trabzon'da mutlu olduğunu her-
kes biliyor. Geldiği günden bu
yana hep pozitif olmaya çalıştı.
Vahid Amiri'nin gitmesi onun için
eksi bir durumdu ancak buraya
ve insanlara alıştı. Hatta geçen
sezon devre arasındaki tüm
transfer tekliflerini de burada
kalmak adına reddeti. Ekim
ayındaki yaz tescil döneminde
de Katar'dan maaşının iki, üç
katı önerileri geri çevirdi. Hedefi
Avrupa olan İranlı savunmacı
için İtalya ve Belçika'dan ciddi ta-
lipler var. Bu durum son 6 ay
kala Trabzonspor'un elini zayıfla-
tıyor. 24 yaşındaki defansın
maaş beklentisi de biraz daha
fazla olacak gibi gözüküyor. Ta-
raftar da Hosseini'nin kararını
merakla bekliyor. BURAK ZİHNİ

Leroy Fer
acıklaması
Abdullah Avcı'nın Trabzonspor ile anlaşması üzerine başladığı transfer
çalışmaları kapsamında Leroy Fer'i istediği öne sürülmüş ve çeşitli
medya organlarında habere yer verilmişti. Konu hakkında Feyenoord
Teknik Sorumlusu Frank Arnesen Damga'ya açıklamalarda bulundu
Bu sezon kötü bir grafik çizen Trabzons-
por'da Eddie Newton'ın yerine Abdullah
Avcı getirilmiş ve devre arası transfer dö-
nemi için de geniş yetkilerle donatılmıştı.
Avcı, tepeden tırnağa kendi ekibini oluştur-
maya başladığı bordo mavili kulüpte hangi
oyuncuların geleceği konusunda da çalış-
malarını sürdürüyordu. Bu kapsamda ön li-
beroda yaşanan eksikliğin Leroy Fer ile
giderilebileceğini ve daha önce Beşiktaş'ı ça-
lıştırırken de istediği Hollandalı yıldızı Trab-
zonspor'da görmeyi arzuladığı öne
sürülmüştü. Feyenoord Teknik Sorum-
lusu Frank Arnesen ise deneyimli fut-
bolcu hakkında muhabirimiz Burak
Zihni'ye konuştu.

Bir yere gitmeyecek

Fer'in takımdaki en önemli futbolcu-
lardan biri olduğunu ifade eden
Arnesen; 'O bu şehrin bir değeri.
Feyenoord alt yapısından yetişti
ve buraya karşı farklı duyguları
var. Şu an sakat. 2-3 hafta içeri-
sinde sahaya dönmesini bekliyo-
ruz. Kendisi kış transfer
döneminde hiçbir yere gitme-
yecek ve bizimle kalacak'
dedi.

Leroy Fer kimdir?

Tam adı Leroy
Johan Fer olan
yıldız futbolcu,
5 ocak 1990 ta-
rihinde Hollan-
da'nın
Zoetermeer ken-
tinde dünyaya
geldi. İki ayağını da
kullanabilen orta saha
oyuncusu futbola Feye-
noord'un altyapısında

başladı ve burada profesyonelliğe imza attı.
İlk transferine Twente ile imza attı. 2013 yı-
lında Norwich'in yolunu tuttu. Swansea ve
QPR formalarıyla Ada kariyerini sürdürdü.
Sezon başında yetiştiği kulübe geri döndü.
İptal edilen Eredivisie'de 23, diğer kulvar-
larda ise 34 müsabakaya çıkan Fer, 5 gol
atıp 2 de asist yaptı. Hollanda Milli Takımı
formasını da 11 defa terletip 1 kere de rakip
fileleri havalandırdı. Kariyerinde 1 Hol-

landa Kupası şampiyonluğu bulunuyor.
1.88 cm boyundaki 30 yaşındaki

tecrübeli yıldız orta saha
merkezinin her kade-

mesinde forma giye-
biliyor.

Gururumuz
Fatma Uruk
Serbest dalışçı Fatma Uruk, rekor
sonrası yaptığı açıklamada, "Dün-
yanın en güzel bayrağını Meksi-
ka’da dalgalandıracağız demiştik.
İşte buradayız, her şey yolunda"
dedi. Serbest dalışçı Fatma Uruk,
Maya Uygarlığının kurban ve adak
töreni yaptığı, giren insanın kutsan-
dığına inanılan Yum-Kin adlı ceno-
tede paletsiz değişken ağırlık dalışta
72 metre derinliğe dalarak rekor
kırdı. Rekor sonrası sosyal medya

hesabından açıklamalarda bulunan
başarılı sporcu, "Dünyanın en güzel
bayrağını Meksika’da dalgalandıra-
cağız demiştik. İşte buradayız, her
şey yolunda. Dalışım başarılı. Pan-
demi sürecinde buraya doktorları
ve hakemleri getirmek çok zordu
fakat organizasyonumuz gayet
iyiydi. Henüz kutlama yok, daha
bitmedi. İki tane daha var. Dinlen-
meme lazım, herkese çok teşekkür
ederim" diye konuştu.

Galatasaray
için hazırlık 

Çaykur Rizesporlu Godfred Donsah, “Kendi
gücümüzü biliyoruz, neler yapabileceğimizin
farkındayız ve bunu geliştirmek için çalışıyo-
ruz” dedi. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Ri-
zespor'da Ganalı orta saha oyuncusu Godfred
Donsah, Mehmet Cengiz Tesisleri’ndeki an-
trenman öncesinde basın mensuplarının soru-
larını yanıtladı. Bu zamana kadar iyi bir sezon
geçirdiklerini vurgulayan Donsah, "Yeni gelen
arkadaşları daha iyi tanıma ve iyi bir ortam ya-
kalama adına bu 3 haftalık antrenman ortamı
bizim için yararlı oldu. Şu an çok iyi bir orta-
mımız var ve çok iyi hazırlandık. Bireysel an-
lamda ben daha da fazla gelişebileceğimi
düşünüyorum. Takım arkadaşlarımı tanıma
anlamında daha da iyiye gidiyorum. Onları ta-
nıdıkça sahada bazı hareketler de otomatikle-
şecektir" şeklinde konuştu.

Süper Lig'de 7 maçta topladığı 5 puanla
düşme hattında sondan ikinci sırada yer alan
Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Robert
Prosinecki, cumartesi günü Gaziantep FK'yı
ağırlayacakları 90 dakikada kazanmaktan
başka şansları olmadığını söyledi. Haluk Ulu-
soy Tesisleri'ndeki antrenmanda basın men-
suplarına açıklamalar yapan Hırvat teknik
adam, Gaziantep FK karşılaşmasının kendileri
için çok önemli bir maç olduğunu belirterek,
"Biz bu durumdan kurtulmak istiyoruz. Milli
maç arasında çok çalışma fırsatımız oldu. Ga-
ziantep FK'nın ne kadar organize bir takım ol-
duğunu, son maçlarda ne kadar iyi
oynadıklarını biliyoruz. Beşiktaş'ı da yendiler.
Biz Yeni Malatyaspor karşısında kötü oynama-

dığımız bir maçta iki üç tane
bireysel hatadan yenildik. Bu
yüzden bu maç bizim için çok
önemli. Zor bir rakibe karşı
oynayacağız. Kazanmaktan
başka şansımız yok. Artık za-
manı geldi. Bu çıkış maçı ola-
cak" dedi. Taraftarların alınan
kötü sonuçlar nedeniyle yap-
tığı eleştirileri kabul ettiklerini
belirten Prosinecki, "Futbolu
hepimiz biliyoruz. Baskı al-

tında bir spor olduğunu biliyoruz. Eleştirileri
de kabul ediyoruz. Oynadığımız 7 maç so-
nunda 5 puan topladık. Bizim beklentilerimiz
de farklıydı. Daha fazla puan alabilirdik. Daha
fazlasını yapabiliriz. O kapasite bizde var. Bu
hafta içinde herkes inanılmaz özverili çalıştı.
Alacağımız bir galibiyet takım ruhu için, yöne-
tim ve şehrimiz için her şeyi değiştirecektir. Bizi
daha farklı bir konuma getirecektir. Daha faz-
lasını biz de istiyoruz. Bunun için de ne gereki-
yorsa yapıyoruz" diye konuştu.

Süper Lig’in 9’uncu haftasında sahasında Medipol
Başakşehir’i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına
bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör
Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada
yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching
çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması, dayanıklılık koşu-
ları ve dar alanda pas çalışması ile devam eden antren-
man, oynanan çift kale maçla tamamlandı. Siyah
beyazlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın saat
11.30’da yapacağı çalışmayla devam edecek. 

Gücümüzün
farkındayız

Kazanmaktan 
başka şansımız yok

Başakşehir mesaisi

FIRTINA
KARAR
VERECEK



İ smail YK... O'nu birbirinden
farklı şarkılarıyla birlikte ta-
nıyorsunuz. Facebook, 90-

60-90, Şappur Şuppur gibi farklı
ve özellikle gençlere hitap eden
şarkılarıyla hafızalarda yer alan
İsmail YK ile hem müzik yolcu-
luğuna hem de hayatına dair ke-
yifli söyleşi gerçekleştirdik.

Hayatı boyunca her zaman güzel işlere imza
atmak için çalıştığını ve bundan asla vazgeç-
mediğini anlatan İsmail YK, “Bu anlamda
beni en çok motive eden şey hayranlarımdan
aldığım mesajlar. Onların bana olan desteği
beni daha çok çalışmaya ve daha güzel şeyler
üretmeye itiyor. Bu yüzden çok mutluyum.
Kendimi çok iyi hissediyorum. Yine güzel
şarkılar için hazırlık içindeyim” diyor...

nİsmail YK kimdir müzik sektörüne nasıl
giriş yaptı biraz tanıyalım ?
5 kardeşin en küçüğü olarak küçük yaşlarda
müzikle tanışmışım. Daha sonraki
yıllarda kardeşlerim Yurtse-
ven Kardeşler ile 1996
yılındaki albümde
yer aldım. Kardeş-
lerimin de yardı-
mıyla da 2004
yılında ilk
solo albü-
mümü çı-
kardık.

nBirçok
röportajda
Michael
Jackson’a
hayranlığı-
nızdan bah-
setmişsiniz.
İnternet forum-
larında sizin için
“Türkiye’nin Mic-
hael Jackson’ı” diyorlar.
Bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?
Michael benim için çok özel. Hayat hikayele-
rimiz de benziyor. İkimiz de beş kardeşin en
küçüğüyüz, abilerimizle sahneye çıkmaya
başlamışız. O Jackson 5 ile ben Yurtseven
Kardeşler ile. Yolumu belirlerken ondan esin-
lendim. Onun gibi çocuklara kendimi sevdir-
mek istedim. Michael gibi akılda kalıcı
imajlar yapmaya çalıştım. Ama Michael
Jackson Michael Jackson’dır. Türkiye’nin
Michael’i olmak gibi de bir iddiam yok.

nMüzik sektörümüzün içinde bulunduğu
durum hakkında neler düşünüyorsunuz? 
Piyasanın koşullar eskisi gibi değil. Eskiden
büyük farkla CD alıcısı daha çoktu, özellikle
mp3 tehlikesi nedeniyle satışlarda büyük ge-
rileme oldu. Verilen emeğin karşılığını alama-
yınca da sanatçı arkadaşlarımız albüm
çıkarmaya pek sıcak bakmıyor. Fakat dijital
platformda durumlar eskisinden de iyi.

nYoutube kanalınız da canlı performansları-
nızı yayını yapıyor musunuz, Youtube’deki
sahte tık olayları hakkında neler düşünüyor-

sunuz?
Arada bir tabi ki Youtube kana-

lımda canlı performansla-
rımı yayınlıyorum.

Sahte tık olayları
tabi ki sevindirici

değil. Satın alı-
nan aşırı yük-
sek sahte
tıklamalar-
dan dolayı
gerçek ve
sevindirici
tıklama sa-
yıları ne
yazık ki in-

sanlara çok
az geliyor. 

nSon zaman-
larda Sanat eği-

timi almayanlar da
single çıkarıyor bu konu

hakkında neler düşünüyor
sunuz?

Tabi ki herkesin istediği, sevdiği bir şeyi yap-
ması gayet normal, dinleyiciye burada görev
düşüyor. Yani dinleyici beğenip ilgi gösteri-
yorsa kimseye söz düşmez.

nFan grubunuz var mı onlara neler söyle-
mek istersiniz?
Genel olarak tüm hayranlarımı çok seviyo-
rum. Sadık duyarlı ve gerçek fan onlar..

nKonserlerinizi etkinliklerinizi öğrenmek is-
teyenler nereden öğrenebilirler?
Konserlerle ilgili detaylara İnstagram’dan
ulaşabilirler.

nMüzik dışında başka aktiviteleriniz var mı?
İsmail YK müzik dışında neler yapar?
Zamanına göre değişebilir yaptıklarım. Boş
zamanlarımda arkadaşlarla bir araya gelip
futbol, masa tenisi oynarım.

nMutfakla aranız nasıl, dışarıda mı yemek
yiyorsunuz yoksa evinizde kendiniz mi ya-
parsınız?

Mutfakla aramın pekiyi olduğunu söyleye-
mem. Annemin güzel yemekleri varken dışa-
rıda pek yemem. Tabi ki arkadaşlarımla bir
araya geldiğimizde dışarıda yediğim oluyor.

nBir idolünüz var mı Türkiye’de ve dünyada
en beğendiğiniz isimler kimler ?
Aslında kulağıma hoş gelen kim olursa
olsun, ayırım yapmadan dinlerim. Orhan
Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih Erkoç,
Michael Jackson´ı dinlerim. İdolüm ise mü-
zisyenliğiyle, bağlamasıyla Orhan Gence-
bay’dır.

nNeden dünya çapında bir star 
çıkaramıyoruz?
Sertap Erener Eurovision yarışmasında bi-
rinci olmuştu fakat devamı gelmesi için ilk
başta kendi insanlarımızdan destek gelmesi
lazım.

nBu yılki projelerinizden bize biraz 
bahseder misiniz?
Projelerim içinde birkaç ayda bir single çıkar-
mak istiyorum.

nKonserleriniz nasıl gidiyor, sahnelerinizde
artış var mı?
Konserlerim devam ediyor. Yaz, kış fark et-
miyor.

nSanatçılar birbirine laf atarak gündeme
gelmeye çalışıyor son zamanlarda bu sanat-
çının sizce popülaritesini artırıyor mu? 
İki kişiyi konuşurken görseniz ilginizi çekmez
bakmazsınız. İki kişiyi kavga ederken görse-

niz ilginiz çeker ve bakarsınız. Bakarsınız
ama takdir etmezsiniz. Sanatçı sadece yap-
tığı işiyle gündeme gelse tabi ki daha doğru,
daha sağlıklı olur ama maalesef her zaman
istenilen bir sonuca varılmıyor. Bu yüzden
bazıları diğer yolu seçiyor ve gündemde kala-
biliyorlar. Bu bir tercih işidir.

nBeste yapıyor musunuz, beste verdiğiniz
sanatçılarımız var mı?
Alişan, Seda Sayan ve Ebru Yaşar a 
vermiştim.

nMüzik ile Aşk ikilemi arasında kalsanız
hangisini tercih edersiniz? Aşkın tanımı sizce
nedir?
Aşk ve müzik ruhun gıdasıdır derler. İki-
siyle de beslenirim. Müzik yeri geldi-
ğinde beni anılarıma götürür,
ağlatır ve rahatlatır. Aşk ise in-
sanı söyletir. İşte ikisi de
benim için böyle bir şey.

nİstanbulda en çok ne
yapmak hoşunuza 
gidiyor ?
Evimde dinlenmek.

n20.90-60-90 ve 80-
80-160 gibi hit şar-
kılar yaptınız
böyle şarkıları
nasıl keşfedi-
yorsunuz?
Hayal ede-
rek. Empa-

tim yeteneğim güçlü. Bu gücümü kullanarak
gerçekleri derin yaşıyorum. Facebook ve 90-
60-90 şarkıları için söylemek istediklerim Et-
rafıma bakıp yaşananları şarkı haline
getiriyorum. Baktım gençlik internet sitele-
rine giriyor, ben de bundan etkilenip 90-60-
90 ve Facebook şarkıları yaptım.

nSon olarak sevenlerinize neler söylemek is-
tersiniz?
Onları her zaman ki gibi çok seviyorum. On-
ların sevgisine layık olmaya çalışıyorum. On-
larla bu şekilde buluşma fırsatı verdiğiniz için
size çok teşekkür ediyorum.

19 KASIM 2020 PERŞEMBE www.gazetedamga.com.tr 

SEDAT 
SARIKAYA

SÖYLEŞİ

ISMAIL YK 
İŞİMİ 
ÇOK 

SEVİYORUM

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden İsmail YK, Damga'ya konuştu. 
İşini çok sevdiğini ve her daim güzel şarkılarla hafızalarda yer almak için
çalıştığını anlatan İsmail YK, “Bunun için de enerjinizin yüksek olması gerek.
Benim enerjim de sanatım adına çok yüksek. Adeta bomba gibiyim” dedi

BOMBA GIBI

Yurtseven Kardeşler Müzik grubunun en küçük
solistidir. 1968 yılında Sivas'tan Almanya'ya
fabrika işçisi olarak göç eden Ali Rıfat ve eşi
Zerife Yurtseven çiftinin müzikle uğraşan beş
çocuğundan en küçüğü olan İsmail YK, 5 Tem-
muz 1978 yılında sabah 05.00 'da Almanya,
Hamm'da dünyaya gelmiştir. Kardeşlerinin ta-
mamının müzikle ilgilenmesinden dolayı oyun-
caklarla oynamak yerine, müzik
enstürmanlarıyla oynamak onu daha çok mutlu
ediyordu. 5 yaşında Bağlama, gitar, çalmaya
başlayan İsmail YK, 7 yaşında kardeşleriyle bir-
likte sahnelere çıkmaya başlamıştır. Okulda,
sahnede her yerde istediği gibi davranır şarkı-
lar söylerdi.

Çok sayıda ödül aldı

Psikopat Albümü Diğer Albümlerine oranla İs-
mail YK ve Hayranları için farklı bir çalışma ol-
muştur. Bu albümde Her ne kadar İsmail YK
kendine has varolan tarzını devam
ettirsede,tarz üzerinde küçük değişiklikler de
yapmış ve aynı zamanda tarzını
geliştirmiştir.Diğer Albümlerinde Hareketli Şar-
kılarla Çıkış Yapan İsmail YK bu albümde Sa-
nane Adlı Slow bir şarkı ile Çıkış Yapmıştır.
Albümüne Adını verdiği Psikopat Şarkısıyla
Kendisini eleştiren, küçük gören, dışlayan ve
hayranlarını hedef alan kitleyi ağır bir dil ile
eleştirmiş, yerden yere vurmuştur. İsmail YK bu
albümü ile 2011 yılında Türkiyenin en çok din-
lediği 5 Sanatçıdan biri olmuş, aynı zamanda
albüm'ün çıkış şarkısı Sanane Türkiye 2011 yılı
En çok aranan şarkılar listesinde 3. sıraya
kadar yükselmiştir. Bu albümle de Farklı Dal-
larda Çeşitli Ödüllere Layık Görülmüştür.

Uzun bir aradan sonra çalışmalarına hız veren İsmail Yk 14 Şubat
Sevgililer Günü'nde "Kıyamet" adlı albümünü çıkardı. Albümde 12

şarkıya yer verdi, "Haydi Bastır" albümünde yer alan "Yaralıyım" şar-
kısını Hatice ile tekrar yorumladı. Albümde, 12 yaşındayken yazdığı ilk

şarkı "Çıkmam Seneye" şarkısına da yer verdi.Albümde Ön palana
Çıkan ''Özlüyorum Ben Seni'' parçası kısa süredeen çok indirilen ve

dinlenen parçalar arasına girdi. Albümde İLK klibi albüm piya-
saya çıkmadan önce Ah Leylim parçasına çeken şarkıcı 2. ki-

libi ise sosyal medya hesabından hayranlarına sorarak
onların da düşüncesini alarak ''Özlüyorum Ben Seni''

parçasına çekti. Son olarak albümün son klibini
ise albüm çıkış parçaşı '' Kıyamet

Kopar ''parçasına çekti. 

Sevgililer 
Günü için albüm 

KISA KISA

İsmail YK
Kimdir?

En sevdiğiniz renk: Yeşil, kırmızı.
En sevdiğiniz yemek: Izgara türlerini çok
severim.
En sevdiğiniz şehir : Bence Bursa. Her
yerin ayrı bir güzelliği var.
En sevdiğiniz film: Yıllar önce seyretmiş
olduğum Samanyolu filmi beni çok etkile-
miştir. (Tolga Savacı, Aydan Şener, Yaşar
Alptekin başrol aldıkları.)
En sevdiğiniz dizi: Çocuklar Duymasın, 
Prison Break.
En sevdiğiniz spor: Masa tenisi ve futbol.
En son gittiğiniz konser: Gütersloh.
En son gittiğiniz film: Hatırlamıyorum.
En sık kullandığınız kelime: Hadi bakalım.
En nefret ettiğiniz şey: Bir insana çirkin
denilmesi.
En sevdiğiniz hayvan: At, kaplan.


