
Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf
Araştırmaları Merkezi (BİSAM)

2021 Ekim’e ilişkin açlık ve yoksulluk 
sınırını açıkladı. Buna göre, ekim ayında
ülke genelinde dört kişilik bir ailenin sağlıklı
beslenmesi için aylık yapması gereken 
harcama tutarı 2 bin 988 TL oldu. Bu tutar 
İstanbul’da 3 bin 150 TL olurken, İzmir’de

3 bin 249 TL’ye ulaştı. BİSAM’dan
yapılan açıklamada, açlık sınırı 2020
Ekim’de 2 bin 362 TL olduğu anım-
satılarak, “Açlık sınırı bir yılda 626 TL
artarken aynı dönemde asgari ücretteki
artış 502 TL ile sınırlı kaldı” denildi.
2021 Ekim’de yoksulluk sınırı ise 10 bin
335 TL oldu.
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AÇLIK SINIRI BiR YILDA 626 TL ARTTI

BİSAM’a göre, dört kişilik bir aile
2003 Ekim’de günlük minimum

15.4 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün
ancak 99.6 TL’ye sağlıklı beslenebiliyor. 
Bu kapsamda, 18 yıllık zaman zarfında
açlık sınırının 6.5 katına çıktığını ifade eden
BİSAM, açıklamasında “Aynı dönemde 

enflasyon ise 5.63 katına yükseldi. Buna
göre açlık sınırındaki artış genel enflasyonda
yaşanan artışın üzerinde gerçekleşti” ifadele-
rine yer verdi. Türkiye’deki kayıtlı işçilerin
yüzde 40’dan fazlası asgari ücretle çalışıyor.
Avrupa’da asgari ücretle çalışan işçi oranı-
nın en yüksek olduğu ülke açık ara Türkiye. 

ç
ASGARi ÜCRETLE ÇALIŞAN ORANINI YÜZDE 40

Kayıtlı işçilerin yüzde 40'tan fazlasının 2 bin 825 TL asgari
ücretle çalıştığı Türkiye’de son açıklanan veriler krizin 
boyutunu gözler önüne serdi. BİSAM verilerine göre, ekim
ayında açlık sınırı ülke genelinde 2 bin 988 TL’ye çıkarken,
bu tutar İstanbul'da 3 bin 150 TL, İzmir'de 3 bin 249 TL’ye
ulaştı. Ekimde yoksulluk sınırı ise 10 bin 335 TL oldu

Düzce'de meydana gelen
5.2'lik depremin ardından

açıklama yapan Yıldız Teknik
Üniversitesi Doğa Bilimleri
Araştırma Merkezi Başkanı ve
İnşaat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Şükrü Ersoy, kentsel 
dönüşümün çok önemli 
olduğunu belirtti. Ersoy,
“Türkiye'de 18 milyon bina
var. Bunun 4 milyonu İstan-

bul'da. Marmara'nın gene-
linde 6 milyon bina var. Bun-
ların önemli kesimlerinde
hasarlar olabilir. Bu nedenle
kentsel dönüşümde binaları
iyileştirmek, çok kötü olanları
yıkıp yeniden yapmamız gere-
kiyor. Bizim tek kurtuluşumuz
o. Çünkü deprem ülkesiyiz.
Çürük yapılarımız depremden
etkilenecektir” dedi.

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Her gün zulüm var
Avrupa susuyor!

AK Parti Sözcüsü Ömer 
Çelik, “Yunanistan Başbakanı

Miçotakis sığınmacılar konusunda
defalarca doğru olmayan şeyler söy-
ledi. Ve defalarca Türkiye’ye iftira attı.
Yunan güçlerinin sığınmacılara 
zalimce davrandığı defalarca belge-

lendi. Bu zulüm
her gün oluyor.
Dünya ve Avrupa
susuyor. Yuna-
nistan sığınmacı-
ların botlarını
şişleyerek ölüme
sürüklüyor ve 
insanlık suçu 
işliyor” ifadele-
rini kullandı.

YUNANİSTAN’A ÇATTI
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HALKIN YARISI AC 
YARISI YOKSUL!
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TÜRKİYE BİR DEPREM ÜLKESİ
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Düzce'de, meydana gelen 
depreme ilişkin açıklama

yapan Prof. Dr. Şükrü Ersoy,
tek kurtuluşun kentsel

dönüşüm olduğunu belirterek,
“Binaları iyileştirmek, çok kötü

olanları yıkıp yeniden
yapmamız gerekiyor” dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
yaklaşık 2 yıldır hazırlıkları 

yapılan ve kurum hizmetlerine cep
telefonundan kolay erişim sağlamayı
hedefleyen ‘İstanbul Senin’ projesini,
“Gücü, şehrin sahiplerine devreden uy-
gulama” sözleriyle tanıttı. İmamoğlu,
“16 milyonun sesine ve iradesine her
an kulak vereceğimiz bir süper uygula-
mayı hizmete alıyoruz” dedi. İmamoğlu,
“İstanbullulara sesleniyorum; ‘İstanbul
Senin’i hemen cep telefonlarınıza
indirin” çağrısında bulundu. I SAYFA 7
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Barcelona'da eğitim gören
Moda tasarımcısı Belgin
Kadıoğlu, 2 yıldır evde çalı-
şarak yaptığı tasarımlarla
'Atelier Belgin Kadıoğlu'
adıyla kendi mağazasını
kurmayı başardı. Çanta,
kemer, bikini ve küpe gibi
birçok ürünü kendi el
emeğiyle yapıp sattığını
anlatan Kadıoğlu,
“Bunun mutluluğunu
tarif etmek inanın
mümkün değil”
dedi. Kadıoğlu,
“Hiç kimse ben
yapamam deme-
sin. Herkes çalış-
sın, çabalasın.
İnsan istediği zaman
her şeyi başarabilir”
diye konuştu. 

ASGARİ ÜCRET 2 BİN 825 TL; AÇLIK SINIRI 3 BİN 150, YOKSULLUK SINIRI 10 BİN 335 TL
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Ömer Çelik

Demirtaş da 
helalleşecek!

Eski HDP Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş, CHP

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu'nun 'helalleşme' çağrısına destek
verdi. Demirtaş, “Sayın Kılıçda-
roğlu’nun açıklamasını toplumsal uz-
laşma ve ülkemizin iç barışı açısından
çok önemsiyor ve yürekten destekliyo-
rum” dedi. “Bizim de halka karşı özür

borcumuz var”
diyen Demirtaş,
“Tüm Türkiye
toplumuna sözü-
müz olsun, biz
de kendi hataları-
mızla yüzleşecek
ve hep birlikte
helalleşeceğiz”
ifadelerini 
kullandı. 

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
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Selahattin Demirtaş

MB faizi 100 baz
puan düşürdü

Merkez Bankası yüzde 16 sevi-
yesinde olan politika faizini 100

baz puan düşürerek yüzde 15 seviye-
sine çekti. Merkez Bankası eylül ve
ekim aylarında da politika faizini top-
lam 300 baz puan indirmişti. TCMB,
“Fiyat istikrarı temel amacı doğrultu-
sunda enflasyonda kalıcı düşüşe 
işaret eden güçlü göstergeler oluşana
ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ula-
şıncaya kadar elindeki tüm araçları 
kararlılıkla kullanmaya devam 
edecektir” açıklamasında bulundu.

KUR YENİDEN HAREKETLENDİ
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SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TAVAN YAPTI
BİSAM’ın hesaplamasında dikkat çeken bir diğer unsur
ise günlük harcamalarda en çok yer tutar gıdalar oldu.
Ekim 2021'de en yüksek maliyet grubunu günlük 35.41
TL’lik harcama gereksinimi ile süt ve süt ürünleri grubu
oluşturdu. Sağlıklı beslenebilmek için 2021 Ekim itibarıyla
et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken günlük
minimum harcama tutarı 19.92 TL olarak belirlendi. 

Söyleşinin devaMı Sayfa 16’da 

Bugün konumuz Silivri...
2009 – 2019 yılları arasında
Silivri Belediye Başkanlığı
yapan Özcan Işıklar'ın özellikle

ikinci dönemi o kadar
olumsuz ve kabul 
görülemez olaylar ile
geçti ki Silivri halkı bu

durumu affetmedi.
Düşünün 2019

yerel seçimlerinde CHP'nin 
İBB adayı Ekrem İmamoğlu 
Silivri'de yüzde 65'ten fazla oy
alıyor, CHP Silivri ilçe belediye
başkan adayı sadece yüzde
43 oy alabiliyor.
Yani anlayacağınız ilçenin 
yerel yönetimi yüzde 65'in
değil yüzde 35'in eline geçiyor.
Özcan Işıklar'ın hatalı ve 
sorumlu yönetimi olmasaydı

Volkan Yılmaz, belediye 
başkanı seçileceğini ancak 
rüyasında görebilirdi.

Mehmet Mert köşe yazısı sayfa 9'da

DENiZ

ÇÖP DOLU!
İstanbul Üniversitesi Su 
Bilimleri Fakültesi'nde görev

yapan 5 araştırmacı, Marmara,
Ege ve Karadeniz'de 21 günlük se-
ferini tamamladı. Araştırmanın ilk
bulgularını anlatan Prof. Dr. Saa-
det Karakulak, “Araştırmalarımız
sonrası Ağustos ayında Batı Kara-
deniz'de gerçekleşen sel olaylarıyla
birlikte karasal bütün çöplerin de-
nize geldiğini gördük. Denizde en
çok plastikle karşılaşmaktayız. Biz
bu süreci düzgün yönetemediği-
miz takdirde balıkçılık kaynakları-
mızı kaybedeceğiz” dedi. I SAYFA 5
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Özcan Işıklar olmasaydı
başkanlığı rüyasında görürdü!
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Kaçak saç ekimi 1 cana mal oldu!
İtalya'dan İstanbul'a gelen ve saç
ektiren İbrahim Gül (28), fenala-

şarak hayatını kaybetmişti. Sanıklar 
ilk kez hakim karşısına çıktı. İbrahim
Gül'ün avukatı, “Kan tahlili yapıldığı
herhangi bir şey çıkmadığı söyleniyor
ancak kayıt olmadığı için biz bunları 
göremiyoruz. Tabiri caizse bu işlemin
kaçak yapıldığı ortaya çıkıyor. Çünkü
hastanenin saç ekimi yaptığı yer ile işle-
min yapıldığı yer farklı” dedi. I SAYFA 3
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Utangaçlığın ilacı destek
Uzman Klinik Psikolog Melda
Yakupoğlu sosyal ilişkileri ve iş

başarısını olumsuz etkileyen utangaç-
lık problemiyle ilgili soruları yanıtladı.

Yakupoğlu, utangaç bireylerin bu 
durumu aşmalarının tek yolunun 
psikolojik destek almak olduğunu 
söyledi. BURAK ZİHNİ’NİN HABERİ SAYFA 2’DE
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Gazeteciler bu
okulda yetişecek

HABERİN DEVAMI SAYFA 8’DE
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İSTANBUL SENİN!



K endinizi etkin bir şekilde ifade
edememek ilişkilerinizde sizi
geri planda bırakır. Utangaç 

kişiler hayata dair performanslarını 
yeterince iyi sergileyemezler. Utangaçlık,
insanlar içerisinde sıklıkla küçük düşece-
ğine inanma, insanların kalabalıklarda
kendisine bakıp hareketlerine dikkat etti-
ğini düşünme ve kendisi hakkında
alay edileceği ile ilgili korku duyma 

gibi şekillerde kendisini gösterebilir.

Yaşamın hangi alanlarını etkiler?

Yaşadığınız bu duygu yaşamınızın bütün alanlarını
etkiler. Örneğin utangaç hissettiğiniz için ortamlarda
kendinizi iyi ifade edemezsiniz, sohbete katılamazsı-
nız, söz sırası size geldiğinde ne diyeceğinizi bile-
mezsiniz, fikir sahibi olduğunuz konularda bile sanki
hiç bir fikriniz yokmuş gibi donup kalırsınız. İlişkisel
anlamda duygularınız olan insanlara açılamazsınız,
hoşlandığınızı, beğeninizi yada aşkınızı itiraf ede-
mezsiniz. İlişkiye başladığınızda yine bu utangaçlık
hisleri ile mesafeli algılanırsınız karşınızdaki kişi iste-
diği yakınlığı bir türlü sizinle kuramaz. Uzun vadede
diğer insanların isteklerini yerine getirmeye meyilli
olursunuz. Çünkü onlar tarafından kabul görmeye-
ceğinize, dışlanacağınıza inanırsınız. Utangaç oldu-
ğunuz için yeni ortamlara sosyalleşebileceğiniz
aktivitelere de çok kolay karışamazsınız. Bu sebeple
etrafınızdaki insanları kaybetmek istemezsiniz çünkü
kaybederseniz yeniden bir çevre edinemeyeceğinize
inanırsınız. Bu da sürekli bir biçimde sizi diğer in-
sanlardan geride tutar. Benzer şekilde iş görüşmele-
rinde yada çalışırken iş arkadaşlarınıza ve
patronunuza karşı kendinizi iyi ifade edememeniz
her bakımdan sorun oluşturmaya başlar. İstediğiniz
pozisyonu, istediğiniz maaşı alamama gibi durum-
larla karşılaşabilirsiniz. İnsanlara hayır diyemez sınır
koyamazsınız, bunun sonucunda kendinizi istemedi-

ğiniz şeyleri yaparken bulursunuz.

ne zaman başlar?

Bu utangaçlık duygusu bazen yetişkinlikte olurken
bazen de çok küçük zamanlarda başlar. Hatta çocuk-
lukta başlayabilir. İlkokul, ortaokul ve lise gibi ergenlik
dönemlerinde de sınıf içinde konuşma yapmak, tah-
taya kalkmak, bir gösteriye katılmak gibi durumlar
gerginlik verici olabilir. Bu sebeple bunları yapmaktan
kaçınma davranışları gözlemlenebilir.

Fiziksel olarak nasıl belirtiler görülür?

Utangaçlığın getirdiği fiziksel belirtiler de vardır. Elle-
rin, avuç içlerinin terlemesi, kalp atışlarının hızlan-
ması, yüz kızarması, terleme, mide krampları, sık
tuvalete çıkma ihtiyacı gibi fiziksel belirtilerde kendini
gösterebilir.

sosYal Fobi ile utangaçlığın
Farkları nelerdir?

Sosyal fobi utangaçlığın daha ağır halidir. Utangaç-
lıkta kişiler kendilerini zorlayarak eyleme geçebilirler.
Ancak sosyal fobi durumu yaşayan insanlar kendileri
istese bile sosyalleşmekte güçlük çekerler ve sürekli
olarak bu problemi yaşarlar.

neden utangaç olunur?

Birçok sebebinin olduğunu söylemek mümkün. Sık-
lıkla çok baskıcı ebeveynlerle büyüten yada baskıcı öğ-
retmenlerden eğitim alan çocuklar kendi içlerine
kapanarak diğer insanların sanki kendilerinden her
zaman daha iyi bildiğini düşünüp etraflarındaki in-
sanları otorite görürler. Yetiştirilme stili, duygusal
kontrol, baskın ebeveynler gibi, daha önceden bastırıl-
mış duygular, travmatik yaşantılar, küçük düştüğü gibi
geçmiş anıların olayların yaşanmış olması, tetikleyici
yaşam olayları gibi birçok sebebi olabilir. Sebeplerin
ne olduğu saptanmalı ve terapilerde de bu durumlar
çalışılmalıdır.
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Uzman Klinik Psikolog Melda
Yakupoğlu sosyal ilişkileri ve iş
başarısını olumsuz etkileyen
utangaçlık problemiyle ilgili
soruları yanıtladı. Psikolog
Melda Yakupoğlu, utangaç
bireylerin sosyal çevreden
uzaklaştıkları için yaşam
kalitelerinin düştüğünü
belirterek, utangaçlığın
önüne geçmenin en
etkili yolunun
psikolojik destek
olduğunu ifade
etti

Öncelikle duygunuzu anlamak bu duy-
gunun farkında olmak ve duygu kont-
rolü yapmak gibi bir psiko-eğitimin iyi
geleceğini söylemek mümkün. Özgü-
ven eksikliği ile de sıklıkla birlikte görü-
lür. Bu sebeple temeldeki iyi iletişim
kurabilme becerisinin arttırılması ve
özgüven çalışmaları yapmak esastır.
Nelerden utandığınıza dair bir liste
yapmak fayda sağlar. Örneğin listenizi
sizi en utandıran ve yapmaktan zorlan-
dığınız şeyden, en tahammül edilebilir
derecede utanç uyandıran olan du-

ruma kadar maddeler ha-
linde yazın. En az olan
durumdan başlayarak adım
atın. Utanmaktan utanmak
ile ilgili bir kavram vardır.
Utanç yaşayacağı durum-
dan kaçınmak için insan
kendisini daha çok utandı-
ran şeyler içerisinde bulabi-
lir. Bu sebeple utancında
diğer bütün duygularınız
gibi bir duygu olduğunu,
hissetmenin normal ol-
duğunu kabullenip bu
duygunuzla da barış-
manız gerekir.
Eylemleriniz üzerine
uzun uzun düşün-
mek, kafada nasıl
olur diye kurmak ye-
rine bazen o an içeri-
sinde karar vermek, anı
yaşayabilmek gerekir.
Utanılacağı, küçük düşe-
ceği ihtimali belki de hiç ba-
şınıza gelmeyecek ancak
yapmaktan kaçtığınız şeyler
yaşamınız için sizde eksik-
lik uyandıracak. Bu noktada
olumsuz düşünceleri değiş-
tirmek gerekir. Kendiniz
aşamadığınız bir utan-
gaçlık sorunu yaşıyor-
sanız psikolojik destek
almanız yaşamınızda
ilerleyebilmeniz ve
kişisel gelişiminiz
için fayda 
sağlayacaktır.
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Psikolojik
destek
şarttır!

Mutlu ilişki için öneriler
Holistik Terapi Uzmanı Nilay Arslan, kadın-erkek

ilişkilerinde yaşanan sorunlar hakkında
değerlendirmelerde bulundu. Arslan, “Hayatınıza

aldığınız kişi tamamen sizin frekans enerjinizle ilgilidir.
Hangi frekanstan yayın yapıyorsanız, ona uygun 
kişiyi hayatınıza çekersiniz. Mutlu ilişki için önce 

kendi enerjinizi tanımalısınız” dedi

KADIN-ERKEK ilişkilerinde yaşanan sıkıntılar
hakkında konuşan Holistik Terapi Uzmanı
Nilay Arslan, kişinin sorunun kaynağını karşı-

sındakinde değil, kendinde araması gerektiğini söyledi.
Arslan, “Hayatınıza aldığınız kişi, tamamen sizin frekans
enerjinizle ilgilidir. Hangi frekanstan yayın yapıyorsanız,
ona uygun kişiyi hayatınıza çekersiniz. İlişkinizle ilgili bir
sorun, memnuniyetsizlik veya rahatsızlık varsa, o da kar-
şınızdakiyle değil, tamamen sizinle ilgilidir. Dışarıdan
uyumsuz gibi görünen, ancak çok iyi anla-şan çiftler ara-
sında ‘çekim gücü’ vardır. Çevrenizde fiziksel olarak çir-
kin bulduğunuz ve yanındaki yakışıklı erkeği hak
etmediğini düşündüğünüz kadınlar mutlaka olmuştur.
Kadın oldukça rüküştür, ancak erkek çevresinde pervane
olur, onu ilgiye ve hediyelere boğar. Hatta çantasını bile
taşır. İşte burada çekim gücü vardır” diye konuştu.
Çekim yasasına göre evrende her şeyin ikili dengede ol-
duğuna dikkat çeken Nilay Arslan, “Evren dualiteden,
yani ikili dengeden oluşur. Karanlık-aydınlık, gece-gün-
düz, sıcak-soğuk, güçlü-zayıf gibi. Sistemde her şey

çekim yasasına göre dengede olmak zorundadır. Kadın
erkeğe eril olarak yaklaştığında, yani kontrolü ele almak,
onu yönetmek istediğinde, erkek bir o kadar pasif ve ilgi-
siz olacak, sonunda kadından uzaklaşacaktır. Kadın ne
kadar verici olursa, sistemden ona o kadar cimri bir part-
ner gelecektir. Eğer enerjisel olarak kadının bilinçaltında
değersizlik kalıbı varsa, kendisine çekeceği partner de
onu değersizlikle sınayacak biri olacaktır. Belki aldatacak
ya da telefonlara cevap vermemek, buluşmaya geç git-
mek gibi kadının değersizlik kalıbını tetikleyecek tavırlar
sergileyecektir. Çünkü evrende denge yasası vardır” dedi.

Partnerinizi ayna olarak görün 

Sağlıklı bir ilişki yürütmek isteyenlere önemli tavsiyelerde
bulunan Arslan, “Partnerinizin aynası olduğunuzu,
onun da sizin için bir ayna görevi gördüğünü kabul edip
aranızda gelişen olaylara bu açıdan bakmayı denerseniz,
o zaman sağlıklı bir ilişki yürütebilirsiniz. Mutlu bir ilişki
için önce kendi enerjilerini tanımaları gerekir. Gerçekten
enerjisel olarak nasıl biri olduğunuzu bilmiyorsanız, ha-

yattan ve ilişkinizden ne beklediğinizi anlamanız çok
uzun zaman alır ve sistemde bu frekansla yanlış kişiyi çe-
kersiniz” diyerek doğru ilişkinin ancak kişinin kendisini
enerjisel olarak tanıdıktan sonra mümkün olacağını söy-
ledi. Mutluluğu bulamamanın nedeninin bilinçaltına iş-
lenmiş yanlış inançlar olabileceğini belirten Nilay Arslan,
bunun için bir uzmanla görüşülmesi gerektiğini ifade
ederek, “İlişkilerde hep aynı döngüyü yaşıyorsanız, kişi-
ler farklı olsa da yaşadığınız olaylar hep aynıysa, bilinçal-
tınızda sizi engelleyen inançlar olabilir. Belki de geçmişte
yaşadıklarınız ‘değersizlik kalıbı’ oluşturmanıza yol aç-
mıştır ve ana yoldan yani kendinizden ayrılmışsınızdır.
Geçmişten arınmalı, ilişkilerden dersler çıkarmalı, bilinç-
altınızı ve enerjinizi tanımalısınız ki, ruh eşinizi bulasınız.
Eğer kaybediyorsanız, kendinize inanmadığınız içindir.
Ayrıca kendinizden daha çok sevdiğiniz kişiyi mutlaka
kaybedersiniz. Kovaladığınız her enerji, sizden kaçar.
Problem düzelmez, siz düzelirsiniz. En üzücü olayın
içinde bile şifa vardır ve siz neye hazırsanız, o da sizin
için hazırdır” sözleriyle cümlelerini noktaladı.

8 kadından biri
meme kanseri
Meme kanseri Türkiye’de kadınlarda en çok
görülen kanser türü olarak ortaya çıkıyor.
Acıbadem Ankara Hastanesi Genel Cerrahi
Uzmanı Prof. Dr. Tuğbay Tuğ, meme kanserinin
belirtilerini ve erken tedavi yöntemlerini şu 
sözlerle anlatıyor: “‘Kanserden korkma, geç
kalmaktan kork’ sloganı meme kanseri için de
geçerlidir. Meme kanserinde başarılı tedavinin
ilk koşulu erken tanıdır.”

KADINLARDA en sık görülen kanser tipi
olan meme kanserinin meme hücrelerinin
kontrolsuz çoğalması ve özelliklerini değiş-

tirmeleriyle ortaya çıktığını ifade eden ve her 8-10 ka-
dında bir görüldüğünü aktaran Acıbadem Ankara
Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tuğbay
Tuğ “Tüm kadının her ay adet dönemini takip eden
hafta içerisinde mutlaka kendi kendisini meme muaye-
nesi yapması gerekiyor. Belirtilen risk faktörlerine
sahip olan kadınlar, en az yılda bir kez hekim muaye-
nesinden geçmeli, meme ultrasonografisi ve mamo-
grafi gibi ilk basamak tarama testlerini yaptırmalıdır.
25 yaşından sonra her yıl ultrasonografi, 40 yaşından
sonra ise mamografi yapılması, erken teşhis için çok
önemli. Meme kanseri tanısı alan bir kadına hekimi
tarafından mutlaka tüm vücut tarama incelemeleri ya-
pılmalı ve hastalığın hangi evresinde olduğu belirlen-
melidir. Hastalığın tekrarlamadan ve vücuda
yayılmadan başarılı bir şekilde tedavi edilebilmesi için
evreleme şarttır” ifadelerini kullanıyor. Meme kanseri
tedavisi erken evrelerde teşhisin hayat önemini kayde-
den Tuğbay Tuğ meme kanserinin en sık karşılaşılan
belirtisinin, ağrısız ve zamanla büyüyen bir kitle hisse-
dilmesi ile anlaşılabildiğini söyleyerek diğer belirtileri
şöyle sıraladı: “Meme derisinde çekinti, deride renk
değişikliği, meme başı çekintisi, kanlı meme başı akın-
tısı, memede ele gelen sertlikler, koltuk altında lenf bezi
büyümeleri gibi belirtilerle kendisini ortaya çıkarıyor.”

Ebru Şallı'ya
kötü haber

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş, Kuveytli iş in-
sanlarını 20 milyon dolar dolandırdığı iddia-
sıyla yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis

cezasına çarptırıldı. Bir grup Kuveytli iş insanı, dolandı-
rıldıklarını iddia ederek Aswar Şems Gayrimenkul
Proje Yönetimi ve Danışmanlık şirketi sahibi Uğur
Akkuş ile 7 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda
bulunmuştu. Savcılık soruşturması kapsamında, Akkuş

ile 7 kişi hakkında “nitelikli dolandırıcılık” su-
çundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava

açılmıştı. 
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde

görülen davada hâkim kararını
açıkladı. Mahkeme, Uğur Akkuş
ve 7 kişinin İzmir-Çeşme’de bu-
lunan müşterek hisseli arsanın
Turizm yatırımı amaçlı ortak-
laşa satın alınması bahane-
siyle dolandırıcılık suçunu
işlediğini belirtti. Tutuksuz
sanık Uğur Akkuş ve 7 kişi
hakkında “nitelikli dolan-
dırıcılık” suçundan 8 yıl 4
ay hapis cezasına hük-
medildi. Uğur Akkuş’un
avukatı Başak Pelit,
henüz kesinleşmiş bir
mahkeme kararı olma-
dığını söyledi: “Mah-
keme kararı henüz
kesinleşmemişken
müvekkilin ticari iti-
barına ve kişilik

haklarına zarar
verecek nitelik-

teki iddialar
asılsız ve ger-
çek dışıdır.”
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B akırköy 10. Asliye Ceza Mahke-
mesi'nde görülen duruşmaya sa-
nıklar Çağrı Serdar Elgörmüş,

Evin Baykuşak, Mehmet Albayrak ve
Şehnaz Çelebi hazır bulundu. Duruş-
maya müşteki, tanıklar ve taraf avukat-
ları da katıldı. Duruşmada savunma
yapan görevli doktor Mehmet Albayrak,
"Olaydan bir gün önce hasta bana geldi.
Kendisi ile görüştüm. Bugüne kadar her-
hangi bir rahatsızlık geçirmediğini söy-
ledi. Kendisinden kan alındı. Ancak
kendisi hastane ücretini ödemediği için
test yapılmadı. Test operasyon amacıyla
bir test değildir. Kendi sağlık çalışanla-
rını korumak için yapılan bir testtir. Her-
hangi operasyon için sorun olmadığını
tespit ettikten sonra ertesi gün kendisine
operasyon için saat verdim. Hastaneye
10.00 gibi geldim. Hasta ile yine sabah
görüştüm. Operasyonda diğer arkadaş-
larım Şehnaz ve Evin görevliydi. Ben
kendilerine gereken dozda anestezi mad-
deleri söyledim. Zaten operasyon yapıla-
cak bölüm 8-10 cm lik bir bölümdü. 5 cc
markain, 3 ampül, jetokeyın, 3 cc de cte-
nas olmak üzere anestezi maddeler kul-
landık. Ben yan odadaydım. Evin ve
Şehnaz gerekli işlemleri yaptı. Bu sırada
hastada problem yoktu. Anestezi yapıl-
dıktan sonra Pliküller alındı. Pliküller
alındıktan sonra henüz saç ekimindeki
kanallar açılmadan önce hastada göğ-
sünde rahatsızlık başladı. İlk müdahaleyi
ben yaptım. Daha sonra da mavi kod
verdim. Hastanenin kardiyoloji uzman-
ları ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra
hasta geri döndürüldü. Grafi ve tıbbi iş-
lemler yapıldı. Kalp krizi geçirildiğinin
tespit edildiği üzerine kalp uzmanları
stent takma işlemini gerçekleştirdi.
Ancak daha sonraki müdahalede hasta
kurtarılamadı. Bu kısımda benim bir da-
hilim yoktur. Ben sadece anestezi veril-
mesi kısmında görevliydim. Olay
tarihinden sonra ben tutuklandığım için
aileye başsağlığı dileyemedim. Gerekli
müdahaleler yapılmıştır. Ancak ölüm
olayı gerçekleşmiştir. Suçsuzum, beraa-
timi talep ederim" diye konuştu.

Küçük bir alana ekim yapılacaktı

Diğer sanık anestezi teknikeri Şehnaz
Çelebi, "Doktor Mehmet ve diğer ekip
arkadaşım Evin ile hastaya ilk müdaha-
leyi yaptık. Hazırlıklarını tamamladık.
Doktor Mehmet'in talimatı üzerine hu-
zurda bulunan sanıkların savunmasın-
daki miktarda anestezi uyguladık.
Doktorun talimatı ile küçük bir alanda
kök alımına başladım. Bu sırada hasta
iyiydi. Sürekli konuşuyorduk. Doktorun
odası yan taraftaydı. Biz olağan işlemleri
yaptık. Kanal açım işlemi başlamadan
hasta rahatsızlandığını söyledi. Bunun
üzerine doktor Mehmet ilk müdahaleyi
yaptı. Bize mavi kod vermemiz talimatını
verdi. Ben ve diğer arkadaşım mavi
kodda bulunduk. Üst katta bulunan
Çağrı bey de geldi. Arkasından mavi kod
ekibi geldi. Saç ekimi odasında ilk mü-
dahale yapıldı. Burada hasta kendine
geldi. Ancak daha sonra hastayı aşağıya
kalp bölümüne indirdiler. Oradaki ope-
rasyondan benim haberim yoktur. Ekim
yapılacak alan 8-10 cm'lik küçük bir
alandı. O nedenle doktorun talimatı üze-
rine diğer sanıkların savunmasında bah-
settiği doz ve anestezi uygulandı.
Normalin de altındadır. Küçük bir alana
ekim yapılacaktı" diye konuştu.

Fazla doz uygulaması söz
konusu değil

Sanık anestezi teknikeri Evin Baykuşak
ise, "Hastanın 8 cm'lik 10 cm'lik alana
ekim yapılacağı için verilen normal ve
küçük bir dozdu. Büyük bir alan ekilme-
yeceği için normal dozun altında uygu-
landı. Verilecek dozları alan küçük
olduğu için doktor Mehmet belirleyip
bize talimat verdi. Bizde talimat üzerine
belirtilen dozları uyguladık. Fazla doz
uygulaması söz konusu değildir" şek-
linde konuştu. Hastanenin mesul mü-
dürü Çağrı Serdar Elgörmüş ise
savunmasında "Olay günü bir toplantı
için saç ekimi yapıldığı kattaydım. Mavi
kod anonsu geldi. Mavi kod anonsu gel-
diğinde hastanede bulunan bütün dok-
torlar mavi kodun geldiği yere giderler. 

Oraya gittiğimde doktor Mehmet'in mü-
dahale ettiğini gördüm. Bunun üzerine
ben de kendisine yardımcı oldum. 18-20
dakika kalp masajı yaparak gerekli ilk
müdahaleyi yaptık. Daha sonra diğer
mavi kod ekibi anestezi uzmanları geldi.
Kardiyoloji uzmanı Mustafa Y. kendi-
sine müdahale etti. Anestezi uzmanı
Melih E.K. da vardı. İlk müdahaleden
sonra koroner yoğun bakım ünitesine
götürdük. Hastanın eko cihazıyla da-
marlarına bakıldığında kalpte bir anor-
mallik olduğunu gördük. Anjiyo kararı

alındı. Anjiyo da damarların tıkalı ol-
duğu tespit edildi. Ben de bunu gördüm.
Daha sonra yoğun bakıma götürüldü.
Yoğun bakımda vefat etti. Benim kusu-
rum yoktur. Suçsuzum, beraatımı talep
ederim" şeklinde konuştu.

Ortada bir kayıt yok

İbrahim Gül'ün avukatı Burak Vural,
"Genel olarak saç ekim işlemlerinde has-
taya sadece basit bir kan tahlili yapılıyor.
Bu kan tahlili sağlık personellerini koru-
mak için yapılıyor. Aslında bu büyük bir
yanlış saç ekimi işleminde kafaya bin-
lerce darbe vuruluyor. Ciddi şekilde iş-
lemler yapılıyor bu. İşlemler yapılmadan
önce bir tarama yapılmalı. Hastaların
hangi rahatsızlıkları olduğu sadece be-
yanla olacak bir şey değil. İbrahim böyle
bir olaya kurban gitti daha başka birisi
bunu yaşamasın diye bu düzen değiştiri-
lebilmeli. Kan tahlili bir gün önce yapıl-
dığı söyleniyor ancak hastanın kaydının
açılmadığı söyleniyor. Kaydı olmayan
bir hastaya kan tahlili nasıl yaptınız. Kan
tahlili yapıldığı herhangi bir şey çıkma-
dığı söyleniyor ancak kayıt olmadığı için
biz bunları göremiyoruz. Tabiri caizse bu
işlemin kaçak yapıldığı ortaya çıkıyor.
Çünkü hastanenin saç ekimi yaptığı yer
ile işlemin yapıldığı yer farklı. Hastanın
kaydı yok çalışanlar dışarıdan geliyor.
Doktorun hastane ile yaptığı bir hizmet
sözleşmesi var. Ancak bu basit yağ al-
dırma gibi işlemler için geçerli. Saç ekimi
için işlem yapma ruhsatı yok. Biz bu ola-
yın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bir
işlem kaçak yapılıyorsa ve burada bir
kusur varsa bunların takipçisi olacağız.
Ortada bir kayıt yok biz beyanlara göre
inanamayız. Ne kadar dozda ilaç yapıl-
dığı ne işlem yapıldı biz şu an bunları bi-
lemiyoruz. Çünkü ortada bir kayıt yok."
dedi. Mehmet Albayrak hakkındaki adli
kontrol kararının delillerin büyük ölçüde
toplanmış olması gözetilerek kaldırılma-
sına karar veren mahkeme ise savcının
dava ile ilgili mütalaasını hazırlaması
için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
DHA

Beşiktaş'ta sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini
kaybettiği otomobil dev-

rildi. Trafiktekilerin araçtan çıkardığı
sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaza saat 09.00 sıralarında meydana
geldi. Nisbetiye Mahallesi Akmerkez
Yolu Caddesi’nden Ulus yönüne iler-

leyen Ahmet Eren, keskin viraj çıkı-
şında kullandığı otomobilin direksiyon
hakimiyetini kaybetti. Daha sonra ba-
riyerlere çarpan otomobil yan dönerek
durdu. Kazayı gören diğer sürücüler
yardıma koşarak Ahmet Eren’in oto-
mobil içinden çıkmasına yardımcı
oldu. Kazayı yara almadan atlatan ve

bir süre şok yaşayan sürücüyü va-
tandaşlar sakinleştirdi. Haber veril-
mesi üzerine olay yerine gelen polis
ve itfaiye ekipleri başka bir kazanın
yaşanmaması için önlem aldı. Bir
süre aksayan trafik kaza yapan oto-
mobilin çekici ile kaldırılmasının ar-
dından normale döndü.

doğuştan kalp hastası olan, 8 yıldır
organ bekleme listesinde kalp nakli için
bekleyen ve iki haftadır da 'acil' liste-

sinde Türkiye'de ilk sırada yer alan Emirhan Taç-
yıldız, 13'ncü doğum gününde yaşamını yitirdi.
Emirhan Taçyıldız, Gaziosmanpaşa'da bulunan
Paşaçayırı Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.
DHA aracılığı ile sesini duyurmaya çalışan Emir-
han'ın annesi Emine Taçyıldız, gözyaşları içinde
organ bağışı çağrısında bulunmuş, "Ne olur bağış
yapın, oğluma hayat olun" demişti. Emirhan'ın
en büyük hayali iyileştiğinde lunaparkta hızlı tren
ve gondola binmekti.  
Musa ve Emine Taçyıldız çiftinin dört oğlundan
en büyüğü olan Emirhan Taçyıldız, doğuştan
kalp hastasıydı. Nadir görülen iki kalp hastalığını
birden taşıyordu. Bir haftalık bebekken 'restriktif
kardiyomiyopati' teşhisi alan talihsiz çocuğun du-
rumuna 'süngerimsi kalp hastalığı' da eşlik edi-
yordu. Her iki kalp kası hastalığı da Emirhan'ın
kan pompalayan kalp boşluklarının düzgün şe-

kilde gevşeyememesi nedeniyle, vücuduna yete-
rince kan pompalanamamasına yol açıyordu.
Hayatı hastanelerde geçen Emirhan, geçtiğimiz
hafta kalbinde oluşan pıhtılar nedeniyle acilen
yoğun bakıma alınmış, tedavisinden sonra nakil
ameliyatını olana kadar hastanede gözetim al-
tında tutulmak üzere servise yatırılmıştı. Durumu
çok riskli olduğu için evine de taburcu edilemeyen
talihsiz çocuk, 13'ncü doğum gününden iki gün
önce Demirören Haber Ajansı aracılığı ile sesini
tüm Türkiye'ye duyurmuş ve organ bağışı çağrı-
sında bulunmuştu. Ancak Emirhan'ın kalbi has-
talıklarının yüküne daha fazla dayanamadı ve
tedavi gördüğü Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'nde 16 Kasım'da, tam da
doğum gününde yaşamını yitirdi. Emirhan, Ga-
ziosmanpaşa'da bulunan Paşaçayırı Camii'nde
bugün son yolculuğuna uğurlandı. Öğle vakti kı-
lınan cenaze namazı ardından Emirhan'ın cena-
zesi Boğazköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Gaziosmanpaşa Belediye Baş-

kanı Hasan Tahsin Usta, Emirhan'ın annesi
Emine Taçyıldız, babası Musa Taçyıldız, kardeş-
leri ve akrabaları katıldı. 

Aile organ bağışı kararı aldı

Cenaze namazı sonrası konuşan Emirhan'ın am-
cası Ahmet Taçyıldız, "Bu haberi yaptığınız için
sizlere çok teşekkür ediyorum. Keşke organ bağışı
Türkiye genelinde herkeste olsa, insanlar bağışla-
dıkları organları insanlarda nasıl hayat buldu-
ğunu görebilseler. Bizlerde Taçyıldız ailesi olarak
Emirhan'ın ölümü sonrası bütün organlarımızı
bağışlama kararı aldık. İnşallah bütün insanları-
mız bunu yapar" dedi. Emirhan'ın diğer bir am-
cası Arif Taçyıldız ise "Emirhan'a nakil yetişmedi.
Dün Emirhan'ın doğum günüydü. Büyük bir acı
yaşıyoruz. Allah kimseye bu acıyı göstermesin.
Emirhan'ın son isteği normal çocuklar gibi koşup
oynamak ve gondola binmekti" diye konuştu.
Emirhan'dan geriye annesinin son bir umut
organ bağışı için yaptığı çağrılar ve en çok da lu-

naparkta yap-
mak istedikle-
rini söylediği
cümleleri kaldı.
"İğne ve serum-
lardan ellerimde
güç kalmadı, elimde olsa tüm organlarımı bağış-
lardım" diyen küçük çocuk, Koşuyolu Yüksek İh-
tisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki
odasından Türkiye'ye seslenip "Dışarı da çok çık-
mak istemiyorum. Çünkü insanların sorduğu tek
soru var. O da neden bu kadar zayıfsın? Neden
hiçbir şey yemiyorsun? Bilmiyorlar ki ilaçlar za-
yıflatıyor, çok rahatsızım bu konudan. Bir de elle-
rim artık çok acıyor, derman kalmadı,
kaldıramıyorum bile, iğneden serumdan. 13 sene-
dir hep hastanelerdeyim. Çoğu şey yasak olduğu
için yapamıyorum. Lunaparkta hızlı trene bin-
meyi çok istiyorum, gondola da binemedim.
Çünkü yasak. Sadece çarpışan otoya binebildim,
o da annemle beraber" demişti.  DHA

Kalp nakli için bekle-
yenler arasında Türki-

ye'de ilk sırada yer
alan Emirhan Taçyıldız

doğum günü öncesi
hastane odasından
Türkiye'ye seslenip
"Ben olsam ben de 

organlarımı bağışlar-
dım" demişti. Tüm

Türkiye'yi duygulandı-
ran Emirhan Taçyıldız,

doğum gününde 
hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz

Ataşehir D-100 Karayolu yan yolda
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği otomobil otobüs durağına
daldı. Durakta bekleyen iki kardeşten
biri hayatını kaybederken, diğeri ve
otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın
boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

kaza, saat 05.40 sıralarında D-100 Karayolu
yan yolda Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nin önünde meydana

geldi. Kadıköy istikametine giden Gürkan Kuşak'ın kul-
landığı 34 BIR 183 plakalı otomobil, sürücüsünün
henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetmesi üze-
rine, Fikret Ağırman ve kardeşi Mehmet Selim Ağır-
man'ın otobüs beklediği durağa daldı. Çarpmanın
şiddetiyle durak yerinden sökülürken, Fikret Ağırman
otomobilin ve durağın altında kaldı. Kazada Mehmet
Selim Ağırman ile otomobil sürücüsü Gürkan Kuşak
yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine polis, sağlık ve it-
faiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde
Fikret Ağırman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk mü-
dahaleleri sağlık ekibince yapılan yaralılardan Mehmet
Selim Ağırman, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi'ne; sürücü Gürkan Kuşak ise Göztepe
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi al-
tına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. 
Bu kadar sürat olur mu?

1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın bo-
yutu gün ağarınca ortaya çıktı. Kaza nedeniyle Hastane
Durağı kullanılamaz hale gelirken, otobüse binmek iste-
yenler, durağın yaklaşık 20 metre uzağında beklemek
zorunda kaldı. Durağı kullanmak isteyen Teyfik Duru,
"Bu yolda bu kadar sürat olur mu? Buranın hız limiti
70-80 km hız. Muhtemelen sürücü hatası. Buranın ar-
kasında hastane var. Hastaneye gelen hastalar ve hasta
yakınları bu durağı sık sık kullanıyorlar" dedi. Nadire
Akdağ, "Otobüse bineceğim durak yok. Buradan oto-
büse bineceğim. Her sabah olmasa da ara sıra bu du-
rağı kullanıyorum" şeklinde konuştu.

Bakırköy'de cadde üzerinde seyreden oto-
mobile başka bir araç çarptı. Çarpmanın etki-
siyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini

kaybettiği otomobil, kaldırımdaki ağaca çarparak dura-
bildi. Ağaç, ortadan ikiye bölünürken, kaza anı da gü-
venlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, geçen
Salı günü 23.00 sıralarında, İncirli Caddesi'nde mey-
dana geldi. İddiaya göre; cadde üzerinde hızla ilerleyen
otomobile, önce başka bir istikametten gelen otomobil

çarptı. Daha sonra çarpmanın
etkisiyle sürücünün direksiyon
hâkimiyetini kaybettiği otomo-
bil, kaldırımda bulunan yön ta-
belası ve ağaca çarparak
durabildi. Otomobilin çarptığı
ağaç, gövdesinden kırılarak
kaldırıma düştü. Ağaç üze-
rinde bulunan bir işyerine ait
aydınlatma lambaları da etrafa

saçıldı. Kazaya karışan iki otomobilde hasar oluştu.
Öte yandan yaşanan kaza anı, çevredeki bir işyerinin
güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üze-
rinde hızla seyreden otomobile başka istikametten gelen
aracın çarptığı görülüyor. Otomobil daha sonra kaldı-
rımdaki direk ve ağaca çarparak duruyor.  

Kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

İtalya'dan İstanbul'a gelen ve saç ektiren
İbrahim Gül (28), fenalaşarak hayatını

kaybetmişti. Sanıklar ilk kez hakim kar-
şısına çıktı. İbrahim Gül'ün avukatı, "Kan

tahlili yapıldığı herhangi bir şey çıkma-
dığı söyleniyor ancak kayıt olmadığı için

biz bunları göremiyoruz. Tabiri caizse bu
işlemin kaçak yapıldığı ortaya çıkıyor.

Çünkü hastanenin saç ekimi yaptığı yer
ile işlemin yapıldığı yer farklı." dedi

İbrahim Gül'ün avukatı Burak Vural, “Saç ekimi işleminde kafaya binlerce darbe vuru-
luyor. İşlemler yapılmadan önce bir tarama yapılmalı. Hastaların hangi rahatsızlıkları
olduğu sadece beyanla olacak bir şey değil. İbrahim böyle bir olaya kurban gitti” dedi.

İddianamede
ne var?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı'nca hazırlanan iddianamede,
11 Ekim 2021'de İbrahim Gül'ün
saç ekimi gittiği özel hastanede,
doktor olan Mehmet Albayrak'nın
sorumluluğundaki anestezi tekni-
kerleri Şehnaz Çelebi ve Evin Bay-
kuşak tarafından ense kısmından
saç kökleri alındığı belirtildi.
Maktulün saç ekimi işlemine baş-
lamadan önce kalp krizi geçirdiği,
akabinde mavi kod verildiği, CPR
işlemi yapılarak kalp ritminin geri
gelmesinin sağlandığının anlatıl-
dığı iddianamede, maktulün an-
jiyo ameliyatına alınarak kalp
damarına stent takıldığı ve yapı-
lan müdahalelere rağmen vefat
ettiğine yer verildi. Sanıklar has-
tane müdürü Çağrı Serdar Elgör-
müş, doktor Mehmet Albayrak,
anestezi teknikerleri Evin Bayku-
şak ve Şehnaz Çelebi hakkında
"taksirle ölüme neden olma" su-
çundan 2'şer yıldan 6'şar yıla
kadar hapis cezasına çarptırıl-
ması talebiyle dava açıldı.

İki kardeşi
ayıran kaza

Hızlı gitti
ağaca çarptı

KACAK SAC EKIMI
1 CAN ALDI!
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İ ktidarı elinde bulunduran güçler
kendi aralarında post kavgasına tu-
tuşmaya başladı.

Dünden bugüne doğanın dengesi ve 
toplumsal ekonomik politik koşullar sis-
temi değişimi zorluyor.

İhtiyaçlar, bencilce tavır, hırs ve egemen
olma dürtüsü toplumsal yaşam sürecini
hızlandırdı.

Toprak ve hayvancılığa bağlı yaşam 
uzun sürdü;

Özellikle tarıma dayalı hâkimiyet beli 
silahlı gücüde elinde bulunduruyordu;

Ticaret, nakliye ve ulaşım toprak 
sahiplerinin iznine bağlıydı;

Ticaretin ve küçük mal üretiminin önem
kazanması toprak sahiplerinin hâkimiyetini

sarsmaya başladı;
Ticaret özellikle uzak yerden takas ya da

zor yoluyla getirilen malın kar değerinin
yüksek olmasıyla ticaret ve ulaşım önemli
uğraş alanı haline geldi;

İşgal ve talan egemen güçlerin yönetim
biçimine dönüştü;

El zanaatları ve küçük üretim takasın en
geçerli olduğu biçim olsa da gündelik ya-
şamda paranın kâğıt ya da metal olarak
dolaşımı önem kazandı;

İhtiyaçların artması temelinde el zana-
atları ve küçük üretim büyümeye başladı;

Üretimin her alanında hatta ticaret ve
ulaşımda makinenin önem ve gücü hissedil-
mesiyle birlikte hâkim güçler arasında ikti-
dar savaşları gizliden gizliye başladı;

Bir yandan içeride iktidar savaşı veren
güçler diğer yandan da dışarıda işgal ve ta-
lanlarına devam etti;

İktidar gücü ticaret ve üretim aletlerine
sahip olanların eline geçti. Dün olduğu gibi
eli silahlılarda iktidar kimdeyse onun 
hizmetine girdi;

Bir dönem güneşi batmayan imparator-
luğun temeli atılmaya başlandı;

Üretimin her alanında makinenin kulla-
nılması ekonomik ve toplumsal ilişkiyi nite-
liksel anlamda değiştirdi;

Sanayi, yönetim yapılarını hatta devlet

biçimini de değiştirdi;
Üretimin her alanında endüstrinin kulla-

nılmasıyla ulaşım, ticaret ve savaş araç ge-
reçlerinin de biçimleri değişti;

Üretimin sanayileşmesi finans çevreleri-
nin uluslararası boyuta çıkmasını sağladı;

Finans sermayenin gücü para transferi
ve kredi vermekle kalmadı yeni sanayi yatı-
rımını ve devletlerin politik yapılarını ale-
nen etkileyip belirlemeye başladı;

Sanayi ve finans sermaye kendi içeri-
sinde pazar paylaşım kavgalarına girdi;

Savaşlar pazarlara kimin hâkim olacağı
ve devletleri kimin yöneteceği biçimine
dönüştü;

Hâkim güçler toplumu kendi belirlediği
zemine getirip özgür ama ekonomik köle
haline getirdi;

Çıkar temelinde Pazar Paylaşım Savaş-
ları yerellikten çıktı bütün ülkeleri kapsadı;

Savaşla dünyayı yönetmeye kalkanların
sonu hüzünle bitti; onun yerine sözde sosyal
demokrat ve onun karşısına askeri despot
anlayışı getirdi;

Egemenliğinin devamı için Bonapartist-
leri, askeri dikta hayranlığını, ırkçıları, fa-
şist ve aşiret ilişkilerini, halifelik ve
papalığın varlığını da gündeme soktu;

Sanayi ve finans oligarşi, egemenliği için
bütün yolları denemekten kaçınmamakta;

Baş jandarma askeri gücünü, sosyal de-
mokrasiyi, dini, mezhep ve tarikatları, dö-
nekleri, sisteme biat eden düzen partilerini
hatta “emek, ekmek ve özgürlük” yani
sınıf kavgası kaçkınlarını, yılgınları safına
alıp son demlerini yaşamakta.

Hâkim güçler emek sömürücüleri, sır-
tında boza pişirdiklerini yönetmek için her
yolu denemekte ama yolun sonu görünüyor,
değişime az kaldı. 

Değişime az kaldı!

Gelecek 
Partisi

İstanbul İl
Başkanlığı,
Ataşehir'de 

sokak ortasında
uğradığı saldırı
sonucu hayatını

kaybeden 
Mimar Başak 

Cengiz için
saldırının

yaşandığı yerde
basın açıklaması

gerçekleştirdi.
İl Başkanı 

Av. İsa Mesih
Şahin, “Bu 

sokağın adı Başak
Cengiz olsun. 

Bu masum
kızımızın adı

yaşatılsın” dedi

İ l Başkanı Şahin yaptığı açıkla-
mada: “Gelecek Partisi İstanbul İl
Başkanlığı olarak bu konuyu ilk gün-

den beri yakından takip ettik. Genel Başka-
nımız Sayın Ahmet Davutoğlu da konuyu
yakından takip ediyor. Bu menfur saldırıyı
şiddetle kınıyoruz. Yapanın yanına kar kal-
maması için, failin farklı şekillerde kurtarıl-
masının sağlanmaması için biz
kamuoyunda bu konunun sonuna kadar
takipçisi olacağız. Tabii ki üzüntü verici bir
olay, kanımızı donduran bir olay. Burası İs-

tanbul’un en güvenli yerlerinden birisi ola-
rak biliniyor. Maalesef İstanbul’un en gü-
venli yerlerinde bile böyle bir cinayet
işlenebiliyor. Bu olayı bu açıdan da düşün-
memiz gerekiyor. İstanbul’un en güvenli
yerlerinde bile can güvenliği sorun olacaksa
bütün toplumun bu konuyu bir düşünmesi
gerekir. Biz anneler babalar böyle olaylarla
artık ağlamasın istiyoruz. Başak Cengiz
kardeşimizin annesi hepimizin annesidir.
Hangi annenin yüreği böyle bir acıyı kaldı-

rabilir, hangi babanın yüreği böyle bir acıyı
kaldırabilir? Acılı aileye sabır ve başsağlığı
diliyorum. Ülkemizde böyle olayların bir
daha yaşanmaması için; toplumun bilin-
çlenmesi ve eğitilmesi de önemli bir konu
diye düşünüyoruz. Hem bunu düşüncemizi
merkezin alalım hem de önleyici kolluk hiz-
metlerinin daha sağlıklı çalışması konu-
sunu da yakından takip edelim. Gelecek
Partisi olarak konuyu tekrar kınıyor failin
en ağır cezayı alması için en azından ka-

muoyu vicdanının rahatlaması için konu-
nun sonuna kadar takipçisi olacağız.” dedi.

Sokağın ismi değişsin

İl Başkanı İsa Mesih Şahin konuşmanın
sonunda Başak Cengiz’in ismini yaşatmak
adına Karanfil Sokak ismi Mimar Başak
Cengiz olarak değiştirilsin teklifinde bu-
lundu.  Yapılan basın açıklamasının ardın-
dan olayın yaşandığı yere kırmızı karanfil
bırakan partililer alandan ayrıldılar.

BARIŞ KIŞ

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

BASAK CENGIZ
ISMI YASATILSINISMI YASATILSINISMI YASATILSINISMI YASATILSINISMI YASATILSINISMI YASATILSINISMI YASATILSINISMI YASATILSIN

Gelecek Partisi İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin, “Maalesef İstanbul’un en güvenli yerlerinde bile böyle bir cinayet işlene-
biliyor. Bu olayı bu açıdan da düşünmemiz gerekiyor. İstanbul’un en güvenli yerlerinde bile can güvenliği sorun ola-

caksa bütün toplumun bu konuyu bir düşünmesi gerekir. Biz anneler babalar böyle olaylarla artık ağlamasın istiyoruz.
Başak Cengiz kardeşimizin annesi hepimizin annesidir” diye konuştu.

Öğrencilerin yanındayız
Kartal Belediyesi, “Kara Kış Destek Paketi” kapsamında üniversitelerin lisans programlarında örgün eğitime
yerleşen ihtiyaç sahibi öğrenciler için eğitim yardımı başvurularını almaya başladı. Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel, “Öğrenciler için desteğimiz her zaman sürecek, onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi

Öğrencilerin eğitim yardımlarından yararla-
nabilmesi için; sosyal yardım kriterlerine uygun
olmaları, hanenin toplam taşınmazının (dair,

dükkân, arsa) (1) tam hisseyi geçmemesi ve Kartal’da ika-
met ediyor olmaları gerekiyor. Yabancı uyruklu öğrencilerin,
yabancı ülkede eğitim görenlerin, yüksek lisans, doktora,
uzaktan öğretim, açıköğretim öğrencileri ile %100 burslu ol-
mayan özel üniversite öğrencilerinin yararlanamayacağı eği-
tim yardımları çerçevesinde aynı aileden ve haneden sadece
bir öğrenciye eğitim yardımı verilecek. Eğitim yardımından
faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri, 19-30 Kasım
2021 tarihleri arasında https://e-belediye.kartal.bel.tr/ sayfa-
sından başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunabilir.

Umut dolu yarınlar önceliğimiz

Eğitim yardımları ile alakalı gençlere hitap ettiği konuşma-
sında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel: “Sevgili
gençler, yarınlarımızı sizler inşa ediyorsunuz. Şartlar ne
kadar zor olursa olsun, geleceğiniz için çalışıp emek verdiği-
nizin farkındayım. Kartal Belediyesi olarak bizler, eğitim yol-
culuğunuzda her zaman yanınızdayız. Sizlere destek vermek
için bu yıl da Kara Kış Destek Paketi kapsamında eğitim
yardımı uygulamamızı hayata geçiriyoruz. Kartal’da ikamet
eden ve üniversite eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olan
tüm kardeşlerimiz 19-30 Kasım 2021 tarihleri arasında bu
programa başvurabilirler. Başvuru şartlarına ve başvuru for-
muna Belediyemizin web sayfasından ulaşabilirsiniz. Umut
dolu yarınlar için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.”
dedi.  FATİH POLAT

Kartal Mahzuni
Şerif'i unutmadı
Kartal'da Aşık Mahzuni Şerif’in hayatının
türküleriyle harmanlanarak anlatıldığı “Mahzuni
Şerif” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Ankara 
Birlik Tiyatrosu tarafından sahneye konulan oyun
Kartallı vatandaşların büyük beğenisini kazandı

“Dom Dom kurşunu”, “Garip” “Ceşmi Si-
yahım” gibi unutulmaz türkülerin ozanı
Aşık Mahzuni Şerif’in hayatını anlatan tek

perdelik müzikli oyun, Kartal Belediyesi Hasan Ali
Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Pandemi kural-
larının uygulanarak; HES kodu sorgulaması ve ateş öl-
çümünün yapılmasının ardından seyircilerin içeri
alındığı oyuna Kartallılar büyük ilgi gösterdi. 
Bu yıl 50’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ankara
Birlik Tiyatrosu tarafından sahneye konulan oyunda,
Mahzuni Şerif’in Kahramanmaraş’ın Berçenek Kö-
yü’nden başlayan yaşamından kesitler, türküler eşli-
ğinde sahneye kondu. Dönemin siyasi olayları ve
bunun toplumsal etkilerini de ortaya koyan oyunda
Mahzuni Şerif’in türküleri eşliğinde doğumundan ölü-
müne kadarki sürede; okul hayatı, eşiyle tanışması,
önemli halk ozanlarından Âşık Veysel ile aralarındaki
ilişkiye kadar pek çok anısı anlatıldı.

Büyük alkış aldı

Maraş Katliamı, Sivas Katliamı, askeri darbeler gibi
birçok olaya tanıklık edilen oyunda Mahzuni Şerif’i
oyuncu Mehmet Güler canlandırdı. Ali Öztunç’un
“Devri Mahzuni” kitabından uyarlanan ve tiyatrocu
Gül Göker tarafından oyunlaştırılan “Mahzuni Şerif”
oyunun yönetmenliğini Mustafa Sarı yaptı. Oyuncular;
Gül Göker, Merve Köse, Fahri Bozbaş, Ender Yiğit İb-
rahim Emin Ege ve Hakkı Şahin’in rol aldığı oyunun
müzikleri Ekrem Ataer tarafından yapıldı. Her birine
seyircilerin de eşlik ettiği Mahzuni Şerif’in türküleri
oyun esnasında Serhad Raşa tarafından seslendirildi ve
Raşa’ya bağlaması ile Aydın Yıldız eşlik etti. 90 dakika
süren ve Kartallı tiyatro severlerin dakikalarca ayakta
alkışladığı oyunun ardından sahneye çıkan Kartal Bele-
diyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi
ve Cumhuriyet Partisi Kartal İlçe Kadın Kolları Baş-
kanı Birgül Karababa oyuncular adına Gül Göker’e
kartal heykelciği takdim etti. 

Anne baba kavgası
derin izler bırakıyor
Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği seminere konuk
olan aile danışmanı Saliha Erdim, cinsel kimlik
karmaşasının sebepleri ve sonuçları konusunda
katılımcıları bilgilendirdi. Erdim, “Çocukların anne
babasının kavgaları onların üzerinde yüzde yüz bir
etki ve duygu kırıklığı oluşturuyor. Bunlar da cinsel
kimlik karmaşasına yol açabiliyor” dedi

Bağcılar Belediyesi Dr. Kadir Topbaş
Halk Sarayı'nda gerçekleştirilen “Ailemiz En
Kıymetli Değerimiz” konulu seminere, ko-

nuşmacı olarak Aile Danışmanı Saliha Erdim katıldı.
İlçe sakinlerinin ilgi gösterdiği programda Erdim, son
günlerde Z kuşağının bir kısmının yaşadığı cinsel kimlik
karmaşasına vurgu yaptı. Bir sempozyumda öğrendiği
bilgilerden yola çıkan Erdim, “Kimlik karmaşası yaşa-
yan gençlerin yüzde 80’nin aile hayatlarında travma var.
Orada yabancı bir genci terapi ettiler. Delikanlı ‘Ba-
bamla ilgili hep travmalarım var. Babamla iletişimimim
hep aşağılık, değersiz hissetme, savunmasızlık, üzüntü,
acı ve onun sonucunda olun korku’ dedi. Anne babanın
etkisinin yüzde 100 olduğu zamanlarda derinden yara
alacak etkilenmeler yaşanmışsa bu mutlaka çocuğun
duygularında kırıklık oluşturuyor.” diye konuştu.

ISMI YASATILSIN

Çocukların ve gençlerin her zaman destekleyicisi olacaklarını kaydeden Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel, “Çocuklarımız ve gençler bizim umut dolu yarınlarımız. Onların hep yanında olacağız” dedi.

İsa Mesih
Şahin
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İstanbul Üniversitesi Su 
Bilimleri Fakültesi'nde 

görev yapan 5 araştırmacı, 
Marmara, Ege ve Karadeniz'de
21 günlük seferini tamamladı.

Araştırmanın ilk bulgularını 
anlatan Prof. Dr. Saadet

Karakulak, "Araştırmalarımız
sonrası Ağustos ayında Batı 

Karadeniz'de gerçekleşen 
sel olaylarıyla birlikte karasal

bütün çöplerin denize geldiğini
gördük. Denizde en çok 

plastikle karşılaşmaktayız. 
Biz bu süreci düzgün

yönetemediğimiz takdirde
balıkçılık kaynaklarımızı

kaybedeceğiz" dedi

DeNıZ CoP Dolu!

İ stanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakül-
tesi'nde görev yapan 5 araştırmacı, İs-
tanbul Üniversitesi Su Bilimleri

Fakültesine ait R/V Yunus-S araştırma gemi-
siyle iki farklı araştırma gerçekleştirdi. Araş-
tırmalardan biri, Birleşmiş Milletler Dünya
Gıda Örgütü (FAO)'nün 'Rapa Whelk Rese-
arch Survey in the Western Coastal Waters
of Turkey' adlı proje. Diğeri ise Çevre, Şehir-
cilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekli
Türkiye Denizlerinde Bütünleşik İzleme faa-
liyetleri kapsamında 2021 yılı yaz dönemi
Kuzey Ege (Saros Körfezi, Edremit Körfez),
Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de trol
çalışması, balık ve omurgasız biyoçeşitliliği
ve deniz çöpleri araştırması. 18 Ekim ile 7
Kasım tarihleri arasında 21 gün boyunca, 8
mürettebatlı gemiyle denizde araştırma
yapan 5 araştırmacı, elde ettikleri verileri
ocak ayında, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda
Örgütü (FAO) ile Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı'na sunacak.

21 günlük araştırma

Seferde elde ettikleri ilk bulguları DHA'ya
anlatan proje koordinatörü, İstanbul Üniver-
sitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Saadet Karakulak, "18 Ekim ile 7
Kasım tarihleri arasında 21 günlük bir araş-
tırma seferi gerçekleştirdik. Bu seferde iki
proje hedeflendi. Birincisi Birleşmiş Milletler
Dünya Gıda Örgütü (FAO)'nün desteklediği
Rapana seferiydi. İkincisi İse Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı Destekli TÜBİTAK MAM ko-
ordinatörlüğünde yürütülen Batı

Karadeniz'deki biyoçeşitlilik ve deniz çöpleri
çalışması. Bu seferleri İstanbul Üniversitesi
Su Bilimleri Fakültesine ait R/V YUNUS-S
Araştırma Gemisi ile gerçekleştirdik" dedi.

Deniz çöplerini izliyoruz

Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketi
sonrası özellikle Batı Karadeniz'de çöp kirlili-
ğinin arttığını söyleyen Prof. Dr. Karakulak,
"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği
Su Direktifi çerçevesinde 2010 yılında itiba-
ren denizlerimizin özellikle kıyısal alanları iz-
leme çalışması başlattı. Bu çalışma
kapsamında hem su kalitesi, hem biyoçeşitli-
lik, hem de deniz çöpleri sürekli olarak izleni-
yor. Bizler de Batı Karadeniz'i her 3 yılda bir
özellikle trol çalışması kapsamında biyoçeşit-

lilik ve deniz çöplerini izliyoruz. Bu izleme
sonrası deniz çöplerinde biraz azalma oldu-
ğunu görmüştük. Hatta bu azalmadan do-
layı seviniyorduk. Ancak 2021 Ağustos
ayında Batı Karadeniz'de gerçekleşen sel
olaylarıyla birlikte karasal bütün çöplerin de-
nize geldiğini gördük. Denizde ağaç kütü-
ğünden tutun, ağaç dallarına kadar aynı
zamanda poşetler, şişeler, kıyafetler gördük.
Şu an sel olayları sebebiyle Batı Karade-
niz'de çöp olayı artmış durumda" diye
konuştu.

En çok plastiğk var

Prof. Dr. Karakulak, sözlerine şu şekilde
devam etti: "Marmara Denizi'nde oluşan
çöp kirliliğini de inceledik. Araştırmaları-

nızda, özellikle insan faaliyetlerinin yaz ayla-
rında daha yoğun olması nedeniyle deniz-
deki çöp olaylarını daha da arttırdığını
gördük. Denizde en çok plastikle karşılaş-
maktayız. Bu kirliliğin canlılar üzerinde de
etkileri var. Özellikle sel nedeniyle kıyı alan-
larda suyun bulanık olması o bölgedeki can-
lıların ister istemez açığa gitmesine yol
açıyor. İlk seferde karşılaştığımız bazı türleri
son seferimiz de görmedik. Görmediğimiz
türlerse, kabuklular, taraklı dediğimiz canlı-
lar. Aradan 2 ay geçmesine rağmen selin et-
kileri görmekteyiz. Deniz kirliliği ile ilgili
gerekli tedbirler alınmalı. Deniz kirliliği sü-
rekli artmakta. Biz bu süreci düzgün yönete-
mediğimiz takdirde balıkçılık kaynaklarımızı
kaybedeceğiz." DHA

BİLİM İNSANLARININ DENİZLERDE ARAŞTIRMASINDAN KORKUTAN SONUÇ

Rapana yani deniz salyangozuna ilişkin ça-
lışmalardan da bahseden Prof. Dr. Karaku-
lak, "İlk projemiz olan Rapana seferinde
çalışma alanımız Kırklareli İğneada ile Sinop
arasında gerçekleşti. Toplam 83 istasyonda
algarna çekimleri yaptık. Deniz salyangozu
yani Rapana olarak bildiğimiz tür aslında
1950'li yıllarda ilk defa bir geminin balast
sularıyla giriş yapan istilacı bir tür. Deniz sal-
yangozu da bir balıkçılık kaynağıdır. Bu ba-
lıkçılık kaynağının sürdürülebilirliği için bir
araştırma yapılması gerekiyordu. Biz de ilk

defa 2020 yılında tüm Karadeniz ülkeleriyle
aynı zamanda bilimsel çalışma başlattık ve
2021 Ekim ayında bu çalışmanın üçüncü-
sünü gerçekleştirdik. İki yıllık çalışmamızda
deniz salyangozunun stokunda azalmanın ol-
duğunu gördük. Deniz salyangozunun üze-
rinde aşırı bir av baskısı var. Aynı zamanda
ilk deniz salyangozunun ilk giriş yaptığı yer
Karadeniz olarak biliniyor. Ancak günü-
müzde artık Marmara Denizi'nde de avlanıl-
dığını hatta Haliç'e kadar girdiğini
görüyoruz" ifadelerini kullandı.

DENİZ SALYANGOZU HALİÇ'E KADAR GİRDİ

Cep Herkülü’ne duygusal anma
Dünya ve Türk halter tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alan olimpiyat, dünya ve
avrupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu, vefatının 4’üncü yılında kabri başında anıldı

EdİrnEkApı Mezarlı-
ğı'ndaki kabri başında yapı-
lan törene, Türkiye Halter

Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Av-
cılar Belediye Başkanı Turan Hançerli
ve eski milli halterci Halil Mutlu ile se-
venleri katıldı. Okunan Kuran-ı Ke-
rim'in ardından İstiklal Marşı ile
devam eden törende Naim Süleyma-
noğlu için sevgi dolu mesajlar 
paylaşıldı.

Bizim için idoldü

Dünya ve olimpiyat şampiyonu hal-

terci Halil Mutlu, Naim Süleymanoğ-
lu'nun anma töreninde Demirören
Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açık-
lamada, "Uzun yıllar beraber Türk
sporuna hizmet ettik. Bizler için büyük
bir kayıptı. Her geçen gün daha çok
eksikliğini hissedip daha çok arıyoruz.
Mekanı cennet olsun. İnşallah yattığı
yerde huzurludur. Özlüyoruz, her
zaman da özleyeceğiz. Biz sağken de
kıymetini biliyorduk. Bizim için
idoldü, iyi bir ağabeydi, iyi bir arka-
daştı. Keşke bu şekilde aramızdan ay-
rılmasaydı" ifadelerine yer verdi. DHA

asıl tehlike
Bolu’Da!

Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu,
Düzce’de meydana gelen depremin olası
İstanbul depremini tetiklemesinin söz
konusu olmadığını, bölgede asıl
tehlikenin Bolu’da kırılmamış bir
fayda olduğunu söyledi

İstAnbul Üniversitesi’nden emekli
Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu,
bugün meydana gelen depremin Düz-

ce'de 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen
7.1 büyüklüğündeki 710 kişinin yaşamını yitir-
diği, 2 bin 679 kişinin yaralandığı depremin art-
çısı olmadığını söyledi.

Beklenen bir şey değil

AFAD ve Kandilli’nin bugünkü depremi 5 ve 5.3
olarak verdiğini anlatan Dr. Gündoğdu şu değer-
lendirmede bulundu: “Bu deprem doğrultu
atımlı değil, normal faylanma sonucu oluşmuş.
Bu aşamada Kuzey Anadolu Fayı ile bağlantılı
olduğunu söylemek mümkün değil. Başka bir
fayın enerji açığa çıkması olarak değerlendirebilir.
Deprem İstanbul’da Avcılar, Beylikdüzü ve bir-
çok ilçede hissedilmiş. Bu normaldir. Ancak,
Marmara Depremi ile alakası yok. Düzce zaten
çok uzak. Oluşum mekanizmasını birçok merkez
normal faylanma verdi. Bu pek beklenen bir şey
değil. Düzce’deki 1999’da meydana gelen 7.2’nin
artçısı olsa normal faylanma yerine doğrultu
atımlı olmalıydı. Değerlendirmemize göre bölge-
deki ikinci faylarda oluşan bir deprem. O deprem
sırasında Bolu’daydık ve bunu çok iyi hissetmiş
bir kişiyim. O deprem ile ilgisi yok. Çilimli köydü.
Düzce ve Bolu’ya oldukça uzak bir fay. Ancak,
Bolu sırasını bekliyor. Bolu’da bundan önce 4.2
büyüklüğünde deprem olmuştu. Ankara’daydım
elimdeki bilgileri gidip vermiştim.  Tekrar aradılar
binalar olduğu gibi duruyormuş.” DHA

Danıştay’dan 
ret kararı

Danıştay, Türkiye'nin İstanbul
Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili

Cumhurbaşkanı kararının durdurulması
yönündeki talepleri reddetti

ArAlArındA CHP ve İYİ Parti’nin
bulunduğu siyasi partiler ile çok sa-
yıda sivil toplum kuruluşu, Türkiye'nin

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin
Cumhurbaşkanı kararına karşı Danıştay'a
dava açtı. Davalarda, çekilme kararının iptali
ve yürütmenin durdurulması talep edildi. Da-
valara bakan Danıştay 10'uncu Dairesi, bu
talepleri reddetti. Dosya, itirazlar üzerine
Danıştay'ın en üst karar organı olan İdari
Dava Daireleri Kurulu'na taşındı. Kurul,
yaptığı inceleme sonrası, tüm itirazları oy
çokluğuyla reddetti. Karar sonrası, Danış-
tay 10'uncu Dairesi'nin çekilme kararının
yürütmesinin durdurulmasının reddi yö-
nünde verdiği karar kesinleşti.

Fesih yetkisine vurgu

Danıştay kararında, sözleşmenin
80'inci maddesinin yürütme organına
yani Cumhurbaşkanı'na fesih yetkisi
verdiği vurgulandı. Kararda, Anaya-
sa'nın 104'üncü maddesine göre,
uluslararası antlaşmaları onay-
lama yetkisinin Cumhurbaşka-
nı'na ait olduğu belirtilerek,
"Cumhurbaşkanı değişen ve yeni
koşullar itibarıyla anlaşmanın
onaylanmasını erteleyebileceği
gibi onaylamaktan tamamen
de vazgeçebilecektir" denildi.

Levent Börek’in
48. şubesi açıldı

Merkezi Adana’da bulunan Levent Börek İstan-
bul’daki şubelerine bir yenisini daha ekledi. Levent
Börek, İstanbul’da 48, Türkiye’de 163’üncü şubesini

Kadıköy Mühürdar Caddesi’nde açtı. 120 metrekarelik yeni şube,
açılışın ilk gününde lezzetseverlerin durağı oldu. Türkiye genelinde
163, İstanbul’da ise 48’inci şubelerini açtıklarını söyleyen Levent
Börek Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Balkan, “Bu sene içerisinde
Türkiye’deki şubelerimizi 185 civarında tamamlamayı, önümüzdeki
yıl da 45-50 civarında Türkiye çapında bir açılış planlıyoruz. Avru-
pa’da da 6 ülkede franchise sözleşmelerimizi yaptık. Bunların ilki Hol-
londa’da olacak. Avrupa’da 6 noktada master franchise anlaşmamız
var lakin açılışlarımız koronavirüs salgını nedeniyle biraz daha uzun sü-
recek gibi gözüküyor” diye konuştu.

Zengin 
menü içeriği
120 metrekarelik yeni şu-
bede, zengin menü içeriği-
nin bulunduğunu belirten
Balkan, “Her bir noktada
bakıldığında farklı ürün çe-
şitliliğimiz yok ancak bu-
lunduğu lokasyona göre
çeşitlilik gösteren adetsel
anlamda bir değişkenlik
var. Burada da zengin bir
menümüz var. 12 börek çe-
şidi, 10-12 çeşit civarında
tatlı türevlerimiz var. Buna
ilave olsun diye de unlu
mamul tarafını zengin tutu-
yoruz. Kek, poğaça, simite
de yer veriyoruz” ifadele-
rini kullandı.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bazı şehirlerde uygun
fiyattan konut satışına devam ediyor. Türkiye genelinde 13 ilde toplam bin 310 konut dar ve orta gelirli
vatandaşlar için 117 bin liradan başlayan fiyatlarla düşük taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa sunuluyor

2+1 ile 3+1 dairelerin ol-
duğu konutların fiyatları
117 bin liradan taksitler ise

393 liradan başlıyor. 13 ildeki kuralı sa-
tışlara başvurular Bitlis Beşminare pro-
jesi ile başladı. Kuralı satışlara başvuru
yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15,
20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve
240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.
Başvurular Halkbank ve Ziraat Banka-
sı’nın şubeleri aracılığıyla her il için ta-
rihler değişmekle birlikte 10 Aralık’a
kadar kabul edilecek.

Başvuru şartları

Konutlara başvuru yapacak vatandaş-
ların 18 yaşını doldurmuş ve Türk va-
tandaşı olması gerekiyor. Konut satın
almak için başvuruda bulunanların
kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki
çocukları üzerine Türkiye sınırları da-
hilinde tapuda kayıtlı bağımsız konut-
larının bulunmaması, kendileri, eşleri
ve velayetleri altındaki çocuklarının
daha önce TOKİ’den konut satın al-
mamış olması şartları aranıyor. Ayrıca
kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki
çocuklarından oluşan hane halkı
adına, yalnızca bir adet başvuru yapıla-

bilecektir; birden fazla başvuru yapıl-
ması durumunda başvurular geçersiz
sayılacaktır. Vatandaşlar kuralı satışa
sunulan konutlar hakkında detaylı bil-
giye www.toki.gov.tr adresinden ulaşa-
bilecek.

Fiyatları ve taksitleri

Afyonkarahisar Sandıklı’da satışa su-
nulan 12 konut için başlangıç satış fi-
yatı 191 bin lira olacak. 22-26 Kasım
arasında başvuruların yapılacağı ko-
nutlar taksit tutarı ise 955 liradan başlı-
yor. Aksaray Ağaçören’de satışa
sunulan 2+1 nitelikli 32 kontun baş-
langıç satış fiyatı 176 bin liradan, taksit
tutarı 882 liradan başlıyor. Ankara Ye-
nimahalle Yakacık projesinde ise 3+1
nitelik 129 konut, 2+1 nitelikli 73
konut satışa sunuldu. 3+1 konutlar
309 bin liradan, 2+1 konutlar 211 bin
liradan başlıyor. Taksitler ise bin 032 li-
radan başlayacak.Burdur Karamanlı-
daki 22 konutun başlangıç fiyatı 165
bin lira olarak belirlendi. Taksit tutarı
ise 826 liradan başlıyor. Bursa’da sa-
tışa sunulan 132 konut fiyatı 159 bin li-
radan başlıyor. Taksitleri ise liradan
başlıyor. Erzincan Kemaliye projesinde

satılacak 40 konutun başlangıç fiyatı
148 bin lira, taksitleri ise 493 liradan
başlıyor. Bitlis Beşminare projesindeki
139 konutun fiyatı 171 bin liradan baş-
larken taksitler ise 858 liradan başlaya-
cak. Kırıkkale Keskin projesinde ise 29
konut satışa sunuldu. Taksitlerin 793 li-
radan başladığı projedeki konutların fi-
yatı 158 bin liradan başlayacak. Konya
genelinde ise 197 konut kuralı satışa
sunuluyor. Fiyatlar 117 bin liradan tak-
sitler 393 liradan başlıyor. Kütahya

merkezdeki 73 konuta ise vatandaşlar
315 bin liradan başlayan fiyatlar ve bin
970 liradan başlayan taksitlerle sahip
olabilecek. Malatya 2+1 ve 3+1 nite-
likli 286 konut 172 bin liradan başlayan
fiyatlar, 864 liradan başlayan taksitlerle
satılacak. Sivas’taki 74 konutun fiyat-
ları 131 bin liradan başlarken taksitler
437 liradan başlıyor. Yozgat Sorgun’da
satışa sunulan 72 konutun fiyatları 158
bin liradan başlıyor. Taksitler ise 795 li-
radan başlayacak.

U laştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonunda ba-

kanlığının 2022 yılı bütçe sunumunu ger-
çekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu,
yatırım harcamalarında yüzde 61'lik pay
ile karayolunun birinci sırada yer aldığını
belirterek "Demiryolunun 2013 yılında
yüzde 33 olan yatırımlardaki payını,
2021 yılında yüzde 48'e çıkardık. Bu
oran, 2023 yılında yüzde 63,4 olacak. Ya-
tırım portföyümüzde 481 proje var. Bu
projelerimizin toplam büyüklüğü 743
milyar TL. Bunda yaklaşık 415 milyarlık
nakdi gerçekleşme sağladık. Son 19 yılda
demiryollarına toplam 220,7 milyar TL
yatırım yaptık. Ülkemizi Yüksek Hızlı
Tren (YHT) işletmeciliği ile tanıştırdık.
Bin 213 kilometre YHT hattı inşa ettik.
Demiryolu ağımızı yüzde 17 artışla 12
bin 803 kilometreye ulaştırdık. Demiryol-
larımızda 2021 yılı yük taşıma hedefimiz,
36,11 milyon ton. YHT ulaşımını 4 desti-
nasyonda 13 il ile ülke nüfusunun yüzde
44’üne ulaştırdık.  2024 yılında tamam-
lanması planlanan projemizle, Adana ile
Gaziantep arasında seyahat süresi 6,5
saatten 2 saat 15 dakikaya düşecek" diye
konuştu.

En hızlı metrosu

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin en
hızlı metrosunun 2022 yılı içinde hizmete
açılmasının planlandığını söyleyerek,
"Saatte 120 kilometre hızla 'Türkiye’nin
en Hızlı Metrosu' unvanına sahip olacak
37,5 kilometrelik Beşiktaş (Gayrettepe)-
Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı
Metrosu’nda yaklaşık yüzde 95 fiziki iler-
leme kaydettik. Bu hatta Kağıthane-Ha-
valimanı arasının 2022 yılı ilk çeyreğinde,
Gayrettepe-Kağıthane arasının ise 2022
yılı ikinci çeyreği itibarıyla işletmeye açıl-
masını planlıyoruz. Milli Tren Setleri
üretimi çalışmalarından edinilen tecrübe-
ler ile 225 kilometre saat hızında Tren
Seti Proje çalışmalarına başladık. Proto-
tipi 2022 yılında tamamlamayı ve 2023
yılında seri üretimine geçmeyi planlıyo-
ruz" dedi.

2021 sonunda göndereceğiz

Bakan Karaismailoğlu, mobil abone sa-
yısının 28 milyondan 84,6 milyon seviye-
sine ulaştığını kaydederek "Vatandaşın
hizmetine sunduğumuz 4.5G hizmetin-
den faydalanan abone sayısı 78,5 mil-
yonu aştı. Ulusal Siber Güvenlik
Organizasyonunu oluşturduk. Ulusal
Siber Olaylara Müdahale Merkezi
(USOM) ve Siber Olaylara Müdahale
Ekiplerini (SOME) kurduk. Siber olay-
lara 7/24 müdahale edebiliyoruz. Uydu

haberleşme kapasitemizi geliştirmeye
devam ediyoruz. 8 Ocak 2021 tarihinde
uzaya gönderdiğimiz Türksat 5A’yı 28
Haziran 2021 tarihinde hizmete aldık.
5B’nin de üretimini tamamladık, 2021
yılı sonunda uzaya göndereceğiz. Türki-
ye’nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri
Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A’yı
da 2023 yılında uzaya fırlatmayı planlı-
yoruz" dedi.

Trafik 43 bin

Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul
Projesine ilişkin şunları söyledi: "Günü-
müzde yılda ortalama 43 bin geminin
geçtiği İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafi-
ğindeki artış, gemi boyutlarının büyü-
mesi ve özellikle, akaryakıt gibi tehlikeli
maddeleri taşıyan tanker geçişlerinin art-
ması, dünya mirası İstanbul üzerinde
büyük baskı ve tehdit oluşturuyor. İstan-
bul Boğazı’nı kullanan gemilerin güvenli
geçişi için yıllık kapasitesinin 25 bin ol-
duğu düşünüldüğünde; bugün yaklaşık
43 bin civarında olan trafik yükünün İs-
tanbul Boğazı’nın seyir, can, mal ve çevre
güvenliğini nasıl tehdit ettiği daha iyi an-
laşılıyor. Dünyadaki ticaret hacmi ve
bölge ülkelerindeki gelişmeler dikkate
alındığında 2050’li yıllarda boğazdan ge-
çecek gemi sayısının 78 bine ulaşacağı
öngörülüyor.  Kanal İstanbul ile ülkemiz,
uluslararası ulaştırma ve lojistik koridor-
larından daha fazla pay alacak ve küresel
ticarette daha etkin rol oynayacak."

türkiyeEkonomi Politikaları Araştırma
Vakfı'nın (TEPAV) hazırladığı son istihdam
izleme bülteni, çiftçi sayısındaki düşüşün

2021 Ağustos’ta da sürdüğünü ortaya koydu. Buna
göre, 2020-2021 Ağustos aralığındaki bir yıllık süreçte
çiftçi sayısı yüzde 7.2 oldu. TEPAV'ın paylaştığı verilere
göre, 2020 Ağustos’ta 577 bin 923 olan sigortalı çiftçi
sayısı, 2021 Ağustos’ta 536 bin 42’ye geriledi.

15 binden fazla azaldı

TEPAV, 2020-2021 Haziran aralığındaki bir yıllık sü-
reçte çiftçi sayısındaki düşüşün yüzde 7.7 olurken,
temmuz ayındaki yıllık düşüşün ise yüzde 5,3 oldu-
ğunu açıklamıştı. Buna göre, 2020 Haziran’da 586
bin 354 olan sigortalı çiftçi sayısı, 2021 Haziran’da
541 bin 346’ye gerilemiş; 2020 Temmuz'da 582 bin
468 kişi olan sigortalı çiftçi sayısı da 2021 Tem-
muz'da 551 bin 610 kişiye inmişti. Öte yandan,
TEPAV verilerine göre, ağustos ayında sigortalı çalı-
şan sayısı yıllık olarak yüzde 6,9 oranında artarak
22,1 milyon oldu. Toplam sigortalı çalışanların yüzde
72,3'ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubu
(4/a) yıllık artış oranı yüzde 8,7 ile genel eğilimi belir-
leyici olurken, diğer gruplardaki artışlar daha sınırlı
düzeyde kaldı. Esnaf-çiftçi grubundaki (4/b) değişim
yüzde 5 artış yönünde olmakla beraber, alt sınıflarda
eğilimler farklılaştı; bu dönemde esnaf sayısında
yüzde 8,1 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 7,2 düşüş
görüldü. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sa-
yısındaki artış ise yüzde 0,7’de kaldı.

Altın gibi değerli Osmanlı döneminden
kalma antika kehribar tespihler fiyatlarıyla
el yakarken, güzellikleriyle de göz kamaştı-

rıyor. 30 milyon yıllık fosillerden yapılan kehribar tes-
pihler, gün ışığında renkten renge girerek bakanları

mest ediyor. Fiyatlarıyla el yakan antika keh-
ribar tespihler, 30 ila 70 bin lira ara-

sında satılıyor. 99'luk tespihlere
kıyasla 33'lük tespihler daha çok
revaçta. Tespih yapılan boncukla-
rın bir tanesinin fiyatı 2 bin lirayı
buluyor.Ancak nihaî fiyatları bu

işten anlayanlar ve sıkı pazarlıklar
belirliyor. Bursa'daki dükkânında 35

yıldır tespih satan Süleyman Boz-
kurt'un koleksiyonunda her türlü el yapımı tespih bu-
lunuyor. En fazla rağbet görenler ise antika kehribar
tespihler. Kehribarın en büyük özelliği, stresi giderip
ruhu dinlendirmesi. Ruh sağlığına iyi geldiğine inanı-
lan "sıkma" ve "damla" kehribar tespihleri birçok
erkek asırlardır elinden düşürmüyor.

5B’YI DE UZAYA
GONDERIYORUZ!

DAR GELİRLİYE BİN 310 KONUT

Sigortalı çiftçi
sayısı düştü

Kehribar tesbihler
altın değerinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A'yı 28 Haziran 2021 tarihinde hizmete aldık. 5B’nin
de üretimini tamamladık, 2021 yılı sonunda uzaya göndereceğiz. Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri
Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A'yı da 2023 yılında uzaya fırlatmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı

AVRUPA’DA 1'İNCİ SIRADA

TEPAV verilerine göre, 2020-2021 Ağustos
aralığında sigortalı çiftçi sayısındaki düşüş
41 bin 881 kişiyi buldu. 2021 Temmuz'dan
Ağustos'a bir aylık dönemde ise sigortalı
çiftçi sayısındaki düşüş 15 bin kişiyi aştı

Bakan Karaismailoğlu, koronavirüs
salgınının havayolu yolcu trafiği
üzerindeki etkisini de dikkate alarak
önümüzdeki 1 yıla ilişkin yolcu ve
uçak trafik öngörüleri oluşturduk-
larını kaydetti. Karaismailoğlu,
"Destekler, alınan önlemler saye-
sinde salgın sürecinde ekim ayında
yapılan günlük uçuş sayılarını ince-
lediğimizde; 591 uçuşla Türk Hava
Yolları’nın ilk sırada, bin 310 uçuşla
Türkiye’nin 4'üncü sırada yer aldı-
ğını görüyoruz. 2020 yılında İstan-
bul Havalimanı, Avrupa yolcu
trafiği sıralamasında 1'inci sırada
yer aldı. Bu bile İstanbul Havali-
manı’nın ne kadar vizyoner bir yatı-
rım olduğunu ortaya koyuyor." Öte
yandan Bakan Karaismailioğ-
lu’nun sunumunu bitirmesinin ar-
dından muhalefet milletvekilleri
Sayıştay raporlarında yer alan har-
camaların detayları hakkında bilgi-
lendirme istedi. Bakan
Karaismailoğlu da bu işlemin uzun
süreceğini söyleyince muhalefet
milletvekilleri tepki gösterdi. Bunun
üzerine AK Parti ve CHP milletve-
killeri arasında tartışma yaşandı.

Bakan Karaismailoğlu, mobil abone sayısının 28 milyondan 84,6 milyon seviyesine ulaştığını kaydederek “Vatandaşın
hizmetine sunduğumuz 4.5G hizmetinden faydalanan abone sayısı 78,5 milyonu aştı. Gururluyuz” şeklinde konuştu.

Adil
Karaismailoğlu



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, kurum hizmetle-
rine cep telefonundan kolay ve anlık erişim

sağlayacak “İstanbul Senin Süper Uygula-
ması”nı tanıttı. Toplantıda İmamoğlu’nu; CHP
Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Onur-
sal Adıgüzel, CHP İstanbul milletvekili Sezgin
Tanrıkulu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra
Kavuncu ve iklim aktivisti gençler de yalnız bı-
rakmadı. Toplantı, İstanbul Senin manifesto fil-
minin gösterimiyle başladı. Harbiye’deki Lütfi
Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen tanıtım
toplantısında konuşan İmamoğlu, “Bu şehirde,
bundan böyle 16 milyon İstanbullunun dediği
olacak” sözüyle yola çıktıklarını hatırlattı. “Biz,
İBB olarak, her şeyden önce ortak aklı ve şehrin
geleceği ile ilgili kararlara vatandaşın katılımını,
en vazgeçilmez demokratik haklardan biri ola-
rak kabul ettik ve bu şekilde yola çıktık. O ne-
denle işbaşı yapar yapmaz, 16 milyonun
yönetime katılımını özendirecek mekanizmalar
geliştirdik” diyen İmamoğlu, İstanbul’da ger-
çekleştirdikleri “katılımcı demokrasi” uygulama-
larından örnekler verdi. 

Hazırlıklar 2 yıl sürdü

İstanbul’un gelmiş geçmiş en demokrat ve çalış-
kan belediye başkanı olacağının sözünü vererek
işbaşına geldiğini hatırlatan İmamoğlu, şunları
söyledi: 
“İşte bugün, bu yolda yeni ve büyük bir adım
daha atıyoruz. 16 milyonun sesine ve iradesine
her an kulak vereceğimiz bir süper uygulamayı
hizmete alıyoruz. Bu mobil uygulama, bugün
onlarca mobil uygulamayı içinde barındıran,
yarın yüzlerce, binlerce uygulamanın İstanbullu
ile buluşacağı bir ‘Süper Uygulama’. 2 yıla
yakın bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğümüz
‘İstanbul Senin Süper Uygulaması’nı bugünden
itibaren 16 milyonun hizmetine sunuyoruz. ‘İs-
tanbul Senin Süper Uygulaması’, şehrimizin ge-
leceği için önemli bir başlangıç. ‘İstanbul Senin’,
bu şehrin dijital dönüşüm yolculuğunu müm-
kün kılmak için geliştirilmiş, global çapta bir
inovasyondur. ‘İstanbul Senin’, sadece herkesin
cebine girecek kolay ve pratik bir uygulama
değil, aynı zamanda hayatımızı kolaylaştıracak
özgün bir teknoloji.” 

Yeni nesil bir iş modeli

“İstanbul Senin” projesiyle temel hedeflerini,
“Belediyemiz ve iştiraklerimizden başlayarak,
İstanbul’da büyük bir dijital dönüşüm sürecini

başlatmak, İstanbulluya bu güzel şehirde yaşa-
mayı teknolojinin de katkılarıyla daha da keyifli
hale getirmek” sözleriyle açıklayan İmamoğlu,
uygulamayı, “kullanıcı dostu, Türkçe, ücretsiz,
herkese sınırsız erişim ve katılım hakkı veren bir
büyük yenilik” şeklinde tarifledi. İmamoğlu, uy-
gulamayı, “‘İstanbul Senin’, millet iradesini asli
irade kabul eden ve gücü şehrin sahiplerine dev-
reden, bir yeni nesil yerel yönetişim sistemi; yö-
netimin her an vatandaşa doğrudan hesap
vermesini sağlayan bir şeffaflık ve katılımcılık
uygulaması; herkesin güvenle indirip, kolaylıkla
kullanabileceği bir uygulama” sözleriyle tanıttı.
Dünya çapında yenilikçi bir araç ve yeni nesil bir
iş modeli geliştirdiklerinin altını çizen İma-
moğlu, ‘İstanbul Senin Süper Uygulaması’ndan
bekledikleri temel faydaları, “Yeni nesil platfor-
mun gücüyle; demokratik katılım ve ortak aklı
tabana yaymak, İBB hizmetlerine cep telefo-
nundan kolay, anlık erişim, güvenilir bir pazar-
yeri kurmak ve ‘start-up’lar için hızlı büyüme
imkanı sağlamak” sözleriyle dile getirdi. 

Taksi göndermesi

Konuşmasına, uygulamanın anlatıldığı animas-
yon filmi için ara veren İmamoğlu, görselde
taksi sorununa değinilmesine, “Hani birileri

diyor ya; ‘Taksiye bu şehrin ihtiyacı yok!’ İstan-
bul Senin uygulamasından soracağız vatandaş-
larımıza; İhtiyaç var mı yok mu? Anında cevap
verecek. Yani bu, aynı zamanda bir öz eleştiri
yapmak, eleştiri yapmak mekanizması. Biz de
vatandaşımızla orada anında yüzleşiyor olaca-
ğız. Demokrat yöneticiler, yüzleşmekten asla çe-
kinmezler” sözleriyle katkı sundu. 

Hiç olmadığı kadar güvenli

Uygulamanın kullanıcı güvenliğinin en yüksek
seviyede olduğunun altını çizen İmamoğlu,
“Üstelik ‘İstanbul Senin’de kullanıcı verisi, sa-
dece ve sadece kullanıcıya aittir ve İBB dahil
hiçbir kurum ve kişi, kullanıcı verisine erişemez”
bilgisini paylaştı. İmamoğlu, uygulama üzerin-
den yakın gelecekte verilecek hizmetleri de şöyle
dile getirdi: “‘Kolay Taşın’ mini uygulamasıyla,
eski adresinizdeki abonelikleri mobil telefonu-
nuzdan sonlandırıp, taşınacağınız adres için
yeni aboneliklerinizi kolaylıkla açtırabileceksiniz.
Halen ağırlıklı olarak ulaşımda kullandığınız ‘İs-
tanbul Kart’ınız, bir alışveriş kartına dönüşecek
ve ‘İstanbul Senin’ ile bu kartınızın dijtal versi-
yonunu kullanarak alışverişlerinizi de kolayca
yapabileceksiniz. Bir süre sonra cüzdan taşıma-
dan, nakit veya kredi kartı taşımadan; otobüste,
vapurda, markette, restoranda, kafede veya tak-
side ‘İstanbul Senin’e kaydettiğiniz kartlar saye-
sinde, cep telefonlarınızla ödeyip geçeceksiniz.
Çocuğunuza, eşinize, arkadaşınıza mobil telefo-
nunuz üzerinden para gönderebileceksiniz. Üs-
telik de hem kartlarınız hem de cüzdanınız hiç
olmadığı kadar güvenli olacak.”

Bu daha başlangıç

İstanbul’un sadece Türkiye’yi değil, yakın coğ-
rafyaları etkileyebilme kapasitesine güvendikle-
rine vurgu yapan İmamoğlu, “Bu heyecanlı
yolculukta birlikte çalışacak ve birlikte başaraca-

ğız. İstanbulluların enerjisi, aklı ve iradesiyle ne-
reye varacağımızı bilmenin güveniyle yol alaca-
ğız. ‘İstanbul Senin’, siz İstanbullu
hemşerilerimin arzu ve ihtiyaçları doğrultu-
sunda büyüyüp gelişecek ve vizyonu daima bu
şehirde yaşayanların hayatını kolaylaştırmak
olacak. O nedenle, buradan tüm İstanbullulara
sesleniyorum; ‘İstanbul Senin’i hemen cep tele-
fonlarınıza indirin, kullanın ki hayatınız kolay-
laşsın” çağrısında bulundu.  “Bugün kullanıma
açtığımız sürüm, sadece bir başlangıç” diyen
İmamoğlu, “Hala eksikleri, geliştirilecek yanları
ve içerik ihtiyaçları var. Ama biliyorum ki; belirli
bir menzile ulaşmak için yola çıkanlar, azimle,
alın teriyle ve sırt sırta vererek yola devam eder-
lerse, varacakları yere varırlar. Biz de insanları-
mızın yaşam kalitesini artırma menziline
varmak istiyoruz. Bunu da teknolojiyi kullana-
rak, çağın gereği olan dijital dönüşümü başara-
rak yapmayı istiyoruz. Çünkü, içinde
yaşadığımız dünya, artık fazlasıyla dijital ve
mobil bir dünya. Kentler ve ülkeler arasındaki
medeniyet yarışında, dijitalde gözü olmayanın
menzile ulaşmada izi olmayacak. ‘İstanbul
Senin’, acele etmeden, ama kararlı ve emin
adımlarla bu menzile ulaşma konusunda
önemli bir platform olacak” ifadelerini kullandı. 

Plaket verdi

İmamoğlu, konuşmasının sonunda, 2 yılı bulan
hazırlık sürecinde İBB’nin tescilli ‘İstanbul
Senin’ projesini hayata geçiren ekip liderleri
Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner, UGE-
TAM Genel Müdürü İbrahim Edin ve proje di-
rektörü Hakan Kaplan ile uygulamasının
yazılımında iş birliği yapılan Almanya merkezli
KOBİL şirketinin kurucusu İsmet Koyun’u sah-
neye davet etti.  Projede emeği geçen herkese te-
şekkürlerini ileten İmamoğlu; Özgüner, Edin,
Kaplan ve Koyun’a plaketlerini sundu.

MURAT PALAVAR
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BUTUN HIZMETLER CEP 
TELEFONUNA SIGACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 2 yıldır hazırlıkları yapılan ve
kurum hizmetlerine cep telefonundan kolay erişim sağlamayı hedefleyen
‘İstanbul Senin’ projesini, “Gücü, şehrin sahiplerine devreden uygulama”
sözleriyle tanıttı. İmamoğlu, “16 milyonun sesine ve iradesine her an
kulak vereceğimiz bir süper uygulamayı hizmete alıyoruz” dedi

‘İstanbul Senin’in, İstanbulluların arzu ve ihtiyaçları doğrultusunda
büyüyüp gelişeceğini belirten İmamoğlu, “Ve vizyonu, daima bu şehirde
yaşayanların hayatını kolaylaştırmak olacak. O nedenle, buradan tüm 
İstanbullulara sesleniyorum; ‘İstanbul Senin’i hemen cep telefonlarınıza
indirin, kullanın ki hayatınız kolaylaşsın” çağrısında bulundu

Uygulamanın, vatandaşın cep telefonun-
dan İBB hizmetlerine ulaşmasını ve şe-
hirde hayatı kolaylaştırmayı amaçladığını
kaydeden İmamoğlu, “İstanbul’da uzun
bir dijital dönüşüm yolculuğuna çıkıyoruz”
dedi. İmamoğlu, uygulamanın kullanım
alanlarından bazılarını şöyle örneklen-
dirdi: “İETT, Şehir Hatları ve Metro gibi
toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbul-
lular, ‘İstanbul Senin’deki dijital İstanbul
Kart sayesinde, plastik İstanbul Kartlarını
yanlarında taşımalarına gerek olmadan
seyahat edebilecek. Yanınızda cüzdanınız
yoksa da cep telefonunuzun içindeki bu
Göster Geç özelliği ile toplu taşımadan ya-
rarlanabileceksiniz. Fatura ödemek için
kuyruğa girme derdi ‘İstanbul Senin’ ile
ortadan kalkacak İSKİ ve İGDAŞ faturala-
rını, çeşitli fatura ödeme noktalarından
veya banka şubelerinden ödemekte olan
İstanbullular, faturalarını diledikleri yer ve
diledikleri zamanda cep telefonlarından
kolayca ödeyebilecek. ‘Söz Senin’ mini
uygulamasıyla şehirle ilgili fikirleri olan,
şehrin geleceğine yön vermek isteyen İs-
tanbullular, kolayca fikirlerini paylaşacak
ve yönetimin kararlarına katılabilecek.
‘Otobüsüm Nerede’ mini uygulamasıyla,
şehrin herhangi bir yerinde otobüs bekle-
mekte olan İstanbullular, otobüslerinin
tam olarak kaç dakika sonra beklemekte
oldukları durakta olacağını görebilecek.
Sanat severler tiyatro, müzik başta olmak
üzere her türlü kültürel etkinlikten anında
haberdar olacak ve diledikleri yerden ko-
layca bilet alabilecek.  Yardımseverler, bir
iyilik hareketi haline gelen ‘Askıda Fatura’
icraatımızın mini uygulamasıyla ihtiyaç
sahiplerine destek olabilecek.  ‘Çözüm
Merkezi’ mini uygulaması ile kendileri,
mahalleleri, sokakları ile ilgili ihtiyaç veya
sorunları varsa, bunları bize anında iletip,
çözüm isteyebilecekler. ‘İstanbul Senin’
platformunda kullanıcılar; dijital kimlik, 
dijital cüzdan ve dijital sözleşmeyi birlikte
kullanabilecek. Yani, kimlik bilgilerinizi, 
İstanbul Kartınız ve kredi kartlarınızı, 
bu süper uygulamanın içinde
saklayabileceksiniz.”
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“Bir sonraki fazda ‘İstanbul Senin’, vatan-
daşa ekonomik faydalar sağlarken, aynı
zamanda İstanbul ekonomisine de bü-
yüme imkanı sunacak güvenli bir pazar
yerine dönüşecek” diyen İmamoğlu,
“Ekonomik aktörler, sosyal girişimciler ve
her ölçekte üretici, bu güvenli pazar yeri-
nin sağlayacağı fırsatlardan eşit ve adil
biçimde yararlanacak. Tam da bu ne-
denle, güvenli kimlik, güvenli cüzdan ve
güvenli imza ile ‘İstanbul Senin’, şehrin
DNA’sındaki girişimciliği tetikleyecek,
özündeki iyiliği ve yardımlaşmayı çoğalta-
cak. Yolculuk boyunca kullanıcılara maddi
ve manevi çok çeşitli faydalar sunacak.
Ardından, ‘start-up’lara kapılarını açacak.
Girişimleri büyütecek bir kaldıraç olacak.
‘İstanbul Senin’, 16 milyonun sesini, ener-
jisini ve potansiyelini büyüten bir ortak
platform olacak. Bu süper platformla İs-
tanbul, etki alanını ve gücünü daha da bü-
yütecek.” diye konuştu. 

GİRİŞİMCİLİĞİ 
TETİKLEYECEK

Bakan Soylu’yu Bahçeli kurtardı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı bakanların
görevden alınmasını MHP lideri Devlet Bahçeli'nin engellediğini ileri sürdü. Davutoğlu, 
buna en büyük örneğin de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu belirtti

GELECEK Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu, katıldığı tel-
evizyon programında gündeme

ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan ve
Bahçeli görüşmesi ve Bahçeli’nin ‘muhalefe-
tiz’ çıkışını değerlendiren Davutoğlu, “İki taraf
da birbirine mahkum. Ben bunlara kürek
mahkumları diyorum. Yani birbirlerine bağ-
lanmışlar, beraber denize düşme korkusun-
dan, beraber kürek çekmeyi tercih ediyorlar.
Eğer beraber kürek çek-
mekten vazgeçseler, bazen
vazgeçer gibi oluyorlar ba-
kıyorlar aşağıya birlikte dü-
şecekler bu sefer ‘bari
devam edelim, şu denize
düşmektense şu küreği çe-
kelim’ diyorlar. Ben 15 gün
önce demiştim ki ‘Sayın
Bahçeli yavaş yavaş çark
edecek ve Ak Parti iktida-
rıyla, Cumhur İttifakı ara-
sında fark ortaya koyacak’
dedim. Sonra da kendisini
tümüyle bu ittifakın dışında
tutup, iktidarın dışında bir

pazarlığa oturacak. Nitekim bu aşama ger-
çekleşiyor” dedi.

MHP'liler ulaşıyor

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı
bakanları görevden alınmasını MHP lideri
Devlet Bahçeli’nin engellediğini belirterek
şöyle konuştu. “Gücü kaybetme korkusu her
şeyi yaptırır. Erdoğan ve Bahçeli gücü kay-
betme korkusundalar. Görünüşte Bahçeli’nin

bakanı yok, haklı. Cumhurbaşkanı
yardımcısı yok. Ama bugün birçok Ak
Partili, şu anda görevde olan Ak Partili
açık bir şekilde  bana da birçok yerde
de konuşmalarda zikrettikleri şu, ‘Biz
bakanlara ulaşamıyoruz ama MHP
milletvekilleri ulaşıyor.’ Ak Parti il baş-
kanlarının bir kısmı, ‘Biz bir şey söyle-
sek yapılmıyor, MHP il başkanları bir
şey söyleyince yapılıyor’ Niye? Çünkü
sayın cumhurbaşkanı hangi bakanı
almak, bir şey yapmak istese Bahçeli
arkasında duruyor ve önünü kesiyor.
Süleyman Soylu olayında, Sayın Bah-
çeli konuşana kadar bu Sedat Peker’in
iddiaları sonrası Sayın Erdoğan’dan

bir şey duydunuz mu? Sayın Bahçeli, ‘İçişleri
Bakanımızın arkasındayız’ dedikten bir gün
sonra sanki mecbur kalmış gibi. Ayı şey diğer
bakanlar için de, Berat Albayrak’ın arkasında
Bahçeli durdu.” 
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2021 YILI PİYASEMEN (CERRAHİ) BUTONLU LED IŞIKLI ALIMI İHALESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-İSTANBUL OKMEYDANI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2021 YILI PiYASEMEN (CERRAHİ) BUTONLU LED IŞIKLI ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/724500
1-İdarenin
a) Adresi :GÜRSEL MAHALLESI DARÜLACEZE CADDESI 23 34400 

OKMEYDANI Kağıthane/34
b) Telefon ve faks numarası :2123201043-1112 - 2123204105
c) Elektronik Posta Adresi :okmeydanidis@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :1 KALEM

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

b) Teslim yeri :Hastane deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi :İdari Şartnamenin 2.1.ç Maddesinde belirtilen 

kurumların depo/depolarına ihtiyaca 
binaen ürünler, sipariş tarihinden itibaren 3 iş günü 
içerisinde 60 takvim günü boyunca en az 6 en fazla 
8 siparişte teslim edilmelidir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (1.kat 

Satınalma Birimi), Gürsel Mahallesi Darülaceze Cad. 
Kağıthane - İstanbul

b) Tarihi ve saati :29.11.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
- İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2017/01 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi
cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış
olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB/ÜTS'de "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı-
dır" ibaresinin bulunması gerekmektedir. İstekliler TITUBB/ÜTS kayıt çıktılarını ihale dosyasında su-
nacaklardır.
- İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair TI-
TUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firma-
sının bayii olduğuna dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini sunacaklardır.
- Sağlık Bakanlığının 2017/01 sayılı genelgesi gereği, teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi
Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TI-
TUBB/ÜTS'ne kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik
kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel ki-
şilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen
hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan ya-
bancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli 
belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren 
belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul
edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş
ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanı-
lan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış,
Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli teklif edeceği kalemlerin istenilen miktarda numunelerini ihale tarih ve saatine kadar getire-
cektir. Her bir kalem için ayrı ayrı numune verilecektir. Ürünlerin değerlendirilmesinde; numunelerin
denenmesi ve şartnameye uygunluk esastır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15
(yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (1.kat Satı-
nalma Birimi), Gürsel Mahallesi Darülaceze Cad. Kağıthane - İstanbul adresine elden teslim edilebile-
ceği 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 90 (Doksan) 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.
1)İsteklilerin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan ürünlerin TİTUBB da 
Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şarttır. Satın alma, muayene ve tahakkuk 
aşamasında kaydı olmayan ve/veya kaydı iptal edilmiş, durdurulmuş olan ürünlerin kabulü 
yapılmayacaktır. 2) İstekliler teklif edecekleri kalemlerin UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodlarını 
ve birim fiyat tekliflerini "KİK" uzantılı "XML" formatında oluşturdukları belgeyi CD 
(Compack Disk) ortamında ihale teklif dosyasıyla birlikte komisyona sunacaklardır. 3) 
İstekliler teklif mektubunda, teklif edeceği ürünün Sıra Numarasını, Malzeme Adını, Markasını,
UBB/UTS Kodunu belirteceklerdir. 1)İsteklilerin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında 
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı 
yapılacak olan ürünlerin TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şarttır. Satın 
alma, muayene ve tahakkuk aşamasında kaydı olmayan ve/veya kaydı iptal edilmiş, durdurulmuş
olan ürünlerin kabulü yapılmayacaktır. 2) İstekliler teklif edecekleri kalemlerin UBB (Ulusal Bilgi 
Bankası) kodlarını ve birim fiyat tekliflerini "KİK" uzantılı "XML" formatında oluşturdukları 
belgeyi CD (Compack Disk) ortamında ihale teklif dosyasıyla birlikte komisyona sunacaklardır. 
3) İstekliler teklif mektubunda, teklif edeceği ürünün Sıra Numarasını, Malzeme Adını, 
Markasını, UBB/UTS Kodunu belirteceklerdir.

7 Ekim 2021 tarihinde Milli
Eğitim Bakanı Mahmut
Özer, Demirören Medya Ya-

tırımları Tic. A.Ş Yönetim Kurulu
Başkanı Yıldırım Demirören ve
Başkan Yardımcısı Meltem Demi-
rören Oktay'ın katılımıyla imzala-
nan iş birliği protokolü çerçevesinde
Türk ve dünya medyasının gelece-
ğine katkı sağlayacak yeni nesil ga-
zetecilerin yetiştirilmesi amacıyla
Demirören Medya Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi kurulacak.
Bakan Özer, İstanbul ziyareti çerçe-
vesinde Demirören Medya Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi binası ça-
lışmalarını yerinde inceledi. Daha
sonra Demirören Holding Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem
Demirören Oktay ile bir araya gelen
Bakan Mahmut Özer, Demirören
Medya Center içinde yapılacak
okulun mesleki eğitim katkısının ne

kadar önemli olduğunu anlattı.  

Özer'e Hürriyet Gazetesi
hediye edildi

Bakan Özer, mesleki ve teknik eği-
timde son yıllarda gerçekleştirilen
paradigma değişimi çerçevesinde
medya dünyasının ihtiyaç duyduğu
alanlarda nitelikli iş gücünün yetiş-
tirilmesini sağlamak üzere önümüz-
deki eğitim öğretim yılında ilk
öğrencilerini kabul edecek olan De-
mirören Medya Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi'nin Türkiye'de mes-
leki eğitimle ilgili çok önemli adımı
teşkil ettiğini belirtti. Millî Eğitim
Bakanı Mahmut Özer'e ziyaretinde
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürü Nazan Şener ve İstanbul İl
Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı
da eşlik etti. Ziyarette, Bakan Özer'e
doğum gününe ait Hürriyet Gaze-
tesi hediye edildi. DHA

Gazeteciler bu
okulda yetiSecek
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Demirören Medya ile imzalanan iş birliği protokolüyle
kurulacak Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'ni yerinde inceledi

Türkiye Ermenilerinin
acı günü

TÜrkiye Ermeni Kilisesi din görevlilerin-
den Başrahip Tatul Anuşyan (55) yaklaşık
üç yıldır midesinde yaşadığı bir rahatsızlık

nedeniyle tedavi görüyordu. Anuşyan, 14 Kasım
Pazar akşam saatlerinde tedavi gördüğü Yedikule
Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Başrahip Tatul Anuşyan için bugün Kumkapı Mer-
yem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Saat
10.00'da çan çalınmasıyla başlayan törene İçişleri
Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya, Tüm Ermeniler Katolikosu II. Karekin
adına Başepiskopos Natan Hovhannisyan, Kilikya
Ermenileri Katolikosu I. Aram  adına Episkopos
Mesrob Sarkisyan, İller İdaresi Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı Mehmet Yüzer, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Aksu, Beyoğlu Bele-
diye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile delegasyon ve kili-
selerin temsilcilerinden oluşan ruhaniler katıldı.
Törende Anuşyan için dua edildi. Türkiye Ermenileri
Patrikliği Ruhani Kurul Başkanlığı görevini de yürü-
ten Başrahip Tatul Anuşyan için uğurlama mesajı
okundu. Anuşyan'ın cenazesi, yapılan uğurlama töre-
ninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda patriklik
bölümüne defnedildi.

Ümraniye Kültür ve
Sanat Merkezi, Tarih Soh-
betleri’nde moderatörlü-

ğünü Selahaddin Kocaslan’ın
yaptığı, Tarihçi-Yazar Mustafa Ar-
mağan’ın konuşmacı olarak katıldığı
programa ev sahipliği yaptı. “Bosna
Mücadelesinin Fikir ve Aksiyon Mi-
marı Aliya İzzetbegoviç”in konuşul-

duğu programda, Bosna’nın efsan-
evi lideri, Cumhurbaşkanı İzzetbe-
goviç’in sadece bir siyasetçi ve
devlet adamı olarak değil, bir dü-
şünce ve eylem insanı olarak da ta-
rihe adını yazdırmış dev bir şahsiyet
olduğundan bahsedildi. İzzetbego-
viç’in, Bosna’nın özgürlüğüne ka-
vuşması için verdiği mücadelenin

aynı zamanda onun hayatının da
özeti olduğuna, sadece Bosna için
değil bütün İslam dünyası için
örnek teşkil ettiğine ve bu anlamda
önemli bir insan olduğuna da vurgu
yapıldı.  İzleyenleri bir tarih yolculu-
ğuna çıkartan program, konuşmacı
Armağan’ın katılımcıların sorularını
yanıtlamasıyla son buldu.

Türkiye Ermeni Kilisesi din görev-
lilerinden Başrahip Tatul Anuşyan
Kumkapı Meryem Ana Kilise-
si'nde düzenlenen cenaze töreni-
nin ardından son yolculuğuna
uğurlandı. Anuşyan, Şişli Ermeni
Mezarlığı'na defnedildi

Ümraniye Bilge Kral’ı andı
Ümraniye Belediyesi, Bosna Hersek’in

ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbego-
viç’i, vefatının 18. yılında düzenlediği

tarih sohbetleri programında andı.
Programda, İzzetbegoviç’in hayatı ve
Bosna Hersek’in özgürlüğü için ver-

diği mücadele konuşuldu
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ZAYİ
Nuhoğlu İnş. Ve San. A.Ş’ye ait 5001 ile başlayıp 

5050 ile biten sevk irsaliyeleri kayıptır- Hükümsüzdür. 
Nuhoğlu İnş. ve San. A.Ş. Alt ve Üst Yapı LTD ŞTİ Adi Ortaklığı 

İstanbul Cad. Eski Marmara Otelleri Florya Bakırköy
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Küçükçekmece

İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi İSTGÜVEN AŞ.
başta olmak üzere 21 ilçe

belediyesinde örgütlü olan Öz
Güven-Sen, Güngören ve Zeytinbur-
nu'nda üyelerine yönelik eğitimler
verdi. Güngören ve Zeytinburnu ilçe
belediyelerinde görev yapan özel gü-
venlik görevlileriyle gerçekleştirilen
hizmet içi eğitimlere İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Gü-
venlik Denetleme Daire Başkanlığın-
dan emekli 1. sınıf Emniyet Müdürü
İzzet Tuna ve 1. Sınıf Emniyet Mü-
dürü Mehmet Ali Keskinkılıç katıldı.
Bir ilki gerçekleştirdik

Güngören Belediyesi ve Zeytinburnu
Belediyesi Hizmet binası seminer sa-
lonlarında 16-17 Kasım 2021 tarih-
lerinde gerçekleştirilen 1. gurup

eğitim seminerinin öğleden önceki 1.
oturumu Öz Güven-Sen İstanbul İl
Başkanı Hüseyin İpek'in sunumu ile
başladı. Sunumun ardından Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve silah ar-
kadaşları ile tüm şehitler için saygı
duruşunda bulunuldu ve İstiklal
marşı okundu. Öz Güven Sen sendi-
kası Genel Başkan Yardımcısı Meh-
met Ali Sipahi bu tür eğitimlerle
çalışma hayatı ve sendikal süreç içe-
risinde bir ilki gerçekleştirdiklerini ve
bu tür eğitimleri katılımın verilen hiz-
metin kalitesi açısından önemli ol-
duğu söyledi. Sipahi, eğitim
çalışmalarının devam edeceğini de
vurguladı. Eğitim sonunda katılımcı
özel güvenlik görevlilerine Öz Güven
Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer
Yılmaz imzalı eğitim sertifikaları 
verildi.

Meslek içi eğitim faaliyeti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere 21 ilçe belediyesinde örgütlü olan Özel Güven-
lik ve Koruma İşçileri Sendikası (Öz Güven-Sen) üyelerine yönelik meslek içi eğitim faaliyetlerine hız
verdi. Güngören ve Zeytinburnu'nda düzenlenen eğitimlerde katılımcılara sertifikalar verildi

F etullahçı Terör Örgütü'ne
(FETÖ) dershane binası ve üni-
versite arazisi vermeyen eski Bey-

likdüzü (Kavaklı) Belediyesi Başkanı
Orhan Tıraşoğlu'na kumpas kurulduğu
ortaya çıkmıştı. Aralarında eski İstanbul
İl Jandarma Komutanı Hami Çakır'ın
da bulunduğu 8 kişi hakkında iddianame
düzenlenmişti. İddianame kapsamında
Tıraşoğlu ailesine kurulan kumpas anla-
tılmıştı. İddianameye göre, Orhan Tıra-
şoğlu'nun Beylikdüzü Belediye
Başkanlığı yaptığı dönemde Fatih Üni-
versitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan tara-
fından ziyaret edildiği, Tekalan'ın
belediyeden Beylikdüzü Fatih Sultan
Mehmet Camisi'nin altında bulunan iş-
yerlerini dershane için, cami yakınında
bulunan 11 dönümlük boş arazinin ise
üniversite için bedelsiz şekilde talep etti.
Tıraşoğlu'nun bu talebi "Benim size bor-
cum mu var? Size verilecek belediye ar-
sası yok" diye reddetmesi üzerine
Tekalan'ın "Diğer başkanlar verdi. Se-
ninle görüşeceğiz başkan" diyerek tehdit
ettiği belirtilen iddianamede, tanık olarak
dinlenen Belediye Sekreteri Leyla Arslan
ve Özel Kalem Müdürü Cevat 

Elmalı da bu bilgiyi doğruladı.

Belediye işgal edildi

Bir süre sonra Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Orhan Tıraşoğlu ve kardeşi Erol Tı-
raşoğlu hakkında yolsuzluk
soruşturmaları açıldı. Bu soruşturmalar
da dönemin İstanbul İl Jandarma Ko-
mutanı Hami Çakır tarafından gayri
yasal şekilde Yüzbaşı Zeki Bingöl ve özel
ekibine yaptırıldı. Tıraşoğlu soruşturma
sonunda tutuklanırken, belediye binası
da FETÖ'ler tarafından fiilen işgal
edildi. Belediye binasındaki başkanlık ka-
tında 'Komutan Odası', 'Sorgu Odası' ve
'Savcı Odası' gibi kısımlar oluşturuldu.

Algı oluşturuldu

Orhan Tıraşoğlu'na yönelik o dönemki
soruşturmayı yürüten Zeki Bingöl'ün
Büyükçekmece İlçe Jandarma Komu-
tanı ya da Komutan Vekili olarak yasal
bir görevi olmadığı belirlendi. Orhan Tı-
raşoğlu ve yakınlarına yönelik kumpas
soruşturmasıyla ilgili firari FETÖ'cüler
Faruk Mercan ve Tuncay Opçin tarafın-
dan KHK ile kapatılan örgüt medya or-
ganları Aksiyon dergisi ve Zaman

gazetesinde haberler yapıldığı ve ka-
muoyunda algı oluşturulduğu ifade
edildi.

Savcı mütalaasını verdi

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde ya-
pılan yargılamada, Cumhuriyet Savcısı
yargılama kapsamında 8 şüpheli hak-
kındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanık-
ların Fatih Üniversitesi ve kolejine
bedelsiz dükkan ve arazi tahsisini redde-
den eki başkan Tıraşoğlu ve kardeşine
karşı, FETÖ terör örgütü kapsamında
üniversite rektörü Şerif Ali Tekalan ön-
cülüğünde planlanan, FETÖ mensupla-
rınca örgüt yöneticilerinin emir ve
talimatıyla örgüt menfaatleri doğrultu-
sunda gerçekleştirilen, kumpas soruştur-
malarının planlama ve icra eylemlerinde
bulundukları anlatıldı. FETÖ silahlı
terör örgütü kapsamında tüm sanıkların
çeşitli eylemlerle sürekli ve yoğun şekilde
ortak fikir ve eylem birliği içinde hareket
ettikleri gerekçesiyle "silahlı bir siyasi ör-
güte üyelik" suçu 5-10 yıl arası ve 'Kişiyi
Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçundan
bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılmaları talep edildi.

Kavaklı Belediyesi eski 
Başkanı Orhan Tıraşoğlu'na

kumpas kurarak 2002 
yılında tutuklanmasına

neden oldukları iddiasıyla,
aralarında Eski İl Jandarma
Komutanı Hami Çakır’ın da

bulunduğu 8 sanığın Ağır
Ceza Mahkemesindeki yar-
gılamalarında, Cumhuriyet

Savcısı tüm sanıkların 
cezalandırılmaları istemiyle

hazırladığı mütalaayı 
mahkemeye sundu

Işıklar olmasaydı Volkan Yılmaz
başkanlığı rüyasında görürdü...

Y oğun ülke gündeminden fırsat buldukça
yerel yazılar da yazmaya çalışıyoruz.
Bugün Silivri'den bahsetmek istedim.

Yazımın hemen başında şunu söyleyebilirim
ki; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz önce
yerel seçimlerde dört ayak üzerine düştü, şimdi-
lerde ise ilçede kendisine muhalefet olmadığı için
çok rahat bir devran sürüyor, böyle giderse de
yarında karşısında rakip bulmakta zorlanabilir.

Yüzde 65 değil yüzde 35 yönetimde...

2009 – 2019 yılları arasında Silivri Belediye
Başkanlığı yapan Özcan Işıklar'ın özellikle ikinci
dönemi o kadar olumsuz ve kabul görülemez olay-
lar ile geçti ki, Silivri halkı bu durumu affetmedi.

Düşünün 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin
İBB adayı Ekrem İmamoğlu Silivri'de yüzde
65'ten fazla oy alıyor, CHP Silivri ilçe belediye
başkan adayı sadece yüzde 43 oy alabiliyor.

Yani anlayacağınız ilçenin yerel yönetimi
yüzde 65'in değil yüzde 35'in eline geçiyor.

Sosyologlar bu durumu nasıl izah eder 
bilmiyorum, benim izahım şudur.

Tarih affetmez.
Siyaset hatayı kabul etmez.
Halk yanlışı görmezden gelmez.
Beceriksizlik ve kibir bir araya gelirse sorunlu

bir yönetici ortaya çıkar.
Hele hele; hak yemek, insan ayırmak, güçlü

ve yanlışı koruyup, haklı ve zayıfı ezmek, hiç
ama hiçbir şekilde toplum tarafından affedilmez.

Bütün bunların sonucunda elinde yüzde 65 oy
oranı olmasına rağmen gelirsin kuzu kuzu yüzde
35 oy oranı olan bir anlayışa belediye yönetimi
mührünü teslim edersin.

Bir başka deyişle Silivri Belediye Başkanlığı
yapan Özcan Işıklar'ın hatalı ve sorumlu yöne-
timi olmasaydı Volkan Yılmaz partisinin ilçedeki
yüzde 5'e yakın, ittifak kurduğu partinin yüzde
30'a yakın oy oranına rağmen belediye başkanı
seçileceğini ancak rüyasında görebilirdi.

CHP Silivri de evlere şenlik...

Tamam seçim geride kaldı.
Artık Silivri'nin yeni bir belediye başkanı ve

yeni bir anlayışı var.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz başa-

rılı mı başarısız mı ona birazdan değineceğim.
Ancak; aradan geçen (2019 Mart – 2021

Kasım) 32 ayda Volkan Yılmaz'ın çok rahat bir 
şekilde belediye başkanlığı yaptığını söyleyebiliriz.

Gerek Silivri'nin CHP'li belediye meclis üye-
leri, gerek CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen
aradan geçen bu sürede, belediye çalışmaları ile
ilgili ne yapıcı bir eleştiri ortaya koydular ne de
bir söylem geliştirebildiler.

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen sanırım
27-28 yaşında bir genç arkadaş.

Mutlaka ileride siyasette başarılı da olabilir.
Bir taraftan gençlerin siyasete girmesini,

önemli görevler almasını, gençlerimizi temsil 
etmelerini bekliyoruz.

Diğer taraftan Berker Esen gibi gençlerimizin
geçirdiği pek başarılı sayılamayacak ilçe baş-
kanlığı gibi önemli bir görev ne yazık ki gençler
adına çok da fazla referans sayılacak örnekler
olamıyor.

Bütün bu durumlar bir taraftan Volkan 
Yılmaz ve yönetimine yarıyor gibi görünse de 
aslında bir anlamda kaybeden Silivri oluyor.

Silivri'nin geleceğine oluyor.
Zira, sizi sürekli uyanık tutan, zinde tutan,

eleştiren, bir muhalefet ve rakip ortada yok ise

sizin daha fazla başarılı olmanız
beklenemez.

Hal böyle olunca da aslında başarılı gibi gö-
rünseniz bile ortada rakip olmadığı için ne kadar
başarılı, ne kadar başarısız olduğunuz bir 
anlamda anlaşılmaz.

Volkan Yılmaz hata yapabilir...

Aslında bu rehavet ve rekabetsizlik bir anlamda
yarın Volkan Yılmaz'ın da aleyhine gelişebilir.

Düşünsenize bir ilçe belediye başkanısınız.
Sizi eleştiren bir siyasi anlayış yok.
Yerel medya deseniz eh işte.
STK temsilcileri derseniz yine pek sesi çıkan

örgüt yok ortada.
Bu örnek belki biraz abartılı gelebilir ama

'kendin çal kendin oyna' tarzı bir yönetim
ortaya çıkar ki.

Bu durum da gerek Silivri için, gerek Volkan
Yılmaz başta olmak üzere ilçenin aktörleri için,
gerek ise İstanbul ve ülke siyaseti için yarın
olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Merdanoğlu İnşaat’ın bankörlüğü neden?

Örneğin bu günlerde Merdanoğulları İnşaat
Taahhüt Deri Gıda Tekstil İthalat İhracat Sanayi
Ticaret Limited Şirketi sahibi Aydın Merdanoğlu
Silivri'de bir villa projesi başlattı.

Merdanoğlu Grup Silivrispor'un bir yıllık
göğüs reklamına imza attı.

Ardından 12 Kasım 2021 Cuma günü temeli
atılan Silivri Belediyesi Ek Hizmet Binası'nın 
yapımını üstlendi.

Merdanoğlu Grup bütün bunları neden yaptı?
Merdanoğlu inşaat kimdir, nereden geldi ne-

reye gidiyor?
Daha da neler yapacak?
Silivri'nin menfaatine ve faydasına ise tabi ki

yapsın.
Ancak Merdanoğlu İnşaat gibi son günlerde

Silivri'de iş yapan, proje yapan, kurum ve kuru-
luşların bir denetim mekanizması var mı?

Silivri Belediyesi'nin tek taraflı bunları 
denetlemesi ne kadar doğru?

İşte tam da söylemek istediğimiz bu.
Ortada ciddi bir denetim mekanizması, eleştiri

unsurları, basını, muhalefeti, dinamik bir meclis
yapısı olmayan belediye yönetiminin ve belediye
başkanının hata yapması kaçınılmazdır...

Mehmet MERT
MERTÇE

twitter.com/MehmetMert1
KUMPAS DAVASINDA
MUTALAA MAHKEMEDE

Ali Kıdık: Hisse
savaşları başladı

İYİ Partİ İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, İstanbul Ha-
valimanı'ndaki Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu
Cengiz İnşaat ile Kalyon arasında hisse kavgası ol-

duğunu iddia etti. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan
Kıdık, Mehmet Nazif Günal'a ait MNG'nin İstanbul Havali-
manı'ndaki yüzde 20'lik hissesini devretme kararı almasının
ardından kavga başladığını savundu. 5 ortaklı olarak inşaat
ve işletme sürecine başlayan İstanbul Havalimanı'nda daha
önce Kolin İnşaat yüzde 20'lik hissesini devrederek ortaklık-

tan ayrılmıştı. Kolin'in ayrılmasından sonra Cengiz İnşaat'ın
hissesi yüzde 25, Kalyon'un hissesi ise yüzde 35'e yükselmişti.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan İYİ Partili Kıdık, MA-
PA'ya bağlı MNG'nin hisselerinin yarı yarıya pay edildiğini
belirtti. Kıdık, "Hisse savaşları başladı. MNG hisseleri Meh-
met Cengiz ve Cemal Kalyoncu arasında paylaşma kavgası
çıktı. Hisseleri eşitlemek isteyen Cengiz’in hesapları tutmadı.
MNG hisseleri 10/10 paylaşıldı. Mehmet Cengiz yüzde 35,
Kalyoncu yüzde 45 hisseye çıktı" ifadelerini kullandı.

Orhan
Tıraşoğlu

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de           Basın:(1493388)
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TİCARET MAHKEMESİNDEN /
BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/710 Esas
Davacı (borçlu) TAŞKINIRMAK GİYİM SANAYİ

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin mahkeme-
mizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkorda-
todan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası
nedeniyle;

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 
(705904-0) sicil nunmarasında kayıtlı 
davacı (borçlu)  TAŞKINIRMAK GİYİM 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
hakkında kesin mühlet içerisinde karar 
verilemeyeceği anlaşıldığından İİK'nun
304/2. Maddesi uyarınca karar verilinceye 
kadar mühlet hükümlerinin DEVAMINA,

Konkordato komiser heyetinin görevinin bu süre
içersinde de DEVAMINA,

Konkordato komiser heyetinin gerekçeli 
raporunu ve dosyayı Mahkememize teslim 
ettikleri anlaşıldığından Mahkememizce tasdik 
yargılaması için duruşma günü tayin etme 
zorunluluğu nedeniyle tasdik yargılamasına ilişkin
duruşmanın 09/12/2021 günü saat 10:45'de
mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı, İİK
304.maddesi uyarınca itiraz edenlerin, itiraz 
sebeplerini duruşma gününden en az üç gün 
önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla duruşmada
hazır bulunabilecekleri hususu,

7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nun 288/2 
madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen 
duyurulur.12/11/2021
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Zabıta
denetime
çıktı

BEYKOZ Belediyesi tarafından, il-
çenin kültür-sanat belleğinde
önemli yeri olan şairi yeni nesillere

tanıtmak  ve anısını yaşatmak amacıyla dü-
zenlenen anma programında, Araştırmacı-
Yazar Haluk Oral ve  Şair-Yazar Adnan
Özer Orhan Veli’yi anlattı, şairin akıllarda
en çok yer bulan şiirleri okundu. Beykoz
Vakfı’nda düzenlenen program öncesinde
şiir dostları, akademisyenler ve edebiyat öğ-
rencileriyle birlikte, şairin hayata gözlerini
açtığı, Beykoz Yalıköy Mahallesi İshakağa
Yokuşu'ndaki 9 Numaralı ev ziyaret edildi.
Ardından “Beykozlu Orhan Veli” başlıklı
söyleşide, Araştırmacı-Yazar Haluk Oral ile
Şair ve Yazar Adnan Özer, şairin edebiyatı-
mıza getirdiği yenilik, kendine özgü tarzı, şiir
ve sanat anlayışı hakkında bilgiler verdi.

Unutulacak bir şair değil

Edebiyatseverlerin ilgiyle izlediği söyleşide
Orhan Veli’nin küçük yaşlardan itibaren
kendisini etkilediğini söyleyen Araştırmacı-
Yazar Haluk Oral:  “Orhan Veli her yaşta li-
sede yıllarımda, üniversitede, edebiyat

araştırmaları yaptığım yıllarda bana bam-
başka şeyler söyledi. Orhan Veli unutulacak
bir şair değil. Oktay Rıfat O’nun, Fransız
Şiiri’nin yüzlerce yılda yaptığı aşamayı  bir
ömür içinde yaptığını söyler. 36 yaşında
öldü. Şiir konusunda çok yazdı, çok dü-
şündü. Ben onun ne kadar büyük bir sanatçı
olduğunu düz yazılarını okuduğumda, şiir
ve sanat üzerine fikirlerini söylediği zaman
anladım. Size de Orhan Veli’nin düz yazıla-
rını okumanızı tavsiye ederim.” dedi.

Garipçiler şiirde yangın çıkardı

Orhan Veli’nin yeni şiirin yolunu eski şiiri
çok iyi bilerek açtığını özellikle vurgulayan
Haluk Oral: “Ziya Gökalp Abdullah Cevdet
için ‘Bir mahalle yangını gibidir’ der. Ben de
bunu Orhan Veli İçin söylüyorum. Eski bir
mahalle vardı, gayet güzel işleyen tarafları
vardı. Ama eski bir mahalleydi. Garip Şiiri
Akımı orada bir yangın gibi kül etti mahal-
leyi. Ondan sonra tekrar o mahallenin yapı-
lanması için Garip Şiiri’ni kuran üç şairin
üçü de çalıştı.” diyerek şairin edebiyattaki
yerini aktardı.

ÇORLU Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri kentin muhtelif noktalarında izin-
siz tezgah açan seyyar satıcılar, kaldırım
ve yaya yolları işgalleri ile izinsiz olarak
asılan ya da yapıştırılan afiş ve duyurular
konusunda denetim gerçekleştirdi. Kum-
yol Caddesi, Şehit Teğmen Yavuzer Cad-
desi, Eski Tekirdağ Caddesi, Şinasi
Kurşun Caddesi ve Mustafa Kemal Cad-
desi'nde kontrol ve denetim gerçekleştiren
Zabıta Müdürlüğü ekipleri güzergâhlarda
seyyar satıcılar, kaldırım ve yaya yollarını
işgal edenlere yönelik yapılan yoğun şikâ-
yetler ve rutin çalışmalar kapsamında
5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre
gerekli cezai ve idari yaptırımları uyguladı.
Ayrıca ekipler izinsiz asılan afişleri de top-
ladı. Öte yandan Zabıta Müdürlüğü ekip-
leri vatandaşlardan gelen şikâyetleri
titizlikle takip ederken; izinsiz tezgah açan
seyyar satıcılar, kaldırım ve yaya yolu iş-
galleri konusunda denetim faaliyetleri sü-
rekli ve etkin bir şekilde devam edecek.

Türk Şiiri’nin “Garip” Şairi Orhan Veli Kanık 71'inci vefat yıldönümünde, doğduğu semt olan Beykoz’da edebiyat dünyasına
kazandırdığı unutulmaz şiirleri ve edebiyat dostlarıyla anıldı. Araştırmacı Haluk Oral, usta şair için; “O gariplerin şairiydi” dedi

Esenyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin düzenle-
diği “Kadın Hakları Nelerdir” konulu program be-
lediyenin nikâh salonunda gerçekleşti. Katılımın

yoğun olduğu programda konuşan Başkan Çınar ‘Esen-
yurtta Kent Konseyi olarak yeni dönemde ilk faaliyetimizi,
haklarımızın neler olduğunu anlatarak yapmak istedik. Bu
konuda görüyorum ki ilgi alaka doğru ve yerinde bir prog-
ram yaptığımızı gösteriyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür edi-
yorum. Esenyurtta Kent Konseyi olarak yeni dönemde ilk
faaliyetimizi, haklarımızın neler olduğunu anlatarak yap-
mak istedik’ ifadelerini kullandı. Esenyurt Kent Konseyi
Kadın Meclisi Başkan Vekili Sibel Er’in sunumu ile başla-
yan programda, katılımcı siyasi partilerin, STK’ların ve

kurum temsilcilerinin kendilerini tanıtmasının ardından
program akışı devam etti.

Kadınların yanındayız

Çınar’ın konuşmasının ardından konuşmacılar sırayla söz
alarak yapılan çalışmalarda kurum desteklerinin olduğunu
belirterek Esenyurtlu kadınların yanında olacaklarını belirt-
tiler. Programa, Esenyurt’ta bulunan çeşitli siyasi partilerin
kadın kolları başkanları ve yöneticileri de katılım sağlayarak
bu gibi toplantıların Esenyurt’un sorunlarına çözüm bulma
adına belli aralıklarla devam etmesi gerektiğini ifade ettiler.
Programa; ESBİM’den (Esenyurt Belediyesi İstihdam
Merkezi) Gülşen Aydın, Esenyurt Belediyesi Kadın Aile

Müdürlüğü Müdürü Didem Akyüz, Ruken Kılıç, Derya
Kaya, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden Canan Düzcü,
Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Özlem Çimen, Kreşler Mü-
dürlüğü’nden Yasemin Koçak, Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Şefi Safiye Yazıcı, Kızılay’dan Ceylan Kazak, Esenyurt
Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Birimi Komiser Yar-
dımcısı Tülay Uğraş, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden Dr.
Sinem Türkmen Zengin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Aile Müdürü
Dr. Halime Kibar, Tohumdan Çınara Kadın Yardımlaşma
Derneği’nden Türkmen Erdoğan Celep ve Esenyurt Kent
Konseyi Mülteci Ve Göçmen Çalışma Grubu’ndan Aida
Navidi konuşmacı olarak katıldı. ZEHRA ÇELİK

Bir arada güçlüyüz
Esenyurt Kent Konseyi

Kadın Meclisi'nin
düzenlediği 'Kadın
Hakları Nelerdir?'

çalıştayında Esenyurtlu
kadınlar bir araya gel-

erek sorunlarını ve
çözüm önerilerini

konuştu. Toplantının
açılış konuşmasını

yapan Kadın Meclisi
Başkanı Çiğdem Çınar,

kadın çalıştaylarının
devam edeceğini be-

lirterek, “Biz bir arada
güçlüyüz” dedi

Orhan Veli gariplerin şairiydi



K oronavirüsün neden olduğu Covid-19 has-
talığı Avrupa'da yeniden hızla yayılıyor. Bir-
çok ülke hastalığa karşı yeni önlemler

uygulamaya başladı. Almanya'da günlük vaka sayısı
65 bin 371'e ulaşarak rekor kırdı. Başbakan Angela
Merkel, "Dördüncü dalga tüm gücüyle bizi vuruyor"
dedi. Hastanelerin hızla dolduğunu belirten Merkel,
üçüncü doz aşı sürecinin hızlandırılması gerektiğini
söyledi ve henüz aşı olmamış kişilere hemen aşı ol-
maları çağrısı yaptı. Son 24 saatte Covid-19 sonucu
294 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'nin birçok
bölgesinde kafe, restoran, bar, kuaför ve spor salon-
larına sadece aşılı kişiler girebiliyor.

Takmak zorunda kalacak

Belçika, sokağa çıkma yasağı getirmemek için sosyal
mesafe uygulaması başlattı. Cumartesi gününden
itibaren ofis çalışanları haftada en az dört gün evden
çalışacak. Ülkede tiyatro, sinema ve müze girişleri
için Güvenli Covid Bileti uygulaması başladı. 10 ya-
şından büyük herkes maske takmak zorunda olacak.
Nisan ayından itibaren de üçüncü doz aşı uygula-
ması başlayacak. Belçika Başbakanı Alexander De
Croo, "Bütün alarm sinyalleri çalıyor" dedi. Avustur-
ya'da Pazartesi günü yaklaşık 2 milyon aşısız kişiye
sokağa çıkma yasağı getirildi. Vaka sayıları ise Çar-
şamba günü 14 bin 416 ile rekor kırdı. Ülkede 100
bin kişiden 971'i Covid'e yakalanmış durumda. Aşı-
sız kişilere uygulanan sokağa çıkma yasağının yanı

sıra daha sıkı önlemler de düşünülüyor.

Zorunluluk getirildi

Hollanda'da kısmi sokağa çıkma sınırlaması başla-
tıldı. İsveç'te 1 Aralık'tan itibaren ilk kez, iç mekanda
gerçekleşecek ve 100'den fazla kişinin katılacağı et-
kinlikler için aşı sertifikası zorunluluğu getirildi. İsveç
Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren, yeni
kuralların zor olacağını ancak ülkesinin dünyayla
birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Hallen-
gren, "Aşısız insanlar sanki hiçbir şey olmamış gibi
hayatlarına devam edemez. Ülke için yapabilecekleri
en önemli şey aşı olmak" dedi. Çek Cumhuriyeti
Başbakanı Andrej Babis, henüz aşı olmamış ve
Covid-19 geçirdiğini kanıtlayamayanların Pazartesi
gününden kamusal alanlarda yapılacak etkinliklere
katılamayacağını duyurdu. Slovakya'da Çarşamba
günü 8 bin 342 vaka tespit edildi ve benzer önlemler
başlatıldı. İş yerleri ve dükkanlar sadece aşılı çalışan-
lara veya Covid-19 hastalığını geçirenlere açık ola-
cak. Fransa da yeni Covid dalgasıyla karşı karşıya.
Ülkede Çarşamba günü vaka sayısı 20 bini aştı.
Ancak ülkede şimdilik aşı sertifikası önlemi düşünül-
müyor.

Aşılanma oranları

Avrupa Birliği'nde (AB) en düşük aşılanma oranına sahip ülke,
yüzde 44'le Slovakya. Bu oran Çek Cumhuriyet'inde yüzde 58,
Avusturya'da yüzde 65 ve Almanya'da ise yüzde 68.
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EĞİTİM HİZMETİ (KISMİ SÜRELİ OLARAK) ALINACAKTIR
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/715450
1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı 20 34255 

GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124535177 - 2124535176
c) Elektronik Posta Adresi : genclikspor@gaziosmanpasa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 KALEM EĞİTİCİ PERSONEL(7.000 SAAT ), 

1 KALEM DESTEK PERSONELİ(7.000 SAAT ) 
KISMİ SÜRELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : GAZİOSMANPAŞA İLÇE SINIRLARI DAHİLİNDE
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MERKEZ MAH. ORDU CAD. NO:20 

GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 10.12.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel 
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen
hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler 
sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret

sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
-ISO 9001:2015 -ISO 10002:2018
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KÜLTÜREL, SOSYAL VE SPORTİF AMAÇLI KURSLAR VE/VEYA BİLGİ EVLERİ İŞLETİLMESİ İŞLERİ
BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 
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 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 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 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı Avrupa'da yeniden hızla yayılıyor. Birçok ülke
hastalığa karşı yeni önlemler uygulamaya başladı. Almanya'da günlük vaka sayısı 65 bin 371'e
ulaşarak rekor kırdı. Başbakan Angela Merkel, "Dördüncü dalga tüm gücüyle bizi vuruyor" dedi

Coronavİrüsü salgınının
hızını artırdığı Yunanistan'da
yetkililer özel doktorları yar-
dıma çağırdı. 6682 corona vi-
rüsü vakası ve 87 ölüm ile
birlikte 853.841 toplam vakaya
ulaşan ve salgının başladığı
günden beri 17.012 insanın ya-
şamını yitirdiği Yunanistan’da
hükümetten dikkat çeken bir
karar geldi. Hükümet, ülkenin
kuzeyindeki 5 bölgede görev
alan özel doktorları göreve ça-
ğırdı… Corona virüsü salgını-
nın sağlık sistemine büyük
zarar verdiğine dikkat çekilir-
ken, devlet hastaneleri ve
yoğun bakım servislerinin son
dönemde artan vaka sayıları
ile birlikte zorlandığı kayde-

dildi. Resmi gazetede yayınla-
nan kararla birlikte bir ay bo-
yunca doktorların kamu
kurum ve kuruluşlarına yar-
dım etmesi bekleniyor. Kasım
ayının başında hükümet vaka-
ları azaltmak için aşı olmayan
vatandaşlarına kısıtlama getiri-
lebileceğinin sinyalini vermişti.
Yunanistan Başbakanı Kiria-
kos Miçotakis’in bugün bu ko-
nuda bir karar verebileceği
kaydedildi. 11 milyon nüfuslu
Yunanistan’ın yaklaşık yüzde
61.8’i çift aşılı olarak kayıtlara
geçti. Yetkililer bu oranın son-
bahar döneminde yüzde
70’lere ulaşabileceğini öngör-
müş fakat bu planlar suya
düşmüştü.

Basın toplantısında sığın-
macıların geri itilmesi konu-
sunda yalan söylemekle
suçladığı Yunanistan Başba-
kanı Miçotakis'le gergin bir
diyalog yaşayan Hollandalı
gazeteci Beugel, Yunanis-
tan'dan ayrılma kararı aldı.
Yunanistan Başbakanı Kirya-
kos Miçotakis'e basın toplan-
tısında, "Sığınmacıların geri
itilmesi, Yunanistan'daki mül-
tecilerle ilgili yalan söylemeyi
ne zaman bırakacaksınız?"
diyen Hollandalı gazeteci In-
geborg Beugel, Yunan ka-
muoyunda kendisine yönelik
tepkilerin artması nedeniyle
ülkeden ayrılma kararı aldı-
ğını açıkladı. Beugel, 17
Kasım yürüyüşü sırasında,
Yunanistan'dan ayrılma kara-

rına ilişkin yaptığı açıkla-
mada, "Hollanda Büyükelçi-
liği, Hollanda Gazeteciler
Birliği ve Hollanda Dışişleri
Bakanlığı (Yunanistan'dan
ayrılmamı) şiddetle tavsiye
ediyor. Çocuklarım da aynı
şekilde" dedi. Özellikle sosyal
medyada milliyetçi grupların
kendisine yönelttiği eleştirilere
dikkati çeken Beugel, ayrılma
kararının nedenine ilişkin ola-
rak "Çünkü nefret söylemi,
modern dijital cadı avı kont-
rolden çıktı. Bazen fiziksel or-
tamda da saldırıya maruz
kalıyorum. Çok destek de gö-
rüyorum ama çok güçlü, nef-
ret dolu, kadını hedef alan,
cinsiyetçi, milliyetçi saldır-
ganlık da söz konusu" 
ifadelerini kullandı.

yunanistan’dan
doktor çağrısı

Gazeteci beuGel’den
miçotakis’e tepki

İngİltere'nİn başkenti Londra'dan İspan-
ya'nın Sevilla kentine gitmek isteyen bir çift,
yanlış uçağa binince kendilerini Yunanistan'ın
Zakintos Adası'nda buldu. İrlanda merkezli
havayolu şirketi Ryanair, eşine az rastlanır bir
olayla gündemde. Humaira ve Farooq Sha-
ikh çifti, 4 Ekim’de İngiltere’nin başkenti
Londra’dan İspanya’nın Sevilla kentine git-
mek üzere Ryanair’den bilet aldı. Uçuş günü
Stansted Havalimanı’na giden çift, bagajla-
rını teslim edip güvenlik kontrollerinden geç-
tikten sonra biniş kartlarını alarak uçağa
doğru yöneldi. Kabine girişte de kontrolleri
yapılan çift, yolculuğa başladı.

Kendilerini Yunan
adası’nda buldular

“

“

başta 
almanya olmak
üzere avrupa’da

birçok ülke
virüs etkisinde

DORDUNCU DALGA
AVRUPA’YI VURUYOR!
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Mezunlara
Sabancı ödülüNEJAT UYGUR

UNUTULMADI
NEJAT UYGUR
UNUTULMADI
NEJAT UYGUR
UNUTULMADI
NEJAT UYGUR
UNUTULMADI
NEJAT UYGUR
UNUTULMADI
NEJAT UYGUR
UNUTULMADI
Geleneksel Türk temaşa sanatında kendine özgü
bir tavır geliştirerek, rol aldığı oyunlarda çocuksu
tiplemeleriyle söze dayanan oyunculuğuyla ve
hafif komedileriyle unutulmaz isimler arasına
giren Nejat Uygur, vefatının 8. yılında yad edildi

C ibali Karakolu, Miğferine
Çiçek Eken Asker ve Alo
Orası Tımarhane mi adlı

oyunların da aralarında olduğu
birçok tiyatro eserini seyirciyle bu-
luşturan, oyuncu ve komedyen
Nejat Uygur, vefatının 8. yılında
anıldı. Usta sanatçı, 10 Ağustos
1927'de, subay bir baba ve öğret-
men bir annenin ortanca çocuğu
olarak Kilis'te dünyaya geldi.
Henüz ilkokul yıllarında tiyatroya
ilgi duyan sanatçıdaki yeteneği ilk
olarak, geleneksel Türk tiyatrosu-
nun önde gelen isimlerinden İs-
mail Dümbüllü keşfetti.

Nejat Uygur Tiyatrosu

Eğitimine ailesinin tayinleri sebe-
biyle Anadolu'nun çeşitli şehirle-
rinde devam eden sanatçı,
Çanakkale, İstanbul Sarıyer ve
Manisa'da ortaöğretimi tamamla-
dıktan sonra Güzel Sanatlar Aka-
demisi'nin Heykel Bölümü'ne girdi
fakat bitirmeden okuldan ayrıldı.
Uygur, 1938'de tiyatroya adım attı
ve Sarıyer Halkevi'nin tiyatro bö-
lümündeki Avni Dilligil Tiyatro-
su'nda kısa bir süre amatör olarak
oyunculuk yaptı. Spora duyduğu
ilgi dolayısıyla 1943'te yine Sarıyer
Halkevi'nde boksla beraber atle-
tizm, su topu ve at biniciliği alan-
larına yöneldi ve başarılı oldu.

Sanatçı, vatani görevini yaptıktan
sonra, 1949'da "Nejat Uygur Ti-
yatrosu"nu kurdu, 1952'de ise ken-
disi gibi tiyatrocu olan Necla
Uygur ile dünya evine girdi.
Uygur çiftinin, Ahmet, Kemal,
Behzat, ikiz kardeşler Süheyl ve
Süha olmak üzere 5 çocuğu dün-
yaya geldi.

Sahnede 60 yıl

Türk tiyatrosuna gönül veren ve
60 yıldan fazla sahnede kalan usta
sanatçı, geleneksel Türk temaşa
sanatında kendine özgü bir tavır
geliştirerek, rol aldığı oyunlarda
çocuksu tiplemeleriyle söze daya-
nan oyunculuğuyla ve hafif kome-
dileriyle adından söz ettirmeyi
başardı. Nejat Uygur, sanatın top-
lum için olduğu düşüncesiyle yola
çıkmış ve bir açıklamasında, "Sa-
natçı halkın gözü, ağzı, kulağıdır.
Halkın yanında olduğunuz, dert-
lerini söylediğiniz zaman sizi sevi-
yorlar. Ayrıca çok güldükleri
zaman da unutmuyorlar. Sevgi ve
saygımı seyircimden hiç eksik et-
medim. İnsan onuruyla katiyetle
hiç oynamadım. Oyunda, 'Kör
müsün?', 'Sağır mısın?' yazıyorsa
bunları silip, 'Görmüyor musun?',
'Duymuyor musun?' diye düzelti-
rim" sözleriyle görüşlerini dile 
getirmişti.

Sadece “Karadut” şiiri değil, Erol Ev-
gin’in sesinden dinlediğimiz “Sitem”, Se-
vinç Eratalay’dan dinlediğimiz “Hüzün
Geldi”… Ve  uğruna daha nice şiirler,
mektuplar, tablolar, heykeller. İkinci
Dünya Savaşı günlerinde geçen Eren-
Bedri Rahmi Eyüboğlu-Mari üçlü aşk
hikâyesini Vildan Tekin ve Müjgan Tekin
“Karadut” adıyla romanlaştırdı. Müjgan
Tekin ve Vildan Tekin’in kurgu romanı
Karadut, unutturulmaya çalışılan Mari
Gerekmezyan’ın hikayesi.  Mari’nin yok
sayılmasında sanat dünyasında güçlü bir
kadın olması ve Bedri Rahmi’yle “yasak
aşk” yaşaması kadar Ermeni olması da
etkili. Ancak göğsünü gere gere toplu-
mun bütün yargılarına, tabularına karşı
duruyor. Yalnızlaştırma çabalarına asla
tepkisiz kalmıyor. Sineye çekip aşkından
vazgeçmiyor. Bir başka adamla, dost-
lukla sevdiği Fred Gross ile evleniyor.
Fakat sanat tutkusu ile sönümlenemeyen
Bedri Rahmi aşkı bu evliliğin ardından
büyüdükçe büyüyor.

Yabancı değildir

Roman 1940'lı yılların ortasında yaşa-
nan aşkı, bu büyük aşkı ile birlikte yaratı-
lan eserleri, Almanya’dan Türkiye’ye

getirilen muhalif sanatçıları ve kurdukları
Güzel Sanatlar Akademisi bağlamında
ele alıyor. Karadut; bir yanda büyük
ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüpoğlu,
bir yanda hünerli elleriyle usta bir hey-
keltıraş olacağına kesin gözüyle bakılan
Mari Gerekmezyan ve bir yanda da aşkı
uğruna ülkesini bırakan, ismini değişti-
ren, resim sanatında yeteneği ile herkesi
büyüleyen Ernestine Hanım’ın hikaye-
sine uzanıyor.  Mari Gerekmezyan-
Bedri Rahmi Eyüboğlu aşkının etrafında
dolaşan Müjgan Tekin ve Vildan Tekin’in
Karadut romanında, Eyüpoğlu’nun ve
Gerekmezyan’ın yakın dostları; Halikar-
nas Balıkçısı Cevat Şakir, Ahmet Hamdi,
Sait Faik, Fikret Adil, Zerrin Bölükbaşı,
Orhan Veli, Necati Cumalı, Fred Gross,
Mari Ertoran, Muzaffer Ertoran ve
Lambo gibi isimlere de yer veriliyor.
Müjgan Tekin ve Vildan Tekin, felsefe-
den beslenen güçlü kalemleri ile
Bedri Rahmi Eyüpoğlu ve Mari
Gerekmezyan aşkını merak eden
herkese bu “yasak aşkı” yargıla-
madan ve yargılatmadan yük-
sek sesle bir şey fısıldıyor:
“İnsana ait olan hiçbir şey bize
yabancı değildir.”

HAYAT GELİP GEÇİYOR
"Hayat gelip geçiyor, ağlamakla gülmekle. Zaten komiklik
yapıyorum ben, böylesine bir dünyaya gelmekle" sözü
halen hatırlanan sanatçı, Altın Kelebek TV Yıldızları Yarış-
ması'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 sah-
nelerinde birçok ilki de gerçekleştiren
ve tuluat tiyatrosunun son ustalarından
olan Uygur, Hey Amigo Ver Salata oyu-
nunda ilk barkovizyonu, Ümit mi? Simit
mi? adlı oyununda ise daha sonraki yıl-
larda popüler olan stand up'ı uyguladı.

OYUNLARI VE FİLMLERİ
Usta sanatçı, Alo Orası Tımarhane 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 Patlıcan mı?, Şeytandan
29 Gün Evvel Doğan Çocuk ve Zamsa-
lak'ın da aralarında bulunduğu 100'den
fazla tiyatro oyununda sahne aldı. Be-
yazperdede adından söz ettiren Uygur,
Cafer'in Nargilesi, Cafer Bey İyi, Fakir ve
Kibar, Cafer Bey, Beyaz Melek ve Vizon-
tele Tuuba filmlerinde oynadı. Yaşamı
boyunca 2 kez ABD, 4 kez Avrupa tur-
nesi yapan sanatçı ayrıca 35 seneye
yakın Anadolu turnelerinde sahne aldı.

Mari Gerekmezyan Türki-
ye’nin ilk kadın heykeltıraş-

larından. Her ne kadar
unutturulmaya, yok sayıl-

maya çalışılsa da kısa ve
fırtınalı ömründe yarattığı
eserler yeteneğini, sanatı-

nın gücünü ortaya koyuyor.
Heykeltıraş olarak adının
üstü çizilen Mari, “büyük

aşkı” Bedri Rahmi’nin 
Karadut tablolarının ve
meşhur Karadut şiirinin

esin kaynağı olarak yaşıyor

MÜJGAN
TEKİN
KİMDİR?
12 Eylül 1980’de İstanbul’da
doğdu. Gazetecilik eğitimi al-
dığı fakülte yıllarında, mes-
leği yerinde öğrenmeli
diyerek çalışma hayatına
atıldı. Yeni Bin yıl gazetesi
Kültür Sanat sayfasında baş-
ladığı staj eğitiminin ardın-
dan 2002 yılının sonunda
TV8 belgesel departmanına
geçti. O dönem TV8 Belgesel
Departmanı Danışmanı At-
tila İlhan ile tanıştı. Kısa süre
sonra belgesel departma-
nında metin yazarı ve yönet-
men yardımcılığı yapmaya
başladı. 2003 yılında belgesel
projeleri ile ilgili çalışmaları-
nın notlarını paylaştığı Attila
İlhan’dan aldığı destekle ede-
biyat dünyasına giriş yap-
maya karar verdi. İlk kitabı,
Çöldeki Balıklar’ın yazım
fikri o yıllarda gelişti. Ardın-
dan TV8 belgesel departmanı
kapatılınca TRT’ye geçti.

1984 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğretim ve lise
eğitimimin ardından Kocaeli Üniversitesi İletişim
Fakültesi Radyo- TV Sinema Bölümünü kazandı.
Lisans eğitimim süresince Zabıt, Son Kare, Karan-
lıktaki Sesler, Gri, (D)uyuyor musunuz, FF, Biz Ço-
cuklardık isimli bazı ödüllü kısa filmlerde senaristlik
ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Lisans eğitimimin
ardından bir süre tv sektöründe editör ve metin ya-
zarı olarak çalışmaya devam etti. Sektörde ki çalış-
maları sürerken Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı’nda
Yüksek Lisans eğitimi almaya başladı. Yüksek Li-
sans eğitimi ile birlikte Medya eleştirisi odaklı
haber- kültür- sanat dergisi Spot’da editörlük ve ya-
zarlık yapmaya başladı. Yüksek Lisans Eğitimim
bir yandan devam ederken serüvenciler yazı grubu
ile birlikte senaryo çalışmalarına yöneldi.

VİLDAN TEKİN KİMDİR?                    

Gerekmezyan’ın
hayatı roman oldu

türkiYe’nin en köklü güzel sanatlar üni-
versitesi olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi’nin resim, heykel ve geleneksel
Türk sanatları bölümünden dereceyle
mezun olan sanatçılar, Sakıp Sabancı
Sanat Ödülleri’nde armağanlarını aldı. De-
receye giren dokuz başarılı öğrenciye top-
lam 240 Cumhuriyet Altını verildi. 2021
yılının ödül alan isimleri resim bölümünden
Sema Balaban, Naz Tansel, Yiğit Özboran;
heykel bölümünden Esra Ekşi, Elif İlke Bul-
tan, İrem Kopuz; geleneksel Türk sanatları
bölümünden ise Şulegül Bektaş, Berfin
Kartal ve İlayda Melike Ergene oldu.

Bizi gururlandıracaklar

Sakıp Sabancı tarafından 1994 yılında baş-
latılan ve Sabancı Vakfı tarafından devam
ettirilen ödüller, 28. kez sahipleriyle buluştu.
Ödül töreninde konuşan Sabancı Vakfı
Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sa-
natın büyülü dünyasında çıktıkları yolda,
genç sanatçılarımızın önemli başarılara
imza atarak hem kendilerini hem de bizleri
gururlandıracaklarına olan inancım son-
suz” diyerek çeyrek asrı geçen ödüllerle ilgili
duygu ve düşüncelerini paylaştı. Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Handan İnci Elçi de konuşma-
sında sanatçının emeğinin desteklenmesi ve
emeğinin görülmesinin önemini vurguladı.

Organize İşler:
Karun Hazinesi

Yılmaz Erdoğan, Organize İşler serisinin
üçüncü filmi Organize İşler-Karun Hazine-
si'nin senaryo çalışmalarına başladı. Senar-
yonun ardından oyuncu kadrosu
şekillenecek. Yılmaz Erdoğan, Organize
İşler serisinin üçüncü filmi için çalışmalara
başladı. Hürriyet'in haberine göre; Erdo-
ğan, bir soygun hikayesini konu alan Orga-
nize İşler'in üçüncü filmini kalema alıyor.
'Organize İşler–Karun Hazinesi' adlı yapı-
mın senaryosunu yazmaya başlayan Erdo-
ğan, 2022 yılında çekimlere başlayacak.
Son olarak seyirciyle buluşan Organize İşler
Sazan Sarmalı'nda Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi
Mola ve Bensu Soral gibi isimler rol almıştı.

Hiç Tanımadım
Hiç Unutmadım
Buket Güler, Hiç Tanımadım Hiç Unut-
madım'da ekranlarda sabun köpüğü gibi
kaybolan hikâyelere tarafsız bir bakış açı-
sıyla ortak oluyor. Televizyon ekranında
dönen binlerce manşetten yüreğinde yer
eden haberlerin öncesinde ve sonrasında
olabilecekleri akıcı bir üslupla ele alıyor. Hiç
Tanımadım Hiç Unutmadım okurken renkli
ekranın ardında kalan kâğıt işçilerinin
umutlarına, yarış atlarının özgürlüğe koşuş-
larına, işsiz bir babanın dertlerine, kadınla-
rın korkularına, ormanların çığlığına,
mülteci çocukların hayallerine, hızlıca bakıp
geçtiğimiz haberlerin arkasındaki dramlara,
insani öykülere şiirsel bir dille dokunuyor.

Buket güler kimdir?

1983 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Gazi
Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden
mezun olduktan sonra, Galatasaray Üniver-
sitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde
yüksek lisans eğitimi aldı. Habercilik kariyeri

Ankara’da üniversitenin ilk yı-
lında Hürriyet Gazetesi

Dergi Grubu’nda başladı.
Televizyon haberciliğine
2009’da TRT Türk kana-
lıyla birlikte geçti. Sırasıyla,

HaberTürk, CNN Türk
ve Olay TV’de edi-
tör-spiker olarak
görev aldı. Hâlâ

2021 yılı Şubat’ında
anlaştığı Haber Glo-

bal’de çalışıyor.



B aşantrenör Ergin Ata-
man'ın öğrencileri,
sezon başında sakatlık

sıkıntılarıyla boğuşurken, sakat
oyuncuların takıma katılma-
sıyla birlikte eski günlerine göz
kırptı. EuroLeague'de yeni se-
zonun ilk 6 maçında yalnızca
bir galibiyet elde eden Efes,
ligde ise ilk 5 maçın 3'ünü ka-
zansa da, bu 3 maçın 2'sini son
topta kazanabilmişti. 23
Ekim'de ligdeki Galatasaray ve
27 Ekim'de EuroLeague'deki
Panathinaikos mağlubiyetleri
sonrasında sakat oyuncuların

da takıma katılmasıyla vites
yükselten İstanbul ekibi, bu
maçlar sonrasında ligde 3'te 3,
EuroLeague'de ise 4'te 3 yapa-
rak toplamda 7'de 6'lık bir seri
yakaladı.

Simon'suz çok zor

Yaşadığı sakatlık nedeniyle hem
sezon öncesi kampın bir bölü-
münü hem de sezonun ilk bö-
lümünü kaçıran Krunoslav
Simon'un dönüşü, Ergin Ata-
man'ın can suyu oldu. Larkin'in
oyun yönlendirme anlamında
sezona istenildiği gibi başlaya-

maması, Micic'in bazı maç-
larda olmamasıyla yönlendirici
noktasında problem yaşayan
Efes, bu eksiklikten dolayı
sezon içerisinde Elijah Bryant'ı
kadrosuna katsa da, Simon'un
dönüşü Efes'i kendine getirdi.

Kısaları tutabilen yok

Shane Larkin, Vasilje Micic,
Elijah Bryant, Rodrigue Beau-
bois ve Krunoslav Simon'dan
oluşan kısa rotasyonuyla Euro-
League'in sayılı kısa rotasyon-
larından birine sahip olan
Efes'te takımın sayı yükünü de

bu oyuncular üstlendi. Uzun
rotasyonundaki oyuncuların
beklenen performanslara ula-
şamaması ve rakip takımların,
Efes'in uzun rotasyonunu fırsat
bilerek özellikle bu bölge üze-
rine oynaması İstanbul ekibine
büyük problemler yarattı.
Ancak Beaubois'in skor perfor-
mansı, Simon'un oyun aklı,
Larkin ve Micic'in patlayıcı
gücü ile Efes EuroLeague'in en
çok sayı atan takımı, Basketbol
Süper Ligi'nin ise en çok sayı
atan ikinci takımı olmayı ba-
şardı. DHA

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1493500)

MEVCUT KURUM İÇERİK VE ARŞİV DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ İLE MEVCUT EVRAK YÖNE-
TİM SİSTEMİNİN BAKIM, ONARIM, GÜNCELLEŞTİRME VE EĞİTİM HİZMET ALIMI hizmet alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İha-
leye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/749715
1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAHALLESİ LALEZAR SOKAK NO: 1 34406 

KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123210955 - 2122942040
c) Elektronik Posta Adresi : ferhaticme@kagithane.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : MEVCUT KURUM İÇERİK VE ARŞİV DOKÜMAN YÖNETİM 

SİSTEMİ İLE MEVCUT EVRAK YÖNETİM SİSTEMİNİN BAKIM, 
ONARIM, GÜNCELLEŞTİRME VE EĞİTİM HİZMET ALIMIAyrıntılı 
bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Bilgi İşlem Müdürlüğü
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Merkez Mah. Lalezar Sok. No:1 Belediye Encümen Salonu
b) Tarihi ve saati : 13.12.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz
edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olma-
yan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin ge-
rekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulu-
nan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafın-
dan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdin-
deki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını
gösterir banka referans mektubu,Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla
banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını

göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart
forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve
bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadı-
ğına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek
kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının
veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az
(1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin
%15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin bel-
geyi sunan istekli yeterli kabul edilir.Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belge-
lerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gös-
teren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Yazılım Bakım Hizmeti, Arşiv Yönetimi ve EBYS Bakım Hizmetleri, Lisans Alımı
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 Bilgi İşlem Müdürlüğü 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 istek-
liyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,83
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngö-
rülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

KURUM İÇERİK VE ARŞİV DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ İLE EVRAK YÖNETİM SİSTEMİNİN BAKIM, ONARIM, 
GÜNCELLEŞTİRME VE EĞİTİMİ HİZMETLERİ ALINACAKTIR

KAĞITHANE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
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Spor Toto Süper
Lig’in 13’üncü

haftasında oynanacak
olan Galatasaray - 

Fenerbahçe 
derbisinde Halil Umut

Meler düdük çalacak

SPOR Toto Süper Lig’in 13’üncü hafta-
sında oynanacak olan maçların hakemleri
açıklandı. 21 Kasım Pazar günü oynana-
cak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbi-
sini Halil Umut Meler yönetecek. 13’üncü
haftada oynanacak olan maçları yönete-
cek hakemler şu şekilde;

20 Kasım Cumartesi
13.30 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV
Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 GZT Giresunspor - Öznur Kablo
Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup
Sivasspor: Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş:
Alper Ulusoy

21 Kasım Pazar
13.30 Kasımpaşa - VavaCars Fatih Kara-
gümrük: Fırat Aydınus
16.00 Altay - Adana Demirspor: 

Hüseyin Göçek
16.00 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur
Rizespor: Atilla Karaoğlan
19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Halil
Umut Meler

22 Kasım Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Suat
Arslanboğa
20.00 Yukatel Kayserispor - Göztepe:
Zorbay Küçük

Derbide Halil Umut Meler düdük çalacak

KENDISINI 
HATIRLADI
2020-2021 sezonunda Turkish Airlines EuroLeague ve

ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak
tamamlayan ve tarihi bir sezona imza atan Anadolu

Efes, 2021-2022 sezonuna kötü bir başlangıç
yaptıktan sonra toparlanma sürecine girdi

Anadolu Efes her ne kadar son dönemdeki oyun ve
skorlarla toparlanma sürecine girse de, takımın hala
ana problemi pivot pozisyonu olarak gözüküyor. Bryant
Dunston'ın 36 yaşına gelmesi ve performans düşüklüğü
ile Sertaç Şanlı'nın gidişiyle takıma katılan Filip Petru-
sev'in kötü savunma performansı Ergin Ataman'ın kafa-
sına soru işaretleri yaratırken, her maçta istikrarını belli
oranda koruyan Tibor Pleiss, deneyimli başantrenörün
EuroLeague'de şu ana kadar en çok süre verdiği isim
oldu. Pivot rotasyonunda Dunston ve Petrusev'in mev-
cut performansları nedeniyle problemler yaşayan Ana-
dolu Efes'in EuroLeague'de Dörtlü Final'e gitme yolunda
bu bölgeye takviye yapması şart gibi gözüküyor.

Pivot takviyesi 
iHTiYACI
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Galatasaray, Spor Toto Süper
Lig'in 13'üncü haftasında 
Fenerbahçe ile oynayacağı
maçın hazırlıklarını bugün
yaptığı antrenmanla sürdürdü
FLORYA Metin Oktay Tesisleri
Jupp Derwall Antrenman Saha-
sı'ndaki antrenmana ısınma hare-
ketleri ile başlandı. Daha sonra
gruplara ayrılan oyuncular, dar
alanda pas ve top kapma çalışması
gerçekleştirdi. Antrenmanın devam
eden bölümünde sınırlı alanda iki
grup hâlinde pas oyunları üzerinde
duruldu. Ana bölümde ise taktik
çalışma yapıldı. Antrenman, so-
ğuma hareketlerinin ardından ta-
mamlandı. Olimpiu Morutan,
antrenmanda kontrolü bir şekilde
takımla birlikte çalıştı.Bursaspor ile
oynanan hazırlık maçında yüzüne
darbe alan İsmail Çipe, antren-
mana kendisi için hazırlanan özel
bir maskeyle katıldı. Türkiye A
Milli Takımı'nın Karadağ ile oyna-
dığı maça ilk 11'de başlayan
Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervi-
şoğlu günü yenilenme çalışmasıyla
tamamladı. Taylan Antalyalı, Ber-
kan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz
takımla birlikte çalışmalarda yer
aldı. Fernando Muslera, DeAndre
Yedlin, Christian Luyindama, So-
fiane Feghouli, Mostafa Moha-
med, Bartuğ Elmaz ve Kaan
Arslan antrenmanda yer almadı.
Sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe
karşılaşmasının hazırlıklarına yarın
saat 16.00'da Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla
devam edecek.

Aslan
mesaideANADOLU EFES
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Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, pazar günü
Galatasaray ile oynayacakları derbi maçı öncesi
kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Takım olarak çok motive olduklarını belirten
kaptan Özil, “Biz hazırız. Taraftarlarımız bize
her zaman güvensin ve destek olsunlar. İnşallah
camiamıza 3 puanı hediye edeceğiz" dedi

En yaşlı lig
bizim lig
UEFA ülke puanı klasmanındaki ilk 20 ülkede bu
sezon yapılan maçlar baz alındığında, en yüksek
yaş ortalaması Türkiye'ye ait. Süper Lig'de 12
hafta geride kalırken, toplamda 30 dakikanın üze-
rinde forma giyen futbolcuların yaş ortalaması
27,78 oldu. Türkiye'nin takipçileri Yunanistan ve
Kıbrıs Rum Kesimi. Türkiye'yi 27,38'lik ortala-
mayla Yunanistan takip ediyor. Türk ve Yunan ligi
haricinde Avrupa'da 27'nin üzerinde yaş ortalama-
sına sahip lig bulunmuyor. En yaşlı lig klasmanı-
nın üçüncü sırasındaysa Kıbrıs Rum Kesimi var.
Rum liginde forma giyen oyuncuların yaş ortala-
ması 26,91.

En genç futbolcular Danimarka'da

Avrupa'nın en genç futbolcuları Danimarka'da top
koşturuyor. Kuzey Avrupa ülkesinde 12 takımlı
ligin yaş ortalaması 24,18. Hollanda ligi, 24,35'lik
oranla Avrupa'nın en genç ikinci ligi olurken,
24,38'lik ortalamaya sahip Avusturya ligi klas-
manda üçüncü sırada yer alıyor.

Majör liglerin en yaşlısı La Liga

Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde İspanya La Liga, en
yaşlı lig pozisyonunda bulunuyor. La Liga'da top
koşturan futbolcuların yaş ortalaması 26,71. İtalya
Serie A'nın 26,23, İngiltere Premier Lig'in 25,91 ve
Almanya Bundesliga'nın 25,5'lik yaş ortalaması
var. Fransa Ligue 1 ise 25,07'lik ortalamayla majör
liglerin en genci olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'in en genç takımı Malatyaspor

Süper Lig'de bu sezon forma giyen futbolcular
içinde yaş ortalaması en düşük kulüp Yeni Malat-
yaspor oldu. Sarı-siyahlı ekip, 25,88'lik değerle
ligin en genç takımı konumunda yer alıyor.
En genç takım sıralamasında ikinci sırada Galata-
saray var. Sarı-kırmızılı ekibin yaş ortalaması
26,04. "Dört büyükler"den Fenerbahçe 26,84'lük
değer yakalarken, Trabzonspor 27, Beşiktaş ise
27,57'lik ortalamayla mücadele etti. Süper Lig'in
en yaşlı ekibi ise 30,18'lik yaş ortalamasıyla Sivass-
por oldu.

Süper Lig'de gençler azınlıkta

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada, 25 yaşından
küçük futbolcuların oynama oranı yüzde 19,7'de
kaldı. Ligdeki 20 takım, 25 yaşın altındaki oyuncu-
lara toplamda 46 bin 663 dakika şans tanıdı.
Yaşı 25 ve üzerinde olan futbolcularsa toplamda
190 bin 168 dakika forma giyerek, yüzde 80,3'lük
oynama oranına ulaştı.

Fenerbahçe gençleri denedi

Fenerbahçe, 5 bin 781 dakikayla 25 yaşından
küçük futbolculara en fazla süre veren takım konu-
munda yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte bu oyuncula-
rın oynama oranı yüzde 49 olarak gerçekleşti.
Fenerbahçe'yi 5 bin 577 dakikayla Galatasaray
takip ederken, üçüncü sıradaki Göztepe'nin 25 ya-
şına gelmemiş futbolculara verdiği süre 3 bin 969
dakika. Genç oyunculara (25 yaş altı) sadece 152
dakika süre veren Kayserispor, bu kategoride son
sırada bulunuyor.

Kadınlar voleybolda Balkan Kupası'nı kazanarak
CEV Challenge Kupası'nda mücadele etme hakkı
kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, Avrupa
arenasında yoluna namağlup devam ediyor. Chal-
lenge Kupası'nda eleme turunda Norveç'in Tromso
takımını 3-0'lık skorlarla kupa dışına atan Aydın
temsilcisi, dün 16'lı finaller ilk maçında konuk ettiği
Bosna Hersek temsilcisi OK Gacko'yu da set ver-
meden yenerek büyük avantaj sağladı. Seyircisi
önünde 25-14, 25-18 ve 25-17'lik setlerle 3 puna
uzanan mavi-beyazlılar, 24 Kasım Çarşamba günü
deplasmanda oynayacağı rövanş maçında 2 set al-
ması halinde bir üst tura yükselecek. Bosna Hersek
takımının 3-1 ya da 3-0'lık galibiyeti durumunda 15
sayı üzerinden oynanacak altın set kuralı devreye gi-
recek. Aydın BŞB, rakibini geçmesi halinde Mac-
cabi Hedera (İsrail) - MCM Diamant Kaposvar
(Macaristan) eşleşmesinin galibiyle 8'li finallerde
rakip olacak. Macar ekibi ilk maçı 3-0 kazandı.

G alatasaray maçı için heyecanlı
olduklarını belirten Mesut Özil,
“Güzel bir maç olacak. Takım

olarak hazırlanıyoruz, hazırız da.  Biz
orada 3 puanı almak için elimizden ge-
leni yapacağız” ifadelerini kullandı. “Ka-
riyerinde Galatasaray derbisini nerede
görüyorsun” sorusuna yıldız oyuncu,
“Tabii en üst zirve. Çünkü küçük yaştan
beri Fenerbahçeliyim. Derbileri seyret-
mekle büyüdük. O yüzden pazar günü
ilk 11’de olursam, Allah bana nasip
ederse, derbide olacağım. Heyecanlıyım,
mutluyum. İnşallah güzel bir maç olur.
İnşallah orada 3 puanı alacağız” yanıtını
verdi.

Kazanınca çok sevinirdik

Çocukken izlediği derbi maç ortamlarını
anlatan Özil, “Ya evde aileyle ya da Al-
manya’da kahvehanelere giderdik.
Orada karışık bir atmosferde izlerdik. Ya-
rısı Fenerbahçeli, yarısı Galatasaraylı
olurdu. Biz tabii Fenerbahçe’yi destekler-
dik. Kazandığımızda da çok sevinirdik,
mutlu olurduk” dedi. "Fenerbahçe for-
masıyla oynamak sana neler hissettiri-
yor" sorusuna yanıt veren Mesut Özil,
“Çok gurur verici. Bu çubuklu formayı
giymek her zaman hayalimdi. Allah

nasip etti. Dediğim gibi çok mutluyum.
İnşallah bu sezon da takımıma yardım
edebilirim. Takım olarak hedeflerimiz
var. Kendi hedeflerim de var: Bu takıma
sahada en iyi şekilde yardım etmek. İn-
şallah başarırız. İnşallah sezon sonunda
da takım olarak hedeflerimize ulaşırız“
diye konuştu.

Galatasaray'ı yeneceğiz

Çok motive olduklarını belirten Özil,
“Birkaç futbolcu eksik. Milli takımlardan
yarın geri dönecekler. Hazırlıklara devam
ediyoruz.  Geçtiğimiz günlerde çok çalış-
tık. Takım olarak çok motiveyiz. Sahada
zaten belli oluyor, herkesin morali yük-
sek. Maç heyecanı var. Dediğim gibi ha-
zırlıklar çok çok iyi gidiyor. Pazar günü
inşallah hazır olup, Galatasaray’ı da ye-
neceğiz” yorumunu yaptı.

Herkes derbinin farkında

Derbi havası için ise Mesut Özil, “Evet,
bir de şu gerçek var. Herkes biliyor. Pazar
günü çok çok önemli bir maç. Sadece
bizim için değil, camiamız için de. Herkes
derbinin farkında. Sahada ve idmanda
herkesin o hırsı belli oluyor. Pazar günü
en iyi şekilde çıkarak, maçı kazanmaya gi-
diyoruz” ifadelerini kullandı.

Tek çaremiz kazanmak!
Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, “Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Tüm odaklanmamız 
bu yönde. Geçmişi unuttuk diyebilirim. Kaybedilmiş bir şey yok. Herkes çok kötü şeyler yazıyor ama lig uzun bir
maraton. Geçen sene son 10 haftada 8 puan farkı kapattık. İnandığımız sürece yapamayacağımız bir şey yok” dedi
SPOr Toto Süper Lig’in 13’üncü hafta-
sında Galatasaray ile deplasmanda
karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlık-
larını bugün yaptığı antrenman ile sür-
dürdü. Gerçekleştirilen antrenmanın
ardından Mert Hakan Yandaş, basın
mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Pazar günü oynanacak olan derbiyle il-
gili olarak düşüncelerini paylaşan Mert
Hakan Yandaş, “Türkiye’nin en önemli
maçlarından birisi. Camiamız ve taraf-
tarlarımız ayrıca bizler açısından da
çok büyük önem taşıyor. Bütün hafta
boyunca çok iyi çalıştık. Maçı ilk gün-
den beri takım olarak yaşıyoruz. İnşal-
lah pazar günü bizim için güzel olur ve
mutlu olarak evimize döneriz” diye ko-
nuştu.

Yapamayacağımız şey yok

Ligin uzun bir maraton olduğunu ve
puan farkının kapanabileceğini vurgu-
layan Yandaş, “Kırılgan bir dönem ya-
şadık. Antwerp maçında onu attığımızı
düşünüyorduk ama Kayserispor karşı-
sında şanssız bir maç oynadık. 4 tane
topumuz direkten döndü, penaltı kaçır-
dık. Bunlar futbolun içerisinde oluyor,
bahanelere sığınmıyoruz. Onları unut-
mamız gerekiyor. Bu maçı kazanmaktan
başka çaremiz yok. Tüm odaklanmamız
bu yönde. Geçmişi unuttuk diyebilirim.
Kaybedilmiş bir şey yok. Herkes çok
kötü şeyler yazıyor ama lig uzun bir ma-
raton. Geçen sene son 10 haftada 8
puan farkı kapattık. İnandığımız sürece
yapamayacağımız bir şey yok” ifadele-

rini kullandı. Takım içerisindeki herke-
sin derbide gol atmaktan ziyade galibi-
yet almayı istediğini ifade eden
tecrübeli oyuncu, “Gol çok önemli bir
şey. Futbolun meyvesi ve hepimiz çok
isteriz ama bundan önemlisi takımın
kazanması. Takım içerisinde herkesin
gol atmaktan ziyade takımın kazanma-
sının daha önemli olduğunu düşündü-

ğünü hissediyorum. Çünkü herkesin te-
mennisi, ‘İnşallah sen atarsın’ şeklinde.
İnşallah kazanırız da kim atarsa atsın”
şeklinde konuştu.

İşler son süreçte iyi gitmedi

Son haftalarda gelen puan kayıpların-
dan dolayı taraftarın verdiği tepkiye de
değinen 27 yaşındaki oyuncu, “Biz

zaten işlerin iyi ya da kötü gittiğinin
farkındayız. Tabii ki işler bizim için bu
son süreçte olumlu gitmedi. Bu kadar
abartılacak bir süreç yok. Bu Fener-
bahçe’nin üzerine daha çok yapılıyor.
Geçen sene de söylemiştim, maalesef
kulübün büyüklüğünden dolayı üzerine
gelen baskı ve algılar daha fazla. Bunu
içeride kendimiz halletmeliyiz. Tarafta-
rımız tabii ki üzülüp bize isyan edebilir,
çok normal. İyi sonuç almadığımız sü-
rece bu futbolun doğasında var. Olumlu
eleştirileri alıp, önümüze bakıp, birlikte
hareket edip iyi sonuçlar almaya başla-
mamız lazım” açıklamasında bulundu.
Mert Hakan Yandaş, derbide taraftarla-
rının olmamasına rağmen onların des-
teğini hissedeceklerini söyleyerek, “Biz
onları her zaman yanımızda hissedece-
ğiz. Biz hep birlikteyiz. Takım olarak
odaklandığımız tek şey var, kazanıp ta-
raftarlarımızı mutlu etmek. İnşallah ka-
zanmak istiyoruz” dedi.

Abarttıkları kadar kötü değiliz

Orta saha oyuncularının ligde asist kat-
kısı sağlayamaması üzerine gelen bir
soruya ise tecrübeli oyuncu şöyle cevap
verdi: “Bu bir takım oyunu. Elimizden
geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz de gole
katkı vermek isteriz. İnşallah önümüz-
deki haftalarda bunu üst seviyeye çıka-
rırız. Şu anda eksiklik olarak görülüyor
ama bence yavaş yavaş oraya doğru gi-
diyoruz. Çizilen kötü bir senaryo yok.
Sonuç alamadık ama abartıldığı kadar
kötü oynayan bir Fenerbahçe yok.”

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü
Yukatel Kayserispor'la deplasmanda karşı
karşıya gelecek Göztepe'de Beykan Şimşek
formayı unuttu. Teknik direktör Ünal Ka-
raman yönetiminde sezona çok iyi başlan-
gıç yapan ve süre almaya başlayan Beykan
Şimşek, 6'ncı haftada oynanan Atakaş Ha-
tayspor maçında gördüğü kırmızı kartın
ardından bir daha süre alamadı. Direkt
olarak oyundan ihraç edilen deneyimli fut-

bolcu 2 maç ceza alırken, Karaman'ın ye-
rine göreve gelen Sırp çalıştırıcı Nestor El
Maestro bir daha Beykan'a görev vermedi.
Beykan Şimşek Hatayspor karnşılaşması-
nın ardından oynanan son 6 mücadelede
1 dakika bile oynayamadı. Ligin 2'nci haf-
tasında 2-2 sona eren Demir Grup Sivass-
por maçında ağları da sarsan 26 yaşındaki
futbolcu, iyi başladığı sezonda yedek kulü-
besine mahkum oldu.

Beykan formayı unuttu

Avrupa'da
tam yol ileri

MESUT OZIL DERBIDE
GALIBIYETE INANIYOR

Taraftar
bize
güvensin
Mesut Özil son olarak
sarı lacivertli taraftar-
lar için özel bir paran-
tez açarak şunları
söyledi: “Onlar her
zaman bize güvensin.
Bize destek olsunlar ve
sahip çıksınlar. Takım
olarak onlara ihtiyacı-
mız var. Onların deste-
ğiyle, dualarıyla
inşallah; sezon so-
nunda da hedeflerimize
ulaşırız. Biliyoruz, zor
dönemden geçiyoruz
ama biz takım olarak
da oradan çıkmasını
biliriz. Dua edin. Biz
takım olarak hazırız.
Pazar günü camiamıza
da inşallah bu 3 puanı
hediye edeceğiz."
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Simge önceki akşam ‘Beyoğlu
Kültür Yolu Festivali’ kapsamında
Galata Kulesi önünde konser
verdi. Sahne’de kendini dinlemeye
gelen 10 binden fazla İstanbullu
ile şarkı aralarında sohbet eden
Simge ‘Sonbahar, değişim ve dö-
nüşümünü tamamlarken, insanı
birçok aktiviteye davet etmekte…
Kasım ayı aşk ve umut çoğu in-
sanlar için. Kasım’da aşk başkadır.
Aşıksanız tadını çıkarın…’ diyerek
temenni de bulundu. Simge şarkı-
larıyla aldığı alkışlar kadar kırmızı
tulumu ile göz doldurdu!

Arnavutköy Belediyesi geliştirdiği spor-
tif projeleri tanıtmak için Tam Bana
Göre Festival’e katıldı. Ankara Başkent
Millet Bahçesinde 16-21 Kasım tarihle-
rinde düzenlenecek festival, kapılarını
ziyaretçilerine açtı. Gençlerin yoğun ilgi
gösterdiği festivalde konserler, sergi
alanları, deneyim alanları, atölyeler, VR
etkinlikler, sertifikalı eğitimler, elearning
eğitimlerine giriş imkânı, etnospor,
sürpriz yazarlarla söyleşiler, sahaflar ve
yayıncılar, konferanslar, özel lezzetler
ve birbirinden ilginç stantlar yer aldı.

Ödülü Erdoğan verdi

Tam Bana Göre Festival Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılı-

mıyla gençlere açıldı. Açılış gününde
gerçekleştirilen ödül töreninde, Arna-
vutköy Belediyesi “Sporcu Geliştirme
Merkezi” projesiyle ödül aldı. Emeği
geçen herkese teşekkür eden Arnavut-
köy Belediye Başkanı Haşim Baltacı:
“Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı ya-
rışmada “Sporcu Geliştirme Merkezi
projemizle dereceye girerek, ödülü-
müzü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın elinden aldık” dedi.
Başkent Millet Bahçesinde düzenlenen
festivalde Arnavutköy Belediyesi Ömer
Halisdemir Bisiklet turu simülasyonu,
akıllı parklar için geliştirilen ARBEY,
VR etkinlikleri, akıllı robotlar ve birbi-
rinden eğlenceli stantlar ile yer aldı. 

B aşarılı moda tasarımcısı Belgin
Kadıoğlu, 2 yıldır
evinde yap-

mış olduğu tasarım-
larla birlikte Trendyol
üzerinden kendi mağa-
zasını kurmayı başardı.
Çantadan, kemere, ke-
merden bikini ve küpeye
kadar birçok ürünü kendi
el emeğiyle yapan Kadı-
oğlu, başarısının sırrını
Damga okurlarına anlattı.
Uzun yıllar yurtdışında ça-
lıştığını ve Barcelona'da eği-
tim aldığını kaydeden
Kadıoğlu, “Türkiye' de maa-
lesef tasarım çalmak, insan
kullanmak, kuyu kazmak gibi
olaylar yaşadığım için evde
kendi çapımda bir şeyler yapmaya karar ver-
dim ve bu şekilde de başarılı oldum” ifadele-
rini kullandı.
Belgin Hanım biraz kendinizden
bahseder misiniz?

İki senedir evde tasarım yapıyorum. Abimin
vefatıyla evde takı tasarımına başladım. Daha
sonra bikini, kemer ve çanta tasarımına ağır-
lık verdim. Bu sayede evde de çalışılabilceğini
anladım. Sonuçta pandemi de bu konuda
bize yardımcı oldu. Ev kadınlarına da bu ko-
nuda destek oldum, onlara da ördürüyorum.
Buraya gelene kadar ne gibi 
işler yaptınız?

Moda tasarım mezunuyum. Barcelona'da
okudum. Daha sonra yabancı firmalarda ça-
lıştım. Tabi oradaki ortamlar çok farklı. Sa-
nata ve el işine önem veriyorlar. İki sene yurt
dışında yaşadım. Daha sonra Kuveyt' e gidip,
orada moda evi açtım. Ondan sonra burada
bir- iki firmayla görüştüm ama Türkiye' de
maalesef tasarım çalmak, insan kullanmak,
kuyu kazmak gibi olaylar yaşadığım için evde
kendi çapımda bir şeyler yapıyorum. Bu sa-
yede başarılı da oldum.
Memnun musunuz?

Memnunum, en azından kafam rahat.
Müşterilerinizi nasıl buluyorsunuz?

Müşterilerimi daha çok online web sitem var,
Trendyol'da mağazam var, instagram üzerin-
den sayfam var oradan buluyorum.
Mağazanızın adı nedir?

Atelier Belgin Kadıoğlu
Hangi ürünleri satıyorsunuz?

Çanta, kemer, bikini, deri tasarımı çanta,
küpe, kolye, gibi ürünler mevcut.
Bu ürünlerin farklı bir özelliği var mı?
Kilo veren, stres atan gibi...

Tamamen el yapımı ürünlerdir. Bunlar da
kullanan için mutluluk veriyor.
Fiyat politikanızı neye 
göre belirliyorsunuz?

Kişiye özel tasarımlar yapıyorum. 300 ve 750
lira civarı ürünlerin fiyatı değişiyor. Takılar da

120 ile 200 arasında.
Ürünlerinizin cinsi
nedir? Ürünlerin
içeriğinde zararlı katkı
maddeleri var mı?
Vegan üretim şeklini
benimsiyor
musunuz?

Ürünlerimde kanserojen
maddeleri asla kullan-
mıyorum. Özenle seçi-
yorum. Takılarda
gümüş kullandığım
da oluyor. İngiltere ve
Amerika ile görüşü-
yorum, oarada on-

line sitelerden bu
ürünler satılacak.

Satış artarsa talepleri nasıl
karşılamayı düşünüyorsunuz?

Ekip kurdum ve o ekiple beraber yürüyece-
ğim. Ürünlerimizin kaliyesi çok iyidir.
Türkiye'de size belli modacılardan
geri dönüşüm ve talep oluyor mu?

Özellikle ürünlerimi satmak isteyenler oluyor,
ortak çalışmak isteyenler oluyor. Onlara ko-
leksiyon hazırlamamı istiyorlar.

Moda tasarımcılığı yapıp
kendi markasını
kuranları biliyoruz.
Günümüzde marka
olmayı başaran
var mı?

Daha çok al- at
yapan var. El işi
yapan tanıdıklarım da
var. Türkiye' de el işine
fazla önem vermiyor-
lar. Bu yüzden Türki-
ye'den çok beklentim
yok.
Kendi markasını
yaratmak isteyenlere,
online satış yapmak
isteyenlere,
gençlere, evden
çalışmak isteyen-
lere neler tavsiye
etmek istersiniz?

Daha öncesinde
büyük firmalarla da
çalıştım ama evde de
satış yapılabiliyor.
Büyük markalara
yurt dışında koleksi-
yon hazırladım.
Evden de benim gibi
küçük çaplı bir gelir
kapısı el edebilirler.
Tabi bu işi büyüte-
bililer de...
Ürünlerinizi
sınırlı
kalmayıp,
geliştirmeyi
düşünüyor
musunuz?

Tabi üzerinde çalışıyorum, ilerlemeye devam
edeceğim. Benim için önemeli olan yurt dışına
açılmak. Yurt dışıyla görüşmeler de yaptım.

EVDEN CALISTI KENDI
MAGAZASINI KURDU!

Ev kadınlarına da her zaman
destek olduğunu anlatan Belgin
Kadıoğlu, “Hiç kimse ben yapa-
mam demesin. Herkes çalışsın,
çabalasın. İnsan istediği zaman
her şeyi başarabilir” dedi.

“Moda tasarım mezunuyum.
Barcelona'da okudum. Daha

sonra yabancı firmalarda
çalıştım. Tabi oradaki ortam-

lar çok farklı. Sanata ve el
işine önem veriyorlar. İki

sene yurt dışında yaşadım.
Daha sonra Kuveyt' e gidip,

orada moda evi açtım.
Ondan sonra burada bir- iki

firmayla görüştüm ama
Türkiye' de maalesef tasarım

çalmak, insan kullanmak,
kuyu kazmak gibi olaylar

yaşadığım için evde kendi
çapımda bir şeyler

yapıyorum. Bu sayede
başarılı da oldum.”

1 GÜNDE
MAĞAZA
AÇTIM
Online satış üze-
rinden bir ön yargı
var. Oysa benim
görsellerimin ve
ürünlerimin daha
iyi olduğunu söy-
lüyorlar. Geri dö-
nüşümlerim
oldukça olumlu.
Trendyol'da ma-
ğaza açmak ise
bir günümü aldı,
çok zor değil.

Instagram
üzerinden

Belgin
Kadıoğlu'nun
mağazasına
ulaşmak ve

kendi yaptığı
ürünleri in-

celemek
mümkün.

Simge
aşıklara
seslendi

Arnavutköy’e ödül

Ankara Başkent Millet Bahçesinde 16-21 Kasım tarihlerinde
düzenlenecek festival, kapılarını ziyaretçilerine açtı. 

SÖYLEŞİ
MEHMET MERT

Moda tasarımcısı Belgin Kadıoğlu, 2 yıldır evde çalışarak yaptığı tasarımlarla 'Atelier Belgin Kadıoğlu'
adıyla kendi mağazasını kurmayı başardı. Çanta, kemer, bikini ve küpe gibi birçok ürünü kendi el eme-
ğiyle yapıp sattığını anlatan Kadıoğlu, “Bunun mutluluğunu tarif etmek inanın mümkün değil” dedi


