
SOrUŞTUrMA BAŞLATILDI

Her türlü küfre
hakarete karşıyız

AK Parti Grup Başkanvekili
Bülent Turan, CHP lideri

Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve
hakarette bulunan Alaattin Çakıcı
ile ilgili savcılık soruşturması baş-
latıldığnı söyledi. Turan, "Çakı-
cı'nın tehdit mektubuna ilişkin
savcılık soruşturma başlattı. Biz
her türlü küfür ve hakarete karşıyız

bizim duruşu-
muz bellidir.
Geçmişte aynı
kişi Cumhur-
başkanımıza ve
ailesine de haka-
retler etmişti.
Sayın Kılıçda-
roğlu bir tek ke-
lime tepki koydu
mu?" ifadelerini
kullandı.
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Bülent Turan

PKK DEFTErİ KAPANACAK

Terörist sayısı 
340’ın altına düştü

Yurt içi terörist sayısının
340'ın altına düştüğünü açık-

layan İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu "Yurt içinde PKK’nın defteri
önümüzdeki yıl şu tarihlere ulaştığı-
mızda kapatılacaktır. İnancım
budur" dedi. Soylu, "Terör örgütün-
den ayrılanlar son 4 yılda emniyet ve

jandarmamızın
ikna yöntemiyle
ulaştığı sayı 824
kişidir. Kendili-
ğinden teslim
olanlar ile birlikte
bu sayı bin 842
kişi olmuştur.
Bu kış sahadan
hiç çıkmayaca-
ğız" ifadelerini
kullandı. 
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Süleyman Soylu

MESLEK HASTALIĞI SAYILSIN

Sağlıkçılarımız
bir bir tükeniyor!

CHP İstanbul Milletvekili Dr.
Ali Şeker, Sağlık Bakanlığı

bütçesinin pandemi yokmuş gibi
hazırlandığı eleştirisinde bulundu.
Sağlıkçıların "Tükeniyoruz" dedi-
ğine dikkat çeken CHP'li Şeker,
"COVID - 19'un meslek hastalığı
sayılmasıyla ilgili olarak kanun tekli-
fimizi verdik. Bu kanun teklifinin

bütün partilerin
ortak çalışma-
sıyla yasalaşması
için herkesin üze-
rine düşeni yap-
ması gerekiyor"
dedi. Ali Şeker,
yoğunluk nede-
niyle 112 Acil’in
de tıkandığını
söyledi.  I SAYFA 7
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Ali Şeker
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İstanbul Boğazı’nın in-
cisi yalılarla birlikte

siluetin ayrılmaz parçası yalı
camiler, Boğaz manzarasının
küçük ama mimarisiyle bü-
yüleyen yapıları. İstanbul
Boğazı’nın Avrupa Yaka-
sı’nda 6, Anadolu Yakası’nda
5 olmak üzere 11 yalı cami
bulunuyor. Sanat tarihçisi
Hayri Fehmi Yılmaz, "Bunlar
İstanbul’un çok ihtişamlı te-
pelerine yerleşen görkemli
camilere göre daha mütevazı
anıtlardır. Ama bulundukları
yerlerde silueti belirleyen
unsurlardır” diye konuştu.
I SAYFA 5
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mİmARİLERİYLE
büYüLüYORLAR

KILIÇDArOĞLU’NU ArADI

Seval Türkeş 
üzüntülerini iletti

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, tehdit edilme-

siyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.
"Beni üzen nokta bir partinin genel
başkanının bir mafya liderine sahip
çıkması" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu
konuda beni duygulandıran telefon
merhum Alparslan Türkeş'in eşi
sayın Seval Türkeş’e ait. Aradı,
büyük üzüntüle-
rini dile getirdi.
Bu partinin
böyle bir pozis-
yona düşmesi-
nin kendisi
açısından da çok
büyük bir rahat-
sızlık yarattığını
ifade etti" açıkla-
masını yaptı. 
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Kemal Kılıçdaroğlu

NACİ GÖrÜr, YİNE UYArDI

İstanbul’da deprem
olasılığı yüzde 64

Prof. Dr. Naci Görür, 'Büyük
İstanbul Depremi'nin gerçek-

leşme olasılığını yüzde 64 olarak
açıklarken, mevcut iyileştirme çalış-
malarının can kaybını azaltmaya-
cağını, İstanbul'un rantsal değil,
köklü bir kentsel dönüşüme ihtiyacı
olduğunu söyledi. Görür, "İstanbul,
çok büyük bir
kent ve 400 ila
500 bin insanın
hayatı tehlikede.
En tehlikeli olan
Avrupa Yakası
Haliç'ten başla-
yıp Silivri'ye
giden ve 100 ki-
lometrelik alan"
dedi. I SAYFA 9
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Naci Görür

SÜLEYMANOĞLU UNUTULMADI

Yüreğimizde 
hep var olacak

Esenyurt Belediyesi, Sela-
haddin Eyyubi Mahalle-

si’nde yapımını tamamladığı ilçenin
en büyük spor tesisine Dünya,
Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu
Naim Süleymanoğlu’nun ismini
verdi. Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, "O bizim yüreği-
mizde hep var olacaktır. Çünkü bir-
çok gencin, birçok vatandaşımızın
kendini değerli hissetmesini sağla-
mıştır" diye konuştu. I SAYFA 4
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ÇOK ZOR GÜNLER YAŞADIK
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “2021 yılı İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Bütçesi”ni, Meclis

oturumunda sundu. Yaşanan pandemi süreci nede-
niyle küresel anlamda zor günler yaşandığını belirten
İmamoğlu, "Tüm bunlara rağmen, etkin finansal yö-
netim kararlarımızın sonucu olarak, bugünün verileri
ışığında, 2020’de neredeyse bir denk bütçe başarısı
elde ettik diyebiliyorum" ifadelerini kullandı. 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şahin, vatan-
daşların kentsel dönüşümü bir zen-
ginleşme fırsatı olarak görmemeleri
gerektiğini söyledi. Şahin, "Vatan-
daşlarımız kent-
sel dönüşüme
sağduyuyla yak-
laşmalıdır. Kent-
sel dönüşümden
bir daire daha
fazla nasıl alırım
demek yerine bir
an önce ailemi
koruyacak nite-
likli binama ne
zaman ulaşırım
demeleri gerekir”
diye konuştu.

ç 2021 yılı bütçesini, İstanbulluların, beklenti ve
taleplerini dikkate alarak hazırladıklarını vurgu-

layan İmamoğlu, “Toplam bütçe gelirlerimizi 25,5 mil-
yar lira, bütçe giderlerimizi 28,9 milyar lira olarak
planladık. 3,4 milyar lira açığımız olacak. 2021 yılın-
daki toplam bütçemiz 31 milyar lira, öngördüğümüz
toplam iştirak karları ise 2 milyar lira olacak. Böylelikle
toplam bütçemiz 75,5 milyar liraya ulaşacaktır” dedi.
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Dönüşüm
rant değildir
ç

Çocuklar için
D vitamini şart
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AdRES ERdOGAN’dIR
Saadet Partisi Genel Baş-
kanı Temel Karamollaoğlu,

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Ak-
şener'i ziyaret etti. Görüşme sonrası
yapılan basın toplantısında konu-
şan Akşener ve Karamollaoğlu,
Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu teh-
dit etmesiyle ilgili de açıklamalarda
bulundu. Çakıcı'nın, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yö-

nelik tehdit ve hakaretine ilişkin so-
ruyu yanıtlayan Akşener, "Bir tehdit
söz konusudur, çok ayıptır, çirkindir.
Kılıçdaroğlu'na tehdit geldi ama ad-
resi adalet reformu yapacağını ifade
eden Adalet Bakanı ve ona sahip
çıkan Erdoğan'adır" dedi. Saadet
Partisi Genel Başkanı Temel Kara-
mollaoğlu ise "Adaleti yok sayanlar
cezalandırılmadığı müddetçe adalet
tesis edilemez" diye konuştu.
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BU TEHDİT ÇOK AYIPTIR, ÇİRKİNDİR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Alaattin Çakıcı’nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit
mektubuna ilişkin, "Kılıçdaroğlu’na tehdit geldi ama adresi Adalet Bakanı ve ona sahip çıkan Erdoğan’dır" dedi

İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü Kaçakçılık Suçlarıyla

Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, gelen ihbar üzerine Ba-
kırköy’de bir eve düzenlediği
baskında satışı ve beslenmesi
yasak 12 hayvan ele geçirmişti.
Hayvanlarına el konulan Tutku
Filizli, “Hepsini internetteki ilan-
lardan kedi köpek satın alır gibi
aldım. Yasak olduğunu bilmiyor-
dum" diye konuştu. I SAYFA 5
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HEPSİNİ 
İNTERNETTEN

SATIN 
ALDIM

ASLA HASTA 
GARANTISI YOK!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milletvekillerinin sorularını 
cevapladı. Koca; vaka artışları, ölüm oranları, aşı çalışmaları ve
şehir hastanelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çok tartışılan
şehir hastanelerine iddia edildiği gibi hasta garantisi verilmedi-
ğini belirten Koca, "Hizmet bedeli de 25 yıllık değil 5 yıl" dedi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin
Koca, TBMM Plan ve

Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı-
nın 2021 bütçesi üzerindeki görüş-
melerde milletvekillerinin sorularını
yanıtladı. Çok tartışılan şehir has-
tanelerinden, aşı çalışmasına, ölüm
oaranlarından vaka sayılarına
kadar birçok konuda açıklama
yapan Koca, taşınan hastanelerin
de özel sektöre devredilmeyeceğini

söyledi. Aşı konusunda açıklamada
bulunan Koca, "Aralıkta en az 10
milyon gibi bir Çin aşısı almış ola-
cağız" dedi. Koca, şehir hastanele-
rine hasta garantisi verildiği
iddialarına ilişkin de "Şehir hasta-
nelerine hasta garantisi verildiği id-
diaları doğru değil. Acil, poliklinik
hizmetleri, yatan hasta ve ameliyat
sayısında herhangi bir garanti söz
konusu değildir" diye konuştu.
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ARALIKTA 10 MİLYON ÇİN AŞISI ALINACAK

Sağlık Bakanı Koca, Türki-
ye’de ölüm bilgilerinin iki

kaynakta toplandığını belirterek,
"Geçen yılın 9 ayında ölüm sayısı
329 bin 274. Bu yılın ilk 9 ayında
Kovid-19 kaynaklı ölümler dahil
339 bin 26 ölüm gerçekleşmiştir.
Yani aradaki fark 7 bin 244’tür.
Kovid-19 kaynaklı tespit edilmiş
ölümlerin sayısı 8 bin 62’dir"
dedi. Kovid-19 vaka ve hasta ko-
nusuna da değinen Koca, "29

Temmuz’dan bu yana ağır hasta
sayımız 8 kat arttı. Bu sizleri
uyarmıyor mu? Evde semptomu
olmayan, hastaneye yük olmaya-
nın sayısı mı sizin için önemli?
Bu dönemde şundan emin olun.
Pozitif olup semptomu olmasa
bile bütün vatandaşlarımız takibe
alındı. Filyasyon yapıldı. Bütün
vatandaşlarımız HES koduna iş-
lendi, herkes orada" ifadelerini
kullandı. I SAYFA 9
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AĞIR HASTA SAYISI TAM 8 KAT ARTTI

VEKİLLER SORDU
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Sağlık Bakanlığı, corona verilerini açıkladı. Virüs nedeniyle son
24 saatte 123 kişi hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı 4 bin 542
oldu. Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız 3 bin 850’ye ulaştı" dedi.

SON 24 SAATTE 123 KİŞİ ÖLDÜ

11 MILYAR TL
NET YATIRIM
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NET YATIRIM
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NET YATIRIM
11 MILYAR TL
NET YATIRIM
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "2021
yılında 28,9 milyar lira olmasını 
öngördüğümüz gider bütçesinin tam
üçte biri yatırım bütçesidir. Önümüz-
deki sene, 11,1 milyar lira civarında
net yatırım yapacağız" diye konuştu

SAYFA 5 

Maskara

Ali İbrahim ÖNSOY

75,5 MİLYAR TL'YE ULAŞACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 11 milyarlık yatırımın 6,5 milyar lirası 
ulaşıma, 2,3 milyar lirası çevre yatırımlarına, 1,2 milyar lirası afet yönetimi ve kentsel dönüşüme, 
1 milyar lirasının ise sağlık ve sosyal hizmetler ile kültürel faaliyetlere harcanacağını söyledi. 

ASLAN PAYI ULAŞIMA

Ahmet Şahin

Abdullah Avcı
büyük şans oldu
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın gelişi

birçok oyuncu adına umut ışığı oldu
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Meral 
Akşener

Tutku Filizli
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Kariyerinde 30 yılı geride bırakan Türk
Müziği’nin güçlü yorumcusu Safiye Soy-
man, geçtiğimiz ay müzikseverlerle buluş-

turduğu “Nerede Kalmıştık?” albümü ile büyük
beğeni topladı.Bodrum Azka Otel ve İstanbul’da Faik
Öztürk ile kamera karşısına geçerek eğlenceli görün-
tüler sergileyen, sözü ve bestesi Hüsniye Kaya imzası
taşıyan “Şımart Beni Aşkım”ın klibi, Azka Müzik
Youtube kanalında 5 milyon izleyiciye ulaştı. Öte yan-
dan, albümde yer alan diğer şarkıların da kliplerini
Bodrum Azka Otel’de çeken Safiye Soyman, tüm şar-
kıların videolarını dinleyicisi ile buluşturacak. 
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Ünlü makyaj sanatçısı Arzu Yurter, dolgu yaptırmak is-
tedi ancak işler istediği gibi gitmedi. Uygulanan işlemler
sonrasında yüzünde bezeler oluştuğunu ve ses tellerine
baskı yapması sebebiyle de sesinin kısıldığını ifade etti

ÖZEL HABER: BURAK ZİHNİ

T elevizyonda yer alan yapımların
yanısıra film setlerinde oyuncu-
ların makyajlarını üstlenen ve

birçok ünlü isimle de çalışan makyaj sa-
natçısı Arzu Yurter, arkadaşının vasıta-
sıyla gittiği yerde hayatının şokunu
yaşadı. Gitmeden önce birçok ünlü kişi-
nin aldığı hizmetleri gördüğünü ve bu
sebeple de güzellik işlemi için burayı
tercih ettiğini ifade eden Yurter; 'Bakıl-
dığında birçok ismin seçtiği bir yer ol-
duğu için ben de gitmeye karar verdim.
Ancak uygulanan işlemler belki de kalıcı
hasarlar bıraktı. Yapılanların düzeltil-
mesi için doktor arıyorum' ifadelerini
kullandı.

Parasını alamadı

Arzu Yurter gitmeye karar verdiği

N.A.'nın işlettiği markaya ödemesini
yaptı. Ancak yaşadığı mağduriyet son-
rasında ödediği paranın geri verilmesini
talep etti. Bu istek kabul görmedi. Yur-
ter; 'Bana yapılan işlemlerin çok daha
yüksek bedel olduğunu ve bunu ödeme-
yeceğini söyledi. Burada mağdurum.
Kendisine dava açtım' diye konuştu.

Koronavirüslü zannediyorlar

Geçtiğimiz günlerde bir video yayınla-
yarak son durumunu anlatan Yurter;
"Portföyündeki ünlüleri görünce rahat-
ladım ama aldandım. Yapılan tüm iş-
lemlerden sonra bezeler oluştu ve
konuşamıyorum. İnsanlar koronavirüs-
lüyüm gibi görüyor ve yanıma yaklaş-
maya korkuyor. Yüzüme mi üzüleyim
yoksa buna mı? Psikolojik olarak zor 
bir dönemden geçiyorum. Mağdurum"
ifadelerini kullandı.

Burgerillas Etiler'in sahibi iş insanı Alpars-
lan Yüce, önceki akşam Bebek Otel'de ni-
şanlısı Esra Mercan'nin doğum gününü

kutladı. Koronavirüs nedeniyle nişanlısı Esra Ha-
nım'ın doğum gününü kalabalık bir partiden ziyade
baş başa bir akşam yemeğinde kutlayan Yüce "Has-
talıktan dolayı kalabalık bir parti yapmak istemedik.
Sağlık herşeyden çok daha önemlidir, televizyonlarda
görüyorum partilere katılanları onlar adına ben uta-
nıyorum yaptıkları gerçekten büyük bir rezilliktir" di-
yerek son zamanlarda partilere katılarak magazin
gündemini baya meşgul eden ünlü isimlere de atıfta
bulundu. Nişanlısına doğum günü hediyesi olarak
pırlanta kolye aldığını söyleyen Alparslan Yüce, fiyatı
ile ilgili sorulara ise cevap vermedi.

Romantik
kutlama
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Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Dicle

Çelik, konu ile ilgili önemli bilgi verdi.
Çelik, “Koronavirüse karşı çocukların

mutlaka D vitamini alması lazım”
ifadelerini kullandı

Çocuklar için
D vitamini şart

Hem yetişkinler hem de ço-
cuklar için en değerli vitamin-
ler arasında yer alan D

vitamininin eksikliğinde çeşitli sağlık
sorunları ortaya çıkabiliyor. Özellikle
koronavirüs pandemisi sürecinde bağı-
şıklığın güçlü tutulması daha da önem
kazanırken, yeterli D vitamininin dü-
zenli alınması korunma önerileri ara-
sında ilk sıralarda yer alıyor. Bu
vitaminin fazla depolanmasının da vü-
cuda zararları olabileceği için, özellikle
anne babaların bebeklerde ve çocuk-
larda D vitamini alımı konusunda dik-
katli olması gerekiyor. Memorial Şişli

Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalık-
ları Bölümü’nden Uz. Dr. Dicle Çelik,
konu ile ilgili önemli bilgi verdi. D vita-
mini anne sütünde çok az olan bir vita-
mindir. Anne sütü normal ihtiyacın
10’da biri kadar D vitamini içermekte-
dir. Bu nedenle yenidoğan döneminde
ilk günden itibaren bir yaşa kadar tüm
bebeklere 400 ünite D vitamini düzenli
olarak verilmelidir. D vitamini vücut
için çok önemlidir. Bebeğin büyüme-
siyle birlikte kemik dokusunun, sıklıkla
D vitamini eksikliği nedeniyle yeteri
kadar gelişememesi raşitizme neden
olabilir. Bu nedenle bebeklik ve bü-

yüme çağında ortaya çıkabilecek vita-
min eksikliklerinin bebeklere dışarıdan
ağız yoluyla D vitamini verilerek önlen-
mesi amaçlanır.

Destek devam etmeli

Bebeğin doğumu ile birlikte günde 400
ünite D vitamini önerilir. Bu değer 1 ya-
şından sonra 600 üniteye çıkarılır. Ülke-
mizde D vitamini aile hekimliği
merkezlerinde ücretsiz olarak verilmekte-
dir. Bebeklerin doğumuyla birlikte ilk
günden itibaren D vitamini başlanabil-
mektedir. D vitamini desteğine bebeklerin
1 yaşından itibaren devam edilmelidir.

Vitamini bırakmayın

Bazı aileler bebeklerde bulunan bıngıl-
dak yapısı kapanınca D vitamininin bı-
rakılacağını düşünmektedir. Oysa bu
durumdan sonra da D vitamini kulla-
nılmalıdır. Ancak bazı bebeklerde çok
nadiren ailesel nedenlerle yüksek kalsi-
yum durumu gelişebilir. Bu nedenle be-
beğin kalsiyum değerleri de mutlaka
takip edilmelidir. Bebeklerin böyle du-
rumlarda D vitamini desteğine devam
edip etmeyecekleri konusunda pediatri
uzmanları en doğru bilgiyi verecektir.
ZEYNEP VURAL

20 yıldır tüm Türkiye ve dünyaya etik, güvenilir ve kaliteli
sağlık hizmetleri sunan Memorial Sağlık Grubu’nun Ana-
dolu yakasındaki adresi olan Memorial Ataşehir Hasta-
nesi, 10. yaşını kutluyor. Bugüne kadar 2,5 milyondan fazla
yerli ve yabancı hastaya hizmet vermiş olan Memorial Ata-
şehir Hastanesi, dünya çapındaki hekimleri, modern tekno-
lojileri ve personel kalitesi ile öne çıkıyor. Memorial Sağlık
Grubu CEO’su Uğur Genç, Memorial Ataşehir Hasta-
nesi’nde 10 yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar hak-
kında önemli bilgiler verdi.

Dünya hastanesi oldu

Memorial Ataşehir Hastanesi’nin açıldığı ilk günden bu
yana önemli başarılara imza atarak, bölgede referans mer-
kezi haline geldiğini ifade eden Uğur Genç, “Deneyimli
akademik ve uzman kadromuz, bilimsel araştırmalar ile
yeni uygulamalarda fark yaratmamız, teknolojiyi yakından
takip etmemiz; tüm doktor, hemşire, sağlık personeli ve yö-
neticilerimizin özverili çalışmaları bu başarıda büyük rol
oynuyor. Bu bölgede sağlık alanındaki 10 yıllık tecrübemiz
sayesinde bugüne kadar 2,5 milyonu aşkın yerli ve yabancı
hastaya Ataşehir Hastanemizde sağlık hizmeti sunduk.
Memorial Sağlık Grubu, uluslararası arenada pek çok ilki
gerçekleştiren, 167 ülkeden hasta kabul eden bir dünya
hastanesidir. Memorial’ın kaliteli, etik ve hastasını ön
planda tutan hizmet anlayışını her yerde sergiliyor olmak-
tan son derece mutluyuz. Dünya standartlarında kaliteli
sağlık hizmetlerimizi, her geçen gün daha fazla sayıda in-
sana ulaştırmak bize güç veriyor” diye konuştu.

10 yaşında bir hastane

Arzu Yurter, yaşadığı 
mağduriyet nedeniyle
her türlü hukuki 
yola başvuracağını ve
hakını aracağını söyledi.



olay saat 02.00 sıralarında Yeni 
Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi
üzerinde bulunan bir eğlence mekanında

meydana geldi. Mekanda eğlenenler olduğuna dair
ihbar alan polis ekipleri baskın düzenledi. Dışarıdan
kapalı görünen mekana kapıyı kırarak giren polis
ekipleri kaçmaya çalışan 10 kişiyi saklandıkları yer-
lerde yakaladı. Bu sırada arka kapıdan çıkarak kaç-
mak isteyen İsmail G. ile yabancı uyruklu Kamola
R. adlı bir kadın çalışan merdivenlerden düşerek ya-
ralandı. Yaralılar olay yerine
gelen ambulanslarla hastaneye
kaldırılarak tedavi altına alındı.
İçeride 12 kişinin koronavirüs
salgınına aldırmadan maskesiz
ve sosyal mesafesiz bir şekilde
eğlendiği mekan mühürlenir-
ken 12 kişiye toplam 37 bin
536 lira para cezası kesildi.
Aynı mekana birkaç gün önce
de aynı ihmalden ceza kesildiği
öğrenildi. Kapatılan mekanın
mesul müdürü olduğu öğreni-
len Okan U. ifadesi alınmak
üzere polis merkezine 
götürüldü.
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BahçelİevleR Yenibosna
Merkez Mahallesi Yıldırım
Beyazıt Caddesi'ndeki 4 katlı

binanın birinci katında bulunan tekstil
baskı atölyesinde gece saatlerinde henüz
belirlenemeyen bir nedenle  meydana
gelen patlamayla yangın çıkmış, yan-
gında dumandan etkilenen 2 kişi hasta-
neye kaldırılmıştı. Olay yerine gelen
itfaiye ekipleri 1 saat süren çalışmanın

ardından yangını kontrol altına almıştı.
Tekstil baskı atölyesindeki hasar günün
aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Patlama-
nın olduğu katta camların tamamen kı-
rıldığı, atölye içerisindeki kolon ve
duvarlarda çatlaklar olduğu görüldü.
Olay yeri inceleme ekipleri binanın çev-
resine şerit çekerek inceleme yaptı. Ekip-
lerin binadaki çalışması sürüyor.
Patlamanın olduğu atölyenin üst ka-

tında çalışan Sinan Küçük, "Burada ça-
lışıyorum. Yangın gece çıkmış. Benim
sabah haberim oldu. Vatandaşlar itfaiye
ekiplerine haber vermiş. Ekipler yangını
söndürüyor. Sabah geldiğimizde bina
kullanılamaz hale gelmiş. Yangın baskı
atölyesinde çıkmış. Biz üst katta dikim-
hane bölümünde çalışıyoruz. Can kaybı
yok şükür. Hasar var baya. Kullanılmaz
halde" dedi. DHA

O lay, geçtiğimiz
günlerde saat
01.00 sıralarında

Ataşehir'de meydana geldi.
İş insanı Yakup Ö.'nün
oğlu Yakup Kerem Ö., ya-
nında bulunan kız arkada-
şıyla birlikte lüks
otomobiliyle cadde üze-
rinde ilerlediği sırada kır-
mızı ışık ihlali yaptı ve seyir
halinde olan taksi ile çar-
pıştı. Sürücü ve yanında
bulunan M.Ç, kazada sav-
rulan otomobilden dışarı
çıktı. Lüks otomobil, kısa
süre sonra yanmaya baş-
ladı. Olay yerine ihbar üze-
rine itfaiye ve polis ekipleri
sevk edildi. Yanan araç
ekiplerin müdahalesi so-
nucunda söndürüldü. Sü-
rücü ve arkadaşı ise

ambulansla tedbir amaçla
hastaneye kaldırılırken,
otomobil kullanılmaz hale
geldi. Yapılan kontrollerde
sürücü Yakup Kerem
Ö.'nün 112 promil alkollü
olduğu öğrenildi.

Kaza anı kameralarda

Lüks otomobilin alev alev
yandığı anlar çevrede bu-
lunan vatandaşlar tarafın-
dan cep telefonu
kameralarına kaydedildi.
Öte yandan, kaza anı gü-
venlik kameralarına yan-
sıdı. Görüntülerde,
taksinin seyir halinde iler-
lediği sırada, hareket halin-
deki lüks otomobil ile
çarpıştığı ve çevredekilerin
yardıma koştuğu 
görülüyor. DHA

Ataşehir'de alkollü olduğu belirlenen
sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı
lüks otomobil, taksi ile çarpıştı. Yaşanan
kazanın ardından otomobil alev alev
yandı. o anlar çevrede bulunan
vatandaşlar tarafından cep telefonu
kameralarına kaydedildi

BeylİKdÜZÜ'nde baret takmadan inşaat
alanında oturduğu yerde telefonla konu-
şurken başına taş düşen inşaat işçisi haya-

tını kaybetti. Olay anları güvenlik kamerasına
yansıdı. Olay, geçen cuma saat 11.00 sıralarında
Köprülü Mehmet Paşa Sokak'taki inşaat alanında
meydana geldi. Baret takmadan inşaat alanında
oturduğu yerde telefonla konuşurken Ali Ekber
Ölmez(30)'in başına üst katlardan taş düştü. Yere yı-
ğılan Ölmez, sağlık ekiplerince ambulansla hasta-
neye kaldırıldı. Ölmez, hastanede yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını
kaybetti. İnşaat işçisinin başına taş düştüğü an gü-
venlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin
oturduğu yerde telefonla konuştuğu, o sırada üst
katlardan taşın oturan işçinin başına düştüğü görü-
lüyor. Hayatını kaybeden Ali Ekber Ölmez'in cena-
zesi memleketi Kars'a gönderildi. Olayla ilgili
soruşturma sürüyor. 

Başına taş düştü öldü!

eSenyuRT'Ta, aynı mahallede bulunan
üç farklı market zincirinde silahlı soygun
yaşandı. Soygun anları güvenlik kamera-

larına yansıdı. Olay, geçtiğimiz hafta içinde Piri Reis
Mahallesi'nde bulunan 3 farklı süpermarkette mey-
dana geldi. Marketlerin kapanış saatinde iş yerlerine
girip silahlı soygun yapan hırsızlar kameralara yaka-
landı. Üç farklı marketten yaklaşık 8 bin lira çalan
gaspçılar kayıplara karıştı. Güvenlik kamerası görün-
tülerinde, içeri giren hırsızların, çalışanlara silah ve
bıçak gösterip tehdit ederek paraları alıp kaçtığı 
görülüyor. 

Maskeli hırsızlar

SulTanGaZİ'de silahlı terör örgütü
DHKP-C  adına propaganda yaparak
örgüte haraç topladıkları öne sürülen 5

kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat
Şube Müdürlüğü ekipleri , terör örgütü DHKP-
C'nin faaliyetlerine yönelik çalışma yaptı. Örgüt
adına propaganda yapılarak haraç toplanıldığı bil-
gisini alan polis ekipleri, geçen cumartesi günü Sul-
tangazi'de bulunan bir iş yerine operasyon
düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak
gözaltına alındı.  Gözaltına alınan şüpheliler sor-
gulanmak üzere emniyete götürüldü. Dün işlemleri
tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5
şüpheliden  H.D., Y.G., C.Ö.,ve H.Ö. adli kontrol
şartıyla serbest kalırken bir başka şüpheli C.Ö. tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör örgütüne operasyon

bahçelievler, Yenibosna'da 4 katlı binanın birinci katında bulunan tekstil baskı 
atölyesinde meydana gelen patlamanın hasarı günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı

lüks otomoBil
hurdaya döndü

PAtlAmAnın bİlAnçosu çok Ağır oldu

Ağaç minibüsün
üstüne devrildi
Ümraniye'de malzeme yüklü kamyon geri manevra yaparken kaldrımdaki
ağaca çarptı. Ağaç park halindeki bir minibüsün üzerine yıkıldı. Ağacın
devrilme anı bir iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

olay sabah saatle-
rinde Kazım Karabe-
kir Mahallesi Adem

Yavuz Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. 34 DPE 43 plakalı
kamyon sürücüsü Hacı Balcı-
oğlu geri manevra yaparken
ağaca çarptı. Çarpmanın şidde-
tiyle ağaç park halindeki mini-
büsün üzerine devrildi. Ağacın
parçaları minibüsün ön camın-
dan girdi. Bu sırada minibüste
ve yakınında kimsenin olma-
ması olası bir faciayı önledi.
İhbar üzerine olay yerine polis
ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İt-
faiye devrilen ağacı keserek mi-
nibüsün üzerinden kaldırdı.
Kamyon sürücüsü Hacı Balcı-
oğlu "Geri geri park etmeye çalı-
şıyordum. Fark etmedim ağacı,
çarpınca minibüsün üzerine
devrildi. Rüzgardan da yıkılacak
bir ağaçmış, çürümüş içi. İn-
sana zarar gelmedi geçmiş
olsun" diye konuştu. Ağacın
devrilme anı bir işyerinin güven-
lik kamerasına saniye saniye gö-
rüntülendi.

Polisten kaçarken

yaralandı
Ataşehir'de gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri 
koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kapalı
olması gereken bir eğlence mekanına baskın yaptı.
Polis ekipleri dışarıdan kapalı görünen mekana kapıları
kırarak girdi. İçeride 12 kişinin olduğu mekandan 
kaçmaya çalışan 2 kişi merdivenlerden düşerek yaralandı

eSenleR'de, sürücüsünün
bilinmeyen nedenle direksiyon
hakimiyetini kaybettiği otomo-

bil önce 6 araca, ardından bir evin duva-
rına çarparak durabildi. Sürücü sıkıştığı
otomobilin içinden çıkarılarak hastaneye
kaldırıldı. Kaza, saat 20.00 sıralarında
Kemer Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre C.D. (28), 34 SHG 91 pla-
kalı otomobil ile cadde üzerinde seyir ha-
lindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle
direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kont-

rolden çıkan otomobil, önce cadde üze-
rinde park halinde olan 6 araca, ardın-
dan bir evin duvarına çarparak durabildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine
çok sayıda polis, sağlık ve İtfaiye ekibi
sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sı-
kışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkar-
tarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı
sürücü C.D., ambulansla hastaneye kal-
dırılarak tedavi altına alındı. Yaralının
durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis,
kazaya ilişkin çalışma başlattı. 

Duvara çarparak durdu!

Bina alev alev yandı
Beyoğlu'nda, 3 katlı binanın çatı
katında kömür sobasının devrilmesi
nedeniyle yangın çıktı. Kömür ve

odun deposu olarak kullanılan bölüme sıçraya-
rak büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndü-
rüldü. Evde bulunan anne ve çocukları
komşuların yardımıyla kurtuldu. Yangın, Ör-
nektepe Kanarya Sokak 95 numarada 15.30 sı-
ralarında 3 katlı binada çıktı. Binanın çatı
katındaki dairede, kömür sobasının devrilmesi
nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bü-
yürken, alevler kömür ve odun deposu olarak
kullanılan bölüme sıçradı. Olay nedeniyle 
çevrede uzun süre panik yaşandı.



E senyurt Belediyesi Gençlik ve
Spor Hizmetleri Müdürlüğü,
yapımını tamamladığı spor

tesisine Türkiye’nin gururu Naim
Süleymanoğlu’nun ismini verdi.
Cep Herkülü lakaplı Naim Süley-
manoğlu’nun üçüncü ölüm yıl dö-
nümünde Esenyurt’ta anma töreni
düzenlendi. Düzenlenen törene
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Naim Süleymanoğ-
lu’nun kardeşi Muharrem Süleyma-
noğlu, başkan yardımcıları, belediye
meclis üyeleri, müdürler ve ilçe pro-
tokolü katıldı. Saygı Duruşu ve İs-
tiklal Marşının okunmasıyla

başlayan törende, Naim Süleyma-
noğlu’nun isminin verildiği Esen-
yurt’un en büyük spor tesisinin
açılışı yapıldı. Açılış sonrasında,
Başkan Bozkurt ve beraberindekiler
tesisi gezdi.

En önemli kişilerden biri

Törende konuşma yapan Başkan
Bozkurt, “Naim Süleymanoğlu,
bence çok az insanın başarabileceği
bir başarıyı kısa yaşamının içine sığ-
dıran, bu coğrafyanın yetiştirdiği en
önemli kişilerden bir tanesidir.
Bence Naim Süleymanoğlu’nu
Naim Süleymanoğlu yapan onun
sporda elde ettiği başarı değil, Bul-
garistan’da başlatılan bir asimilas-

yonu dünyaya duyurmak üzere çık-
tığı bir yoldur. O bizim aynı za-
manda ulusal kahramanımız, bizi
birleştiren, bizi birbirimize bağlayan
bir kişidir. Bu yüzden burada bizim
için önemli olan tesisimize onun
adını verdik” dedi.

Onun ismini yaşatacağız

Böyle bir isimle aynı coğrafyada
aynı çatı altında bulunmaktan
gurur ve onur duyduğunu belirten
Başkan Bozkurt, “Kendisine bize
kattığı değerler için çok ama çok te-
şekkür ediyorum. O bizim yüreği-
mizde hep var olacaktır. Çünkü
birçok gencin, birçok vatandaşımı-
zın kendini değerli hissetmesini sağ-
lamıştır. Ben hatırlıyorum hayat
dururdu o yarışmalarda, bütün
Türkiye dururdu ve o halteri kaldır-
dığında, yani meşhur ağırlığının üç
katının on kilo fazlasını kaldırdı-
ğında, İstanbul’da her sokaktan
alkış sesleri yükselirdi. Bu umudu
bize yaşatmıştır. Elimizdeki tesise
onun adını verdik. Umarım onun
ismi uzun yıllar yaşar, yaşatmaya
devam edeceğiz. Ben tesisin yapı-
mında emeği geçen herkese çok te-
şekkür ediyorum” diye konuştu.
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8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BARIŞ KIŞ

A lgernon Sydney’in de dediği gibi "Si-
yaset doğru hayaller üzerine söylenen
yalanlardan oluşur."

Yani; hem 431 milyar dolar dış borcunuz
olacak. Hemde IMF’ye borç verecek duruma
geleceksiniz!

İnanın Albert Einstein yaşıyor olsaydı bu
denklemi çözen yüzde 27’nin alnından öperdi.
Çünkü 431 milyar dolar borcu olan bir ülke-
nin matematiksel olarak başka bir ülkeye
yada IMF (Uluslararası Para Fonu) na borç

vermesi asla mümkün değildi..
Lakin toplum işin matematiksel istatikle-

rine değil din ve islamiyet temelli siyasetin
söylediğine inanıyordu. Yani ülke olarak hep
birlikte hayali borç vermenin mutluluğunu ya-
şıyorduk. 

Ve yaşadıkta...

Çünkü hülocu toplum için ekonominin açı-
lımı “doların yükselmesi, işsizliğin artması,
tarımın bitmesi, üretimin yok denecek kadar

az olması değil dün 1 milyona
gidilen tuvaletin bugün 1 liraya gidiliyor ol-
ması ile sınırlıydı.

Yani paradan 6 sıfır atmanın devlete tek
getirisinin sadece mürekkepten edilen küçü-
cük bir kâr olduğunu düşünemeyen toplumu
Sayın Berat Albayrak “Geçenlerde seçmen
vatandaşlarımızla konuşurken, biri dedi ki,
"Valla Ak Parti'ye o kadar güveniyoruz ki

Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanımız çıksa,
şuradan Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım
derse, Vallahi inanırız". diyerek çokta güzel
özetlemişti.

Ki din temelli siyasetin en sevdiği hedef
kitle sorgulamayan insanlardan oluşur. Yani
dört yıldır gökyüzüne bakıp hala yerli uçağı
görebilmenin hayalini yaşayanlardan Cumhu-
riyetin kazanımlarının satışından elde edilen
70 milyar doların, 20 yılda toplanan 72 mil-
yar deprem vergilerinin yada 431 milyar do-
lara ulaşan dış borcun nerelere harcandığını
sorgulamasını bekleyemezsiniz.

Hani bir söz vardır ya...

Ön tekerlek nereden giderse arka teker-

lekte onu takip eder diye. İşte tamda buna
benziyordu tuvalete 1 liraya gitmenin mutlu-
luğunu yaşayan toplum ile paradan sorumlu
Maliye Bakanının “Dövizin yükselişi beni ilgi-
lendirmiyor” demesi.

Oysa ki Emperyalist Para Baronlarının en
sevdiği şey borç verdikleri ülkelerin borcunu
ödemeyecek duruma gelmesini beklemektir.

Ki tamda o duruma gelmek üzerken Sayın
Cumhurbaşkanının görevden “affını” isteyen
Maliye Bakanını hesap vermeden istifasını
onaylarken o nereye harcandığını dahi bilme-
diğimiz 431 milyar dolar borç her zaman ol-
duğu gibi yine 80 milyon halkın üzerine
yıkılmıştır.

Saygılarımla

Hayaldi gerçek oldu denilen tek şey 
1 milyonluk tuvalete 1 liraya gidiyor olmamızdı

Lojistik 
eLeman 
istihDamı

bağcılar Belediyesi tarafından 2012 yı-
lında kurulan Bağcılar Belediyesi Kariyer
Merkezi, iş ihtiyacı olan ilçe sakinlerine

umut kapısı olmaya devam ediyor. Her hafta bir firma
bünyesinde çalıştırmak üzere Kariyer Merkezi’nden
eleman talebinde bulunuyor. Son olarak uluslararası
taşımacılık yapan Bofor Lojistik şirketi, e-ticaret üze-
rinden gelecek siparişlere cevap vermek için depo gö-
revlisine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

10 bin 52 kişiye mesaj 

Bunun üzerine Kariyer Merkezi yetkilileri, İŞKUR ile
yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran 1052 kişiye
mesaj gönderdi. İletişime geçilen kişiler, Feyzullah Kı-
yıklık Engelliler Sarayı’nda düzenlenen toplantıda şir-
ketin Genel Müdür Yardımcısı Çağlar Şahbaz’la bir
araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede taraflar birbir-
lerine haklarını ve isteklerini açıkladı. İncelemenin ar-
dından belirlenen kıstasa uyanlar depo görevlisi olarak
çalışmaya başlayacak.

Doğru kişiye doğru iş

İstihdam konusunda önemli adımlar attıklarını vurgu-
layan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Doğru kişinin doğru işi yapması için firmalarla istişa-
relerde bulunuyoruz. Bunun neticesinde hem vatan-
daşlarımız iş sahibi oluyor hem de şirketler aradıkları
kaliteli personele kavuşmuş oluyor. İşsizliğe karşı
çözüm üretmeye ve hemşehrilerimize her konuda des-
tek olmayı sürdüreceğiz” dedi. 

YureGIMIZde 
vAr OlACAK

Esenyurt Belediyesi, 
Selahaddin Eyyubi 

Mahallesi’nde yapımını
tamamladığı ilçenin en

büyük spor tesisine 
Dünya, Olimpiyat ve

Avrupa şampiyonu Naim
Süleymanoğlu’nun ismini
verdi. Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt,
"O bizim yüreğimizde 

hep var olacaktır. Çünkü
birçok gencin, birçok

vatandaşımızın kendini
değerli hissetmesini

sağlamıştır" dedi

hknsnmz59@hotmail.com

Hakan SÖNMEZ

3 Olimpiyat, 7 Dünya ve 6 Avrupa
Şampiyonluğu kazanan, 46 tane
dünya rekoru kırarak ‘Asrın Spor-
cusu’ unvanını alan Naim Süley-
manoğlu’nun ismi Selahaddin
Eyyubi Mahallesi’nde yapılan
Esenyurt’un en büyük spor tesi-
sinde yaşatılacak. Amatör spor
kulüplerinin, altyapıdan üstyapıya
kadar ücretsiz olarak antrenman-
larını yapabilecekleri alan ve im-
kana sahip olan tesiste, 3
antrenman sahası, koşu 
parkuru, ilçedeki amatör spor 
kulüpleri için oluşturulan yerler,
soyunma odaları ve çeşitli 
sosyal alan-
lar yer alıyor.
Esengücü
Ampute 
takımı da 
antrenman-
larını bu 
tesiste 
yapıyor.

ESENYURT’UN EN 
BÜYÜK SPOR TESİSİ

Dönüşüm rant değildir
istanbul Esenyurt Üni-
versitesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü Dr. Öğr.

Üyesi Ahmet Şahin, vatandaşların
kentsel dönüşümü bir zenginleşme
fırsatı olarak görmemeleri gerektiğini
söyledi. Şahin, "Vatandaşlarımız
kentsel dönüşüme sağduyuyla yak-
laşmalıdır. Kentsel dönüşümden bir
daire daha fazla nasıl alırım demek
yerine bir an önce ailemi koruyacak
nitelikli binama ne zaman ulaşırım
demeleri gerekir” dedi.

Ciddi adımlar atıldı

1999 depremi sonrası ciddi adımlar
atıldığını söyleyen Şahin, “1992 Er-
zincan depreminde sonra yönetme-
likler de birtakım değişiklikler oldu.
Ardından 1999 depremi ve Düzce
depremi sonrası vatandaşlarımızda
da deprem bilinci giderek arttı.
Ancak İstanbul’u düşündüğümüz
zaman Adapazarı'nda olan bir dep-
remin İstanbul Avcılar tarafını etkile-
diğini gördük. Bununla da deprem

ve üst yapının uyumunun ne kadar
önemli olduğunu anladık. Özellikle
1999 depremi sonrası çok ciddi
adımlar atıldı. Ulaşımla ilgili kara-
yollarında köprülerin güçlendirilme-
sine yönelik çalışmalar söz konusu
oldu. Geçmişten bugüne doğru hem
kamusal alanda hem de eğitim ala-
nında çok ciddi çalışmalar söz ko-
nusu oldu” ifadelerini kullandı.

Ama yeterli değil

Bugüne kadar oluşmuş risklerin az-
altılması konusunda mesafeler alın-
mış olsa da yeterli olmadığını
vurgulayan Şahin, “Vatandaşlarımız
kentsel dönüşüme sağduyuyla yak-
laşmalıdır. Kentsel dönüşümden bir
daire daha fazla nasıl alırım demek
yerine bir an önce ailemi koruyacak
nitelikli binama ne zaman ulaşırım
demeleri gerekir. Aynı zamanda va-
tandaşlarımız kentsel dönüşümü bir
zenginleşme fırsatı değil hayatta
kalma ve vatandaşlık sorumluluğu
olarak görmeli” diye konuştu. DHA

İstiklal Caddesi'nde uğradığı saldırı
sonucu yaşamını yitiren mühendis
Halit Ayar'ın adı, olayın meydana
geldiği Taksim İstiklal Caddesi
Tünel tramvay durağına verildi

Geçtiğimiz yıl İstiklal Caddesi'nde
arkadaşları ile birlikteyken 2 kişi ta-
rafından uğradığı saldırı sonucu ya-

şamını yitiren 23 yaşındaki mühendis Halit
Ayar'ın adı, olayın gerçekleştiği Taksim İstiklal
Caddesi Tünel tramvay durağına verildi. Halit
Ayar Durağı olarak değiştirilen durağa da "Bu
durak 7 Eylül 2019 günü, sabaha karşı gerçek-
leşen menfur saldırıda hayatını kaybeden, İTÜ
mezunu 23 yaşındaki mühendis Halit Ayar'a
ithaf edilmiştir" yazılı tabela asıldı.

Keşke aramızda olsaydı

Anne Hanife Ayar, "Keşke hiç olmasaydı, Halit
keşke bu şekilde burada yer almasaydı, ara-
mızda olsaydı. Yapacak bir şey yok. Bu durağın
adının değişmesi kızımın isteğiydi. Ekrem İma-
moğlu kızımın isteğini kırmadı. Herkese çok te-
şekkür ediyoruz. Biz artık böyle anacağız
Halit'i. İnsanlar gördükçe öğrensinler, bilsinler
tedbirleri ona göre alsın diye uğraşıyoruz.
Başka Halit'ler ölmesin, başka ailelerin canı
yanmasın. Özellikle cezalar konusunda yaptı-
rımların fazlalaşmasını istiyoruz. Belki görenler
dua edecek, Fatiha okuyacak. Bir şekilde anıla-
cak Halit" diye konuştu. Baba Mehmet Ayar ise
"Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Olayın yaşandığı
yer olduğu için bizde ayrı bir anlamı var. Oğlu-
muzun isminin burada yaşayacak olması teselli
oldu bizim için." dedi. DHA

Halit Ayar’ın adı

durAğA
verİldİ

Kızılay, deprem bölge-
sinde üstlendiği barınma,
beslenme, sağlık, yaşam
malzemeleri, psiko-des-

tek gibi faaliyetleri gönüllülerin ve ba-
ğışçıların yoğun destekleriyle aralıksız
sürdürüyor. Coca-Cola Vakfı da Türk Kı-
zılay’ına 3.5 milyon liralık nakit bağışı

gerçekleştirdi. Bağış sonrası düzenle-
nen imza töreninde konuşan Türk Kızı-
lay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık,
“Dünyanın en büyük yardım kuruluşla-
rından Kızılay, ülkemizde ve tüm dün-
yada yürüttüğü yardım operasyonlarını
tamamen gönüllülerimizin kıymetli des-
tekleriyle sürdürmektedir. 152 yıl bo-

yunca bu ülkenin insanlarına en zor za-
manlarda yardım ederek, toplumun
ortak hafızasında çok kıymetli bir yere
sahip olan Kızılay, bugün de İzmir dep-
remi sonrası yaraların hızla sarılabil-
mesi için seferberlik halindedir” dedi. 
Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır,
“Zor zamanları aşmanın en iyi yolunun

daima birlikte ve dayanışma içinde ha-
reket etmek olduğuna inanıyoruz. Özel-
likle, bu yıl pandemi sürecinde, Global
Coca-Cola Vakfı’nın da katkısıyla sağlık
çalışanlarımız başta olmak üzere süreç-
ten etkilenenlere destek olarak ülkemize
karşı sorumluluklarımızı yerine getir-
meye çalıştık. Büyük bir özveriyle dep-

İzmir'de yaşanan deprem felaketi sonrası ilk andan itibaren bölgeye destek elini uzatan Türk Kızılay’ına, 3.5 milyon liralık nakdi yardım
geldi. Yapılan yardımla depremzedelerin gıda, su, battaniye ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin karşılanması amaçlandığı bildirdi

Depremzedelere 3.5 milyon bağış
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MASKARA

M askara, bildiğimiz kadarıyla kadınla-
rın güzellik malzemesidir, kirpik 
boyasıdır, rimeldir. 

Maskara kirpiklerin boyanması amacıyla
siyah pigment, vazelin lanolin, risin yağı,
vitaminler ve keratin ile hazırlanmış fırçalı 
kozmetik ürünüdür.

Maskara bir de çocukların naif-saf tavırlarıdır. 
Çocukların yaptıkları sevimli hareketler

orada bulunanları, suratsızları bile güldürür;
çünkü yaptıkları güzeldir ve sevimlidir, otantik-
tir ve doğaldır ki onu yapan çocuk olduğu için.

Yetişkin birinin insanları eğlendirmek, gül-
dürmek ve güldürürken düşündürmek bir 
yetenek işidir, o sanattır.

Oysa birinin birilerine yaranmak için ikiyüz-
lülük yaparken sergilediği tavır, onursuzluk
maskaralıktır. 

Maskara, kendisini veya karşısındakini çok
utanacak ya da ayıplayacak rezil edecek bir 
duruma sokar. 

O aşağılık utanmaz arlanmaz birisidir. 
“Maskara”nın yaşam ve toplum ile derdi

yoktur; çünkü onursuz, adi kılıklı biri 
olduğundan her yaptığını, söylediğini, yazdığını
doğruymuş gibi savunur. 

Her yaptığı soytarılıklarda birileri tarafından
sırtı sıvazlanır. 

Bu satırları okurken okuduğumuz okul; 
çalıştığımız işyeri, 
yaşadığımız ülke ve dünyada birçok 

maskaralıklara tanık olmuşuzdur. 
Maskara “güzel insan”ın arkasından 

konuşur, karşısındaki kim olursa olsun onu 
sırtından hançerler; 

Hatta dün arkasından konuşup sövdüğü 
hakaret ettiğine bile yaranmak ister; 

Bulunduğu mevkii-koltuğu kaybetme derdi
içinde olduğundan güçlülere yaranırken, dostla-
rını, birlikte çalıştığı insanları bir çırpıda satar
ispiyonlar;

Kendisinde olmayan yetenekleri varmış 
gibi göstererek çamura bulanır; 

Çevresinin çok ve kendisinin mükemmel biri
olduğunu belirtirken, gösteri ve toplantılarda
kendisinden başka kimsesi olmadığı görülür; 

Kendini haklı göstermek için hep yüksek
sesle konuşur. 

Gerçek olanı değil, yalanı, sahtekârı destekler; 
Düşünceleri ve insanları ayaklar altına alıp,

onları hep maddi çıkarı için kullanır; 
Herkese uyması gereken kurallar koyarken,

kendisi hep ihlal eder. 
Kendisi gibi ahlaksız aşağılıklarla uyum

içinde çalışır; ama hep birinci olmak ister;
bunun için onları bile satmaktan kaçınmaz. 

Hırsları vardır ama egoistçe ama vahşi bir
hayvan gibi; 

Beyinleri vardır, düşünürler, ama bir yılan ve
akrep gibi...

Akrep doğası gereği karnı tok olsa da 
iğnesini birine sokar. 

Arı da doğası gereği petek yapıp içini doldurur.  
Biz “güzel insanlar” için ise ihtiyaçlarımız-

dan dolayı çalışırız.
İhtiyaçlar, doğada ayakta kalmak, ayakta

kalırken kendimize vakit ayırmak ve bizden
sonrakilere yaşamlarımızı aktarmak. 

Maskara işte bu dönemde başladı. 
Roma’yı yakan Neron ile insanları fırında

yakan Hitler arasında ne tür fark vardır? 
Dün ölüm fetvası çıkardığı ozanın bugün şiir-

lerini okumak, gerçekleri dile getiren “güzel
insan”ı asmayıp da besleyelim mi diyenin baş-
ları sıkıştığında nerede bunlar diyenler; 

Dün eliyle besleyip büyüttüğü canavarın
bugün kendisini de korkutmaya başladığında
“nerede örgütlü modern toplum” demekte.   

Yaşarken güzel insan temelinde bir amacımız var. 
Bu nedenle her şeyi göze alabilir sürgünü,

sorguyu, işkenceyi, sakat kalmayı, hatta uzun
yıllar cezaevinde tutulmayı; 

Burada insanlık onuru ayaklar altındadır
ama “güzel insan” onurunu ayaklar altına
aldırmaz “d i r e n i r” ; 

Ama cezaevinden tahliye olmaya gör ekono-
mik koşullar “büyük dedemin” belirttiği gibi
ağırdır hepsinden, dayanmak zordur, yürek ister, 

Pek azı karşı koyar paranın sultanlığına, 
Diğerleri direnemeyip onun seyrine kapılır.
Evet, kısaca Maskara dününü hatırlamayıp

gelecek için bir beklentisi olmayan,
Günü birlik yaşayan, 
Yaşarken insan olma değerlerini hepten yiti-

ren ucube-garibedir. 
Dr. K. Dinçmen ’in belirttiği gibi, 
“Ne acıdır ki genelde insanlar, insan olmanın

vakurluğu içinde insancıkların her gün sergile-
dikleri bu hastaca edindikleri tavrı bir burukluk
ile seyretmek durumundadır. 

Diyelim ki, toplumsal insanlar, insancıklar-
dan çok ve güçlü olsunlar.” 

YASAK OLDUGUNU
BILMIYORDUM!
M uhafaza altına alınan 12 hayvan

Doğa Koruma ve Milli Parklar
Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Hayvanlarına el konulması nedeniyle
üzüntüden 6 kilo verdiğini söyleyen genç
kadın, "Bunlar filmlerde oynuyorlar, dizi-
lerde oynuyorlar. Bunları veterinere götü-
rüyorum hiçbir şey demiyorlar bana. Rutin
kontrollerini yaptırıyordum ağız bakımı tır-
nak bakımı gibi. Hiçbir şey demiyorlardı
yasak diye” şeklinde konuştu. Annesi ve
kardeşi ile Bakırköy’de yaşadığı evinde, çöl
ve nil varanı, sakallı ejder, savannah moni-
tör, 2 metre uzunluğunda albino beyaz
boa yılanı, piton yılanı, boğa kurbağası, 2
mavi dilli kertenkele, 3 yavru tarantula bes-
leyen Tutku Filizli, 6 yıldır bu hayvanları
satış yapmadan evinde beslediğini söyledi.
Komşularının ihbarı üzerine eve Kaçakçılık
Şube ekiplerinin eve düzenlediği baskında
12 hayvanına el konulan Filizli, DHA’ya
konuştu. Genç kadın, "Yasak olduğunu bil-
miyordum. Hepsi çocuğum gibiydi. Hiçbi-
rini asla satmadım. Geçen hafta benden
aldılar. Onlar gittiğinden beri 6 kilo verdim
üzüntüden” diye konuştu. Aynı binada ya-
şayan bir apartman sakini ise "Çok rahat-
sız oluyorduk. Amazon ormanlarında olan
hayvanları üst katımda görünce şok
oldum" dedi.

Hepsi benim çocuklarım

Evinde 7 çeşit hayvan beslediğini ifade
eden Tutku Filizli, 6 yıl boyunca yasak ol-
duğunu bilmeden beslediğini belirterek,
"Bu evde 7 çeşit hayvan vardı. Besliyor-
dum. Hepsi benim çocuklarım. 6 senedir
benimle idiler. Yurt dışında erasmus prog-
ramında evinde kaldığım arkadaşımda
yüzlerce vardı. Dedim ki çok güzeller,
benim de olması lazım. Geldim. İnternette
bakarken bir facebook grubu buldum.
Orada ilanlar vardı. Satın aldım. Aynı kedi
köpek alır gibi. :Bu arada. ilanlar var boyu
yazıyor, yaşı yazıyor. Satışları yasakmış
evet. Ben bilmiyordum. Bir tane aldım.

Sonra bir tane daha aldım. Böyle böyle ço-
ğaldı. Yasak olduğunu bilmiyordum çünkü
herkes besliyor. Sosyal medyaya da baktı-
ğım zaman insanlar besliyorlar. Her yerde
besliyorlar. Bunlar filmlerde oynuyorlar,
dizilerde oynuyorlar. Ben bunları veteri-
nere götürüyorum hiçbir şey demiyorlar
bana. Rutin kontrollerini yaptırıyordum
ağız bakımı tırnak bakımı gibi. Hiçbir şey
demiyorlardı yasak diye” diye konuştu.

Beslediği hayvanları satmadığını belirten
genç kadın, hayvanlarının ekipler tarafın-
dan alınmasından ardından çok üzgün ol-
duğunu dile getirdi. Tutku Filizli, “Geçen
sene haberlerde 1 kişinin yakalandığını
gördüm. Ben düşündüm ki kötü şartlarda
bakılıyorlar mutlaka ondan almışlar. Hatta
dedim ki çok iyi olmuş. Üzülüyordum
çünkü küçücük alanlarda bakıyorlar hay-
vanlara dönemiyorlar yatamıyorlar. Sevin-

dim hatta. Tabii başıma böyle talihsiz bir
şey geldi. Hiç istemezdim. Ben çocukla-
rımdan çok zor ayrıldım yani 1 haftada 6
kilo verdim. Hiçbir şeyim kalmadı kedi ve
köpeğimden başka. Bu hayvanlardan hiç
gelir elde etmiyordum aksine aylık 300-400
lira giderim vardı. Ama polisler ‘yasak de-
diler, bakamazsın almak zorundayız’ dedi-
ler. Çok zor inanın” şeklinde konuştu.
DHA

Geçen hafta İstanbul Kaçakçı-
lık Şube ekiplerinin düzenlediği
operasyondan sonra üst ka-
tında kaçak beslenen hayvanlar
olduğunu öğrenen bir apart-
man sakini ise tedirgin oldu-
ğunu söyledi. Apartman sakini,
"Üst katımızda çok yabani hay-
van var. Ben bilmiyordum. Ka-
çakçılık Şubeden geldiler. O
zaman öğrendim. Zaten aşırı
gürültü oluyordu ve sürekli ses-
ler geliyordu. Çok rahatsız
edici. Böyle amazon ormanla-
rında yetişen hayvanlar oldu-
ğunu görünce şok oldum.
Kertenkeleler, piton yılanları,
boa yılanları, fareler, kurbağa-
lar. Bir sürü yani dünyada bile
az bulunan, nesli tükenmekte
olan hayvanlarmış hepsi. Satı-
yor mu satmıyor mu bilmiyo-
rum. Satıyordur neden beslesin
ki? Üst katımda hala onlarla
yaşıyor muyum bilmiyorum.
Gerçekten çok tedirginim bu
apartmanda oturmak istemiyo-
rum artık" ifadelerini kullandı.
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Mimarileriyle 
büyülüyorlar
İstanbul Boğazı’nın incisi yalılarla birlikte siluetin ayrılmaz parçası yalı camiler,
Boğaz manzarasının küçük ama mimarisiyle büyüleyen yapıları. İstanbul Boğazı’nın
Avrupa Yakası’nda 6, Anadolu Yakası’nda 5 olmak üzere 11 yalı cami bulunuyor

Yalı camiler arasındaki Vaniköy
Cami'nin geçen pazar günü yan-
masının ardından gözler, İstanbul

Boğazı'ndaki yalı camilere çevrildi. Sanat ta-
rihçisi Hayri Fehmi Yılmaz, "Bunlar İstan-
bul’un çok ihtişamlı tepelerine yerleşen
görkemli camilere göre daha mütevazı anıt-
lardır. Ama bulundukları yerlerde silueti be-
lirleyen unsurlardır. Hepsi kullanılıyor
açıkçası ve ibadet de ediliyor içlerinde. Bun-
ların içerisinde özellikle boğaz kıyılarını kul-
lanan Osmanlı ulemasının ya da
İstanbulluların inşa ettirdiği daha basit
ahşap camiler de var. En çok korktuğumuz
camiler de onlar. Korunması daha zor" dedi.

Mimar Sinan eserleri

Üsküdar’da bulunan halk arasında Kuşkon-
maz Cami olarak nitelendirilen Şemsi
Ahmet Paşa Cami ve Fındıklı’daki Molla
Çelebi Camii Mimar Sinan’a ait eserler. Yalı
camilerin en ünlüleri ise Ortaköy ve Dolma-
bahçe’de bulunuyor. Ortaköy’de ilk akla

gelen İstanbul manzarasını oluşturan cami
Büyük Mecidiye Camii. Burası Sultan Ab-
dülmecit tarafından Balyan ailesine yaptı-
rıldı. Bezm-i âlem Valide Sultan Camii,
Sultan Abdülmecit’in annesi tarafından ya-
pımına başlanan bir cami. Annesi’nin vefatı
üzerine cami Sultan Abdülmecit tarafından
tamamlanıyor.

3 ahşap yalı cami

Boğaz manzarasını süsleyen 11 caminin
Anadolu Yakası’nda bulunan 3’ü ahşap.
Küçük yapılarına rağmen eşsiz boğaz manz-
arasına büyük katkı sunan bu camilerin
ahşap yapıları nedeniyle korunması çok zor.
Kuleli’de bulunan Kaymak Mustafa Paşa
Camii, Kuzguncuk’ta bulunan Üryanizâde
Ahmet Esat Efendi Camii ve kısa süre önce
yanan Vaniköy Cami. Tek minareli, tek şere-
feli bu mütevazı camileri ahşap yapısı nede-
niyle yangına ve boğazın rüzgarı ile denizin
nemine karşı oldukça savunmasız yapılar
olarak biliniyor. DHA

İstanbulBüyükşehir Beledi-
yesi (İBB) Zabıta Daire Baş-
kanlığı, kısa mesafede yolcu

almayarak fazla ücret tahsil etmeye
kalkışarak, kurallara uymayarak müş-
terilerini mağdur eden taksicilere yöne-
lik sivil ekiplerle denetim başlattı. Son
dönemlerde Alo 153 Beyaz Masa
Çağrı Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı
İletişim Merkezi’ne (CİMER) gelen
yakınmaların çoğalması üzerine İBB,
denetime çıktı. Avrupa Yakası Trafik
Zabıta Amirliği’ne bağlı sivil ekipler ta-
rafından gerçekleştirilen bu denetimler,
özellikle İstanbul’un prestij meydanla-
rında ve turizm bölgelerinde yoğun-
laştı.

130 taksi denetlendi

Denetimlerde İstanbul’un turizm mar-
kasını zedeleyecek faaliyetlerde bulu-
nulması, yolcu seçilmesi ve kısa
mesafeler için yurttaşların mağdur edil-
mesi gibi konulara dikkat edildi. Ekip-

ler, toplam 130 araç denetledi. Başta
İstanbul Otogarı olmak üzere Vezneci-
ler, Yenikapı, Beyazıt, Taksim, Sirkeci
ve Eminönü’nde toplam 10 aracın ilgi-
lisine ceza kesti. Sivil ekiplerin, dene-
timler sırasında en çok karşılaştığı
kabahat ise kısa mesafede yolcu alın-
maması oldu.

10 gün askıya alındı

Zabıta ekipleri, denetimler sırasında
kişi başına 392 lira idari ceza uyguladı.
Ancak, yurttaşları mağdur etmenin ce-
zası bu kadarla kalmadı. Denetimlerin
ardından İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü (TUHİM) de devreye
girdi. Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi
Değerlendirme Sistemi (TUDES) üze-
rinden denetime takılan araçların ça-
lışma izin belgelerini 10 gün, taksi
şoförlerinin ticari taşıma araç kullanım
belgeleri ise 20 gün süre ile askıya aldı.
Böylece ceza alan araçlar, en az 10 gün
boyunca çalışamaz hale geldi.

İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulu-
soy, sivil zabıta eliyle yapılan bu dene-
timlerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bu konuda geçmişten bu yana yakın-
malar vardı; ama müşterinin şikâyetle-
rini kanıtlama ve buna bağlı olarak da
cezalandırma konusunda sorunlar çıkı-
yordu. Yakınmalar çoğalınca sorunu
çözmek için sivil ekipler oluşturduk.
Sivil zabıta ekiplerimizi, birer kişi ya da

gerekirse birer çift, birer arkadaş gibi,
İstanbul’un değişik yerlerine denetim-
lere yolluyoruz. Mevzuattaki karşılık
neyse ona göre işlem yapılıyor. Bu yön-
temlerin, caydırıcı ve etkili olduğunu
düşünüyoruz. Bundan sonra, turist gö-
rünümünde, yabancı dil konuşan ekip-
lerle de denetimler yapacağız. Yoğun
şikâyet olan her noktada ve her alanda
denetimlerimiz sürecek” dedi.

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Bakır-
köy’de bir eve düzenlediği baskında satışı ve beslenmesi yasak 12 hayvan ele geçirmişti. Hayvanlarına el konulan
Tutku Filizli, “Hepsini internetteki ilanlardan kedi köpek satın alır gibi aldım. Yasak olduğunu bilmiyordum" dedi
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Filizli, “Amacım kötü değildi. Hayvanlara sahip çıkmaktı. Yanlış anlaşıldım, pişmanım” dedi.
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maske üreticisi Hasan Karadeniz, mer-
diven altında sağlıksız koşullarda üretilen
maskelerin koronavirüsten korumadığını

söyleyerek, “Maske, 3 katmandan oluşmalı. Birinci
ve üçüncü katmanda polipropilen ham maddeden
üretilen dokusuz ve antibakteriyel bir kumaş olmalı”
dedi. DigiMask Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ka-
radeniz, merdiven altı maske üreticilerine karşı va-
tandaşları uyardı. Yeterli şartları sağlamayan,
sağlıksız koşullarda üretilen maskelerin koronavirüs-
ten korumadığını vurgulayan
Karadeniz, standartlara
uygun maske kullanması ko-
nusunda açıklamalarda bu-
lundu. Kovid-19 ile cerrahi
maskelerin gündelik yaşamın
bir parçası olduğunu belirten
Karadeniz, “Maske üreti-
minde astronomik bir artış
oldu. Koronavirüse karşı ko-
ruyucu etkisi tartışmasız olan
maskelerin standartları çok
önemli. Standart dışı maske-
ler, korumaz. İnsan sağlığını virüslere karşı koruyan
bir maske, 3 katmandan oluşmalı. Birinci ve üçüncü
katmanda polipropilen ham maddeden üretilen do-
kusuz ve antibakteriyel bir kumaş olmalı. Ortadaki
katman ise ‘Meltblown’ kumaştan üretilmeli. Meltb-
lown kumaş, mikrofiber yapısı sayesinde daha sık lif
yapısına ve daha yüksek filtreleme kabiliyetine sa-
hiptir” diye konuştu.

18 ülkeye ihracat

Karadeniz, “DigiMask olarak koronavirüs salgını-
nın ilk anlarından itibaren, Avrupa’nın en büyük
maske üretimi yapacak tesisini kurduk. Bu tesis ile
hem Türkiye hem de Avrupa için önemli bir teda-
rikçi olmayı hedefliyoruz. Başta Almanya, Fransa ve
İngiltere olmak üzere toplamda 18 ülkeye maske
ihraç ediyoruz. Maskelerimizi; FDA, Universal ve
CE dahil tüm uluslararası standartlara uygun ola-
rak üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanından ve
yurt dışından gelen TIR'lar Sarp
Sınır Kapısı'nda kuyruk oluşturdu.

Gürcistan gümrüğünde işlemlerin de yavaşla-
ması üzerine uluslararası taşımacılık yapan
TIR'lar, sınır kapasında beklemeyi sürdürüyor.
TIR parklarının dolması üzerine Karadeniz
Sahil Yolu'nda oluşan kuyruk, Türk tarafında
aralıklarla 15 kilometreyi buldu. TIR'lar, kara-
yolunun bir şeridini kapattı. TIR kuyruklarını
görünce mutlu olduğunu ifade eden Hopa Ti-
caret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyü-

rek, “Çünkü bu kuyruklar iş, ihracat ve istih-
dam var demektir. Eğer TIR kuyrukları yoksa
o ülkede veya bölgede sıkıntı vardır. Özellikle
Gürcistan tarafında işlemlerin yavaşlığından
dolayı Türkiye tarafında 15 kilometreyi
bulan kuyruklar oluştu. İhracat ve nakliyede
yüzde 30 artış var ve bu artışta TIR kuyruk-
larının oluşmasına sebep oluyor. Sarp Sınır
Kapısı’ndan, son zamanlarda 700’ yakın
çıkış, 500’yakın giriş oldu. Bölgedeki en etkin
sınır kapılarından biridir. Yüzde 30’luk artış
var” ifadelerini kullandı. 

P andeminin dünya genelinde
ve Türkiye’de yoğun yaşan-
dığı dönemde, koronavirüs

tedbirleri kapsamında, gerek duyu-
lan yeni kısıtlamalar devreye girer-
ken, pandemi sürecinin etkisi
altında olan AVM’lerin durumuna
ilişkin açıklama geldi. Venezia
Mega Outlet Yönetim Direktörü
Oğuz Isıgöllü, “Dünya tarihinde,
küresel boyutta yaşanan belki de
ilk ve en büyük olan pandemi, tüm
dünyada olduğu gibi, ülkemizde de
ve sosyal hayatı ve alışkanlıkları de-
ğiştirerek sektörümüzü etkiledi”
dedi. Bununla birlikte, son dönem-
lerde yapılan yeni yatırımlarla, bazı
bölgelerde arzın talebi geçmesi ile
hem AVM’ler hem de markalar için
rekabetin kızıştığını dile getiren Isı-
göllü, şöyle konuştu. “AVM’ler için
kader değişiyor. Bazı AVM’lerin re-
kabetten düşmesi kaçınılmaz ola-
cak. Yaşadığımız bu süreci bizim
gibi iyi yönetebilen ve rekabette öne
çıkabilen AVM’ler ise belki eskisin-
den de güçlü duruma gelecekler.
Markalar için de benzer durumlar
yaşanacak diye düşünüyorum.

Bazı markalar küçülebilecek. Hali-
hazırda faaliyetini sürdüren bazı
markalar ise daha da güçlenecek.
Çok dinamik bir ülke oluşumuz sa-
yesinde, dünya platformunda
güçlü ve rekabetçi olduğumuz pe-
rakende sektöründe önümüzdeki
süreçte mutlaka yeni ve güçlü mar-
kalar çıkaracağımızı da öngörüyo-
ruz.”

Farklı görüşler var

Bundan sonra yatırımların eski dö-
nemlere göre çok daha kontrollü
olacağının altını çizen Isıgöllü,
“Arzı yapalım, talep kendiliğinden
oluşur düşüncesi yerine, talebin öl-
çümlenmesiyle, ihtiyaca ve rekabet
analizlerine göre yatırımlar yapıl-
maya başlanacak” ifadesini kul-
landı. Küresel salgının, tüm
sektörleri, üretici ve tüketici hare-
ketlerini, ticaretin şeklini, yatırım
planlarını, gelecek planlarını, insan
ilişkilerini, kısaca hayatın her ala-
nını etkilemeye ve değiştirmeye
devam ettiğini kaydeden Isıgöllü,
şunları söyledi: “Bu değişimin
içinde yaşayanlar olarak, yeni

dünya düzeninin oluşmasını hem
gözlemliyoruz hem de buna kat-
kıda bulunuyoruz. Bu değişimler
yaşanırken, oyundan düşen
AVM’lerin geleceğinin ne olacağı
konusunda kesin söylemlerde bu-
lunmak oldukça zor. Son dönemde
çok hızlı büyüme gösteren online
alışveriş için lojistik merkezleri ola-
bileceği, mobilya üreticilerinin
showroomları olarak kullanılabile-
ceği, sektörel ve benzer mağaza-
larla markaların bir arada olduğu
merkezlere dönüşebileceği, okula
veya üniversiteye, hastane veya
sağlık merkezlerine dönüştürülebi-
leceği, ofis binaları olarak kullanı-
labileceği, otel yapılabileceği gibi
birçok alternatif görüşler konuşulu-
yor. Ne kadar süreceği net olma-
makla birlikte pandemi elbet
sonlanacak. Bu süreçte AVM yöne-
timlerinin etkili tedbirler almaları,
insan sağlığının her şeyin önünde
tutulacağı kontrollü bir işleyişin
sağlanması ve ticaretin devam ede-
bilmesi için herkesin üzerine düşen
görevi yerine getirmesi sektör için
çok önemli.” DHA

2021 Yılı Otomat Makineli Paket Hazır Kahve alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/630996
1-İdarenin
a)Adresi :KAĞITHANE BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ MAH. 

EGE SK. NO:5 KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2122952377 - 2122942036
c) Elektronik Posta Adresi :belediye@kagithane.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :40.000 adet Otomat Makineli Paket Hazır Kahve alımı

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

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

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

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

Toplantı ve İhale Salonu
b) Tarihi ve saati :01.12.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki
Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kağıthane Belediyesi İşletme Müdürlüğü Merkez mah. Ege sok No : 05 Ka-
ğıthane-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1260917)

2021 YILI OTOMAT MAKİNELİ PAKET HAZIR KAHVE ALIMI İŞİ
KAĞITHANE BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

En çok ihracat Almanya’ya 

17 milyar 333 milyon
dolarlık ekim ayı ihra-
catı, ilk 10 ayın en yük-

sek ihracat rakamı ve Cumhuriyet
tarihinin aylık ihracat rekoru olarak
literatüre girerken, e-ihracat faaliyet-
lerinin hız kazanmasıyla bin 742
firma ihracatçı kimliğiyle iş başı
yaptı. 742 firma, ekim ayında 114
milyon 158 bin dolarlık ihracat ger-
çekleştirdi. Toplamda ise 42 bin 559
firma, 208 ülkeye Türk ürünlerini
gönderdi. 49 ilin ihracatını artırdığı
ekim ayında, İstanbul 6 milyar 991
milyon dolar ile zirvedeki yerini ko-
rudu. 1 milyar 456 milyon dolarla
Bursa, 1 milyar 325 milyon dolarla
Kocaeli, 906 milyon dolarla İzmir,
801 milyon dolarla Gaziantep, İs-
tanbul’dan sonra en çok ihracat
yapan iller arasında yer aldı. Adıya-
man yüzde 200’ü aşan artışla 12
milyon dolar, Rize yüzde 146 artışla
11 milyon dolar, Kastamonu yüzde
100 artışla 19 milyon dolar ihracat
gerçekleştirdi. Ekim ayındaki ihra-
catta ürün grupları ve miktar ba-

zında en büyük payı yine Avrupa
Birliği ülkeleri aldı. Avrupa’ya ihra-
cat, ekim ayında yüzde 4,1 artışla
7,23 milyar dolarlık bir hacme ulaşa-
rak tüm ihracat faaliyetlerinden
yüzde 41,7 pay aldı. Bu dönemde en
çok ihracat gerçekleştirilen ülke ise 1
milyar 620 milyon dolar ile Almanya
oldu. Onu, 1 milyar 495 milyon
dolar ile Birleşik Krallık ve 966 mil-
yon dolar ile Irak izledi. Türkiye’nin
ihracatında Almanya’nın öne çıkı-

şına ilişkin değerlendirmelerde bulu-
nan B2B e-ihracat platformu Trade
Valley’in kurucusu Yusuf Yenitürko-
ğulları, “Ekim ayında Almanya’ya
ihracatımızda bir önceki yılın ekim
ayına göre, yaklaşık yüzde 9’luk bir
artış yaşandı. Eylül ayındaki yüzde
8’lik artışın ardından yakalanan bu
ivme, bir artış trendinin habercisi ni-
teliğinde. Bu dönemde Almanya’ya
tütün ihracatımız yüzde 249,82 ile
rekor bir artış gerçekleştirdi” dedi.

Maske var
maske var!

Sosyal hayatı tümüyle değiştiren koronavirüs salgınıyla beraber alışveriş merkez-
lerinin dinamiklerinin değişmeye başladığını kaydeden Venezia Mega Outlet Yöne-
tim Direktörü Oğuz Isıgöllü, “AVM’ler için kader değişiyor. Bazı AVM’ler pandemi
sebebiyle rekabetten düşecekler. Yaşadığımız bu süreci iyi yönetebilen ve ayakta
kalabilen AVM’ler ise belki eskisinden de güçlü duruma gelecekler” dedi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerini derleyen B2B e-ihracat platformu Trade Valley’e
göre; ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,6'lık artışla 17 milyar 333
milyon dolara ulaştı. Pandemi, Türkiye’nin ihracatındaki yükselişi durduramadı. Bu
dönemde en çok ihracat gerçekleştirilen ülke ise 1 milyar 620 milyon dolar ile Almanya oldu

Ticaretin bolluğu TIR kuyruğu yaptı
Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır
Kapısı'nda, 15 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Osman Akyürek, kuyrukların ihracat ve nakliyedeki yüzde 30’luk artıştan
kaynakladığını belirterek "TIR kuyrukları iş, ihracat ve istihdam demektir” dedi
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T BMM Plan ve Bütçe Komisyo-
nu'nda devam eden 2021 Bütçe
Görüşmeleri'nde Sağlık Bakanlığı

bütçesine ilişkin söz alan CHP İstanbul
Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos-
yal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Şeker Ba-
kanlık bütçesinin pandemi yokmuş gibi
hazırlandığı eleştirisinde bulundu. Konuş-
masına kaybettiğimiz hekimleri, sağlık
emekçilerini ve vatandaşlarımızı anarak
başlayan Dr. Ali Şeker, sağlık sisteminin tı-
kanma noktasına gelmiş olduğunu belirtti.
Şeker, "Artık kapasiteyi aşan bir hasta sayı-
sıyla karşı karşıya kalmış durumdayız. Sür-
dürülebilir bir sağlık hizmetini verebilmek
için alınan bu tedbirlerin çok daha ciddi bir
seviyede sürdürülmesi gerekiyor. Önlem
olarak açıklanan uygulamalar yeterli karan-
tina uygulamaları değil. En azından on
dört gün, gerekli ekonomik desteğin sağla-
narak, zorunlu alanlar dışında bütün işlet-
melerin kapalı olacağı ve herkesin evinde
kalabileceği bir tedbirin alınması gerekiyor.

Aksi takdirde kapasite aşımıyla ilgili yeter-
sizlikten dolayı ilgili sağlık hizmetine ulaşa-
madan birçok vatandaşımızı
kaybedebiliriz" uyarısında bulundu. Sağlık
Bakanlığı bütçesinin pandemi yokmuşça-
sına hazırlanmış bir bütçe olduğunu belir-
ten CHP'li Şeker, "Hâlbuki bir pandemi
sürecindeyiz ve buna uygun olarak bütçe-
nin artırılması gerekiyordu ama Bakanlık
bütçesi genel bütçenin yalnızca yüzde
5,7’sini oluşturuyor" dedi.

Kızamık da artıyor

Devam eden aşı tartışmalarına da değinen
CHP'li Şeker, "Pandemiden kurtardığımız
herkesin aşıya ulaşıp hayatını sürdürebil-
mesi sağlanmalı ama bunun için önce va-
tandaşlarımızı yaşatmamız gerekiyor.
Onun için de alınacak karantina önlemleri,
daha çok insanımızı bu hastalığın pençe-
sinden kurtaracak şekilde alınmalı" dedi.
Kızamık vakalarında yaşanan artışı hatırla-
tan CHP'li Şeker, "Kızamıkla ilgili de çok

ciddi artışlar var. Bu konuda mutlaka tedbir
alınması gerekiyor. Kızamık sayısı dünyada
da Türkiye’de de gittikçe artmaya başladı.
Aşı karşıtlığıyla ilgili de ciddi artış var. Bu-
nunla da ilgili bir tedbir alınması gerekiyor.
Aşı depolama tesislerimiz hazırlanıyor mu?
Eksi 80 dereceden bahsediliyor. Özellikle
Bakanlığın bünyesinde ve şehirlerde bu aşı-
lamaların yapılması için bir hazırlık var mı?
Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü tekrar
aşı üretecek şekilde aktif hâle getirilecek
mi?" sorularını yöneltti.

17 milyar alacakları var

"Şehir hastanelerinin kamulaştırılması dü-
şünülüyor mu?" diye soran CHP'li Şeker,
"Üniversite hastaneleri çökmüş durumda.
Medikal şirketlerin 17 milyar lira alacağı
var ve bu 17 milyar, aslında şehir hastanele-
rine bu sene ödeyeceğimiz bir para. Bu me-
dikalcilerin ve tıbbi malzeme verenlerin zor
duruma düşmesi sadece onları zor du-
rumda bırakmıyor, kamu hastanelerini de

üniversite hastanelerini de işlemez hâle ge-
tiriyor. Bunun mutlaka çözülmesi gereki-
yor" uyarısında bulundu.
Sağlıkçıların "Tükeniyoruz" dediğine dikkat
çeken CHP'li Şeker, "COVID - 19'un mes-
lek hastalığı sayılmasıyla ilgili olarak kanun
teklifimizi verdik. Bu kanun teklifinin bütün
partilerin ortak çalışmasıyla yasalaşması
için herkesin üzerine düşeni yapması gere-
kiyor" dedi.
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M armara'yı Karadeniz'le birleştirme adına açıl-
mak istenen Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için
'Devlete karşı suç işledi' denerek hakkında so-

ruşturma başlatılan ve bir çok HDP'li Başkanın akıbe-
tine uğratılmak istenen İBB Başkanı İmamoğlu'nun
önü kesilmek, hatta alıp yerine kayyum atamak istenir-
ken bende kalkmış HES ile kesilip, suyunun büyük bö-
lümünün kuzey doğudan alınarak, Karadeniz'e
akıtılmak istenen Kura Nehri'ne sahip çıkmaya ve onu
oluşturan su kaynaklarını yerinde görmek, anlatmak
adına dağ, taş, kar,tipi,fırtına demeden aracımın alt ta-
kımlarını bozan olağan üstü bozuk yolları aşıyorum..

Ülkemin Kafkaslara açılan üç gümrük kapısı sahibi
kenti saran Kısır, Bülbilan ve son olarak Allahüekber
dağlarının tepesine çıkıp, suyun önemini söyleyip ovala-
rının kuruduğunu, hayvan yetiştirerek geçimlerini sağ-
layan insanların pandemiden çok çuvalı 150 TL.'yi
bulan yemi, tonu 1200 TL.'yi bulan samanı düşündü-
ğünü ve ovalarına, doğasına hayat veren suyun, Kura
Nehrinin önüne konulacak olan Beşikkkaya HES ile
elinden alınmak istenmesini konuştuğunu ve yeni yasak-
ların çare değil başta zaten iyi olmayan ekonomiyi
olmak üzere daha büyük virüslere neden olacağını kara
kara düşündüğünü görüyordum.

Ve Ardahan'dan çıkıp, 3120 rakımlı, 40 kilo metre
uzunluğunda olan Allahüekber dağlarını aşıp, önce Gü-
müşhane'den ayrılıp, Ardahan gibi vilayet olduktan
sonra daha da küçülen Ardahan gibi beklediğini alama-
yan Bayburt İline değil, Kars'ın Selim ilçesine bağlı
Bayburt isimli köy üzerinden merkezine ilk kez gittiğim
Selim'e, oradan Kars'a geçerken içimi daha ağır bir
hüzün sarıyor..

Önce anlamıyorum bu hüznün nedenini, sonra o dağ,
taşı aşıp Kars'a bizi atan aracımın aradığı park yerinin
halkın seçtiği, demokrasi adına yapılan sözde seçim-
lerde kazanan, seçilmiş insanın görevden alınıp, birçok-
ları gibi hapse atıldığı Kars Belediyesinin yakınlarına
geldiğimizi anlayınca kent valisinin vali maaşı yetmez-
miş gibi belediye başkanlık maaşını da alacağı,  kay-
yum olarak atandığı belediyenin önünden geçen
caddede namaz kılıp, Allaha şükür ettiğini hatırlayınca
hüznümün nedenini de anlıyorum.

Evet, hüznümün nedenini bana hatırlatan o görüntü-
lerin yaşandığı caddeye bakıp, girmek istemeyen ayak-
larımın dolaştığı Kars'ın diğer cadde ve sokaklarını
gezerken burnundan soluyan ama ses çıkarmaktan kor-
kan halkın pandemi öne sürülüp, maskelendirilen ağız-
ları ile mırıldadığını ve asıl çözümün yeni yasaklar
değil, genel bir af olduğunu belirtiyorlardı.

Ve bu affın iktidar dan yana olmayan, muhalefet et-
tiği için terörist ilan edilip, suçları doğru, dürüst bilin-
meyenlerin de içeri atıldığı sadece hapishanedekiler için
değil, vergi, sgk, trafik hatta maske takmadıkları için
cezalandırılanlar ve pandemiyi de yenecek genel bir
affın şart olduğunu ima ediyordular.

Bunu yapacak olanında yeri geldiğinde liderliğini
orataya koyabilen hatta barış sürecini bile başlatacak
kadar cesur olduğuna inandıkları Başkan Recep Tayip
Erdoğan'ın olduğunu da belirtmeden edemediklerini
gördüğüm Karslılar gibi bende diyorum ki; Bu ülkede
bir mafya babasının değil yine halkın demokrasi deni-
lip, önümüze getirilen sandıkla seçtikleri Erdoğan ve si-
yasilerin benim gibi bir çok insanın gripal bir olay
olduğunu, olduğundan çok daha abartıldığını hala ıs-
rarla belirtip, reddettiğim pandemi başta olmak üzere
var olan sorunların büyük bölümüne çözüm olacak olan
18 aylık taksitli vergi afları değil, gerçek demokrasi,
hak, hukuk, adalet denerek ülkeye nefes verecek, önünü
açacak, ekonomiyi yeniden Başkan Erdoğan'ın dediği
gibi şahlandıracak, benim dediğim gibi ise canlandıra-
cak olan genel bir affın şart olduğudur..

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi bünyesinde Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanlığı tarafından Kazlıçeşme Yerleş-
kesi İnşaat Malzeme Alım işlerinin ihale işlemi yapılacaktır. Bu hizmet, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yö-
netmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Bilgileri:
1-İdarenin;
a) Adresi : İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Ayvansaray Cad. No: 45 Fatih/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası :0212 444 76 96 
c) E-Posta : satinalma@ayvansaray.edu.tr
d) Web Sitesi : www.ayvansaray.edu.tr 
2-İhale Konusu  İşin;
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Kazlıçeşme Yerleşkesinin İnşaat 

Malzeme Alımı. Teklif değerlendirme formunda belirtilen iş kalemleri.
b) Yapılacağı Yer : Kazlıçeşme Yerleşkesi, Prof. Muammer Aksoy Cd. No:7,            

Zeytinburnu / İSTANBUL
3-İhalenin;
a) Yapılacağı Yer : İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Kazlıçeşme Yerleşkesi, Prof. 

Muammer Aksoy Cd. No:7 Zeytinburnu / İSTANBUL
b) Tarihi ve Saati : 27.11.2020 Saat 14:30
c) Usulü : Açık İhale
d) Doküman Bilgisi : İhale dokümanı(İdari Şartname, Teknik Şartname, Taslak Teklif Formu ve 

Taslak Sözleşme), idarenin 1. Maddede belirtilen adresinde  görülebilir. 
Teklif verilebilmesi için dokümanın satın alınması zorunludur. Doküman 
posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz, bedeli ihale adı belirtilerek 
şartnamede belirtilen banka hesabına yatırılıp dekontu Satın Alma Daire 
Başkanlığına ibraz edilerek satın alınabilir. Doküman Bedeli 30,00 TL 
(Yirmi Türk Lirası).Banka bilgisi;

Alıcı         : İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
Banka     : Albarakatürk Alibeyköy Şubesi
İban          : TR80 0020 3000 0369 3384 0000 01
e) Teminat: Geçici teminat ve kesin teminat alınmayacaktır. 
f) 4- Tekliflerin;
a) Verileceği yer : İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Kazlıçeşme Yerleşkesi, Prof. 

Muammer Aksoy Cd. No:7 Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde 
bulunan Satın Alma Daire başkanlığına teslim edilecektir.

b) Tarih ve Saat : 27.11.2020 Saat 14:00
5-İhaleye Katılabilmek için istenilen belgeler ;
a) İmza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi.
b) Üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri.
c) Vergi Levhası.
d) İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
e) İmzalı Teknik Şartname.
f) İmzalı İdari Şartname.
g) İmzalı Taslak Sözleşme.
h) Referanslar.
i) Kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası belgesi veya meslek odası belgesi.

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1261298)

Genel af pandemiyi yener!SAGLIKCILAR
TUKENIYOR!
CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, Sağlık Bakanlığı bütçesinin pandemi
yokmuş gibi hazırlandığı eleştirisinde bulundu. Sağlıkçıların "Tükeniyoruz"

dediğine dikkat çeken CHP'li Şeker, "COVID - 19'un meslek hastalığı
sayılmasıyla ilgili olarak kanun teklifimizi verdik" dedi

112 SİSTEMİ
TIKANDI!

CHP'li Şeker, 112’de bekleme süreleri-
nin çok uzadığı uyarısında bulunarak
"Vefa grupları aramaları ve diğer ara-
malar da 112'ye yönlendirildiği için
112’de tıkanmalar meydana geliyor.
112 sadece acil hastaların arayacağı
bir sistem olmaya devam etmeli.
COVID - 19'a ilişkin diğer aramalar,
danışma hattı gibi çalışmalar 184 üze-
rinden devam edebilir ama 112’nin sa-
dece acil hastalara bakacak şekilde
tekrardan organize edilmesi gerekiyor"
dedi. Hastalık nedeniyle hayatını kay-
beden hekimlerimizin sayısının en son
bilgilere göre, 70’i aştığını söyleyen
CHP'li Şeker, "Bizim, daha önce,
bütün partilerin iş birliğiyle, ortaklı-
ğıyla ve Bakanımızın da desteğiyle çı-
kardığımız bir Sağlıkta Şiddet Yasası
vardı. O yasanın eksiklikleri zaman
içinde ortaya çıktı. Bu eksikliklerin gi-
derilerek gerçek bir Sağlıkta Şiddet Ya-
sası'nı tekrar gündemimize almamız
gerekiyor" dedi.

Türkiye'de bir CHP krizi var

Kılıçdaroğlu’nun, ce-
zaevlerindeki çok sayıda
vatandaşın uğradığı mağ-

duriyetlerin yasal düzenlemeyle gide-
rilmesini hazmedemeyerek hepsini
mafya lideri ve uyuşturucu kaçakçısı
kategorisine soktuğunu söyleyen Yal-
çın, “CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu’nun kimyası, her geçen gün
daha fazla bozulmaktadır. Yaptığı bu
haksız tasnifler karşısında muhatap-
ları tarafından ağzının payı verilen Kı-
lıçdaroğlu’nun geçirdiği psikolojik
sarsıntının izleri, diline ve davranışla-
rına yansımaya başlamış; CHP’nin
başında ne beyin ne de ağız ayarı kal-
mıştır. Sayın Kılıçdaroğlu; aklı ba-
şında bir politikacının sarf etmemesi
gereken kelime ve kavramlarla siyasi
rakiplerine saldırmaya, onları eleştir-
mek yerine galiz küfürlerle sövmeye,
meramını anlatmak yerine en pespaye
cümlelerle muhataplarını suçlamaya
başlamıştır. MHP Lideri Sayın Devlet
Bahçeli’yi mafya ve yeraltı dünyasıyla
irtibatlandırmaya çalışması; CHP’yi
yönetemeyen Kılıçdaroğlu’nun sürük-
lendiği çelişkiler çıkmazının yön lev-
hası gibidir. CHP; Kemal
Kılıçdaroğlu ve avenesinin ellerinde
siyasetin mafyası, demokrasinin altını
oyan yeraltı dünyası hâline gelmiştir”
dedi.

Büyük tahammülsüzlük

"CHP; mevcut yönetimin sultası al-
tında her türlü bölücü akımın yuvası,

terörist yapılanma ve örgütlerin des-
tekçisi, hamisi fonksiyonunu üstlen-
miştir" diyen Yalçın, "Hazımsızlık ve
tahammülsüzlük bunlarda, saldırgan-
lık bunlarda, antidemokratik müca-
dele yöntemleri bunlarda,
müdahalecilik ve Jakobenizm de bun-
lardadır. Türk demokrasisini inkıta-
lara uğratan bütün darbelerin perdesi
kaldırıldığında, CHP ve onun temsil
ettiği dikta zihniyetinden mülhem
muzır fikirler bütün çıplaklığıyla gö-
rünmektedir. CHP, evlatlarını bölücü
terör örgütü PKK ve onun siyasi
uzantısı HDP’nin pençesinden kur-
tarmak için Diyarbakır’da eylem
yapan mazlum ailelerin yanında
olmak yerine; bölücübaşı Öcalan’a
methiyeler düzenlerin, Kandil’de ye-
tişmiş Selahattin Demirtaş’ı demok-
rasi havarisi sayanların sırtını
sıvazlamaktadır. Türkiye’nin hem içe-
rideki hem de dışarıdaki birlik ve bü-
tünlüğünün bugün dünden daha çok
önem kazandığı bir dönemde, CHP
ve zilletçiler; demokrasimizi olgunlaş-
tıran hoşgörü, barış, dayanışma ve
millî mutabakat ikliminden giderek
uzaklaşıp siyasi radikalizm ve darbe-
ciliğin yakıcı atmosferine savrulmuş-
tur. CHP; ehliyetsiz, beceriksiz ve
maceraperest bir yönetim takımının
elinde, demokrasi dışı arayışların ka-
ranlık dehlizlerine sürüklenmiştir.
CHP’nin başının adaletten, haktan ve
hukuktan bahsetmesi; yalancı pey-
gamberlerin felah iddiaları kadar

uçuktur. CHP söz-
cülerinin iddia ettiği
gibi Türkiye’de bir
devlet krizi kesin-
likle yoktur ama
CHP’de Kılıçda-
roğlu sorunu, Türk
siyasetinde de CHP
krizi vardır" ifadele-
rini kullandı. 

Kabullenmekte
zorlanıyor

Yalçın, Kılıçdaroğ-
lu’nun iyi veya kötü
demeden hüküme-
tin her icraatını eleştirdiğini söyleye-
rek, “Haklı mı haksız mı olduğuna
bakmadan, MHP’nin siyasi konum
ve tutumunu peşinen reddetmektedir.
Görünen o ki CHP’yi sevke idare
edenler, bir siyasi ortaklık vazeden
Cumhur İttifakı gerçeğine rağmen,
MHP’nin bu kapsamdaki hamle ve
çıkışlarını kabullenmekte zorlanmak-
tadır. CHP; Türkiye’nin savunması
için alınan veya üretilen silahların kul-
lanılamaması ihtimalinden keyif alan,
küresel salgının yaygınlaşması karşı-
sında devletçe verilen mücadelenin
zorluklarından politik kâr üretmeyi
hesap eden bir kafa yapısıyla yönetil-
mektedir. CHP, uluslararası aktörlerin
Türkiye’ye dönük tezgâhlarına sevin-
mekte, iktidara konmak uğruna on-
larla el ve kader birliği etmekten zevk
duymaktadır" açıklamasını yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın organize suç örgütü lideri Alaattin
Çakıcı polemiğine CHP’ye yanıt geldi. Yalçın, "HP sözcülerinin iddia ettiği gibi Türkiye’de bir devlet
krizi kesinlikle yoktur ama CHP’de Kılıçdaroğlu sorunu, Türk siyasetinde de CHP krizi vardır" dedi

İKTİDAR REFORM YAPAMAZ!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yargı reformuna ilişkin, "Yıllarca süren soruşturmalar, yıllarca
süren davalar ve geç gelen adaletin adalet olmadığı bir sistem, hukuk reformu tabii ki yapamaz" dedi

CHP’li Erkek, parti genel mer-
kezinde düzenlediği basın
toplantısında yargı reformunu

değerlendirerek, ''2012'de soruşturma
dosyalarının ortalama sonuçlanma sü-
resi 364 gün iken 2019'da bu 416 güne
çıkmış. Ortalama bir soruşturma dosyası
416 gün bekliyor. Yıllarca süren soruş-
turmalar, yıllarca süren davalar ve geç
gelen adaletin adalet olmadığı bir sis-
tem, hukuk reformu tabii ki yapamaz"
dedi.

Nasıl tavır alacağı önemli

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan
Erkek, MHP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli'nin, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef
alan Alaattin Çakıcı'ya ilişkin sözlerinin
hatırlatılması üzerine, "Alaattin Çakıcı'nın
muhatabı Sayın Bahçeli'dir, Sayın Erdo-
ğan'dır, Sayın Soylu'dur. İnfaz düzenle-
mesi adı altında özel af çıkardılar ve de

bu kişilerde artık herhalde Cumhur İttifa-
kı’nın koalisyonun bir diğer ortağı haline
geldi. Hukuk devletinden uzaklaştıkça
mafya düzenine yaklaşırsınız. Burada
önemli olan Türkiye'yi yönetenlerin ne
söyleyeceği. Bir siyasi parti genel başka-
nına bir tehdit yönetiliyorsa, siyasetin
önüne engeller konmaya çalışılıyorsa ki
konamaz, özellikle yürütmenin başındaki
Sayın Erdoğan'ın da ne diyeceği,
nasıl bir tavır alacağı aslında çok
önemli. Onlar yapamazlar, başa-
ramazlar ama hiç kimse merak
etmesin biz bu mafya düzeni biti-
receğiz" ifadelerini kullandı.

Trajikomik bir durum

Erkek, bir soru üzerine İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul
halkının temsilcisi olduğunu be-
lirterek, İstanbul'un hak ve huku-

kunu korumak için de mücadelesini ka-
rarlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Erkek,
"İstanbul'un hak ve hukukunu korumak
için de mücadelesini kararlılıkla sürdür-
mektedir. İstanbul Büyükşehir sınırları
içerisindeki bir proje ile ilgili olarak İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanına
'sen mücadele etme, sen düşüncelerini
kamuoyu ile paylaşma, düşüncelerini

yayma billboardlarda İs-
tanbul'u bilgilendirme'
demek çok trajikomik bir
durum. Bu haksız hukuk-
suz soruşturmalar bize
güç katar. Sayın Ekrem
İmamoğlu da tarihe not
düşecek ve gerçekleri
vurgulayacak yazılı ifade-
sini de bugün ya da yarın
yasal süre içerisinde mü-
fettişe gönderecek" dedi.
DHA

CHP İstanbul 
Milletvekili 
Dr. Ali Şeker
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Vergi Aslı Borcu Toplamı Cezanın  NeviVergi No TC Kimlik No Soyad Ad Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Toplam Borç 

6320105784   23750071892   NUHOĞLU ALEVLİ ÖZLEM ÇİFTLİK MAH. EDEBALİ CAD. 
38 1 BEYKOZ İSTANBUL 200808200808    KDV 2015120266OJM0000006  2015120214OK20000043   16.100,16 TL  36.233,41 TL   52.333,57 TL

8320135604 TAYAMA ELEKTRİK ELEK TRONİK   ORHANTEPE MH GEZİ YOLU SK 9 2 
KARTAL İSTANBUL 200912200912    KDV 2015032466OJO0000351  2015032414OK40000119   10.809.29 TL   41.891,40 TL   52.700,69 TL

2570208032   23726078634   ÇİMEN  AHMET GAYRETTEPE MAH. NECATİ ALBRUZ 
SK. 12 17 BEŞİKTAŞ İSTANBUL  201506201506    KDV 2020022066OJI0000003     2020022014OJy0000009    52.712,47 TL   0,00 TL            52.712,47 TL

3160048206   39217760094  DURMAZ BİROL SUADİYE MAH. ŞEHİT EVLİYA SK. 
37 4 KADIKÖY İSTANBUL            200807200807   KDV-G. FAİZİ-V.ZİYA C. 2015120266OJJ0000003     2015120214OJz0000014   16100.16TL     36635,91TL    52.736,07 TL

6120360479 DEKORASYON İNŞAA   MARİNAV   OSMANAĞA MH ÇUHADIROĞLU SK 
23 20 KADIKÖY İSTANBUL       200807200807   KDV 2015040166OJM0000056  2015021814OK20000098   16.100,16 TL   36.635,91 TL   52.736,07 TL

6320105768   23744072010   NUHOĞLU AYSUN KONAKLAR M. ÇAMLIBEL S. 24  
BEŞİKTAŞ İSTANBUL 200807200807    KDV 2015120266OJM0000003  2015120214OK20000014  16.100,16 TL    36.635,91 TL   52.736,07 TL

6320105784   23750071892   NUHOĞLU ALEVLİ ÖZLEM ÇİFTLİK MAH. EDEBALİ CAD. 38 1 
BEYKOZ İSTANBUL 200807200807   KDV 2015120266OJM0000006  2015120214OK20000040   16.100,16 TL   36.635,91 TL   52.736,07 TL

4170212516   54712524392   GÜLER ASIM DUMLUPINAR MAH. ERENLER 
SK. 11 1 KADIKÖY İSTANBUL          201105201105    KDV-G.FAİZİ-V.ZİYA C.  2017110666OJK0000005    2017110614OK00000033     11223.54TL     41841,36TL    53.064,90 TL

3160048206   39217760094   DURMAZ BİROL SUADİYE MAH. ŞEHİT EVLİYA 
SK. 37 4 KADIKÖY İSTANBUL 200806200806   KDV-G.FAİZİ-V.ZİYA C.   2015120266OJJ0000003  2015120214OJz0000015   16100.16TL        37038,42TL   53.138,58 TL

6120360479 DEKORASYON İNŞAA MARİNAV      OSMANAĞA MH ÇUHADIROĞLU 
SK 23 20 KADIKÖY İSTANBUL         200806200806   KDV 2015040166OJM0000056  2015021814OK20000099  16.100,16 TL   37.038,42TL   53.138,58 TL

6320105768   23744072010   NUHOĞLU  AYSUN KONAKLAR M. ÇAMLIBEL S. 24  
BEŞİKTAŞ İSTANBUL 200806200806   KDV 2015120266OJM0000003  2015120214OK20000015  16.100,16 TL   37.038,42 TL   53.138,58 TL

6320105784   23750071892   NUHOĞLU ALEVLİ ÖZLEM ÇİFTLİK MAH. EDEBALİ CAD. 
38 1 BEYKOZ İSTANBUL 200806200806   KDV 2015120266OJM0000006   2015120214OK20000041 16.100,16 TL   37.038,42 TL   53.138,58 TL

1620454635   66715057456    BEKTAŞ İBRAHİM EĞİTİM MAH. ŞİRİNYUVA SK. 200901200912   GELİR V.-G. 2016041966OJH0000004   2016041914OJx0000022   10875,65TL     42518,35TL   53.394,00 TL
4 7 KADIKÖY İSTANBUL FAİZİ-V.ZİYA C.

3160048206   39217760094 DURMAZ BİROL SUADİYE MAH. ŞEHİT EVLİYA SK. 
37 4 KADIKÖY İSTANBUL               200805200805   KDV-G.FAİZİ-V.ZİYA C.    2015120266OJJ0000003   2015120214OJz0000023    16100.16TL     37440,92TL   53.541,08 TL

6120360479 DEKORASYON İNŞAA MARİNAV    OSMANAĞA MH ÇUHADIROĞLU 
SK 23 20 KADIKÖY İSTANBUL           200805200805   KDV 2015040166OJM0000056  2015021814OK20000107  16.100,16 TL   37.440,92 TL  53.541,08 TL

6320105768   23744072010 NUHOĞLU AYSUN KONAKLAR M. ÇAMLIBEL S. 
24  BEŞİKTAŞ İSTANBUL 200805200805   KDV 2015120266OJM0000003  2015120214OK20000023  16.100,16 TL   37.440,92 TL  53.541,08 TL

6320105784   23750071892 NUHOĞLU ALEVLİ ÖZLEM ÇİFTLİK MAH. EDEBALİ CAD. 
38 1 BEYKOZ İSTANBUL 200805200805   KDV 2015120266OJM0000006  2015120214OK20000049  16.100,16 TL   37.440,92 TL  53.541,08 TL

7880470115 MAKİNA HIRDAVAT VE M SYK İNŞ   FİKİRTEPE M HIZIRBEY CD.KÜME 
SK. 15 2 KADIKÖY İSTANBUL         201108201108    KDV-GFAİZİ-VZİYA CEZ.2015072266OJN0000457  2015072114OK30000726   11.702.52 TL   41.988,64 TL  53.691,16 TL

0730399716 AFİ MATBAACILIK SAN. TASF.HA      İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR 1 ETAP 25B 
26 ZEYTİNBURNU İSTANBUL         200909200909   KDV-G.FAİZİ-V.ZİYA C. 2015030666OJG0000004   2015030614OJw0000013  10930.32TL     42906,97TL    53.837,29 TL

2270579158   38453189584   ÇALIŞKAN YURDANU AKINCILAR MAH. ÇELİKTÜRK 
CAD. 23 11 GÜNGÖREN İSTANBUL        200909200909  KDV-G.FAİZİ-V.ZİYA C.    2018112866OJI0000005      2018112814OJy0000047   10930.32TL     42906,97TL   53.837,29 TL

3160048206   39217760094 DURMAZ BİROL SUADİYE MAH. ŞEHİT EVLİYA SK. 
37 4 KADIKÖY İSTANBUL               200804200804   KDV-G.FAİZİ-V.ZİYA C.   2015120266OJJ0000003     2015120214OJz0000013   16100.16TL     37843,43TL   53.943,59 TL

6120360479 DEKORASYON İNŞAA MARİNAV     OSMANAĞA MH ÇUHADIROĞLU 
SK 23 20 KADIKÖY İSTANBUL          200804200804    KDV 2015040166OJM0000056  2015021814OK20000097  16.100,16 TL   37.843,43 TL   53.943,59 TL

6320105768   23744072010 NUHOĞLU AYSUN KONAKLAR M. ÇAMLIBEL S. 24  
BEŞİKTAŞ İSTANBUL 200804200804   KDV 2015120266OJM0000003  2015120214OK20000013  16.100,16 TL   37.843,43 TL   53.943,59 TL

6320105784   23750071892 NUHOĞLU ALEVLİ ÖZLEM ÇİFTLİK MAH. EDEBALİ CAD. 
38 1 BEYKOZ İSTANBUL 200804200804   KDV 2015120266OJM0000006  2015120214OK20000039  16.100,16 TL   37.843,43 TL   53.943,59 TL

3160048206   39217760094 DURMAZ BİROL SUADİYE MAH. ŞEHİT EVLİYA SK. 
37 4 KADIKÖY İSTANBUL              200803200803   KDV-G.FAİZİ-V.ZİYA C.   2015120266OJJ0000003    2015120214OJz0000011    16100.16TL     38245,93TL    54.346,09 TL

6120360479 DEKORASYON İNŞAA  MARİNAV     OSMANAĞA MH ÇUHADIROĞLU 
SK 23 20 KADIKÖY İSTANBUL         200803200803   KDV     2015040166OJM0000056   2015021814OK20000095  16.100,16 TL   38.245,93 TL   54.346,09 TL

6320105768   23744072010   NUHOĞLU AYSUN KONAKLAR M. ÇAMLIBEL S. 24  
BEŞİKTAŞ İSTANBUL 200803200803   KDV 2015120266OJM0000003   2015120214OK20000011  16.100,16 TL   38.245,93 TL   54.346,09 TL

6320105784   23750071892   NUHOĞLU ALEVLİ ÖZLEM ÇİFTLİK MAH. EDEBALİ CAD. 38 1 
BEYKOZ İSTANBUL 200803200803   KDV 2015120266OJM0000006   2015120214OK20000037  16.100,16 TL   38.245,93 TL  54.346,09 TL

0730399716 AFİ MATBAACILIK SAN. TASF.HA   İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR 1 ETAP 25B 
26 ZEYTİNBURNU İSTANBUL         201002201002   KDV-G.FAİZİ-V.ZİYA C.   2015030666OJG0000004   2015030614OJw0000025   8601.66TL       45782,34TL    54.384,00 TL

2270579158   38453189584   ÇALIŞKAN YURDANU AKINCILAR MAH. ÇELİKTÜRK 
CAD. 23 11 GÜNGÖREN İSTANBUL     201002201002   KDV-G.FAİZİ-V.ZİYA C.    2018112866OJI0000005     2018112814OJy0000056     8601.66TL       45782,34TL    54.384,00 TL

5750450138 SANAYİ VE TİCARET Lİ KOMAN İ    FENERYOLU MH BAĞDAT CD 
TRAK APT 169 8 KADIKÖY İSTANBUL     201412201412  KDV 2015040166OJL0000014    2015021814OK10000677  54.486,24 TL    0,00 TL            54.486,24 TL

5910011833   42373456206    KULAKSIZ  VECDİ MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD.  ÇAY 
AP. 39 1 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL    201412201412  KDV 2017110666OJL0000018    2017110614OK10000273   54.486,24 TL    0,00 TL           54.486,24 TL

2820264516   68944209248    DEMİRCİ MURAT HAVAALANI MAH. GÖNLÜBOL SK.       200901200912  KURUMLAR 2017112766OJI0000003     2017112714OJy0000021    11059.00TL      43450,81TL    54.509,81 TL
31 2 ESENLER İSTANBUL    V.-G.FAİZİ-V.ZİYA C. 

3160048206   39217760094 DURMAZ BİROL SUADİYE MAH. ŞEHİT EVLİYA SK.           200802200802  KDV-G.FAİZİ-V.ZİYA C.   2015120266OJJ0000003    2015120214OJz0000025    16100.16TL     38648,43TL    54.748,59 TL
37 4 KADIKÖY İSTANBUL

6120360479 DEKORASYON İNŞAA MARİNAV    OSMANAĞA MH ÇUHADIROĞLU 
SK 23 20 KADIKÖY İSTANBUL         200802200802   KDV 2015040166OJM0000056  2015021814OK20000109  16.100,16 TL    38.648,43 TL   54.748,59 TL

6320105768   23744072010   NUHOĞLU AYSUN KONAKLAR M. ÇAMLIBEL S. 24  
BEŞİKTAŞ İSTANBUL 200802200802   KDV 2015120266OJM0000003  2015120214OK20000025  16.100,16 TL    38.648,43 TL   54.748,59 TL

6320105784   23750071892  NUHOĞLU ALEVLİ ÖZLEM ÇİFTLİK MAH. EDEBALİ CAD. 38 1 
BEYKOZ İSTANBUL 200802200802  KDV 2015120266OJM0000006  2015120214OK20000051  16.100,16 TL   38.648,43 TL   54.748,59 TL

1270363589 ACILIK HAF.KO.İN.EL. TASF.HA     ZÜHTÜPAŞA MH. BAĞDAT C.YOLAÇ     201101201112    KURUMLAR    2016080166OJH0000111   2016071214OJx0000020     90711.40TL    452649,89TL  543.361,29 TL
İŞ MR 33 312 KADIKÖY İSTANBUL  V.-G.FAİZİ-V.ZİYA C.

3160048206   39217760094   DURMAZ BİROL SUADİYE MAH. ŞEHİT EVLİYA SK. 
37 4 KADIKÖY İSTANBUL             200801200801   KDV-G.FAİZİ-V.ZİYA C.  2015120266OJJ0000003    2015120214OJz0000026    16100.16TL     39050,94TL    55.151,10 TL

6120360479 DEKORASYON İNŞAA  MARİNAV     OSMANAĞA MH ÇUHADIROĞLU 
SK 23 20 KADIKÖY İSTANBUL        200801200801   KDV 2015040166OJM0000056  2015021814OK20000110  16.100,16 TL   39.050,94 TL   55.151,10 TL

6320105768   23744072010 NUHOĞLU AYSUN KONAKLAR M. ÇAMLIBEL S. 24  
BEŞİKTAŞ İSTANBUL 200801200801   KDV 2015120266OJM0000003  2015120214OK20000026  16.100,16 TL   39.050,94 TL  55.151,10 TL

6320105784   23750071892 NUHOĞLU ALEVLİ ÖZLEM ÇİFTLİK MAH. EDEBALİ CAD. 38 1 
BEYKOZ İSTANBUL 200801200801   KDV 2015120266OJM0000006  2015120214OK20000052   16.100,16 TL   39.050,94 TL   55.151,10 TL

2630352229   13106062032 ÇÖPAL ZAFER EMİN SİNAN MAH. ONUR SK. 24A  
FATİH İSTANBUL 201003201003  KDV-G.FAİZİ-V.ZİYA C.   2017110766OJI0000003     2017110714OJy0000025    11306.34TL      43947,74TL   55.254,08 TL

6220554824 MOSTARLI YAPI MALZEM ELERİ M   YENİDOĞAN RÜZGAR 1 A 201003201003   KDV-GFAİZİ- 2015072466OJM0000202  2015072114OK20000166   11.306.34 TL   43.947,74 TL  55.254,08 TL
BAYRAMPAŞA İSTANBUL VZİYA CEZ.

8110368672   21604466368 ŞEVKER HAKAN HASANPAŞA MAH. F.KERİM GÖKAY 
CAD. 33 8 KADIKÖY İSTANBUL   201508201508    G.STOPAJ 2017110766OJO0000002   2017110714OK40000010   55.308,02 TL     0,00 TL          55.308,02 TL

8150463311 AVA REKLAM HİZMETLER TABELA   1-154 201101201112   KURUMLAR 2016052566OJO0000001   2016052514OK40000001  12.451,80 TL   43.805,43 TL  56.257,23 TL
V.GFAİZİ-VZİYA CEZ.

7320669299 KADEM DEMİR ÇELİK SANAYİ VE    FİRUZKÖY M. BAĞLARİÇİ C. 44 K 2 200907200909    K.GEÇİCİ.GF. 2015072266OJN0000086   2015072114OK30000095                              56.322,00 TL   56.322,00 TL
AVCILAR İSTANBUL VZİYA CEZ.

8110368672   21604466368 ŞEVKER HAKAN HASANPAŞA MAH. F.KERİM GÖKAY 
CAD. 33 8 KADIKÖY İSTANBUL 201507201507   G.STOPAJ 2017110766OJO0000002   2017110714OK40000017   57.571,11 TL    0,00 TL            57.571,11 TL

7330024453 MELİS ÇİÇEKÇİLİK SAN VE TİC.  KÜÇÜKBAKKALKÖY 2.CADDE S. 6  
KADIKÖY İSTANBUL 200905200905   KDV 2015040366OJN0000002   2015040314OK30000004 18.990.00 TL    38.995,97 TL   57.985,97 TL

7970339747 VE SANAYİ LTD.ŞTİ.ŞAHİN P GÜNDOĞDU MAH/SEMT 
GÜNDOĞDU SK. 102  TERME SAMSUN 200909200909   KDV 2015060966OJN0000447   2015060314OK30000973 116.886.60 TL  458.838,35 TL 575.724,95 TL

8320135604 TAYAMA ELEKTRİK ELEK TRONİK   ORHANTEPE MH GEZİ YOLU SK 
9 2 KARTAL İSTANBUL 200902200902   KDV 2015032466OJO0000351   2015032414OK40000107 11.634.98 TL    47.872,13 TL   59.507,11 TL

5600575831 N TURİZM İNŞAAT ZÜCCACİYE  FİKİRTEPE MAH/SEMT MANDIRA    201507201507   KDV      2015102766OJL0000253    2015091814OK10000647  59.507,84 TL   0,00 TL             59.507,84 TL
İTHALA YENİ KU CAD. 41 A KADIKÖY İSTANBUL 

7280281390 PELİN KOZMETİK KU.MA TU.TE.N    ALTAYÇEŞME M. KINALI KUNURİ           200901200912   ÖZEL USULSÜZLÜK    2015040266OJN0000001    2015040214OK30000001                             6.007,14 TL     6.007,14 TL
S. 1 1  İSTANBUL CEZ. 

1730125085   23018690100   BİLGİN MUSTAFA İNÖNÜ MAH. İSTANBUL CAD. 
58 20 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ      201505201505   KDV 2015120266OJH0000008   2015120214OJx0000101    6.014,99 TL     0,00 TL             6.014,99 TL

8320135604 TAYAMA ELEKTRİK ELEK TRONİK    ORHANTEPE MH GEZİ YOLU SK 
9 2 KARTAL İSTANBUL 200909200909   KDV 2015032466OJO0000351   2015032414OK40000112   1.221.54 TL     4.812,26 TL      6.033,80 TL

1110190310    32933245944 AYDIN CEYHAN EĞİTİM MAH/SEMT PEMBEKÖŞK 
SK. 28 /1 1 KADIKÖY İSTANBUL   200801200801   KDV-G.FAİZİ-V.ZİYA C.   2015120266OJH0000015   2015120214OJx0000230    1108.26TL        4935,64TL       6.043,90 TL

6160388936 IRDAVAT DAĞITIM MERCAN EĞİTİM M. NAHİTBEY S.MELEK AP. 
3 A KADIKÖY İSTANBUL            200801200801   KDV 2015040166OJM0000010   2015040114OK20000016   1.108,26 TL      4.935,64 TL    6.043,90 TL
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S ağlık Bakanı Dr. Fahrettin
Koca, TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonunda, Bakanlığının

2021 bütçesi üzerindeki görüşme-
lerde milletvekillerinin sorularını ya-
nıtladı. Çok tartışılan şehir
hastanelerinden, aşı çalışmasına,
ölüm oaranlarından vaka sayılarına
kadar birçok konuda açıklama yapan
Koca, taşınan hastanelerin de özel
sektöre devredilmeyeceğini söyledi. 

10 milyon aşı alınacak

Bakan Koca, Covid-19 aşı çalışma-
larına ilişkin, yurt dışında Faz-3 aşa-
masına gelen yakında
ruhsatlanabilecek aşılar olduğunu
belirterek, Pfizer’in ve Çin Sinovac
aşısının Faz-3’ünün üniversitelerde
devam ettiğini ve şu ana kadar bu
aşılarla ilgili herhangi bir sorun ya-

şanmadığını söyledi. Bu aşılarla ilgili
de irtibatlarının devam ettiğini ifade
eden Fahrettin Koca, “Pfizer ile ilgili
aralıkta olma ihtimali, Sayın Uğur
Hoca’nın (Prof. Dr. Uğur Şahin)
söylemiyle çok zayıf görünüyor. En
erken 15 Aralık’tan sonra ruhsat alı-
nabilir. Ruhsatın aralıkta olmama ih-
timalinin yüksek olduğu, olursa bize,
Türkiye’ye verebileceği rakam 1 mil-
yon. Ocak ayından itibaren de tedrici
yıl içinde 25 milyona kadar şeklinde
şu an görüşmelerimiz var. Çin aşısı
için de aralıkta en az 10 milyon gibi
bir aşıyı alabilir olacağız. Bu sayıyı
artırmak istiyoruz. Ocak ayında da
en az bu kadar olacak. Bu sayı muh-
temelen iki katına kadar çok rahat çı-
kabilir. Bununla ilgili 1-2 gün içinde
de sözleşmede imzalanacak. Bu aşı-
ları bizim için şimdi karşılıklı sözleş-

menin içeriği dahil olmak üzere teyit-
leşildi.” bilgisini paylaştı. Yerli aşı ça-
lışmalarına da değinen Koca, 16 aşı
çalışmasının bulunduğunu, en erken
insan Faz-1 çalışmasına geçen bir
aşının olduğunu ve bu inaktif aşının
ilk 44 kişiye yapılacağını, onların da
bu hafta tamamlanacağını bildirdi.

Hasta garantisi yok

Kamuoyunda çok tartışılan şehir
hastaneleri konusuna değinen Koca,
şehir hastanelerinin “bir hastane”
olarak düşünülmemesi gerektiğini,
alanında özelleşen ve birçok hasta-
nenin bir arada sağlık dağıttığı has-
tane şehirleri olduğunu söyledi.
Fahrettin Koca, şehir hastanelerine
başvuranların sağlıkla ilgili sorunları-
nın tamamını bir merkezde sonuç-
landırmayı, hastane ve il gezmekten

kurtararak bulunduğu bölgede en
üst noktada hizmet eden sağlık üssü
olmalarını hedeflediklerinin altını
çizdi. Bakan Koca, şehir hastanele-
rine hasta garantisi verildiği iddiala-
rına ilişkin, "Şehir hastanelerine
hasta garantisi verildiği iddiaları
doğruyu yansıtmamaktadır. Acil hiz-
metler, poliklinik hizmetleri, yatan
hasta ve ameliyat sayısında herhangi
bir garanti söz konusu değildir. Yatak
doluluk oranıyla ilgili de herhangi bir
garanti söz konusu değildir. Bir kul-
lanım bedeli var, hizmet bedeli var.
Bu hizmet bedelleri 25 yıllık değil. 5
yıllığına veriliyor. Önümüzde Yozgat,
Mersin, Denizli gibi 1 yıl sonra ihale-
leri serbest olarak yapılabilecek şehir
hastanelerimiz olacak. Şu an hizmet
veren müteahhit dediğiniz kişiler bu-
raya katılıyor olacak. P2 hizmet be-

delini bir başkasına çok rahat verebi-
liyor olacağız. Hizmetlerin de pahalı
olmadığını, hizmetlerin de piyasadan
şu an aldığımız fiyatlardan da düşük
olduğunu özellikle fizibilite de öngö-
rülen ve güvence altında olan aylık
miktarın yüzde 70’i için SUT fiyatla-
rından yüzde 40 indirim yapıyoruz.
Bu miktarı aşan hizmetler için labo-
ratuvar tetkiklerinde yüzde 15, gö-
rüntülemede ise yüzde 40 daha
indirim sağlıyoruz. Şehir hastaneleri
dışındaki kamu hastanelerinde bu fi-
yatı alamıyoruz" diye konuştu.

Sadece kira veriyoruz

Koca, taşınan hastane binalarının
özel sektöre devredilebileceği ve
farklı amaçla kullanılacağı eleştirile-
rine karşılık olarak da "Benim asla
hiçbir hastaneyi eğitim ve sağlık dı-

ELESTIRILERE CEVAP VERDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Koca; vaka artışları, ölüm oranları, aşı çalışmaları ve şehir 
hastanelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şehir hastanelerine hasta garantisi verildiği iddialarını yalanlayan Koca, "Covıd-19
kaynaklı tespit edilmiş ölümlerin sayısı 8 bin 62’dir" dedi. Koca vaka sayılarının da DSÖ'de belirtilen şekilde verildiğini söyledi

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖZTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1261187)

Vergi Aslı Borcu Toplamı Cezanın  NeviVergi No TC Kimlik No Soyad Ad Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Toplam Borç

4170212516   54712524392      GÜLER ASIM DUMLUPINAR MAH. ERENLER SK. 
11 1 KADIKÖY İSTANBUL          201204201204  KDV-G.FAİZİ-V.ZİYA C.  2017110666OJK0000005    2017110614OK00000059  1321.92TL       4724,54TL      6.046,46 TL

6310402480 NİLACCRA BİLİŞİM SAN AYİ VE     BARBAROS BATI ATAŞEHİR ÇİĞDEM 
SK 60  ATAŞEHİR İSTANBUL      201412201412   KDV 2015040166OJM0000211   2015021814OK20000491  6.053,14 TL      0,00 TL             6.053,14 TL

0910533938 ANAYİ TİCARET LİMİTED ZÜHTÜPAŞA MAH/SEMT BAĞDAT 201410201412   K.GEÇİCİ V. 2015041566OJG0000428   2015032114OJw0000022   6.069,69 TL       0,00 TL            6.069,69 TL
ŞİRKETİ ASMİN İ AD. 32 63 KADIKÖY İSTANBUL 

3690110603   34417399426 ERSOY MURAT B ACIBADEM GÜL A İSMAİLHAKKI BEY 
S. 109 2 KADIKÖY İSTANBUL  201510201510   KDV 2020091066OJJ0000003    2020091014OJz0000043    6.071,29 TL      0,00 TL            6.071,29 TL

7870226795  16480183416 SÜRERTEKİN YUSUF KOZYATAĞI MAH. KAYA SULTAN SK.  
ORKIDE 25 19 KADIKÖY İSTANBUL  201410201412 G.STOPAJ 2017110866OJN0000003   2017110814OK30000061    6.100,25 TL       0,00 TL           6.100,25 TL

7470035439   16276098122 SARICI MUSTAFA HASANPAŞA MAH. MÜVERRİH ATA 
SK. 75 6 KADIKÖY İSTANBUL  201401201412   GELİR VERGİSİ 2015060966OJN0000198   2015060314OK30000194   6.123,37 TL       0,00 TL           6.123,37 TL

2710740217 DAY GRUP TANITIM VE ORGANİZ    MANSUROĞLU MH. KURTULUŞ 
CD. 20 A BAYRAKLI İZMİR                   200908200908   KDV-G.FAİZİ-V.ZİYA C.  2015072366OJI0000266       2015072114OJy0000356   2922.39TL        3202,3TL         6.124,69 TL

7870226795   16480183416 SÜRERTEKİN YUSUF KOZYATAĞI MAH. KAYA SULTAN SK. 
ORKIDE 25 19 KADIKÖY İSTANBUL 201507201507   KDV                                    2017110866OJN0000003    2017110814OK30000060   6.186,25 TL     0,00 TL            6.186,25 TL

4170212516   54712524392 GÜLER ASIM DUMLUPINAR MAH. ERENLER SK. 
11 1 KADIKÖY İSTANBUL           201110201110    KDV-G.FAİZİ-V.ZİYA C.    2017110666OJK0000005   2017110614OK00000039  1338.48TL         4896,16TL      6.234,64 TL

0850046072 ON SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.ART MOB  GİRNE MAH. ÇAĞLA SK. 13 A  
MALTEPE İSTANBUL 201410201412  G.STP.  2015022066OJG0000392   2015021814OJw0000225   6.237,36 TL    0,00 TL            6.237,36 TL

6070353792   33133781560 KÜTÜK HALUDUN BOSTANCI MAH. DR.KEMAL AKGÜDER   201406201406   KDV-GFAİZİ- 2019040266OJM0000002   2019040214OK20000013   1.097.75 TL   5.170,40 TL    6.268,15 TL
CAD. 10 7 KADIKÖY İSTANBUL  VZİYA CEZ.

0080586335 İNŞAAT SANAYİ TİAGD TEM         DUMLUPINAR MH. MANDIRA CAD.
MEKTEP SK. 11 A KADIKÖY İSTANBUL   201102201102  KDV-G.FAİZİ 2019010266OJG0000001  2019010214OJw0000003    3836,9TL        2451.71TL      6.288,61 TL

2190021022   43948434032 ÇAĞLI MÜCAHİT EĞİTİM M. F.KERİM GÖKAY C. 91 1 
KADIKÖY İSTANBUL 34              200912200912   KDV-G.FAİZİ 2016053166OJI0000445     2016052714OJy0001312    3308.58TL     2989.30           6.297,88 TL

4650418479 EKSTİL İTH. İHR. ALTAYÇEŞME MAH/SEMT ULUĞBEY  201510201510    KDV 2016020466OJK0000186   2015121014OK00000628    6.306,59 TL    0,00 TL           6.306,59 TL
SAN. TİC. LTD.Ş YENİ KU SK. 3 A  MALTEPE İSTANBUL  

1110190310    32933245944     AYDIN CEYHAN EĞİTİM MAH/SEMT PEMBEKÖŞK SK. 200901200912    GELİR V.  2015072266OJH0000068    2015072014OJx0000243    6.311,25 TL    0,00 TL            6.311,25 TL
28 /1 1 KADIKÖY İSTANBUL 

1620454635  66715057456 BEKTAŞ İBRAHİM EĞİTİM MAH. ŞİRİNYUVA SK. 201004201006  G.GEÇİCİ V-.  2016041966OJH0000004    2016041914OJx0000036                            6.341,30 TL    6.341,30 TL  
4 7 KADIKÖY İSTANBUL G.FAİZİ-V.ZİYA C. 

3450036551   15665476336 ERDEM YAVUZ FENERYOLU MAH. CAMTEPE SK.  
CORNER PALAS 2 9 KADIKÖY İSTANBUL 201311201311    KDV-G.FAİZİ 2020070866OJJ0000003    2020070814OJz0000036    5400.00TL       1012,7TL          6.412,70 TL

4580510865 YHAN AYDIN ORT. HASAN S EĞİTİM MAH/SEMT ŞEVKETBEY SK. 
1 9 KADIKÖY İSTANBUL 201002201002   KDV-G.FAİZİ-V.ZİYA C.  2015072266OJK0000121     2015072114OK00000237  1307.88TL         5109,23TL      6.417,11 TL

0850046072 ON SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ART MOB GİRNE MAH. ÇAĞLA SK. 13 A  
MALTEPE İSTANBUL 201501201501    KDV 2015041566OJG0000390   2015032114OJw0000116   6.435,74 TL      0,00 TL            6.435,74 TL

1620454635   66715057456 BEKTAŞ İBRAHİM EĞİTİM MAH. ŞİRİNYUVA SK. 
4 7 KADIKÖY İSTANBUL 200911200911    KDV-G.FAİZİ-V.ZİYA C.  2016041966OJH0000004   2016041914OJx0000033    1287.54TL        5159,17TL       6.446,71 TL

2630352229   13106062032 ÇÖPAL ZAFER EMİN SİNAN MAH. ONUR SK. 200901200912    KURUMLAR   2017110766OJI0000003      2017110714OJy0000027    1323.40TL        5125,53TL     6.448,93 TL
24A  FATİH İSTANBUL V.-G.FAİZİ-V.ZİYA C.

6220554824 MOSTARLI YAPI MALZEM ELERİ M YENİDOĞAN RÜZGAR 1 A 200901200912    KURUMLAR    2015072466OJM0000202  2015072114OK20000170   1.323,40 TL      5.125,53 TL     6.448,93 TL
BAYRAMPAŞA İSTANBUL V.GFAİZİ-VZİYA CEZ.

3610213367   32434800734    ERKARADUMAN YAŞAR E YENİDOĞAN M. BARBAROS S. 34  
BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201210201212    K.GEÇİCİ V.-V.ZİYA C.   2018102666OJJ0000003     2018102614OJz0000035                             6.480,36 TL    6.480,36 TL

4580510865 YHAN AYDIN ORT.   HASAN S EĞİTİM MAH/SEMT ŞEVKETBEY SK. 
1 9 KADIKÖY İSTANBUL            201003201003   KDV-G.FAİZİ-V.ZİYA C.   2015072266OJK0000121  2015072114OK00000235     1329.48TL       5167,69TL      6.497,17 TL

5100266505   65881098768 KARAER ORHAN S FENERLİ AHMET SK FENER APT 201001201012    KURUMLAR  2017110666OJL0000020    2017110614OK10000327   2.025.66 TL    4.484,83 TL    6.510,49 TL
12 11  İSTANBUL V.GFAİZİ-VZİYA CEZ.

7330413984 Rİ DÖNÜŞÜM TİCARET FİKİRTEPE MAH/SEMT HIZIRBEY 
LİMİTED ŞİRKE PROSAR CAD. 71 A KADIKÖY İSTANBUL      201507201509     G.STOPAJ 2015112066OJN0000137   2015112014OK30000159   6.521,68 TL         0,00 TL          6.521,68 TL

3740038213   38407607386 ERTUNCAY GÜLSERE FENERYOLU MAH. MAZHAR OSMAN SK. 201507201507    KDV 2015120266OJJ0000010    2015120214OJz0000110    6.523,94 TL      0,00 TL            6.523,94 TL
AZIZBEY APT 20 -22 8 KADIKÖY İSTANBUL

7320669299 KADEM DEMİR ÇELİK SA NAYİ VE FİRUZKÖY M. BAĞLARİÇİ C. 44 K 201001201001   KDV-GFAİZİ- 2015072266OJN0000086  2015072114OK30000105  1.329.48 TL     5.219,54 TL     6.549,02 TL
2 AVCILAR İSTANBUL VZİYA CEZ.

2710740217 DAY GRUP TANITIM VE ORGANİZ        MANSUROĞLU MH. KURTULUŞ 
CD. 20 A BAYRAKLI İZMİR 200910200910   KDV-G.FAİZİ-V.ZİYA C.   2015072366OJI0000266      2015072114OJy0000357     3203.91TL     3349,39TL        6.553,30 TL

6580020846   23858103594 ÖNER ALİ RIZ GÖZTEPE MAH. PINAR SK. 20 201203201203   KDV-GFAİZİ- 2020082066OJM0000006   2020082014OK20000035  4.387.00 TL   2.179,53 TL    6.566,53 TL
10 KADIKÖY İSTANBUL VZİYA CEZ. 

3690110603   34417399426 ERSOY MURAT B ACIBADEM GÜL A İSMAİLHAKKI BEY 
S. 109 2 KADIKÖY İSTANBUL   201511201511     KDV   2020091066OJJ0000003    2020091014OJz0000056   6.567,09 TL      0,00 TL            6.567,09 TL

5100266505   65881098768 KARAER ORHAN S FENERLİ AHMET SK FENER APT 
12 11  İSTANBUL 200909200909    KDV 2017110666OJL0000020    2017110614OK10000321   1.174,83 TL      5.411,92 TL    6.586,75 TL

3640124545   52834472522 ERMAN  TUNÇ RÜ İNÖNÜ C EKE SİTESİ CBL 37 
KADIKÖY İSTANBUL 201510201510    KDV 2020100866OJJ0000002    2020100814OJz0000034    6.597,25 TL       0,00 TL           6.597,25 TL

6700067302   11458527520 ÖZCAN  MEHMET GÖZTEPE TEPEGÖZ 11 9 
KADIKÖY İSTANBUL 201510201510   KDV 2020100866OJM0000018  2020100814OK20000213   6.597,25 TL      0,00 TL            6.597,25 TL

3610213367   32434800734 ERKARADUMAN YAŞAR E YENİDOĞAN M. BARBAROS S. 
34  BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201204201206    K.GEÇİCİ V.-V.ZİYA C.   2018102666OJJ0000003      2018102614OJz0000037                           6.623,91 TL      6.623,91 TL  

3510314931 IDA SANAYİ VE TURİZM ZÜHTÜPAŞA MAH. MÜNİR NURETTİN  201504201504    G.STP. 2015061966OJJ0000568      2015061914OJz0000855   6.656,03 TL      0,00 TL            6.656,03 TL
TİCARET LTD ERDOĞMU SELÇUK CAD. 62 1 KADIKÖY İSTANBUL

4650418479 EKSTİL İTH. İHR. SAN. ALTAYÇEŞME MAH/SEMT ULUĞBEY   201509201509    KDV 2015112066OJK0000209    2015111914OK00000665   6.690,66 TL       0,00 TL            6.690,66 TL
TİC. LTD.Ş YENİ KU SK. 3 A  MALTEPE İSTANBUL 

1980436603 İZMETLERİ VE DIŞ TİCARET   HALKALI MERKEZ MAH. FATİH CAD.    201501201503    G.STP. 2015052766OJH0000288   2015052114OJx0001052    6.715,07 TL      0,00 TL            6.715,07 TL
LİMİTED CAN YİY 34 C 3KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

6210178811 EŞYA REK.TAN.ORG SAN GÜMÜŞTU    ALTUNİZADE NUHKYUSU C.FERAH 
AP. 116 2 ÜSKÜDAR İSTANBUL 34 200908200908    KDV 2015040166OJM0000545   2015032414OK20000264  1.359.01 TL     5.387,80 TL    6.746,81 TL

5370072305   24088719616   KAYAOĞLU  ALİ SAHRAYICEDİT MAH. UÇAR SK. DILKUM
3 6 17 KADIKÖY İSTANBUL    201507201507    KDV 2020021766OJL0000002    2020021714OK10000016   6.750,03 TL     0,00 TL           6.750,03 TL

Göztepe Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına  salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edile-
mediğinden 213 sayılı V.U.K. nın 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi daire-
sine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,  ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya
açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

GEREKEN NEYSE YAPILACAKTIR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs
salgınına karşı gereken neyse onu yaptıklarını
ifade ederek, “Herkes rahat olsun” dedi.
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İstanbul Anadolu 15. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/235 Esas

KARAR NO : 2020/281

Davacı AHMET SOYLAMIŞ aleyhine mahkememizde

açılan Nüfus (Adın İptali İstemli) davasının yapılan açık

yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE,

2-Kırşehir ili, Kaman ilçesi, Yelek Mahallesi/Köyü, Cilt

No:77, Hane No:393, BSN No:5'de nüfusa kayıtlı Üçler

ile Gülhanım'dan olma 25.12.1993 Kaman doğumlu,

21752312654 T.C. Kimlik numaralı Ahmet Soylamış'ın

"AHMET" olan adının TMK 27.Maddesive Nüfus Kanu-

nunun 36.maddesi gereğince "İSA" olarak DEĞİŞTİ-

RİLMESİNE, nüfus kayıtlarına "İSA" olarak kayıt ve

tesciline, karar verilmiştir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1261266)

İLAN

Komşu karıştı!
Yunanistan'da koronavirüs salgınına karşı
uygulanan kısıtlamalara rağmen 1973'te
"Albaylar Cuntası"na karşı yapılan 17
Kasım öğrenci ayaklanmasının 47'nci yılı
dolayısıyla düzenlenen protestolarda polis
ile göstericiler arasında arbede yaşandı

Yunanistan'da koronavirüs salgınına rağ-
men 1973'te "Albaylar Cuntası"na karşı yapı-
lan 17 Kasım öğrenci ayaklanmasının 47'nci

yılı dolayısıyla planlanan protestolar polisin müdahale-
sine sahne oldu. Ülkede  koronavirüs (Covid-19) ön-
lemleri nedeniyle getirilen kısıtlamalara rağmen
başkent Atina'da yürüyüş düzenlemek istedi. Polis güç-
leri ile protestocular arasında arbede yaşandı. Polis
protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla mü-
dahale ederken, gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına
alındı. Yunanistan'da 1967'de askeri darbe ile yönetime
el koyan Albaylar Cuntası'na karşı ayaklanan öğrenci-
ler, 14 Kasım 1973'te Teknik Üniversiteyi işgal etmişti.
17 Kasım sabahında ise ordu, tanklarla üniversiteye
girmişti. Üç gün boyunca süren eylemde halktan da
büyük destek gören öğrencilerin bu direnişi, cuntaya
karşı başlatılan mücadelenin sembolü olarak biliniyor.

İtalya’da 
ölümler artıyor

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere
göre, son 24 saatte 34 bin 282 kişiye Kovid-
19 tanısı konuldu. Böylece salgının resmen

başladığı şubat ayından bu yana virüs bulaşan kişi sa-
yısı toplam 1 milyon 272 bin 352 oldu. Aktif Kovid-19
hasta sayısı 743 bin 168'e yükselirken, yoğun bakımda
tedavi görenlerin sayısı 3 bin 670 oldu. Hayatını kaybe-
denlerin sayısı son 24 saatte 753 artarak 47 bin 217'ye
çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 24 bin 169 artışla 481 bin
967'ye ulaştı.

Kırmızılık çoğaldı

Salgının ikinci dalgasıyla, ilk dalgadaki topyekun ka-
panma yerine 3 aşamalı risk ve ona uygun tedbir strate-
jisini yürürlüğe koyan İtalyan hükümeti, bölge
yetkililerinin talebi doğrultusunda ülkenin doğusundaki
Abruzzo Bölgesi'ni de yüksek riskli olarak tanımlanan
"kırmızı kategori"ye aldı. Abruzzo'nun da eklenmesiyle
21 bölgeden oluşan İtalya'da 8 bölge "kırmızı
kategori"de bulunuyor. Buna göre bu bölgelerde, iş ve
sağlık gerekçesi dışında dışarıya çıkmanın kısıtlandığı
sıkı tedbirler uygulanıyor. Ülkede "turuncu kategori"deki
bölge sayısı 8 iken, 5 bölge ise orta-riskli "sarı
kategori"de yer alıyor. Öte yandan, İtalyan ANSA ajan-
sının bölgesel sağlık hizmetlerini izleme kurumuna da-
yandırdığı haberinde, 21 bölgenin 17'sinde yoğun
bakım doluluk oranlarının kritik eşiğin üzerinde olduğu
bildirildi. Pek çok kentte oksijen tüpü eksikliğinin alarm
verdiği de basına yansıdı.

Cin dünya ile bir!
Çin Devlet Başkanı Şi, "Çin, küresel ekonomi ve uluslararası sistemle bütünleşmiş haldedir. Çin dünya il
birdir. Bu sistemden ayrışıp kendimizi küçük bir halkanın içine hapsederek yön değiştirmeyeceğiz." dedi
2020 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği
(APEC) Zirvesi'ne video konferans yo-
luyla katılan Çin Devlet Başkanı Şi Cin-
ping, APEC'in dünya ekonomisi için
önemi ve ülkesinin küresel ekonomiye
katkılarına değindi. Yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınının insanlık tarihinde
olağan dışı bir gelişme olduğuna dikkati
çeken Şi, "Küresel ekonomi kendisini
büyük bir gerilemenin içinde bulmuştur.
Endüstri ve tedarik zincirleri aksamış ve
yönetim, kalkınma ve güven alanındaki
eksiklikler daha da artmıştır." şeklinde
konuştu. Şi, ABD'nin Çin ile ticari reka-
betini isim vermeden eleştirerek, "Tek ta-
raflılık, korumacılık, zorbalık ve
ekonomik globalleşmeye karşı çıkmanın

artması, dünya ekonomisindeki belirsiz-
lik ve riskleri körüklemektedir." ifadesini
kullandı. Çin'in Kovid-19 sonrası ekono-
mik kalkınma için izleyeceği yol harita-
sına değinen Devlet Başkanı Şi,
"Öncelikle iç pazarımızın taleplerini ge-
nişleterek ekonomik faaliyetlerin akışını
temin edeceğiz. Bunun yanı sıra bilimsel
ve teknolojik yenilikleri destekleyerek
ekonomik büyümenin saiklerine fırsat
vereceğiz. Son olarak da reformlara hız
verip pazarımızı canlandıracağız." açık-
lamasında bulundu.

Bütünleşme devam mesajı

Çin Devlet Başkanı, küresel piyasaya
açıklığın, APEC üyeleri için tek ilerleme

fırsatı olacağına dikkati çekerek şöyle ko-
nuştu: "Günümüz dünyasında ekonomik
küreselleşme, geri çevrilemez bir eğilim
haline gelmiştir. Hiçbir ülke, kapılarını
kapatarak gelişemez. Çin, küresel eko-
nomi ve uluslararası sistemle bütünleş-
miş haldedir. Bu sistemden ayrışıp
kendimizi küçük bir halkanın içine hap-
sederek yön değiştirmeyeceğiz. Yeni kal-
kınma yaklaşımlarını destekleyen bir ülke
olarak içe kapalı değil, dışa açık bir ulu-
sal ve uluslararası ekonomik dolaşımı
destekliyoruz." Şi Cinping, bu yılki zirve-
nin bölge için yapıcı ve verimli sonuçlar
getirmesini temenni ederek, üye ülkelerin
müşterek kazanç sağlamak üzere ortak-
lıklarını artırması gerektiğini vurguladı.

ABBAS 
KARARINI
VERDI!

ABBAS 
KARARINI
VERDI!

ABBAS 
KARARINI
VERDI!

ABBAS 
KARARINI
VERDI!

ABBAS 
KARARINI
VERDI!

ABBAS 
KARARINI
VERDI!
F ilistinli bir yetkili, Abbas'ın

BAE ve Bahreyn'deki Fi-
listin büyükelçilerinin ye-

niden bu ülkelere gönderilmesine
karar verdiğini belirtti. İsminin
açıklanmasını istemeyen yetkili,
Filistin'in Abu Dabi Büyükelçisi
Isam Masalaha ile Manama Bü-
yükelçisi Halid Arif'in henüz ça-
lışmalarına başlamadığını ifade
etti. Söz konusu kararın gerekçe-
sine ilişkin bilgi verilmedi. Filistin
makamlarından konuya ilişkin

henüz resmi bir açıklama yapıl-
madı.

Daha önce geri çekmişti

Filistin yönetimi, BAE-İsrail
normalleşme anlaşmasına tepki
için 13 Ağustos'ta Abu Dabi'deki
büyükelçisini geri çektiğini du-
yurmuştu. Filistin'in Manama
Büyükelçisi de yine Bahreyn-İs-
rail normalleşmesine tepki ola-
rak 11 Eylül'de geri çekilmişti.
Filistin yönetimi, dün yaptığı

açıklamada, İsrail'le güvenlik iş
birliğine yeniden başlayacağını
bildirmişti. Filistin Devlet Baş-
kanı Mahmud Abbas, 19 Ma-
yıs'ta, İsrail'in işgal altındaki Batı
Şeria'da yer alan yasa dışı Ya-
hudi yerleşim birimleri ve Ürdün
Vadisi'ni "ilhak" planının ardın-
dan Filistin yönetimi ve Filistin
Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ), İs-
rail ve ABD ile imzaladığı gü-
venlik dahil tüm anlaşmalardan
çekildiğini açıklamıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud 
Abbas'ın Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) ve Bahreyn'e yeniden büyük-
elçi gönderme kararı aldığı bildirildi

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son
günlerdeki artış hızına karşı ülkesinin "maksimum uyarı" durumunda olduğunu söyledi

Japonya Başbakanı Suga Yoşi-
hide gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, dün ülke genelinde yeni

2 bin 201 Kovid-19 vakasının saptan-
ması sonrası Japonya'nın "teyakkuz" du-
rumunda olduğunu belirtti. Geçen
haftadan beri Kovid-19 yeni vaka sayısı-
nın artışına dikkati çeken Suga, virüsün
yayılım hızının ve enfeksiyon riskinin dü-
şürülmesi amaçladıklarını söyledi. "En
yüksek uyarı düzeyinde olduğumuzun
farkındayız." diyen Suga kapalı, kalaba-
lık ve yakın temaslı lokasyonlardan kaçı-
nılması ve maske giyilmesi gerektiğini
dile getirdi. Suga, "Temel önlemlerin tam
anlamıyla uygulanmasını talep ediyoruz.
İş saatlerinin kısıtlanması konusunda
yerel idarelere destek vereceğiz." dedi.
Hükümete bağlı Kovid-19 uzman heyeti-
nin yarın açıklanacak tavsiye kararının
beklendiğini kaydeden Suga, Kovid-19
Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi

Nişimura Yasutoşi ve Sağlık Bakanı Ta-
mura Norihisa’ya ilave tedbirler alınma-
sına yönelik talimat verdiğini söyledi.

"Yayılıyor" ikazı

Dün yeni 493 Kovid-19 vakasının sap-
tandığı başkent Tokyo’da, salgının baş-
langıcından beri kent geneli günlük yeni
vaka artışının en yüksek seviyesi kayde-
dildi. Heyet kararı sonrası, Eylül’de Tok-
yo’da "Yayılmaya başlıyor” ikazının
yapıldığı 3. seviyesine indirilen uyarı dü-
zeyi, "Yayılıyor" ikazının yapıldığı 4. sevi-
yeye yeniden yükseltilebilir. Ülke geneli
Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin
201 artarak 124 bin 256’ya, ölü sayısı 13
artışla 1946’ya yükseldi. Vakalar Tok-
yo’da 35 bin 722’ye, Osaka’da 16 bin
36’ya, Kanagawa’da 10 bin 574’e, Ai-
çi’de 8bin 55’e, Saitama’da 7 bin 119’a,
Hokkaido’da 6 bin 113’e, Çiba’da 5 bin
988’e çıktı.

Japonya alarma geçti

Amerikalılar mutlu
ABD'de yapılan bir anket,
ABD'li seçmenin Demokrat
aday Joe Biden'ın seçimle-

rindeki zaferinden ziyade, mevcut
Başkan Donald Trump'ın seçimleri
kaybetmesine mutlu olduğunu or-
taya koydu. Monmount Üniversitesi-
nin yaptığı bir ankette, ülkede 3
Kasım'da düzenlenen ve resmi olma-
yan sonuçlara göre Biden'ın kazan-
dığı seçimlerin sonucuna ilişkin

kamuoyunun görüşü mercek altına
alındı. Ankete katılanların yüzde 34'ü
seçim sonuçlarından Trump'ın se-
çimleri kaybetmesinden nedeniyle
mutlu olduğunu belirtirken, sadece
yüzde 25'i Biden'ın zaferinden dolayı
mutlu olduğunu belirtti. Katılımcıla-
rın yüzde 41'i ise bu konuda herhangi
bir görüş belirtmedi. Öte yandan se-
çimlerde Biden için oy kullanan seç-
menlerin yüzde 73'ü Trump

kaybettiği için sonuçlardan mutlu ol-
duğunu kaydetti. Trump'a oy veren
seçmenin yüzde 26'sı ise Trump'ın
kaybetmesinden dolayı, yüzde 36'sı
ise Biden'ın kazanmasından dolayı
mutsuz olduğunu belirtti. Ayrıca an-
kete katılanların yüzde 60'ı Biden'ın
seçimleri hakkıyla kazandığına inan-
dığını belirtirken, yüzde 32'si de
Trump'ın seçimlerdeki hile iddiala-
rına inandıklarını söyledi.
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T ürk sinemasının "Koca
Çınar"ı Akad, 2 Eylül
1916'da Halep'ten İstanbul'a

göç etmiş bir babayla İzmitli bir an-
nenin oğlu olarak dünyaya geldi. İlk
eğitimini Fransız Sainte Jeanne d'Arc
Okulu'nda tamamlayan ünlü yönet-
men, 1938'de Galatasaray Lise-
si'nde, 1942 yılında ise İstanbul
Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'nun
maliye bölümünde eğitim aldı.
Ömer Lütfi Akad, vatani görevinin
ardından, bankacılık, yapım amirliği
ve muhasebecilik işleri yaptı, halkev-
lerinin tiyatro oyunlarında dekoratör
ve amatör oyuncu olarak görev aldı,
sinemada ise yardımcı asistanlık ve
yapım yönetmenliği işlerini üstlendi.
Usta yönetmen 1946'da sinema ve
tiyatro konusunda çeşitli yazılar da
kaleme almaya başladı, sinema, ede-
biyat, resim, tiyatro ve müzikle ilgili
yazıların yer aldığı fikir ve sanat der-
gisi "Beş Sanat"ı okurla buluşturdu.

"Vurun Kahpeye" ile yönetmen
koltuğuna oturdu

Kariyeri boyunca unutulmaz işlere
imza atan Akad, 1946'da kurulan
Sema Film'de mali danışmanlığın
yanı sıra yapım yönetmenliğine baş-
ladı. Sema Film'in ilk yapımı olan
"Unutulan Sır"da çalıştı. Akad,
1947'de Lale Film'e, ertesi yıl da
Erman Film'e geçti. Burada çalıştığı
sırada, yönetmen Seyfi Havaeri'nin
Damga adlı filminin eksik kalan bö-
lümlerini çekti. Yeteneği dikkati çe-
kince, Halide Edip Adıvar'dan
uyarlanan "Vurun Kahpeye" filminin
senaryo yazarlığı ve yönetmenliği
ona verildi. Ömer Lütfi Akad'ın ilk
yönetmenlik deneyimi olan ve 1949
yapımı olan film, büyük ilgiyle karşı-

landı ve dönemin yüksek gişe geliri
sağlayan filmlerinden biri oldu.
Ekrem ve Cemal Reşit Rey kardeşle-
rin aynı adlı operetinden uyarlanan
"Lüküs Hayat"ı 1950'de çeken Akad,
1951'de Irak'ta, aynı teknik ekip ve
aynı oyuncularla "Tahir ile Zühre" ve
"Arzu ile Kamber" filmlerini sinema-
severlerle buluşturan yönetmen, Yö-
netmen Akad, 1952'de "İngiliz
Kemal Lawrens'a Karşı" filminin
yanı sıra gerçek bir hikayeden uyar-
lanan ve başrolünde Ayhan Işık‘ın
yer aldığı "Kanun Namına" filmini
çekerek, Türk sinemasında polisiye
türünün başlamasına öncü oldu.
Ünlü yönetmen, sanat hayatı bo-
yunca mesleğini halk masalları uyar-
lamalarıyla sürdürdü ve polisiye
filmleriyle sinema dilini geliştirmeyi
başardı. Filmlerinde dekor yerine
mekan kullanan Akad, kendisinden
sonraki sinemacılara bu tutumuyla
örnek teşkil etti. Filmlerinde iç göç
sorunlarını da ele alan Akad, "Ana-
dolu Üçlemesi" olarak nitelendirilen
ve folklorik öğelerin yoğun şekilde
kullanıldığı; 1973'te "Gelin", 1974'te
"Düğün", 1975'te ise "Diyet" filmle-
riyle, topluma eğilen bir sanat anlayı-
şının savunucusu oldu. "Gelin"
filminde Yozgat'tan İstanbul'a taşı-
nan bir ailenin büyük kentte yaşadığı
sorunları, "Düğün"de Şanlıurfalı bir
ailenin başına gelenleri, "Diyet"te ise
emekçilerin dramını anlattı. Ömer
Lütfi Akad, senaryo yazarlığı, si-
nema ve tiyatro yönetmenliğinin
yanı sıra, belgesel, televizyon filmleri
ve birçok diziye de imza attı. 1964-
1974 arasında 10 kadar belgesel ve
televizyon filmi çeken Akad, sinema
sektöründe yaşanan sorunlar dolayı-
sıyla bir daha film çekmedi. Türk si-

nema tarihinin önemli süreçlerini ele
aldığı "Işıkla Karanlık Arasında" adlı
bir deneme kitabı da kaleme alan
Akad, TRT için Ömer Seyfettin'in
"Ferman", "Pembe İncili Kaftan",
"Diyet" ve "Topuz" adlı öykülerini
filmleştirdi ve Faruk Erem'in "Bir
Ceza Avukatının Anıları" adlı eserin-
den kısa televizyon filmleri çekti.
Akad'ın televizyonda yer alan son
çalışması, "Dört Mevsim İstanbul"
belgeseli oldu. Sinemaya yüzlerce
öğrenci yetiştiren Akad, 1974'te Tür-
kiye'de ilk defa İstanbul Devlet Güzel
Sanatlar Akademisi bünyesinde
Film Arşivi tarafından başlatılan eği-
tim çalışmalarına katıldı ve sinema
kurslarında öğretmen olarak görev
aldı. Daha sonra Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
(MSGSÜ) Sinema Televizyon Bölü-
mü'nde öğretim görevlisi olarak eği-
tim verdi. Usta yönetmen, kendinden
önceki sinemacılardan farklı olarak
geliştirdiği sinema tekniği ve diliyle,
sinema tarihi yazarları tarafından
belirlenen "Muhsin Ertuğrul'dan
Sonraki Sinemacılar" veya "Yönet-
menler Kuşağı" başlıklı dönemin ön-
cülerinden oldu. Ulusal ve
uluslararası alanda birçok ödül ka-
zanan Akad'a, sinemaya katkı ve hiz-
metleri dolayısıyla 1988'de Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından "Kültür
ve Sanat Büyük Ödülü", 1998'de
Cumhurbaşkanlığı tarafından "Kül-
tür ve Sanat Büyük Ödülü" verildi.
Akad, 1997'de Mimar Sinan Üniver-
sitesi Senatosu kararıyla "Onursal
Profesörlük" unvanına layık görüldü.
Ömrünü Türk sinemasına adayan
Ömer Lütfi Akad, 19 Kasım 2011'de
95 yaşında İstanbul'da vefat etti. Ce-
nazesi Ulus Mezarlığı'na defnedildi.

EdirnE Kültür ve Turizm Müdürü
Kemal Soytürk, yaptığı açıklamada,
Edirne'nin, saray mutfağının tüm
öğelerin yaşatan bir şehir olduğunu
söyledi. Türkiye'nin önde gelen şef-
leriyle projeler hazırlamaya başla-
dıklarını belirten Soytürk, Edirne
Valisi Ekrem Canalp öncülüğünde
saray mutfağı lezzetlerini ön plana
çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.
Edirne lezzetlerini dünyaya tanıta-
caklarını vurgulayan Soytürk,
"Saray mutfağıyla ilgili Edirne gas-
tronomisiyle ilgili ciddi çalışmalar
yürütüyoruz. Bu çalışmaları yapar-
ken Türkiye'nin önemli şeflerini ken-
timizde ağırlıyoruz. UNESCO
Somut Olmayan Kültür Mirası ve
UNESCO'nun gastronomi alanı
için saray mutfağını anlatıyoruz.
Şeflerimize ilk olarak tava ciğerini

anlattık ama saray mutfağının diğer
yemeklerini de tanıtmak için proje-
ler yapacağız." dedi.

Dünyaya damga vuracak

Gastronomi yazarı ve şef Özlem
Mekik de Edirne'nin derin bir
yemek kültürüne sahip olduğunu
belirtti. Kentin gastronomi alanında
önde gelen yemeklerinden tava ci-
ğerin UNESCO'ya girmesi için ça-
lışmalar yapacaklarını aktaran
Mekik, şöyle devam etti: "Tava ciğer
bence mutlaka UNESCO'ya gir-
meli. Edirne ve ciğer bir buluşma
noktası. O yüzden en kısa zamanda
yerimizi almalıyız. Dünyaya damga
vuracak bir ciğerimiz var. Böyle lez-
zetli bir ciğeri hiçbir yerde kolay bu-
lamazsınız. Bu lezzet Trakya'nın
bereketli topraklarından geliyor. Bu-

rada yetişen hayvanlar, bereketli ne-
hirlerden akan sulardan içip kena-
rındaki otlardan beslenerek
yetişiyor. O yüzden ince kesilmiş
lezzetli bir tava ciğeri Edirne'de yi-
yebilirsiniz." Mekik, Edirne'de ciğe-
rin yanı sıra Karaağaç acı biberi,
Edirne beyaz peyniri ve tava yo-
ğurdu gibi kente özgü marka lezzet-
ler bulunduğunu sözlerine ekledi.
Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer
Kalite Koruma Derneği Başkanı
Bahri Dinar ise tava ciğerinin saray
mutfağının önde gelen lezzetlerinin
başında geldiğini, doğranmasından
pişirilmesine ve sunuma kadar
geçen her sürecin kendisine özgü
olduğunu dile getirdi. Gurme Akif
Budak da saray mutfağı lezzetleri-
nin dünya çapında tanıtılması için
çalışmalar yapılacağını ifade etti.

KOSGEB İSTANBUL İKİTELLİ MÜDÜRLÜĞÜ 2021 Yılı Personel Taşıma (Servis) hizmet alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/624458
1-İdarenin
a)Adresi :İKİTELLİ O.S.B. ES-KOOP SAN. SIT. 34306 İKİTELLİ 

BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :3125952588 - 3123680715
c) Elektronik Posta Adresi :istanbulikitelli@kosgeb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :249 Gün süre 4 Adet 13+1 Minibüs ile Güzergah listesine göre 

Personel Taşıma (Servis) Hizmet Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :KOSGEB İSTANBUL İKİTELLİ MÜDÜRLÜĞÜ
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ESKOOP SANAYİ SİTESİ 

KOSGEB İSTANBUL İKİTELLİ MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI BAŞAKŞEHİR İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :08.12.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki
Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen
ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma
uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25
oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya tekno-
lojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel sektörde öğrenci taşıma/servis hizmeti, sürücülü araç kiralama hizmeti ve sürücüsüz
araç kiralama hizmeti işleri ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.
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 İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ESKOOP SANAYİ SİTESİ KOS-
GEB İSTANBUL İKİTELLİ MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI BAŞAKŞEHİR İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
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.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1260366)

KOSGEB İSTANBUL İKİTELLİ MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI PERSONEL TAŞIMA (SERVİS)
KOSGEB İSTANBUL İKİTELLİ MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KÜÇÜK VE

ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

"Gelin", "Hudutların Kanunu", "Lüküs Hayat", "Yaralı Kurt" ve "Kanun Namına"
filmlerinin de aralarında olduğu çok sayıda önemli filme imza atan yönetmen,
senarist ve akademisyen Ömer Lütfi Akad, vefatının 9. yılında yad ediliyor

OMER LUTFI AKAD 
UNUTULMUYOR
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UNUTULMUYOR
OMER LUTFI AKAD 
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UNUTULMUYOR
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OMER LUTFI AKAD
UNUTULMUYOR

İşte imza attığı filmler
Yaşamı boyunca birçok başarılı işe imza atan Akad'ın aldığı ödüllerden bazıları şöyle: "Hudutların Kanunu" ile 4. Antalya Film Fes-
tivali'nde , "En İyi İkinci Film Ödülü", "Vesikalı Yarim" ile "Antalya Film Şenliği"nde "En İyi İkinci Film Ödülü", "Yaralı Kurt" ile 4.
Adana Film Festivali'nde "En İyi İkinci Film Ödülü", "Irmak" filmi ile "4. Adana Film Festivali"nde "En İyi Üçüncü Film Ödülü",
başyapıtlarından "Gelin" ile "5. Adana Film Festivali"nde, "En İyi Film Ödülü", "Düğün" ile "11. Antalya Film Festivali" kapsamında
"En İyi Film Ödülü" ve "En İyi Yönetmen Ödülü", "Canım Kardeşim" ile 5. Adana Film Festivali'nde "En İyi İkinci Film Ödülü."
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Tava ciğeri
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yolcusu 
Osmanlı'ya yüz yıla yakın başkentlik yapan Edirne'de, saray mutfağının önde gelen lezzetlerinden
Edirne tava ciğeri ve kentin marka lezzetlerinin UNESCO'ya girmesi için çalışma başlatıldı

Online sanatçı çıkarması
AlmAnyA'dA yaşayan tiyatro
oyuncusu Kamil Kellecioğlu'nun
kurduğu Tiyatro Frankfurt çatısı
altında her yıl Frankfurt'ta düzen-
lenen festival, tüm dünyayı etkile-
yen yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) dolayısıyla bu sene on-
line yapılacak. Tiyatro Frankfurt
Genel Sanat Yönetmeni ve Festi-
val Başkanı Kellecioğlu, yaptığı
açıklamada, 2003 yılından bu
yana Türk yazarların ve Türklerin
oynadığı oyunları, Almanca üst
yazı ile Almanlara izlettirdiğini

söyledi. Festivali 2-3 ay yoğun ça-
lışma ile hazırladıklarını ve teknik
donanımı üst seviyede kurdukla-
rını belirten Kellecioğlu, "Festival-
lerimizde Almanları ve Türkleri
buluşturuyoruz. Alman seyircileri-
miz online olarak seyredecek. Ye-
tişkin oyunlarını Almancaya
çevirdik. Türkçe ve Almanca bilen-
leri tiyatroda buluşturuyoruz. Bu
işi ticari amaçla yapmıyoruz. Ti-
yatro ticaretten çıkarsa, o zaman
gerçek sanatı yakalarız. Maalesef
bir ticaret hastalığı var. Bu dü-

şünce tiyatroda olmamalı." dedi.
Kovid-19 döneminde herkesin ev-
lerine çekildiğini, sanat olmadan
hayatın anlamsızlaşacağını dile ge-
tiren Kellecioğlu, "Türkiye'de ti-
yatro çok iyi bir durumda.
Avrupa'ya sanatımızla çıkarma
yapmamız gerekiyordu. Bu bir di-
jital sanat çıkarması." değerlendir-
mesinde bulundu. Festivali,
Tiyatro Frankfurt'un YouTube ka-
nalı üzerinden herkesin izleyebile-
ceğini, 20 Kasım saat 18.00'de
tiyatroseverleri bekleriz” dedi.



S üper Lig'de iyi bir
çıkış yakaladıklarını
söyleyen Erdoğan,

"Ligin ilk 2 maçında ben
yoktum ve sonra geldim.
Rizespor'da hocamızın
oynatmak istediği bir
sistem vardı ve onun
üzerine çalışıyordu.
Bunun için de zaman ge-
rekiyordu. Bunun oturdu-
ğunu düşünüyorum. Kamp
hem takım içi iletişimi artır-
mak hem de kafa dinlemek için
yararlı oldu. Son haftalardaki çıkışı-
mızı bu arkadaşlık ortamıyla daha da
oturtarak daha da başarılı olacağımız düşünü-
yorum" diye konuştu. Hem lig hem de kupada iddialı ol-
duklarını dile getiren Doğan Erdoğan, "Fazla maç
oynama taraftarıyım. Futbolcu ne kadar sahada olursa
o kadar performansını artıracağını düşünüyorum. Ne
kadar birlikte oynarsak ne kadar maç yaparsak takım o
kadar oturur. Rizespor'un Avrupa ve üst sıralara oy-
nama hedefi var. İyi futbolla üst sıradaki takımlara baş
belası olmak istiyoruz. Türkiye Kupası'nda da gidebildi-
ğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Hem lig hem de ku-
pada gidebileceğimiz yere kadar zorlayacağız" şeklinde
konuştu.

Ayrılık sürpriz oldu 

Trabzonspor'dan ayrılma planı olmadığını ve son anda
böyle bir karar verdiğini anlatan 24 yaşındaki futbolcu,
"Birkaç teklif vardı ve benim için de sürpriz oldu. Sezon
bittiğinde böyle bir şey planlamıyordum. Türkiye Kupa-
sı'nı kazanmışsın, takım başarılı olmuş, Avrupa Ligi de
oynadık. Bir hastalık süreci yaşadım, kampı da kaçırmış
oldum. Fazla süre alamayacağımı düşündüm, başkan
ve yönetimle görüşerek böyle bir karar aldık. Her fut-
bolcu sahada olmak ve takımına katkı sağlamak ister.
Daha çok süre alabilecek bir yerde oynamak istiyordum,
onlar da bana yardımcı oldular, anlık bir olay oldu"
dedi.

Annem Rizeli deyince iş bitti 

Trabzonspor'dan ayrılınca Rizespor'dan gelen teklifi çok
düşünmeden kabul ettiğini kaydeden Erdoğan, "Boşa çı-
kınca birkaç telefon görüşmesi oldu. Sportif direktörü-
müz Yılmaz Bal beni aradı ve istediklerini söylediler.
Ben de annem Rizeli deyince, iyi o zaman bize geliyor-
sun, dedi. Öyle komik bir görüşmemiz oldu ve Rize otu-
raklı hedefleri olan bir kulüp. Güzel işler var ve çok
düşünmedim, burada olmak istedim" açıklamasında
bulundu.

Milli Takım en büyük arzum

Çok küçük yaşta milli takım formasını giymeye başladı-
ğını vurgulayan orta saha oyuncusu, "U15 Takımı'ndan
beri milli takımdayım. Neredeyse milli takımda doğ-
dum. U 21 Takımı'na kadar bütün kategorilerde oyna-
dım. Bütün şampiyonalarda yer aldım. Takımda

kaptanlık da yaptım. A Milli
Takım'da oynamak beni en
büyük hayalim. Bu kolay
değil, öncelikle sürekli ilk 11
oynamalısınız. O da yetmi-
yor, kulüp başarısı da
lazım. Kendi performansı-
nızı üst düzeye çıkarmanız
gerekiyor. A Milli Takım

çok başarılı bir performans
sergiliyor. Benim mevkimde

oynayan oyuncular da üst
düzey isimler ve Avrupa'da oy-

nayan oyuncular. İşim zor ama zor
diye de bırakacak halim yok. Çalış-

maya devam ederek ben de aday olmak is-
tiyorum" ifadelerini kullandı.

Konfor aramamak lazım

Çok genç yaşta Avrupa'da forma giymesinin kariyeri için
çok önemli olduğunu belirten Doğan Erdoğan, şöyle
devam etti: "Bunu çok kişi bilmiyor. O dönemde bir de
Enes Ünal gitmişti. Samsunspor'da hem yönetim hem
de mali açıdan sıkıntılar vardı. Menajerimden bir İngi-
lizce öğrenmem konusunda talebim oldu, bir de yurt dı-
şına gitmek istedim. Bu konularda bana yardımcı oldu.
18 yaşında sözleşme bitişti, teklifler vardı, Avusturya'ya
gitmeyi daha uygun buldum. İnsanın konfor alanından
çıkması lazım. Çoğu genç futbolcunun konfor alanın-
dan çıkması lazım. O şekilde hayatı tanıyarak bir yere
varılır diye düşünüyorum. Avusturya'da çok sıkıntı yaşa-
madım. Dil de biliyordum, arkadaşlarım da vardı. Çok
fazla Türk de yaşıyor. Çok fazla sorun yaşamadım."

Trabzon zamanı duygusaldı

Genç oyuncu, Trabzonspor'dan ayrılık süreci için ise
"Hepsi milli takımdan arkadaşlarımdı ve altyapıda da
karşılıklı oynadığım isimlerdi. Samsunspor altyapısında
forma giyerken Trabzonspor'a karşı çok fazla maç oyna-
dık. Üzülerek, sarılarak ayrıldık; hala görüşüyoruz. Çok
duygusal bir ayrılık oldu" dedi.

Hedefim Avrupa

Çaykur Rizespor'da başarılı olarak yeniden Avrupa'ya
gitmek istediğini söyleyen Erdoğan, "Rize'ye oturmaya
gelmedim, oynamak istiyorum, ilk 11'e yazılan oyuncu
olmak istiyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Avru-
pa'dan vazgeçmedim, yine Avrupa hedefim var. Gerekli
hizmeti verdikten sonra bunun olabileceğini düşünüyo-
rum. 18-22 yaş arasında orada forma giydim. Amacım
yeniden Avrupa" diye konuştu.

Beşiktaş'a gidiyordum

Geçen sezon başında Beşiktaş'a transferi gündeme
gelen Erdoğan, "Beşiktaş ile görüşmeler vardı. Hatta
transferin de bittiğini biliyorum. Menajerim ve kulüp
arasında görüşmeler oldu. Avusturya'daydım, uzaktan
takip ediyordum ama görüşmelerin olduğunu biliyor-
dum. Transferde sona gelinmişti. Sonrasında olmadı"
dedi. DHA
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Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike
Tyson, Roy Jones ile 29 Kasım Pazar
günü yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl
sonra ilk kez ringe çıkacak. ABD'nin Los
Angeles kentindeki Dignity Health

Sports Park'ta düzenlenecek maç S
Sport Plus kanalından canlı yayımlana-
cak. Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54
yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen
51 yaşındaki Roy Jones arasındaki mü-

sabaka 8 raunt olacak. Kariyerinde 50
galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson,
1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Tre-
vor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır
sıklet şampiyonu" olmuştu.SP  R

Mike Tyson 15 yıl sonra geri dönüyor

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) HİZMETİ ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ-ARNAVUTKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1261274)

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/617689
1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:1165 Posta Kodu: 

34275 Arnavutköy/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0212 453 12 12 - 0212 597 55 43
c) Elektronik Posta Adresi : istanbuldhs33@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Aylık Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet AlımıAyrıntılı 

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

b) Yapılacağı yer : Arnavutköy Devlet Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:1165 Posta Kodu: 

34275- Arnavutköy / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 11.12.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak dü-
zenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kayıt ve Tescil Bilgi Sistemine kaydını yaptırmış, gizlilik sözleş-
mesi imzalamış olan firmaların yer aldığı Bakanlık internet sitesinde ilan edilen liste içerisinde bulunduklarına dair
belgeyi teklif dosyalarında sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memur-
lukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekliler, bir ISO 9001:2015, Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasına ve 27001 bilgi yönetim sertifikasını teklif
dosyasında sunacaklardır. İstekliler TS ISO/IEC 15504- SPICE en az Level 2 ya da CMMI en az Level 3 bel-
gesini teklif dosyasında sunacaklardır.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
İstekliler yazılım sektöründe faaliyet gösteren bir firma olmalıdır. Bu çerçevede 5846 Fikir ve Sanat Eser-
leri Kanunu’nun 44. Maddesi gereğince çıkarılan Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi Hakkında yönet-
meliğin 4. ve 5. Maddeleri gereğince Yazılım geliştiren firmalara tahsis edilen “BİL-KOD” Bilgisayar Kod
Numarasına ve teklif ettikleri yazılımın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanununa göre “İsteğe
Bağlı Tescil Belgesine” sahip olmalı ve bunu teklif teklif dosyasında sunmalıdırlar.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel sektörde yapılmış olan her türlü HBYS hizmeti, otomasyon yazılım hizmet alımı veya
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) yazılım bakım, onarım,  geliştirme işleri benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Arnavutköy Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi 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 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

BURAYA
OTURmAYA
gELmEDim!

Rize'de taraftarın takıma büyük bir desteği olduğunu
kaydeden Doğan Erdoğan, "Pandeminin bitmesini
dört gözle bekliyoruz. Taraftarımızı da sahaya bek-

liyoruz. Şehirde gezerken bize olan desteklerini
görebiliyoruz. Maçların zevki taraftarlarla
başka oluyor. Onların desteğiyle daha iyi

bir takım oluruz" diyerek sözlerini
tamamladı.

Taraftar 
hep arkamızda

TEK
HEDEFİ

AVRUPA

YOLU

Çaykur Rizespor'un sezon başında kadrosuna
kattığı Doğan Erdoğan, milli maç arasında
açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Rize'ye
oturmaya gelmedim, oynamak istiyorum.

Avrupa'dan vazgeçmedim yine Avrupa hedefim
var. Gerekli hizmeti verdikten sonra bunun

olabileceğini düşünüyorum. 18-22 yaş 
arasında orada forma giydim. Amacım

yeniden Avrupa" dedi

Rizespor iddialıÇaykur Rizespor
Teknik Direktörü

Stjepan Tomas 
önlerinde üç önemli

maç bulunduğunu
belirterek, 

"Hafta sonu
karşılaşacağımız

Hatayspor iyi 
bir takım. İyi

hazırlanıp oraya
gideceğiz, puan ya

da puanlarla
döneceğiz" dedi

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 9'uncu
haftasında deplasmanda Atakaş Ha-
tayspor ile oynayacağı maçın hazır-
lıklarına Mehmet Cengiz
Tesisleri'nde devam ediyor. Bugün
yapılan antrenman öncesi basın
mensuplarının sorularını yanıtlayan
yeşil-mavili takımın teknik patronu
Stjepan Tomas, lige verilen arayı iyi
değerlendirdiklerini söyledi. "3 hafta
oynamadık, Antalya'da kamp yaptık"
diyen Tomas, "Bu ara, fiziksel an-
lamda eksiği olan oyunculara ve
bize de iyi geldi. Hem fiziksel hem

de taktiksel olarak eksikleri tamam-
ladık. Bazen çift antrenman yaparak
iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Önü-
müzde üç önemli maç var. Aslında
her maç önemli. Deplasmanda Ha-
tayspor'la, kupa maçında hafta
içinde Uşakspor'la karşılaşacağız.
Sonrasında da Galatasaray'ı evi-
mizde ağırlayacağız. Hatayspor da
iyi bir takım. Biz iyi hazırlanıp oraya
gideceğiz, puan ya da puanlarla 
döneceğiz. Bizim şu an tek amacımız
bu ve bu yolda emin adımlarla ilerli-
yoruz" şeklinde konuştu.
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HES Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü
Samet Aybaba, pazartesi günü oynayacakları
Galatasaray maçıyla ilgili olarak, "Önemli bir
maç. Biz ilk maçta çıkışa geçmek istiyoruz" dedi-
Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda
Galatasaray ile karşılaşacak. Hes kablo Kayse-
rispor hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde
teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapı-
lan antrenmanda futbolcular kondisyon ve pas
çalıştı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulu-
nan deneyimli teknik adam Samet Aybaba, "Ta-
kımımız iyi çalışıyor. Sistem ile ilgili çalışıyoruz.
Bireysel olarak neyi daha iyi yapabiliriz diye
oyuncularla konuşuyoruz. Bir şeyleri değiştir-
meye çalışıyoruz. İyi yaptığımız şeyler var, kötü
yaptığımız şeyler var. Tabii iyi yaptığımız şeyleri
daha çok geliştirip kötü yaptığımız şeylerden de
uzaklaşmak istiyoruz. Şu anda her şey iyi gidi-
yor. Oyuncularımız da bu duruma cevap ver-
meye başladı. Tabii böyle bir maçla başlamak
oldukça avantajlı. Karşıdaki takım belli, bizim
oyuncularımız daha çok motive olacaklardır.
Önemli bir maç. Biz ilk maçta çıkışa geçmek isti-
yoruz. Sebebi ise skor ve yaptığımız şeylerin
nasıl olduğunu görmek. Karşılaşma iyi geçecek-
tir diye düşünüyorum. Eğer takımımız buradaki
çalışmaları maça yansıtırsa rakibin hangi rakip
olduğu da önemli değil. İşimizi iyi yaparsak or-
taya keyifli bir maç çıkar. İyi bir sonuçla da dö-
neriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Misli.Com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Silivrispor,
kendi sahasında konuk ettiği Modafen karşısında 10 kişi
mücadele etmesine rağmen attığı 1 golle kazanmayı bildi
Geçtiğimiz hafta sakatlıklar, koronavirüs sal-
gını derken zor günler geçiren Silivrispor ,
Grubunun diğer bir istanbul takımı olar Mo-
daafen’i konuk etti. Karşılaşmada ilk yarıda
iki takımda geliştirdiği atakalarda etkili ol-
maya çalışsa da son vuruşlarda başarılı ola-
madılar. İkinci yarının başında 55. Dakikada
Hakan Sayar’ın gördüğü kırmızı kart’la
oyunda 10 kişi kalan ve kalan dakikaları bu
şekilde sürdüren ev sahibi eksik olmasına
rağmen , hem rakibinin ataklarını karşılarken,
he de geliştirdiği ataklarla gol bulmaya ça-
lıştı. Karşılaşmanın 83. Dakikadasında Şeh-
mus Modafen cezaalanına girer girmez güzel
bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi ve ev

sahibi Silivrispor’u öne geçiren isim oldu.

Altın değerinde 3 puan

Silivri sahasında oynanan karşılaşmada 55.
Dakikada Hakan Sayar’ın kırmızı kartla
oyun dışında kalmasının ardından kalan sü-
reyi ev sahibi Silivrispor 10 kişi tamamla-
mak zorunda kaldı. Grubunda iki haftadır
beraberlikler alan Sİlivrispor ,bu kez kendi
sahasında grubunda orta sıralarda bulunan
Modafen’den üç puanı almayı başardı. Alı-
nan bu galibiyet başta kulüp Başkanı Taylan
Güraslan, yönetim kurulu, teknik heyet ve
oyuncuların yanı sıra camiada büyük 
sevinç yarattı.

Kahraman gibi
karşılandı
Adnan Menderes Havalimanı'na akın eden Fener-
bahçeli sporcunun kulübünden genç yüzücüler ve ya-
kınları, 3 gün önce 23 yaşını kutlayan Emre için pasta
sürprizi de yaptı. Milli yüzücü, kendisi için hazırla-
nan pastanın mumunu sevenleriyle birlikte üfledi.
Genç yüzücüler, Emre'yle fotoğraf çektirebilmek için
sıraya girdi. Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yal-
çın, karşılama töreninde Emre Sakçı'nın bir milli kah-
raman ve ülkemizin yükselen değeri olduğunu
söyledi. Yalçın, "İnşallah bunun devamı da gelecek
ama sırf Emre'yle değil, ondan sonra gelen gençleri-
miz de var. Burada bekliyorlar. Çok ciddi kotalar alı-

yoruz ve almaya da devam edeceğiz. Ülkemizi yakışır
şekilde, en güzel şekilde temsil edeceğiz. İnşallah
Emre de bizim bayrağımızı göndere çekip marşımızı
dinletecek. Çok gururluyuz, bunun gururunu yaşıyo-
ruz. Dünya rekorları, Avrupa rekorlarının devamı da
gelecek. Emre'nin bütün gençlere örnek bir hali var.
Yüzme sporu ülkemizde gelişen bir spor olarak dün-
yaya olan mesajımızı veriyoruz ve vereceğiz. Hocala-
rına da teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını
diliyorum. Alttan da gümbür gümbür bir gençlik geli-
yor. Dünyaya mesajını veren bir Türk yüzmesi geli-
yor" dedi.

Çıtayı yukarı çıkardık

Genç yaşında ülkemize daha önce de gençler dünya
rekoru ve Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyona-
sı'nda altın madalya gibi ilkleri yaşatan, 2021'deki
Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Emre Sakçı, Bu-
dapeşte'de çıtayı yükselttiğini söyledi. Milli sporcu,
"Allah utandırmasın diyelim. İnşallah daha güzel
günler gelecek. Alttan gelen kardeşlerimle beraber,
onların da başarılarını destekleyerek Türk yüzmesini
bir gelenek haline getireceğiz. Bunda da emin adım-
larla ilerliyoruz. Olimpiyatlarda da elimden gelenin
en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu. DHA 

Aybaba çıkışa
geçmek istiyor

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın
hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisle-
ri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik di-
rektör Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan
yoksun gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da
ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas
çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç
yapıldı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla
tamamlandı. Gökhan Gönül ve Harun Tekin’in
tedavilerine devam edildi. Sarı lacivertliler, hazır-
lıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe
sıkı çalışıyor

G eçen sezon yakaladığı başarı
sonrasında bu sene hedefini
yüksek tutan ancak 8 haftada

sadece 6 puan toplayanbilen Trab-
zonspor'da Abdullah Avcı dönemi
resmen başladı. Deneyimli teknik
adam oyuncularını BB Erzurumspor
maçına hazırlarken forma giymek iste-
yen birçok futbolcu kendisini yeni ho-
casna kanıtlamak amacında. Trabzonspor'da
en çok oynamak isteyenlerin başında elbette
Stiven Plaza ve Majid Hosseini geliyor. Ekva-
dorlu golcü ligde sadece 3 dakika forma giye-
bildi. Majid Hosseini ise sakatlığı sonrası
oturduğu kulübede Vitor Hugo transferiyle
daha da geri plana atıldı. O da Alanyaspor
maçınn son 4 dakikasında oyuna girdi. Bu se-
beple oynamak için elinden geleni yapacak.

Djaniny kalıcı olmak istiyor

Al Ahli ile sözleşmesini feshederek Trab-

zonspor'a transfer olan Djaniny, Alan-
yaspor karşısında ilk 11'de başlamıştı.
Yeşil Burun Adaları Milli Takımı oyun-
cusu girdiği pozisyonlarla takımına zen-
ginlik kattı ancak golle buluşamadı.
Abdullah Avcı'nın gelişiyle formasını çı-
karmak istemeyen Afrikalı futbolcu çok
çalışıyor.

Karaman'ın prensi yedek
kulübesinde

Bordo mavililerin geçen sezon en çok tartı-
şılan bölgesi stoper tandemini oluşturan
isimlerden biri olan Campi, Ünal Kara-
man'ın en çok tercih ettiği isimlerdendi.
Ligin ikinci yarısında da oynayan Arjan-
tinli bu sezon istediği şansı pek bulamadı.
Vitor Hugo'nun da sol ayaklı olmasıyla
birlikte şansı da giderek azaldı. Ancak de-
neyimli savunmacı hocasının gözüne gire-
bilmek adına çok çabalıyor. 

bUraK
zİhNİ

özel
haber

ABDULLAH
AVCI BUYUK

SANS OLDU
Sezonun geri kalan 8 haftasında istediği sonuçları
elde edemeyen Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın

gelişi birçok oyuncu adına umut ışığı oldu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de katıldığı Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 ve 100 metre
kurbağalama kısa kulvarda 2 Avrupa rekoru kıran ve birinciliklere ambargo koyan milli
yüzücü Emre Sakçı, memleketi İzmir'e dönüşte çiçekler ve pankartlarla karşılandı

Ankaragücü
zafer peşinde

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa,
"Artık geriye değil önümüze bakmalıyız. Göztepe
maçına iyi hazırlandık, 3 puanla tanışmak istiyo-
ruz" dedi. Ligde oynadığı 6 maçta 2 puan toplayan
ve ligin son sırasında yer alan MKE Ankaragücü,
milli arayı Antalya'da kamp yaparak geçirdi. Ligin
9'uncu haftasında oynanacak Göztepe maçı öncesi
Fuat Çapa, milli takım arası için geldikleri Antalya
kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA)
özel açıklamalarda bulundu. Çapa, lige iyi bir baş-
langıç yapamadıklarını söyleyerek, "Ligde 8 haftayı

geride bıraktık ancak biz 6 hafta maçlara çıktık. İs-
tediğimiz gibi bir dönem olmadı. Bir haftayı maç
oynamadan geçmemiz, sonra milli takım arası ol-
ması, sonrasında da Hatayspor'un üzücü bir
dönem geçirmesi ve pozitif vakaların yaşanması
nedeniyle 2 ileri 1 geri oldu. Ligde 8 hafta oynansa
da biz ilk kez takım olarak çalışma fırsatı bulduk
bu anlamda çok şanslıyız. Bizim adımıza güzel bir
gelişme oldu. Antalya'da bir kamp süreci geçirmek
istedik. Bu süreçten sonra daha iyi bir oyun sergi-
leyeceğimize eminim" diye konuştu.  

10 kişiyle gelen zafer



M armara Belediyeler Birliği
(MBB) tarafından düzen-
lenen 2020 Altın Karınca

ödülleri Hilton İstanbul Bomonti
Hotel & Conference Center’da dü-
zenlenen törenle sahiplerini buldu.
10 kategoride 381 proje başvurusu-
nun değerlendirmeye alındığı yarış-
mada Gaziosmanpaşa Belediyesi,
“Çevre Elçileri Projesi” ile “Çevre
ve Atık Yönetimi” kategorisinde
ödül aldı. Ödül töreni sonrası ko-
nuşan Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Öğ-
rencilerimizle bir proje başlattık ve
bu projenin adını da ‘Çevre Elçileri

Projesi’ koyduk. Her okulda, her sı-
nıfta bir elçi seçtik. Bu seçtiğimiz el-
çilerle birlikte tüm eğitim
çalışmalarını Milli Eğitim Müdür-
lüğümüzle de iş birliği yaparak,
başlattık. Bu projeyle çevreye karşı
duyarlı, çevresini sahiplenen, çev-
resi ile ilgili bütün özellikleri koru-
yan ve gelecek nesillere bu çevreyi
taşıyabilen bir anlayışla yerli ve
milli hassasiyetleri olan bir neslin
yetişmesine öncülük ettik. Bütün
okullarda, bütün sınıflarda çevre el-
çilerimizle birlikte başlatmış oldu-
ğumuz bu çalışmada bir çevre
elçileri ordusu oluşturduk. Şu anda
sayısı 4 bin 500’e varan bir ekiple
hem çevreye karşı sorumlulukları-

mızı yerine getiriyor hem de çevreyi
kirleten katı atıklar, yağlar ve piller
gibi toplanması mümkün olan ça-
lışmaları da bu gençlerimizle kam-
panyalar halinde ödüller vererek,
yarışmalar düzenleyerek gerçekleş-
tiriyoruz. Sıfır Atık Projesi’ni des-
tekleyen bir anlayışla bir geri
dönüşüm avantajı sağlıyoruz” dedi.

Gönüllü bir çevre elçisiyiz

Başkan Usta, “Bizim sözle veya ce-
zayla vazgeçiremediğimiz çevreye
duyarsız insanların, çevreyi sahiple-
nen, çevreye karşı duyarlı olan, üni-
formasıyla sokaklarda dolaşan
çocuklarımızı gördüklerinde bu
alışkanlıklarından vazgeçtiğini gö-

rebiliyo-
ruz. Herke-
sin bir gönüllü
çevre elçisi olmasını
sağlamaya çalışıyoruz.
Mesajımız şu; elbette atıksız
bir yaşam oluşturmak başta beledi-
yelerin görevi ama bunu disipline
ederken de her bir vatandaşımızın
bu hassasiyette olmasını sağlamalı-
yız. Gönüllü çevre elçilerimizle bir-
likte şehrimizi korumayı
önemsiyoruz. Gelecek nesillere
güzel, yaşanabilir, sıfır atık anlayı-
şına sahip bir çevre bırakmayı he-
defliyoruz” diyerek, emeği
geçenlere ve Gaziosmanpaşalılara
teşekkür etti.

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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oyuncu Demet Özdemir önceki akşam Bebek'te gö-
rüntülendi. Özdemir gazetecilere, "Biraz gribim
ama sorun yok testlerimi yaptırdım" dedi. Öte yan-
dan yakın arkadaşı Deniz Bulutsuz ile paylaştığı fo-
toğraf için ise, "Her şey yargı sürecinde bence
adalet yerini bulacaktır. Bundan eminim" diyerek
aracına bindi. Demet Özdemir hayranlarına ise oy-
nadığı dizide dans sahnelerinin olduğu müjdesini
verdi. Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine ozan
Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca,
"Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi
hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama"
suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis
istemiyle dava açılmıştı. 

ADALET 
ER GEÇ
YERiNi

BULACAK 

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Sıfır Atık Projesi’ne ve geri
dönüşüme katkı sağlayan nesiller yetiştirdiği “Çevre Elçileri 
Projesi” ile 2020 Altın Karınca Ödülü’ne layık görüldü

Sarıyer teyakkuzda

İzMİr’de yaşanan depremin ardından ken-
dini hatırlatan doğal afet, Sarıyer’de yapı-
lan güvenlik çalışmalarını da gündeme
getirdi. Oluşturulan Sarıyer Yerel Afet Gö-
nüllüleri (SARYAG) birimi ile tüm mahalle-
lerde eğitimler veren Sarıyer Belediyesi,
mahallelere tek tek ulaşarak deprem hak-
kında vatandaşları bilgilendiriyor. Deprem
hazırlıklarında Sarıyer için yapılan çalışma-
ları anlatan Sivil Savunma Birimi Ekip
Amiri Ayhan Özgür Topçu, “Sarıyer’de mü-

hendislik hizmetlerinden yararlanmamış bi-
nalarımız var. Mahalle muhtarlıklarına ula-
şarak gönüllülerle birlikte olası depremi en
az zararla atlatabilmek için çalışıyoruz”
dedi.

Bilinci artırmak gerekiyor

2018’in Ocak ayında oluşturulan Sarıyer
Yerel Afet Gönüllüleri ekibi Sarıyer’in ma-
hallelerinde olası depremler için eğitim ve
hazırlıklarına her geçen gün bir yenisini ek-

liyor. Belediye olarak tüm önlemleri almaya
çalışıyoruz diyen Topçu, “İlçemizde 13 adet
konteynerimiz var. İçinde 20 kişilik kişisel
donanım ve kurtarma ekipmanı da mevcut.
Bunun yanı sıra üç adet barınma ve tahliye
alanımız var. Olası bir afet anında gönüllü-
lerimizin hizmete geçebilmesi için düşünül-
müş bir çalışma olan SARYAG ile bilinçli ve
etkin bir müdahaleyi artırabilmek için çalı-
şıyoruz” açıklamalarını yaptı.
MÜGE YÜCETÜRK

Sarıyer Belediyesi farklı mahallelere yerleştirilen konteynerları, 3 barınma ve 3 tahliye noktasının yanı sıra
106 farklı lokasyonda oluşturulan toplanma alanları ile olası deprem için hazırlıklarını sürdürüyor

Monica
RÜZGARI

İspanyol şarkıcı Monica Molina, Cemal Reşit Rey (CRR) konser Sa-
lonu’nda en güzel aşk şarkılarını müzikserverler için söyledi. Türki-
ye’de daha önce birçok kez konser veren ve röportajlarında
ülkemizden sık sık övgü ile söz eden Monica Molina konserini, İs-
panya İstanbul Başkonsolosu Alvaro de la Riva Guzmán de Frutos ile

birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)kültür
Daire Başkanı Hülya Muratlı ve İBB Medya İlişki-

leri koordinatörü Şükrü küçükşahin’de izledi.
Monica Molina, en güzel şarkılarını se-

venleri için bir araya getirdiği “Autor-
retrato” isimli albümünün kapak

fotoğraflarını İstanbul'da çekerek
Boğaz’ın ve ülkemizin güzellikle-
rini tüm dünyaya tanıtmıştı. İs-
panya'da her albümü yüksek
satış rakamlarına ulaşan, Latin
Grammy Ödülü adaylığı olan
ve bunların yanı sıra birçok

ödül kazanan Monica Mo-
lina, copla şarkılarının ef-

sane şarkıcısı ve öz babası
Antonio Molina’dan aldığı

bayrağı hayatın içinden ve
hayatı anlatan şarkılarla taşı-

maya devam ediyor.

Ataşehir birinci oldu
MarMara Belediyeler Birli-
ği’nin düzenlemiş olduğu
“Altın Karınca 2020 Ödül-
leri” kapsamında “Ataşehir-
Monheim Tasarım Okulu”
isimli proje, Kültür ve Sanat
kategorisinde ödül aldı. Bu
yıl 2020 Altın Karınca-Bele-
diyecilik Ödülleri, İstanbul
Şişli’de düzenlenen törenle
sahiplerini buldu. Düzenle-
nen organizasyona Ataşehir
Belediye Başkanı Battal İl-
gezdi’nin adına Belediye Baş-
kan Yardımcısı Ekrem Köse,
Ataşehir Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürü T.Vol-
kan Aslan, Dış İlişkiler ve
Proje Koordinatörü Mehmet
Berkin Durgun, Ataşehir Zü-
beyde Hanım Eğitim ve Kül-
türevi Sorumlusu Eser
Özdemir Boy ve çok sayıda
davetli katıldı. Marmara Be-
lediyeler Birliği ve Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı
Doç. Dr. Tahir Büyükakın
ödülü, Ataşehir Belediye Baş-
kan Yardımcısı Ekrem Kö-
se’ye takdim etti.

Kadınların yeni
adresi BEYSEM
Beykoz Belediyesi tarafından çocuklar, gençler ve 
yetişkinlerin serbest zamanlarını sanatsal, kültürel ve
sosyal faaliyetlerle değerlendirmelerine, hobi edinmele-
rine, yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı
olmak amacıyla 1 yıl önce kurulan BeySeM başta kadın-
lar olmak üzere her kesimden ilgi görüyor.  kanlıca, yeni-
mahalle, Tokatköy ve otağtepe olmak üzere 4 noktada
kurulan BeySeM atölyelerinde çocuklar, kadınlar ve ye-
tişkinlerin ilgi alanlarına uygun açılan toplam 51 branş
bulunuyor.  Görsel Sanatlar, Müzik, Geleneksel el Sanat-
lar, Sahne Sanatları olmak üzere 4 ana dalda hizmet
veren BeySeM’de geçen yıl 4 bine yakın kursiyer eğitim
aldı, kurs merkezlerinde halen 1382 ilçe sakini aktif ola-
rak eğitim almaya devam ediyor. İlçe sakinlerine hafta içi
ve hafta sonu olmak üzere farklı seçenekler sunan atöl-
yelerde herkese hitap eden en az bir branş bulunuyor.
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Başkanı Hasan
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