
AK Parti İstanbul İl Başkan Yar-
dımcısı Ekonomi İşleri Birimi

Başkanı Gıyaseddin Gergin başkanlı-
ğında Avcılar'da gerçekleştirilen ve çok
sayıda iş insanı ile sanayicinin katıldığı
toplantıda konuşan Hazine ve Maliye
Bakanı Yardımcısı Nureddin Nebati,
Türkiye'nin ekonomisinin ve ticaret
hacminin her geçen gün büyüdüğünü

söyledi. Sosyal medyada ciddi bir eko-
nomik kriz var gibi hava estirildiğini sa-
vunan Nebati, “Siz sosyal medyadaki
sahte belgelere şunlara, bunlara bak-
mayın. Biz enflasyonun hep üstünde
asgari ücret verdik. Yine öyle yapaca-
ğız. Asgari ücretlileri ezdirmeyeceğiz.
Kamu çalışanlarını da aynı şekilde 
destekleyeceğiz” açıklamasını yaptı. 

ç

SOSYAL MEDYADAKi SAHTE 
BELGELERE iTiBAR ETMEYiN

İşler yürürken kimsenin 'işler
kötü' dememesi gerektiğini de

anlatan Nebati, “Şimdi iş dünyasında
soruyorum. İşler nasıl diyorum.
İyi değil diyorlar. Niye diyorlar?
Kendileri de bilmiyor. Çarklar
dönüyorsa, üretim devam edi-
yorsa, çalışanlarınızın sayısını 
artırıyorsanız işler kötü demenin
size ne faydası var? En kötü 
olan 2020 yılında 465 bin 

otomobil satılmış. Kim alıyor bun-
ları? 2021'e bakın şimdi de 475 bin
otomobil satılmış. Bu kadar yüksek 

fiyatlara, maliyetlere, kur etkisine
rağmen araba satışı niye artıyor?
Hani kriz vardı? Beyaz eşya 
satışlarına bakın. Sürekli artıyor. 
E kardeşim nasıl kötü bu işler?
Tamam ben cennetteyiz demiyo-
rum ama cehennemde de değiliz”
dedi. I SAYFA 9
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ÇARK DÖNÜYORSA iŞLER KÖTÜ 
DEMENiN SiZE NE FAYDASI VAR?

Doların 11, euronun 12 TL’yi geçmesinin ardından ekonomik
kriz söylemleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Avcılar'da
konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nureddin
Nebati ise Türkiye’de ekonomik kriz olduğu yönündeki
söylemleri doğru bulmadığını belirtti. Nebati,  “Araba satışı
artıyor, beyaz eşya satışı artıyor, işsizlik azalıyor. Nasıl
ekonomik kriz var, nasıl işler kötü diyebiliyorsunuz? Tamam
cennette değiliz ama cehenennemde de değiliz” dedi

Enerji Petrol Gaz İkmal 
İstasyonları İşveren Sendi-

kası'nın (EPGİS) duyurusuna
göre, oto gaz fiyatı 45 kuruş zam-
landı.  Zammın ardından litre 
fiyatı oto gazda yaklaşık olarak 
İstanbul’da 6,92’den 7,38’e, Anka-
ra’da 7,00’dan 7,45 TL’ye, İzmir’de
7,02’den 7,47 TL’ye yükseldi. Dün
gece itibariyle  benzine 52 kuruş,
motorine de 50 kuruş zam yapıldı.
Ekim ayında 93 kuruş zamlanan
LPG’ye 2 Kasım’da 49 kuruş, 
16 Kasım’da 25 kuruş zam gel-
mişti. 45 kuruşluk zamla son iki
ayda LPG’ye yapılan toplam zam
2,12 TL oldu.

Beylikdüzü'nde dilenci
bir kadının sosyal

medyada paylaşılan görün-
tüleri tartışma konusu oldu.
Paylaşılan görüntülerde, üst
geçitte dilencilik yapan bir
kadının elindeki son model
telefonu gizlice kullandığı
görülüyor. Kadın telefonu
kullandıktan sonra saklıyor.
Görüntüleri çeken kişi, “Az
önce lüks aracından indi
geldi burada oturdu. Elinde
iphone 11, alın size dilenci”
iddiasında bulundu.
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Bürokratlar bize
dosya getiriyor

CHP Genel Başkan Başdanış-
manı ve İzmir Milletvekili 

Tuncay Özkan, CHP lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara çağrı-
sının ardından birçok bürokratın
kendilerine ulaştığını belirtti. Özkan,
“Bize yolsuzluk dosyası getiren arka-

daşlar var. Çok
önemli mevkiler-
deki insanlar
genel başkanımı-
zın çağrısından
sonra imza at-
madılar, atmıyor-
lar. Şimdi burada
söylerim de yazık
olur zavallılara”
dedi. I SAYFA 7

YAZIK OLUR ZAVALLILARA
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2 AYDA 2.12 TL
ZAM YAPILDI

ZAM YAGMURU

DİSK, 2022 yılı asgari
ücret önerisini net 5 bin

200 TL olarak açıkladı. DİSK'in
açıklamasında en düşük emekli
aylığının da asgari ücret düze-
yine çıkarılması talep edildi.
DİSK Yönetim Kurulu adına
açıklama yapan Genel Başkan
Arzu Çerkezoğlu, “Asgari ücret
sürecinde bütün emek örgütleri-

nin ortak bir tutum alması ve
ortak politikalarla asgari ücret
mücadelesi yürütmesinin son
derece önemli olduğunu biliyo-
ruz. Bu çerçevede geçmiş yıl-
larda DİSK, TÜRK-İŞ ve
HAK-İŞ tarafından açıklanan
asgari ücrete ilişkin politikaların
arkasında olduğumuzu bir kez
daha açıklıyoruz” dedi.
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Tuncay Özkan

50+1 diye bir 
gündem yok!

AK Parti Grup Başkanvekili 
Bülent Turan, “Başkanlık siste-

minde tabii ki uyum yasası eksikleri-
miz, usul hatalarımız olabilir. Bunları
revize edeceğiz, ediyoruz da. Dolayı-
sıyla 50+1 diye bir gündemimiz yok”
dedi. Turan, “Altını çiziyorum; tezke-
reye ‘hayır’ deyip, milletimizi üzen

kıran adamlar mı
bu ülkede 50+1
oy alacaklar? 
Partisinin oyunu
yüzde 25’ten
yüzde 26 yapa-
mamış insanlar
mı 50+1’in tartış-
masını yapacak-
lar?” diye sordu.
I SAYFA 7

BİZİM ENDİŞEMİZ YOK
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Bülent Turan

İnatla üretmeye
devam edeceğiz

Silivri Belediyesi, küçük ve 
orta ölçekli hayvan yetiştiricileri-

nin kaba yem ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla; 350 dönüm belediye arazi-
sine yerli ve milli tohumlardan üretilen
Taşkent Yem Bezelyesi ve Boldi Otluk
Arpanın ekimini gerçekleştirdi. Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz, “Biz
inatla Silivri’de üretim var demeye, ve-
rimli topraklarımızı işlemeye ve Silivri
için üretmeye, Türkiye için geliştirmeye
devam edeceğiz” dedi. I SAYFA 4

350 DÖNÜM ARAZİ EKİLDİ
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DiSK: ASGARi ÜCRET 
5 BiN 200 TL OLMALI

Büyükçekmece şehidini uğurladı
Şırnak'ta askeri aracın kaza yap-
ması sonucu Astsubay Üstçavuş

Cihan Geçit, şehit düştü. Şehidin 
Büyükçekmece Muratçeşme Mahalle-
si'nde bulunan evine Türk bayrakları
asıldı. Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk

Camii'nde düzenlenen törene, Ticaret
Bakanı Mehmet Muş, Kara Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Musa Avsever,
Vali Ali Yerlikaya, MHP İl Başkanı
Birol Gür ve Büyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün katıldı. I SAYFA 9
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genç kalmak için
vakumLu 
aLTıN İğNE

Plastik, Rekonstrüktif  ve Estetik
Cerrahı Doç. Dr. İbrahim Aşkar,

yaşlılıktan sonra ciltte olan değişilikler için
bilgi verdi. Aşkar, “Günümüzün en önemli
estetik sorunlarının başında gelen erken
cilt yaşlanması vakumlu altın iğne gibi 
gelişen son teknoloji ve güçlü antioksidan
etkileri olan serumlarla oldukça güzel 
sonuçlar almaktayız” dedi. Aşkar, “Erken
cilt yaşlanmasında splendid uygulaması
ve hyaluronik asit içeren antioksidan se-
rumlar etkili sonuçlar verir” diye konuştu.

I SAYFA 2
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EKONOMİK KRİZ TARTIŞMALARINA NUREDDİN NEBATİ’DEN İLGİNÇ YORUM

CENNETTE CENNETTE CENNETTE CENNETTE CENNETTE CENNETTE CENNETTE CENNETTE CENNETTE 
DEgıLıZ!

YAKUP
TEZCAN

HABER

SORUNLARI iÇSELLEŞTiRMEYiN!
Gündelik sorunları genel bir sorunmuş gibi görmemek gerektiğini belirten Nureddin Nebati, “Hayat 
gerçekliktir. Hayat akşam eve giderken götürdüğünüz ekmektir, ertesi gün yapacağınız üretimdir.
Günlük problemleri genel bir sorun haline getirmek anlamsız. Bunu içselleştirmeyin” diye konuştu.

CENNETTE 

Türk lirasının dolar karşısındaki rekor değer kaybı, akaryakıt
fiyatlarına zam yağmuru olarak yansımaya devam ediyor
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olduğu gerekçesiyle
2012’de yıkılan, 2018’de
yeniden yapımına başlanan,
ancak finansman sorunları
nedeniyle inşası yarım kalan
Kartal’daki Soğanlık Camii,
İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu tarafından ibadete
açıldı. İmamoğlu, “Burada
hem memleketimizin hem
milletimizin hem güzel 
şehrimizin hem de bütün
dünya insanlığı için duaları-
mızı ettik” dedi. I SAYFA 9
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Bütün dünya için dua ettik

2020 yılında 
12 bin olay!

Üsküdar'da sağ-
lık çalışanlarına

yönelik şiddet protesto
edildi. Grup adına basın
açıklamasını Feray
Kaya, “Her birimiz her
gün sözel şiddete maruz
kalıyoruz. Yalnızca 2020
yılında 12 bine yakın
beyaz kod verilen sağ-
lıkta şiddet olayı yaşan-
mıştır” dedi. I SAYFA 9
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Şiddet yine
ilk sırada!

Aktif olarak 8 
çocuğa yüz yüze

psikoterapi ve 10 bakım
verene psikoeğitim des-
teği veren İBB Çocuk
Koruma ve Koordinas-
yon Birimi’ne gelen baş-
vuruların dağılımı dikkat
çekti. Başvuruların
yüzde 23'ünü aile içi şid-
det oluşturdu. I SAYFA 8
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Abdullah Avcı’dan
hızlı hücum uyarısı

HABERİN DEVAMI SAYFA 14’TE

iPhone’lu dilenci 
kameraya yakalandı

Astsubay 
Üstçavuş 
Cihan Geçit



PRE-PRO-POST biyotiklerin
sağlıklı bir sindirim sistemi ve
bağışıklığın güçlendirilmesi

için büyük bir işlevi olduğunu belirten
Diyetisyen Gözde Karaca Kayan, vücut
sağlığının biyotiklerin oluşturduğu
üçgen üzerine kurulu olduğuna dik-
kat çekti. Gözde Karaca Kayan, ko-
nuya ilişkin şu değerlendirmede
bulundu: “Bağırsağımızda bulunan
yararlı mikroorganizmaların besin
kaynağı prebiyotikler, sindirim siste-
mini düzenleyerek, bağırsakların dü-
zenli çalışmasını sağlıyor.
Vücudumuzla dostluk kuran mikro
canlılar olan probiyotikler ise sindi-
rim sistemindeki kötü bakterilere
karşı savaş açarak bağışıklık sistemi-
nin güçlendirilmesini destekliyor. Üstelik
kilo kontrolü sağlamada da oldukça et-
kililer. Postbiyotikler ise bir adım daha
öne geçip probiyotiklerin etkilerinin de-
vamlılığını sağlayarak sağlıklı bir sindi-
rim sistemi için son noktayı koyuyor.
Araştırmalar, diyabetten kansere kadar
çok sayıda sağlık sorununda yetersiz
pre-pro-post biyotiklerin etkisi oldu-
ğunu gösteriyor.” 

Probiyotikler oldukça etkili

Postbiyotiklerin, bağırsak fonksiyonla-
rını düzelten işleviyle vücudumuzu pay-

laştığımız virüs, parazit, mantar gibi
mikroorganizmaların oluşturduğu mik-
robiyotanın başrol oyuncusu olduğunu
belirten Gözde Karaca Kayan, “Mikro-
biyota sağlığı denilince hepimizin aklına
ilk olarak probiyotikler geliyor. Artık he-

pimiz probiyotiklerin yeterli miktarda
alındıklarında mikrobiyotayı düzenleyip
geliştirerek sağlığımızı olumlu etkiledi-
ğini biliyoruz. Probiyotiklerin yanı sıra
mikrobiyatanın şekillenmesinde önemli
olan bir konu da postbiyotikler. Yoğurt,
kefir, tarhana, salamura edilmiş sebzeler,
lahana turşusu gibi fermente gıdaları
sıklıkla tüketerek postbiyotiklere yaşamı-
nızda daha fazla yer açabilirsiniz” dedi.
Tıbbın babası olarak anılan Hipokrat’ın
"Bütün hastalıklar bağırsakta başlar, ba-
ğırsak hasta ise vücudun geri kısmı da
hastadır” sözleriyle milattan önceki dö-

nemde mikrobiyota konusuna
dikkat çektiğini belirten Gözde
Karaca Kayan, “Vücudumuz
bakteri, virüs, parazit, mantar
gibi mikroorganizmaların da
barındığı kompleks bir sistem.

Mikrobiyota içeriğimiz
doğumdan hemen
sonra oluşmaya başlar.
Genetik faktörler,
doğum şekli, beslenme
biçimi ve çevresel fak-
törlere göre şekillenir.
Düzensiz ve yetersiz
beslenme, stres ve bazı
ilaçların kullanımı mik-
robiyotanın dengesini
bozuyor” dedi.

Postbiyotikler 
diyabeti engeller

Araştırmaların postbiyotiklerin
mikrobiyotanın sağlığını des-
teklediğini gösterdiğini belirten
Gözde Karaca Kayan, “Yapılan
son araştırmalarda postbiyotik-
lerin antioksidan kaynağı olarak
iltihabı ve diyabeti engelleyen,
tansiyonu kontrol altına alan etki-
leri gözleniyor. Canlı bakterilere
karşı da postbiyotikler diyabeti en-
gelliyor” dedi.

K işinin yaşlanması zamanla ortaya
çıkan doğal bir süreç olmasına
karşın, ciltteki yaşlılık belirtileri bir

gün içinde fark edilebileceğini belirten
Doç.Dr. İbrahim Aşkar, “Kişiler gözaltı
şişliği, ciltteki kırışıklık gibi yıpranma ve
yaşlanma göstergelerini bir gün uyandık-
larında bir anda fark edebilirler.
Erken cilt yaşlanmasını ilk bulgusu çoğu
zaman göz kenarı kırışıklıklarıdır.
Seyrek görülen erken yaşlanma belirtileri
de güneş ve yaşlılık lekeleridir. Günümü-
zün en önemli estetik sorunlarının başında
gelen erken cilt yaşlanması vakumlu altın
iğne gibi gelişen son teknoloji ve güçlü an-
tioksidan etkileri olan serumlarla oldukça
güzel sonuçlar almaktayız. Erken cilt yaş-
lanmasında splendid uygulaması ve hya-
luronik asit içeren antioksidan serumlar
etkili sonuçlar verir. Güneş lekeleri veya
yaşlılık lekeleri, sıklıkla 40 yaşından sonra
ortaya çıkan bu lekeler, yüz, eller, sırt ve ön
kolda daha çok görülür. Açık tenlilerde
daha erken görülür. ellerde zayıflama,yaş-
lanma ile beraber kolajen lifleri azaldığı
için, özellikle el sırtında cilt incelir, damar-
lar belirginleşir, lekeler oluşur ve deride kı-
rışıklık hakim olur. Göğüs dekoltesinde
renk ve pigmentasyon artışı, bu bölgede
güneş lekelerine benzer lekeler ve daha
koyu lekeler oluşur.
Ciltte hassiyet artışı, incelmiş cildin dehid-
ratasyon ile kuru hale gelmesi, iltihabi re-
aksiyonla kaşıntı hissedilmesidir. Kırışıklık,
elastikiyet kaybı ve sarkma:Metabolizma-
nın yavaşlaması ile birlikte 30 yaş sonrası
gittikçe belirginleşen ciltte elastikiyet ve sı-

kılık kaybı, özellikle göz çevresinde mimik
kaslarının günlük binlerce kere çalışması
sonucu kaz ayakları ve beraberinde gözaltı
ve çevresinde sarkmalar görülmeye başlar.
Saçlarda incelme, seyrelme ve dökülme:
Yaşlanma ile saç kök hücrelerinin sayısı gi-
derek azaldığı için saçlar incelmeye veya
dökülmeye başlar. Ayrıca kişiye ait genetik
yapı, stres, hormonal değişiklikler, bes-
lenme alışkanlıkları saçların seyrelme ve
dökülmesinde etkili olabilir.” şeklinde 
konuştu.

Birinci öncelik güneşten korunmak

Doç.Dr. İbrahim Aşkar,''Yaşlanmanın cilt-
teki etkilerini önlemek yada tedavi etmek
için ilk önerilen cilt bakımı olur. Yaşlılık le-
keleri için uzman doktor kontrolünde cilt

kanseri gibi yada başka sağlık problemle-
rinin olmadığı netleşitirildikten sonra, gü-
neşten korunmak birinci öncelik olmalı,
ayrıca oluşan lekeler için de gerekli C vita-
mini, alfa hidroksi asit, v.b. karışımlar ih-
tiva eden tedavi protokolleri uygulanır.
Güneş koruyucu olarak 50 faktör güneş
kremi kullanmalı ve iki saatte bir tazelen-
melidir. Ellerin nemlendirilmesi ve nemin
korunması çok önemlidir. Aynı zamanda
günlük işlerde kimyasallardan elleri koru-
mak için iş yaparken, eldiven kullanımı
önerilmelidir. Göğüs dekoltesi güneşten
korunmalı, belirli aralıklarla nemlendir-
meli, cildi güçlendirmek için C vita-
mini ve retinoik asitli merhemler
kullanılmalıdır. Ciltteki kuruluk ve
kaşıntı için dermatolog tarafın-

dan değerlendirilmelidir. Cilt hastalığı
yoksa cildin nemlendirilmesi ve bol sıvı
tüketimi önerilir. Ciltteki kırışıklıklar ve
sarkmaların önlenmesi için, sigara ve
alkol tüketiminin bırakılması önerilir. Ay-
rıca bol sıvı tüketimi, cildin nemlendiril-
mesi, yeşil çay özlü, A ve C vitaminli,
retinoidli ve antioksidan içerikli merhem-
ler kullanımı önerilir. Bölgesel olarak kırı-
şıklık ve sarkma olan yerlere botoks ve
dermal dolgu da yapılabilir. Kırışıklıklara
yol açan mimik hareketlerinin azaltılması
önerilir. Stres azaltıcı aktiviteler,
derin nefes alma egzersizleri, yoga
ve meditasyon son derece faydalı-
dır. Saçlarda incelme ve seyrelmeye
yönelik şampuan, krem ve losyon-
lar, vitamin ve gıda takviyeleri öne-
rilir. Saçların güçlendirilmesi için,
A, C ve E vitamininden zen-
gin yumurta, ıspanak,
somon, yeşil çay, avo-
kado, nar, fındık
gibi besinler tü-
ketilmelidir''
dedi.

2 20 KASIM 2021 CUMARTESİ YAŞAMwww.gazetedamga.com.tr

Plastik, Rekonstrüktif  ve Estetik
Cerrahı Doç.Dr.İbrahim Aşkar

konu yaşlılıktan sonra ciltte olan
değişilikler için bilgi verdi.

Doç.Dr.İbrahim Aşkar,
“Günümüzün en önemli 

estetik sorunlarının başında
gelen erken cilt yaşlanması

vakumlu altın iğne gibi
gelişen son teknoloji ve

güçlü antioksidan 
etkileri olan 

serumlarla oldukça
güzel sonuçlar
almaktayız.” 
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Doç.Dr. İbrahim Aşkar, ''Cildin yaşlanmasına
karşı, daha canlı, daha genç, daha parlak bir cilt
elde edilmesi için, günümüzde birçok teknoloji
geliştirilmiştir. Lazer uygulamaları, fraksiyonel
RF (altın iğne) en sık tercih edilen yöntemler
arasındadır. Fraksiyonel RF lazer uygulamala-
rına göre daha derine etki yapabilmesi, daha
basit bir uygulama olması, hastaların uygulama
sonrası önerilere daha rahat uygulayabilmesi
açısından tercih nedeni olmuştur. Fraksiyonel
RF ile, lazere göre cilde herhangi bir hasar ver-
meden direk ciltaltına rahatlıkla işlem yapılabi-
lir. Yine lazere göre ağrısı ve acısının
farkedilecek oranda az olması diğer artılarıdır.
Fraksiyonel RF ile ciltteki gözenek açıklığı, ince

kırışıklıklar, elastikiyet kaybı, akne ve yara izle-
rini de düzelttiği için, daha genç, daha canlı,
parlak bir cilt elde edilebilir. Dikkat edilmesi ge-
reken, uygulama öncesi derinin ölü doku ve gö-
zeneklerdeki siyah noktalardan temizlenmesi
önemlidir. Bu nedenle, fraksiyonel RF uygula-
madan önce hydrafacial veya benzeri cilt ba-
kımı yapılması uygulamanın daha etkili
olmasını sağlamaktadır. Splendid uygulaması
ile cildin değişik derinliklerine değişen yoğun-
lukta, değişen sürelerde, radyofrekans enerjisi
uygulanır. Bu sayede kolajen ve elastin üretimi
tetiklenir. Normalde bilinen altın iğne uygulama-
larından daha derine inebilen bir
teknolojidir.''diye belirtti. 

Daha canlı bir cilt için neler yapabilirsiniz?

Gözlük kusurlarını gideren Excimer lazer tedavisinin 
yaygınlaştığını söyleyen Göz Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Ertan

Sunay, “Uygun hastaya uygun teknik kullanılarak yapılan lazer 
tedavisinden sonra hasta gözlükten ömür boyu kurtulabilir” dedi

Tüm dünyada
miyop insan sayı-
sının arttığını kay-

deden Veni Vidi Göz
Hastanesi’nden Göz Hastalık-

ları Uzmanı Op. Dr. Ertan Sunay
kişiye özel lazer teknolojisi hak-

kında önemli açıklamalarda bu-
lundu.Tek bir cihaz ile tüm lazer

ameliyatlarının mümkün olduğunu
söyleyen Op. Dr. Ertan Sunay şu bil-
gileri aktardı:"Teknolojinin gelişme-
siyle de birlikte daha iyi cihazlarla
çalışabiliyoruz. Dünyada ve Türki-
ye’de lazer tedavisi çok yoğun bir şe-
kilde yapılıyor. Türkiye dünya liderliği
pozisyonunu yıllar önce ele geçirdi.
Lazer teknoloji ve tedavisinde Türkiye
tüm dünyada en iddialı ülkelerden birisi-
dir.” Lazer tedavisinin uygulanacağı kişi-
lerin 18 yaş üstünde olması gerektiğini
anlatan Sunay sözlerine şöyle devam
etti: “Hastanın göz yapısı uygun olmalı.
Öncesinde birtakım tetkikler yapılmalıdır.
Miyopi ya da yakını görme sorunu nede-
niyle gelen hastaların yüzde 85’i lazer te-
davisine uygun çıkıyor. Keratokonus göz
rahatsızlığında lazer tek başına asla uy-
gulanmaz. Bu hastalıkta kornea güçlen-
dirmek ve kalınlaştırmak için yapılacak
kros tedavisiyle beraber kombine edile-
rek excimer lazer artık günümüzde 
uygulanabiliyor.”

Bir günde görmeye başlıyorlar

Sunay, “Eskiden gözlüğü bırakmak için
yapılan lazer tedavisi tek bir cihaz ve
teknikle yapılıyordu. Elimizde teknoloji
harikası cihazlar var. Bu cihazla hasta-
ların bir kısmına yüzey ablasyon dedi-
ğimiz bir tedavi yapıyoruz. Gözü
kesmeden, çizmeden ve zar kaldır-
madan yapılan bir tedavi gerçekleşti-

riyoruz. Hastalar acı hissetmeden saniye-
ler içinde tedavi olabiliyorlar. 5 günden
sonra da iyi bir şekilde görmeye başlıyor-
lar. Yine aynı cihazla başka bir teknikle
başka bir hasta grubunu tedavi edebiliyo-
ruz. Gözün en dış kısmından zar kaldırıp
lazer yapıyoruz. Bu tedavi sonucunda
hasta bir gün sonra gündelik hayata dö-
nebiliyor. Başka bir hasta grubuna da
gözün kornea denilen kısmından ince bir
kısmından katman çıkarıyoruz. Hastalar
bir gün sonra gayet iyi bir şekilde gör-
meye başlıyorlar” diye konuştu. Kişinin
göz yapısına ve gündelik
yaşam ihtiyaçlarına
göre modelle-
nebilen tek-
nikler
kulla-
nıl-

dığını kaydeden Op. Dr. Ertan Sunay söz-
lerini şöyle noktaladı:
“Eskiden her bir işlem için ayrı ayrı lazer
cihazları kullanılıyordu. Günümüzde tek
bir lazer cihazıyla bütün tedavi yöntemleri
yapabilir hale geldik. Biz hastane olarak
bunu öncülerinden biriyiz. Uygun hastaya
uygun teknik kullanılarak yapılan bir lazer
tedavisinden sonra hasta gözlükten ömür
boyu kurtulabilir. Hasta bir daha gözlük
takma ihtiyacı duymaz. Gözü bozuk olan
ve gözlükten kurtulmak isteyen hastalar
için her zaman bir çözüm var.”

Çare postbiyotik
Sindirim sisteminin sağlığında prebiyotik ve probiyotiklerin figüran olduğuna dikkat çeken
Diyetisyen Gözde Karaca Kayan, “Yaşam döngümüzün devamlılığını sağlayan, stres ve düzensiz
beslenmeyle dengesi bozulan mikrobiyotamızın sağlığı postbiyotiklerde gizlidir” dedi

Güzellik
tamamen
psikolojik

ÜNLÜ oyuncu Berrak Tüzünataç, Aslıhan
Doğan Turan’ın YouTube kanalına konuk
oldu. Tüzünataç, güzelliğin avantajlı halle-

rini yaşadığını söyledi ve ekledi: “Güzellik kavramı
tamamen psikolojik ve o kadar

baskın ki... Niyetim 10 yıl içinde
bu bedenden bağımsız yürü-
yen bir kariyere sahip olmak.
Yazmak, çizmek gibi... Bu sis-
temin kadından beklentisi o
kadar zor ki. Bu angajmanlar-

dan ayrılıp senaryo
yazarlığına vakit

ayırmam çok
zor.” Ünlü
oyuncu, şu sı-
ralar bir iliş-
kisi
olmadığını da

belirtti. Tüzü-
nataç, “Özge

Özpirinçci’nin be-
beğinin Akrep
Burcu olmasını
istemediğiniz
doğru mu?” so-
rusuna “Yeğe-

nimle ilgili
ufak bir

dilekte
bu-

lunma
hakkını

ken-
dimde gö-

rüyorum.
Zaten Yay

olacak” yanı-
tını verdi.
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T aksim'de bir döviz bürosu
yetkilileri 11 Kasım 2021
tarihinde polise başvura-

rak işyerlerinin soyulduğunu söy-
leyerek şikayetçi oldu. Olay yerine
gelen polis ekipleri güvenlik kame-
ralarını incelediklerinde hırsızlık
anının saniye saniye görüntülen-
diğini tespit etti. Görüntülerdeki
kişi ise iş yeri çalışanlarına hiç ya-
bancı değildi. Soruşturma sonu-
cunda işyerini soyan şüphelinin 3
aydır döviz bürosunda çalışan
Serkan O. olduğu görüldü. Sabah
işe erken gelerek işyerini açan ve
kasanın bulunduğu bölüme inen
şüphelinin, 3 milyon lira değe-
rinde dövizi poşetlere koyduğu
tespit edildi. Daha sonra yukarı
çıkan ve paraların bir bölümünü
ceplerine dolduran şüphelinin
para dolu poşetlerle iş yerinden

ayrıldığı tespit edildi.

Dijital bir izi yok

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro
Amirliği tarafından şüpheliyi ya-
kalamak için operasyon başlatıldı.
Ailesiyle birlikte yaşadığı öğreni-
len şüphelin Serkan O.'nun hırsız-
lıktan sonra bir daha evine
uğramadığı belirlendi. Daha ön-
ceden kasiyerlik yaptığı ve hiç bir
suç kaydı bulunmayan şüphelinin
cep telefonu kullanmadığı, kredi
ve banka kartının da bulunmadığı
öğrenildi. Şüphelinin bu nedenle
arkasında hiç dijital iz bırakma-
dığı belirtildi. Yetkililer şüpheliyi
yakalamak için vatandaşlardan
yardım istedi. Şüpheli şahsı tanı-
yanların yada görenlerin mutlaka
155 polis imdat telefonuna ih-
barda bulunması istendi. DHA

İstanbul'da DEAŞ terör
örgütüne yönelik 9 il-
çede 9 adrese operas-

yon düzenledi. Operasyonlarda 9
şüpheli gözaltına alındı. Baskın
anı kameralarca görüntülendi. İs-

tanbul Emniyet Müdürlüğü Te-
rörle Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, DEAŞ terör örgütüne
yönelik sabah saatlerinde eş za-
manlı operasyon düzenledi. Bağ-
cılar, Başakşehir, Esenyurt, Fatih,

Sancaktepe, Ümraniye, Zeytin-
burnu, Bahçelievler ve Küçükçek-
mece’de tespit edilen 9 adrese
düzenlenen baskında 9 şüpheli
gözaltına alındı. Operasyon an-
ları kameralarca görüntülendi.

ÜSkÜdAR'dA durağa yanaşmak için yavaş-
layan İETT otobüsüne arkadan gelen başka
bir İETT otobüsü çarptı. Kazada otobüs sü-

rücüsü yaralanırken, trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza
saat 08.30 sıralarında Tıbbiye Caddesi Kadıköy istika-
metinde meydana geldi. 34 KG 7450 plakalı İETT oto-
büsünün sürücüsü durağa yanaşmak için yavaşlayınca
arkadan gelen Uğur Çil’in kullandığı 34 CLE 401 pla-
kalı başka bir İETT otobüsü çarptı. Kaza nedeniyle olay
yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada
yolcular yara almazken, sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Yaralı sürücü
ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüste
bulunan bir yolcu, "Okula gidiyordum. Korktum kaza
olunca. Yolcularda bir şey yok. Sadece şoför yaralandı"
dedi. Kazadan dolayı oluşan trafik otobüslerin kaldırıl-
masının ardından normale döndü.

ZeytinBURnU'ndA bir kişi apartmanın giri-
şinde bulunan bisikleti çaldı. Şüphelinin bisik-
lete binerek uzaklaştığı anlar güvenlik

kamerasına yansıdı. Olay, geçen pazartesi günü Veli-
efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli sokaktaki
bir binanın hemen girişinde bulunan bisikleti fark etti.
Binaya girerek bisikleti dışarı çıkardı. Ardından da bisik-
leti sürerek olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamera-
sına yansıyan görüntülerde şüphelinin binaya girdiği ve
bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Otobüsler 
birbirine girdi

Bisiklet hırsızı

İstanbul’da DEAŞ 
operasyonu; 9 gözaltı

CALISTIGI DOVIZ
BUROSUNU SOYDU
Taksim'de bir döviz bürosunda 3 aydır çalışan 40 yaşındaki Serkan
O., sabaha karşı geldiği işyerinde kasayı açarak yaklaşık 3 milyon lira
değerinde dövizi çalarak kayıplara karıştı. Polis bekar olan ve cep 
telefonu kullanmayan şüpheliye ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor

Az daha alevlerin
arasında ölecekti
Taksim'de tellerin bulunduğu caddede bulunan kullanılmayan 
binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada
bulunan bir madde bağımlısının dumandan etkilendiği belirtildi

Eyüpsultan'da internet
üzerinden cep telefo-
nunu satışa çıkartan
A.Y.'yi telefonu satın

almak bahanesiyle do-
landıran Ş.E., aynı gün
polis tarafından yaka-

landı. Emniyetteki 
işlemlerinin ardından

adliyeye sevk edilen
Ş.E., tutuklanarak 

cezaevine gönderildi

yAnGın, saat 23.30 sı-
ralarında henüz belirle-
nemeyen bir nedenle

otellerin bulunduğu Kocatepe
Mahallesi Lamarin Caddesi'nde
meydana geldi. Uzun süredir kul-
lanılmayan 3 katlı binadan du-
manların çıktığını gören
vatandaşlar durumu 112 Acil Ser-
vis'e bildirdi. Kısa sürede olay ye-
rince çok sayıda itfaiye, sağlık ve
polis ekipleri sevk edildi. Binanın
bir süredir evsizler ve madde ba-
ğımlılarının uğrak yeri haline gel-

diği iddia edildi. Yangına müda-
hale etmek için olay yerine gelen
itfaiye ekiplerinin binaya girmeye
çalıştığı sırada madde bağımlısı
bir kişinin binaya girmeye çalış-
ması dikkat çekti. İtfaiye ve polis
ekipleri tarafından madde bağım-
lısı, olay yerinden uzaklaştırıldı. İt-
faiye ekiplerinin müdahalesiyle
yangın kısa sürede söndürüldü.

1 kişi dumandan etkilendi

Yangına müdahale eden itfaiye
ekipleri bina arama yaptı. Yapılan

çalışmada yangın sırasında içeride
bulunduğu öğrenilen 25 yaşındaki
Emre Yörük'ün dumandan etki-
lendiği görüldü. Yörük, binadan
çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim
edildi. Yörük, olay yerinde yapılan
ilk müdahalenin ardından hasta-
neye kaldırılarak tedavi altına
alındı. Öte yandan bölgedeki otel-
lerde kalan turistler de itfaiyenin
çalışmalarını cep telefonları ile
sosyal medyadan canlı yayın
yaptı. Yangının çıkış nedeni incele-
melerin ardından belirlenecek.

OLAy, 15 Kasım Pazartesi günü saat
20.30'da Eyüpsultan Edirnekapı Şehit-
liği Metro durağında yaşandı. A.Y.,

ikinci el eşya satılan bir internet satış platfor-
munda cep telefonunu satışa sundu. E.Ş. isimli
bir kişi, A.Y.'ye ulaşarak telefonu almak istedi-
ğini söyledi ve Edirnekapı Şehitliği Metro dura-
ğında buluşmak istedi. A.Y., satışa çıkardığı cep
telefonunu da yanına alarak metro durağında
E.Ş. ile buluştu. E.Ş., A.Y.'ye cep telefonunu üc-
retini mobil bankacılık üzerinden gönderdiğini
belirterek farklı bir işlemin dekontu gönderdi ve
cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı.
Daha sonra, dolandırıldığını fark eden A.Y., du-
rumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma
başlatan polis ekipleri, aynı internet satış plat-
formu üzerinden satıcı gibi verilen cep telefonu
ilanına dönüş yapan şüpheli E.Ş. ile Fatih Aksa-
ray Metro istasyonu önünde buluştu. Müşteri
gibi gelen ekipler, Ş.E'yi yakalayarak gözaltına
aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından,
'dolandırıcılık' suçundan sevk edildiği mahke-
mece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

Bu kez dolandıramadı!

GAZiOSMAnPAŞA'dA, kontrolsüz şekilde
yola çıkan motosikletli kurye ile seyir halin-
deki başka bir motosikletli kurye çarpıştı.

Seyir halindeki motosikletli kazanın etkisiyle, minibüse
çarparak durabildi. Kuryelerin kazası, güvenlik kamera-
sına yansıdı. Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Küçükköy
Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımdan caddeye
kontrolsüz şekilde çıkan motosikletli kurye ile yolda iler-
leyen başka bir motosikletli kurye çarpıştı. Caddede iler-
leyen kurye, çarpmanın etkisiyle önündeki minibüse
çarparak düştü. Yaşanan kazada iki kurye de yaralan-
mazken, motosikletlerde hasar oluştu. Yaşanan kaza
anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Motosikletli 
kuryeler çarpıştı

SULtAnGAZi'de 1
kişi, bir grup tarafın-
dan dakikalarca dar-

bedildi. Zorla araca bindirildi. O
anlar cep telefonu kamerasına
yansıdı. Olay, dün gece saat
01.30 sıralarında Sultangazi
Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin
Yazıcıoğlu Caddesi'nde yaşandı.
Cadde üzerinde bir kişi, arkadaş-
ları oldukları düşünülen altı kişi
tarafından sebebi bilinmeyen bir
nedenle dakikalarca darbedildi,
hakarete maruz kaldı. Daha
sonra kendisini darbeden kişiler
tarafından zorla araca bindirildi.
Gruptakiler araçla olay yerinden
uzaklaşırken, tüm yaşananlar
cep telefonu kamerası ile kayde-
dildi. Olayla ilgili polise herhangi
bir ihbarda ya da şikayette bulu-
nulmadığı öğrenildi.

Cadde ortasında kaçırıldı

Kendini kilitleyip
evi yakmak istedi

Pendik'te psikolo-
jik sorunları olduğu
iddia edilen 3 çocuk

babası bir kişi kendisini odaya
kilitleyerek evi yakmaya çalıştı.
Olay yerine itfaiye ekipleri
sevk edilirken evini yakmaya
çalışan kişi ikna edilemeyince
devreye giren özel harekat pol-
isleri tarafından evden çıka-
rıldı.  Olay saat 19.00
sıralarında Esenler Mahallesi
Turna Sokak üzerinde bulu-
nan 7 katlı binanın en üst ka-
tında meydana geldi.
Psikolojik sorunları olduğu
iddia edilen 3 çocuk babası 53
yaşındaki Haydar Zurnacı-
oğlu kendisini odaya kilitleye-
rek pencereyi açtı ve binanın

dış cephesini tutuşturdu.
İhbar üzerine olay yerine it-
faiye, sağlık ve polis ekipleri
sevk edildi. Kısa sürede binaya
gelen itfaiye ekipleri Zurnacı-
oğlu'nun bulunduğu odaya gi-
remeyince yangına bitişik
dairenin balkonundan müda-
hale etti. Daha sonra Zurnacı-
oğlu, binanın dış cephesini
tekrar ateşe vermek istedi. 

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bina
arama yaptı. Yapılan çalışmada yangın sırasında
içeride bulunduğu öğrenilen 25 yaşındaki Emre
Yörük'ün dumandan etkilendiği görüldü. 
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T itanik filmini bilirsiniz. Leonardo Di
Caprio'nun muhteşem bir oyunculuk
sergilediği, Kate Winslet'in yıldızlaştığı

bir yandan aşk bir yandan da sınıf ayrımına
ilişkin acı bir gerçekliği öne çıkaran kült bir
filmdir... 

İşte Türkiye'de son günlerde Titanik'ten
farksız bir vaziyette. Gemi her geçen gün
biraz daha su alıyor, gemi her geçen gün buz
dağına biraz daha yaklaşıyor ama geminin
kaptanı; kaptan köşkünde oturup, olup biten-
leri izlemekten ileri gidemiyor... Ve bizler de
bu geminin içinde kimimiz beyaz yakalı kimi-
miz mavi yakalı; ama aşk yaşıyoruz ama
başka türlü sıkıntılar çekiyor, bir şekilde oya-
lanıyoruz. Fakat gelin görün ki, Leonard Co-
hen'in dediği gibi;

“Herkes biliyor zarların hileli olduğunu,
Herkes biliyor iyilerin kaybettiğini,
Herkes biliyor kötülerin kazandığını...”

Türkiye'nin ahvali de bu. Herkes biliyor bir
Titanik'in içinde olduğumuzu. Herkes biliyor
geminin su aldığını, herkes biliyor buzdağına
çarpacağımızı ama kimsenin elinden bir şey
gelmiyor. Geminin kaptanı deseniz; felakete
çarpmak üzeriyiz ama bambaşka masallar
anlatıyor...

Buraya kadar betimlemeye çalıştım ama
gerçeklik Titanik'ten daha da acı. En iyisi mi
açık açık konuşmak. 

An itibariyle; 
1 dolar 11 lira,
1 euro 13 lira, 
1 sterlin 15 lira,
1 Kuveyt Dinarı 36 lira...
Hatta 1 Bulgar Leva'sı 6 buçuk lira...
Vahameti görüyor musunuz? Türk lirası

her geçen gün değer kaybediyor. Dünya para-
ları karşısında bir hükmü neredeyse kalmadı.
Hani sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip

Erdoğan diyordu ya; “Para bir
milletin itibarıdır” diye; Bugün Türk milleti-
nin itibarı falan kalmadı. Avrupalı bir çocuk,
kumbarasından boşalttığı paralarla Türkiye'de
tatil yapabiliyor. Ortalama bir Türk, bir ömür
çalışarak Avrupa'da tatil yapamıyor. Buna ka-
fayı yorması gereken insanlar, "benim başör-
tülü bacım" klişeleriyle oyalıyor milleti.
Nihayetinde geldiğimiz nokta bu. Hadi bunu
da boşverin; 

insanlar kendi küçük dünyalarında bile ay
sonunu getiremeyecek hale geldi.

Bakın 30 yaşındaki bir matematik öğret-
meni hanımefendi Twitter'da isyanını nasıl dile
getirmiş;

“O kadar kuruluyorum ki. Yıllarca okuyo-

ruz, çalışmaya başlıyoruz borç ödüyoruz. Ka-
zandığımız para para değil. 21. yy'da basit sa-
yılabilecek ürünleri bile alırken zorlanıyoruz.
Telefonun bozuluyor; son model bir şey değil
ha, en fazla alacağın 3-4 binlik berbat bir te-
lefon. Onu bile alamıyorsun. Alacağım desen
onu bile alırken borçlanmak zorunda kalıyo-
ruz. Onca yıl okuyup hevesle hayata atılıyor-
sun ama annen babandan şu cümleyi duymak
zorunda kalıyorsun 'Üzülme yavrum ben des-
tek olurum sana sıkışmazsın al ihtiyaçlarını.'
E ben soruyorum:Yıllarca okudum, mezun
oldum, 30'uma geldim. Ben bir öğretmen ola-
rak hiç lüks olmayan hayatımı bile yaşarken
neden kendime yetemiyorum? Cevap belli
ama maalesef ne anlatabiliyoruz ne anlaşıla-
biliyoruz. Teşekkürler...”

Şimdi bu öğretmen hanıma ne 
diyeceksiniz?

Üzülerek katılmak dışında yapabileceğimiz
bir şey var mı? 

Maalesef yok. 
Velhasıl kelam Mahzuni'nin dediği gibi bir

devirden geçiyoruz;
“Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana,
Bilmem söylesem mi, söylemesem mi?...”

Avcılar hocasını kaybetti

Mert Ali Ak, Avcılar Kent Konseyi'nin eski
başkanı. Eğitimci, öğretmen, babacan ve can-
dan bir adamdı. Handan Toprak'ın belediye
başkanlığı döneminde kendisiyle bir söyleşi
yapmıştım. Öğretmenlik günlerinden, Atatürk-
çülük idealine kadar her şeyi tane tane anlat-
mıştı. 18 Kasım Perşembe günü vefat haberini
aldım. Avcılar güzel bir ağabeyini kaybetti.
Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin.

Günaydın demek namümkün

Gri ve soğuk bir sabah. Güneşimizi ve neşe-
mizi çalmışlar gibi. İnsan bu ülkede nasıl
mutlu uyanır, mutlu olur sahi? Herhalde bir
an yaşadığı ülkeyi unutarak. Ama namümkün.
Olsa idi bir aşka sığınırdık bu kötülükten ama
o da malum. Nasıl günaydın diyeyim şimdi;
namümkün.

Titanik'ten halliceyiz

Silivri Belediyesi,
küçük ve orta ölçekli
hayvan
yetiştiricilerinin kaba
yem ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla;
350 dönüm belediye
arazisine yerli ve milli
tohumlardan üretilen
Taşkent Yem Bezelyesi
ve Boldi Otluk
Arpanın ekimini
gerçekleştirdi.Belediye
Başkanı Volkan
Yılmaz, “Silivri için 
üretmeye devam
edeceğiz” dedi

S ilivri Belediyesi, ilçede tarım
ve hayvancılığın sürdürülebi-
lir hale gelmesi amacıyla,

yerel üreticilere yönelik desteklerine
bir yenisini daha ekliyor. Tarımsal
Hizmetler Müdürlüğü, hayvancı-
lıkla uğraşan çiftçilerin kaba yem ih-
tiyaçlarına destek olmak amacıyla;
Alipaşa Mahallesi’nde bulunan 350
dönüm belediye arazisine, Ekmen
Tarım’ın yüzde 100 yerli ve milli to-
humlardan elde ettiği Taşkent Yem
Bezelyesi ve Boldi Otluk Arpanın
ekimini gerçekleştirdi. Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz’ın tali-
matı ile yapılan yem bezelyesi ve
otluk arpa ekiminden yaklaşık
25.000 balya kaba yem elde edilmesi
hedefleniyor. Hasat edilecek ürünler
balyalama işleminin tamamlanma-
sının ardından, Silivri’de faaliyet

gösteren küçük ve orta ölçekli hay-
van yetiştiricilerine ücretsiz olarak
dağıtılacak. Diğer yandan tohumluk
arpa ve mısır silajı desteklerine de
devam eden Silivri Belediyesi, yap-
tığı çalışmalarla yerel üreticilerin
yem maliyetlerinin azalmasına katkı
sağlamayı sürdürüyor. 

Milli tohumlarımızı
kullanıyoruz

Ekim yapılan arazileri ziyaret ede-
rek, yürütülen çalışmaları yerinde
inceleyen Başkan Volkan Yılmaz,
yaptığı açıklamada “Silivri Belediye-
sinin hiç ekilmeyen, dikilmeyen
3.500 dönüm arazisi üzerinde Silivri
Belediyesi olarak tarım demeye,
tarım yapmaya, zirai faaliyetlerde
bulunmaya devam ediyoruz. Bura-
dan elde ettiğimiz ürünlerin tama-
mını Silivri’de yaşayan dar gelirli
hayvancımızla ve çiftçimizle paylaşı-

yoruz. Yine kendi arazilerimizde
ürettiğimiz tohumluk arpa, saman,
mısır silajı, ayçiçek yağı gibi ürün-
leri, Silivri’de yaşayan üreticilerimiz
ve dar gelirli vatandaşlarımızla pay-
laşmıştık. Bugün de hayvancılarımı-
zın kaba yem ihtiyaçlarına destek
olmak amacıyla yem bezelyesi ve
otluk arpaların ekimini gerçekleştiri-
yoruz. Bu ürünlerin besin ve protein
değeri oldukça yüksek. Projemizin
tamamında yerli ve milli tohumları-
mızı kullanıyor ve sponsorlarımız
sayesinde bu faaliyeti belediyemizin
kasasından tek kuruş çıkmadan ger-
çekleştiriyoruz. Ben destekleri nede-
niyle Ekmen Tarım’a buradan
teşekkür etmen istiyorum. Biz inatla
Silivri’de üretim var demeye, verimli
topraklarımızı işlemeye ve Silivri için
üretmeye, Türkiye için geliştirmeye
devam edeceğiz.” ifadelerini 
kullandı.

MÜGE CESUR ÖZMEN

Her şey
güvenli
Bağcılar
iÇiN

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen Huzur Toplantısı’nda ilçedeki sorunlara
yerinde çözüm arandı. Toplantıya katılan Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Erdoğan,
“Emniyet güçleriyle birlikte Bağcılar’ın güvenliği adına çalışma gayreti içindeyiz” dedi

Bağcılar İlçe Emniyet Müdür-
lüğü’nün koordinesinde, polis-halk
arasındaki ilişkileri geliştirmek, ilçe

sakinlerinin sorunlarını dinlemek ve yerinde
çözüm bulabilmek için “Huzur Toplantısı” dü-
zenlendi. Bağcılar Belediyesi Dr. Kadir Topbaş
Halk Sarayı’nda gerçekleşen toplantıya; İlçe
Emniyet Müdürü Cemal Ünlü, Bağcılar Bele-
diye Başkanı Yardımcısı Ali Erdoğan, birim mü-
dürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri,
muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Amacımız Bağcılar’ın refahı

İlçede yürütülen bir yıllık çalışmalarla ilgili su-
numların yapıldığı programda, madde bağımlılı-

ğından trafik hizmetlerine kadar polisin alanı
içine giren bütün faaliyetler detaylı şekilde görü-
şüldü. Bağcılarlıların huzuru ve mutluluğu için
bir araya geldiklerini söyleyen Bağcılar Belediye
Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, “Emniyet güç-
leriyle birlikte Bağcılar’ın güvenliği adına ça-
lışma gayreti içindeyiz. Ben de belediyeyi
ilgilendiren konurla ilgili olarak gerekli notları
aldım. Bütün amacımız ilçe sakinlerimizin refah
ve güven içinde yaşamalarıdır” dedi. İlçe Emni-
yet Müdürü Cemal Ünlü de desteklerinden do-
layı Bağcılar Belediyesi’ne teşekkür etti. Huzur
Toplantısı, ilçe genelinde yaşanılan sorunlar
hakkında karşılıklı görüş ve önerilerin alınma-
sıyla son buldu.  FATİH POLAT

Kan bağı değil can bağı önemli

Kartal Belediyesi Kadın
ve Aile Müdürlüğü ve Kır-
mızı Çocuklar Derneği iş

birliği ile Kartal Hasan Ali Yücel Kül-
tür Merkezi, önemli bir konferansa ev
sahipliği yaptı. Dünya Çocuk Hakları
Günü kapsamında gerçekleştirilen ve
“Koruyucu Aile” konusunun ele alın-
dığı konferansta “Koruyucu ailelik,
çocuk evlerinde bulunan ve koruma
altında olan çocuklar ile 18 yaş üstü
koruma altında olan gençler” başlıkla-
rına ışık tutuldu. Kırmızı Çocuklar
Derneği Kurucu Başkanı Simay Bül-
bül Sarıpınar’ın konuşmacılığını yap-
tığı konferansa; Cumhuriyet Halk
Partisi Kartal İlçe Kadın Kolları Baş-
kanı Birgül Karababa, Kartal Beledi-
yesi Kadın ve Aile Müdürü Enif
Yavuz Dipşar, İYİ Parti Kartal İlçe
temsilcileri, Bilecikliler Dernek Baş-
kanı Faruk Şahin, Kartal Gönüllüleri
Başkanı Nevhiz Küçükkahveci, sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri ile
vatandaşlar katıldı.Konferansın önce-
sinde Kartal Belediyesi kreşlerinde eği-
tim gören minikler, hazırlamış
oldukları “Çocuk Hakları” temalı
danslı gösterilerini sundu. Büyük be-
ğeni toplayan gösterinin ardından

konferans başladı. Koruyucu aile ol-
manın koşulları, koruyucu aile olmak
isteyen kişi ve ailelerin yerine getirme-
leri gereken sorumluluklar, koruyucu
ailelik öncesi bürokratik süreç ve de-
vamı, konuya ilişkin doğru bilinen
yanlışlar ve birçok farklı başlık, Kır-
mızı Çocuklar Derneği Kurucu Baş-
kanı Simay Bülbül Sarıpınar’ın
konuşmacılığını yaptığı konferansta
ele alındı. 

Birliktelik her şartta lazım

Gönüllü ailelik nedir, nasıl gönüllü aile
olunur, koruyucu ailelik nedir, kimler
koruyucu aile olabilir, nasıl koruyucu
aile olunur, koruyucu ailelere yapılan
destekler, evlat edinme, evlat edinme

koşulları, evlat edinme ve koruyucu ai-
lelik arasındaki farklar ile sık sorulan
sorular, 2 saatlik konferans boyunca
etraflıca masaya yatırıldı. Etkinlikte
Kırmızı Çocuklar Derneği’nin çalış-
maları ile de alakalı bilgiler veren der-
nek başkanı, gönüllü ve koruyucu aile
olma serüveni ile bu süreçte yaşamış
olduğu tecrübeleri de katılımcılarla
paylaştı. Yıllarca gönüllü annelik yap-
tıktan sonra eşi ile birlikte koruyucu
aile olmak için ilk adımı attıklarını dile
getiren Simay Bülbül Sarıpınar, en
büyük oğlu ile kavuşma hikâyesini
şöyle anlattı: “Gönüllü annelik yaptı-
ğım süreçte anladım ki önemli olan
her zaman kan bağı değil, can bağı 
diyorsunuz.”

SIlIvrI ICIn 
Uretmeye 

Anıl BODUÇ

statİk fİkİr

anilboduc@gmail.com

YENİ AÇILACAK KÜTÜPHANELER İÇİN KİTAP ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/744006
1-İdarenin
a) Adresi : CAMİKEBİR MAHALLESİ TÜRABİBABA CADDESİ 

2 KASIMPAŞA BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124440160 - 2122937630
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@beyoglu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 KALEM MAL ALIMI ( 23.500 ADET KİTAP ALIMI )Ayrıntılı 

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

b) Teslim yeri : Kadımehmet, Piripaşa, Bademlik, Fetihtepe, Dolapdere, 
Tophane, Sinanpaşa ve Örnektepe Kütüphaneleri.

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 
başlayacak ve 5 günde teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. İMP No:50 

Tepebaşı -Beyoğlu/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 14.12.2021 - 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen his-
seler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu 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 İHALE İŞLERİ ŞEFLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1494276)

KİTAP SATIN ALINACAKTIR
BEYOĞLU BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

devam

Kartal Belediyesi'nin koruyu aile konusunu ele aldığı konferansta konuşan Kırmızı Çocuklar
Derneği Başkanı Simay Bülbül Sarıpınar, “Aile olmak konusunda unutmamamız gereken
en önemli şey önemli olanın kan bağı değil can bağı olduğudur” dedi
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avcılar'da yüksek
gerilim tehlikesi

ilçenin eski mahallelerin-
den Denizköşkler, Ambarlı
ve Merkez Mahallesi'nde

yıllar önce yerleştirilen demir direk-
lere bina sayılarının artması ile ek
havai hatlar çekildi. Özellikle Deniz-
köşkler Mahallesi'ndeki bazı direk-
ler yerleştirilen birden fazla hat
nedeniyle ağırlıklara dayanamaya-
rak yola doğru eğilirken, birçok hat
direklerdeki izolatörlere rastgele
bağlandı. Özellikle kış aylarında ya-

ğışın etkisi ile olası tehlikeye adeta
davetiye çıkaran hatların yolun üze-
rine sarktığı yüksek bir kamyonu-
nun geçmesi halinde bunları
kopararak faciaya yol açabileceği
ifade edildi. Mahalle sakinlerinden
Yavuz Karakoç, Denizköşkler Ma-
hallesi'nde yer altına alınması gere-
ken hatların tehlike yarattığını
söyledi. Karakoç, "Hatları bağlayıp
gidiyorlar. Bakın direkler; Yağ-
murda acaba bizim başımıza düşer

mi bağlantı yapıp bırakıyorlar. Eğili-
yorlar, bakın eğilmiş sıkıntılı, buna
bir çare bulmaları gerekiyor." dedi.
Aynı mahallede oturan Abdülkadir
Arslan da, ağırlığı nedeniyle yolun
üzerine sarkan hatları gösterirken,
"Bunlar bizim için bir risk taşıyor.
Yüksek bir kamyon geçse yangın çı-
kacak, evlerimiz zarar görecek.
Bina, insanların güvenliği için tehli-
keli. Buna bir çare bulunmalı" 
diye konuştu.

GazioSmanpaşa Belediyesi, ulaşı-
labilir belediyecilik anlayışıyla iletişim
ağını genişletmeye devam ediyor. Bu

kapsamda vatandaşların belediyeyle olan iş-
lemlerini zaman kaybı yaşamadan, hızlı ve
pratik şekilde yapabilecekleri iletişim merkez-
leri hizmete açıldı. İlk etapta Karadeniz, Mev-
lana ve Kazım Karabekir Mahallelerinde
açılan iletişim merkezlerinin önümüzdeki sü-
reçte ilçe geneline yaygınlaştırılması hedefleni-
yor. İletişim Merkezlerinde vatandaşlar, talep,
öneri ve şikâyet oluşturma, vergi borcu ödeme,
beyan bilgileri sorgulama, sicil sorgulama,
bilgi edinme gibi daha birçok işlemi kolaylıkla
halledebiliyor. Ayrıca belediyenin kursları ile
birlikte ücretsiz diyetisyenlik ve psikolojik da-
nışmanlık gibi birçok hizmete kayıt yaptırabili-
yor. Gaziosmanpaşa'da çözüm odaklı yönetim
anlayışını güçlendiren iletişim merkezleri, hafta
içi her gün vatandaşlara hizmet veriyor.

Avcılar'da birçok cadde ve sokakta bulunan, gelişi güzel bağlan-
dığı öne sürülen yüksek gerilim taşıyan, ağır hatların etkisiyle
yola doğru eğrilen demir direkler görenleri tedirgin ediyor

Gaziosmanpaşa
Belediyesi İleti-

şim Merkezle-
rinde vatandaşlar,
talep, öneri ve şi-
kâyet oluşturma,

vergi borcu
ödeme, beyan bil-
gileri sorgulama,

sicil sorgulama,
bilgi edinme gibi

birçok işlemleri
kolayca gerçek-

leştirebiliyor

Belediyeler eGitim
iCin katki vermeli

Halit çelİkbudak 
hcelikbudak@gmail.com

İnfo@gazetedamga.com.tr

Almanya geç mi kaldı?

P eşinen söyleyelim… Almanya’da korona
enfeksiyonuna bağlı olarak hayatını kay-
bedenlerin sayısı dün itibariyle 266 daha

artarak 98.544‘ e yükseldi… Türkiye’nin Berlin
Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’in dün verdiği bil-
giye göre, koronaya kurban gidenler arasında
2.870 de Türk vatandaşı bulunuyor… Bunlar
Türk vatandaşı veya çifte vatandaş… Alman 
vatandaşı Türkler arasında da hayatını 
kaybedenlerin olduğu muhakkak… 
Sayı daha da fazla olabilir…

* * * *
Ölümün tabiiki vatandaşlığı olmaz… Her ölen

bir can… Bir filozofun ‘Çok sevdiğiniz biri ölene
dek, ölümle tam anlamıyla karşılaşamazsınız‘ de-
diği gibi bu acıyı asıl onlar yaşıyor… Veya Cemal
Süreya’nın bir şiirinde ‘Ölüm geliyor aklıma bir-
den ölüm‘ dediği gibi… Dün itibariyle Almanya
virüs bulaşan 3.429 kişi yoğun bakım istasyonla-
rında ölümle pençeleşiyor bir yerde… Bunlardan
1.667’si entübe edilmiş durumda… Hepsine 
Tanrı’dan şifa diliyorum… Dileğim bir an önce
iyileşmeleri… Dün itibariyle vaka sayısı da rekor
kırdı… 68.366 kişiye virüs bulaştığı tespit
edildi… Böylelikle toplam vaka sayısı 5,21 
milyona yükseldi…

* * * *
Almanya dördüncü dalgada frene basmakta

geç mi kaldı… Bu tartışılıyor… Felsefe, sosyoloji
veya antropoloji okuyanlar Helmuth Plessner’i
mutlaka bilirler… Felsefi antropolojinin kuru-
cusu Helmuth Plessner’in 1959’da yazdığı “Ge-
cikmiş Millet” (Verspaetete Nation) Alman ulusu
ile ilgili en önemli felsefe kitaplarından biridir.
1959’dan beri felsefe, tarih, sosyoloji çevrele-
rinde tartışılıp üzerinde çok sayıda kitap, makale
yazılmıştır. Tartışma şimdi de sürmektedir. Ese-
rin ana fikri ancak 1871’de bir birlik sağlayan
Almanya’nın gecikmeyle bir millet olabildiğidir.
Bu gecikmenin daha sonra Almanya’nın karşılaş-
tığı felaketlerin sebebi olabileceği tezi savunu-
lur… Acaba Almanya şimdi yine mi gecikti…

* * * *
Almanya’da salgın hastalıklarla ilgili tek yet-

kili kurum Robert Koch Enstitüsü’dür… Enstitü
Başkanı Lothar Wieler, dün duygusal ama öfkeli
bir konuşma yaptı… Wieler'e göre hastanelerdeki
durum da giderek kötüleşiyor.  ‘Hiçbir zaman
şimdiki kadar endişelenmemiştik. Gerçek sayılar
daha fazla… Şu anda her gün kaydedilenin en az
iki veya üç kat daha fazla enfeksiyon var. Son 
zamanlarda, hastaların yüzde 0,8'i öldü. Bu, 
her gün enfekte olan 50.000'den fazla kişiden
400'ünün önümüzdeki birkaç hafta içinde öleceği
anlamına geliyor.  En iyi tıbbi bakımla bile kimse
bu insanlara yardım edemez‘ diyor…

* * * *
Robert Koch Enstitüsü Başkanı siyaseti ih-

malle suçluyor… Aşılama oranının önemli ölçüde
artmadığı takdirde dördüncü dalganın önceki
tüm dalgaları açıkça geçebileceği konusunda
uyardı. Wieler, siyaseti ciddi hatalarla suçladı.
‘Çok fazla alanda çok hızlı açıldık. Yeni bir şeyler
icat etmeye devam etmemize gerek yok. Net bir
şekilde söylüyorum. Acil bir durumdayız. Aşılan
sayısını artırmalıyız. Aksi takdirde bu krizi 
kontrol altına alamayız‘ diye eleştirdi.

* * * *
Emanet Şansölye Angela Merkel başkanlı-

ğında yapılan toplantıda da Berlin belediye baş-
kanı Michael Müller, aşısızları bencillik,
kayıtsızlıkla suçladı. Müller, ‘Aşı oranı açıkça çok
düşük. Bir azınlığın çoğunluğa hükmetmesi ve
sağlıklarını tehlikeye atması ile devam edemez.
Bu nedenle aşısız insanlar artık toplum hayatın-
dan giderek daha fazla dışlanarak yaşamak 
zorunda kalmalı‘ dedi…

* * * *
Almanya’da 328 gündür aşı kampanyası yapı-

lıyor… Dün yapılan 504 bin aşı ile 56,4 milyon
kişi iki doz tam aşılanmış oldu. Bu nüfusun yak-
laşık yüzde 67,8’i… 14 Kasım itibariyle Alman-
ya'ya 123,1 milyon doz aşı geldi…  Bunlardan
93,6 milyon dozu BionTech/Pfizer, 14,4 milyon
dozu AstraZeneca, 10,3 milyon dozu Moderna ve
4,7 milyon dozu Johnson&Johnson… 
Bunların yüzde 94,4’ü kullanıldı…

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tuzla Belediyesi’ni ziyaret etti. Tuzla Belediyesi’nin Tuzla’daki eğitim kalitesinin artırıl-
ması konusunda önemli bir paydaş olduğunu belirten Özer, “Belediye Başkanımız Tuzla’da eğitim kalitesinin artması konu-
sunda bizim en önemli paydaşlarımızdan biri. Halihazırda tüm belediyelerimiz eğitim için Tuzla gibi katkı vermeli” dedi

SEMANUR POLAT

M illi Eğitim Bakanı Mahmut
Özer, İstanbul Tuzla Orga-
nize Sanayi Bölgesi Yöne-

tim Binası'nda Milli Eğitim Bakanlığı
ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ara-
sında gerçekleştirilen "Mesleki ve Tek-
nik Eğitim iş birliği protokolü imza
töreninin ardından Tuzla Belediye-
si’ne ziyarette bulundu. Bakan Özer’i
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Ya-
zıcı karşılayarak Tuzla Belediyesi Ana
Hizmet Binası’nı gezdirdi. Gezinin
ardından Bakan Özer ve Başkan Ya-
zıcı, Tuzla’daki eğitim çalışmaları
hakkında baş başa bir görüşme ger-
çekleştirdi. Görüşme sırasında açıkla-
malarda bulunan Bakan Özer, Tuzla
Belediyesi’nin Tuzla’daki eğitim kali-
tesinin artırılması konusunda önemli
bir paydaş olduğunu belirterek, “Be-
lediye Başkanımız Tuzla’da eğitim
kalitesinin artması konusunda bizim
en önemli paydaşlarımızdan biri.
Okul öncesinden, orta öğretime
kadar tüm okullarımızın ihtiyaçları-
nın giderilmesi konusunda, bilim
sanat merkezlerinin çok daha güçlü
hale gelmesi konusunda bize çok
büyük katkılar sağlıyorlar” dedi.

OSB eğitim merkezleri açacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer,
“Bugün İstanbul’da Sanayi ve Tekno-
loji Bakanımız ile birlikte organize sa-
nayi bölgelerinde mesleki eğitim
merkezlerinin kurulması ile ilgili çok
güzel bir lansman töreni gerçekleştir-
dik. İnşallah 2 ay içerisinde tüm Tür-
kiye’de OSB’lerde mesleki eğitim
merkezlerini açacağız. Tuzla’da böyle
bir etkinliği yapmışken, kıymetli Bele-
diye Başkanımızı da ziyaret etmek is-
tedik. Sayın Belediye Başkanımız

Tuzla’da eğitim kalitesinin artması
konusunda bizim en önemli paydaş-
larımızdan bir tanesidir. Okul önce-
sinden, orta öğretime kadar tüm
okullarımızın ihtiyaçlarının gideril-
mesi konusunda, bilim sanat merkez-
lerinin çok daha güçlü hale gelmesi
için bize çok büyük katkılar sağlıyor-
lar. Sayın Belediye Başkanımıza hem
şahsım hem de Milli Eğitim Bakanlığı
adına en içten şükranlarımı sunuyo-
rum. İnşallah, bundan sonra da bir-
likte Tuzla’da çok güzel açılımlar
yaparız. Öğrencilerimiz gençlerimizin
nitelikli eğitim almaları ile ilgili im-
kanları artırılması ile ilgili önemli açı-
lımları inşallah birlikte hayata
geçireceğiz. Dün Fatih Belediyemizin
belediye binasının girişinde 7 gün 24
saat açık bir kütüphane görmüştüm.
Sayın belediye başkanımızdan istir-
hamımız belediye binamızın giriş ka-
tını aynı Fatih Belediyesi’ndeki gibi
gençlerimiz için 7 gün 24 saat kütüp-
hane haline dönüştürmesi. Bu ko-
nuda biz Milli Eğitim Bakanlığımız
olarak Belediye Başkanımıza her
türlü desteği vereceğiz. Başkanımız
da buna olumlu yaklaştı. Eğer hızlı
bir şekilde yapılırsa inşallah açılışına
da ben geleceğim. Birlikte inşallah
gençlerimize böyle güzel bir hizmeti
kavuşturmuş olacağız” dedi.

Tuzla’dan tüm İstanbul’a yayılsın
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,
“Bakanımıza ben de çok teşekkür ediyo-
rum nazik ziyaretlerinden dolayı bizleri
şereflendirdiler. Bugün açmış olduğumuz
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve Milli
Eğitim Bakanımız ile birlikte bin tane ya-
pılacak mesleki eğitim merkezlerinin açı-

lışını Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde
yaptık. Bugünkü ziyareti ile kendilerinin
söylemiş olduğu ifadeler bizlere şeref ve
onur verdi. Biz Tuzla’yı altında kaplasak
önemli değil, önemli olan gençlerimizin,
yeni nesillerin yetiştirilmesi düsturu ile
yerel yönetimler anlayışımızı eğitime

katkı vererek, eğitim politikalarımızı
daha da artırarak okul yaparak aynı za-
manda eğitimin kalitesine etki edecek
eğitim materyallerini temin ederek bazen
çocuklarımızı ödüllendirerek mutlaka
eğitime destek vermeye devam ettik, 
etmeye de devam ediyoruz.” dedi.

GOP’la iletişime geçin
Sarayburnu’nda
ABD protestosu

Sarayburnu Limanı'na demirleyen
ABD Donanmasına ait USS Porter
isimli savaş gemisi bir grup tarafın-

dan protesto edildi. Karadeniz’e NATO tatbi-
katı için giden ABD Donanmasına ait
güdümlü füze destroyeri USS Porter, 16 Kasım
Salı günü Sarayburnu Li-
manı’na demirlemişti.
4 gün İstanbul’da
kalması beklenen
gemi Halkın Kur-
tuluş Partisi
(HKP) İstanbul İl
Örgütü üyesi bir
grup tarafından
protesto edildi. Sa-
rayburnu'nda bir araya
gelen HKP üyeleri , “Yan-
kee Go Home" yazılı döviz  ve “Katil ABD, Ül-
kemizden, Ortadoğu'dan ve Karadeniz'den
Defol" yazılı pankart açtı. Yapılan basın açıkla-
masının ardından grup dağılırken, polis ekipleri
eylem boyunca çevrede güvenlik önlemi aldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi İletişim Merkezleri, vatandaşlara her konuda yardımcı oluyor.

Tuzla Belediye
Başkanı 

Dr. Şadi Yazıcı

Milli Eğitim
Bakanı 
Mahmut Özer



D evrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu’nun
(DİSK) çağrısıyla

İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda
toplanan işçiler, geçim sıkıntısına
dikkat çekmek amacıyla bir
eylem yaptı. Binlerce işçi, taşıdık-
ları pankartlar, attıkları slogan-
larla “Geçinemiyoruz” dedi.
Basın açıklamasını DİSK Ege
Bölge Temsilcisi Memiş Sarı
yaptı. Sarı, Türk-İş ile Hak İş
başta olmak üzere tüm memur
ve işçi sendikalarına “Bir günlük
genel grev ile emekçilerin sesini
duyuralım” çağrısında bulundu. 

Emekçi çözüm bekliyor

Ülkenin, halkın artık nefes almak
istediğini söyleyen Memiş Sarı,
“Masal dinlemek değil, geçim
sorunumuza çözüm istiyoruz”
diyerek TBMM'de görüşülen
2022 yılı bütçesine dikkat çekti.
Sarı, “Asgari ücret aralıkta belir-
lenecek. Yine dar gelirliden alınıp
patronlara verilecek. Yine saraya
sermayeye, savaşa bütçe ayrıla-
cak. Emekçiler unutulacak. Ana-

yasa'da Türkiye Cumhuriyeti'nin
sosyal devlet olduğu yazıyor.
Bütçe ve asgari ücret belirlenir-
ken sosyal devlet gibi davranın.
Bu ülke, bu halk artık nefes
almak istiyor. Gelirde ve vergide
adalet istiyoruz. Bu kış ya işçilere
emekçilere, ya da sesimize kulak
tıkayan iktidara kara kış olacak”
dedi.

Gelirde adalet sağlanmalı

İktidar temsilcilerinin her gün tel-
evizyonlara çıkıp ülkenin şahlan-
ması, büyümesiyle övündüğünü
söyleyen Sarı, “Ekonomiyi  alın
teri dökerek, çalışarak, üreterek
biz büyütüyoruz. Peki bizim ek-
meğimiz neden büyümüyor.
Eğer dediğiniz doğruysa, ülke
büyüyorsa işçiler de bu büyüme-
den payını almalı” diyerek ge-
lirde adalet sağlanması, asgari
ücretin vergisinin sıfırlanması,
tüm kesintilerin hazineden karşı-
lanması, patrona verilen destek-
lerin işçilerden de
esirgenmemesini istediklerini
söyledi.

Hu kuk Danýþman larý: av. uğur SaYaNeR, av. Mustafa eNgİN
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BAYRAK,VİNİL AFİŞ VE MATERYALLERİN BASKI İŞİ HİZMET ALIMI
BEYOĞLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BAYRAK,VİNİL AFİŞ VE MATERYALLERİN BASKI İŞİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşa-
ğıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/748369
1-İdarenin
a) Adresi : EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ MEŞRUTİYET 

CADDESİ IMP ALTI NO:50 34433 TEPEBAŞI 
BEYOĞLU/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2122527754 - 2122520085
c) Elektronik Posta Adresi : destek@beyoglu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 26 KALEM BAYRAK, VİNİL AFİŞ VE MATERYALLERİNİN 

BASKI İŞİ HİZMET ALIMIAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK 
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Evliya Çelebi Mh. Meşrutiyet Cd. No:50 Tepebaşı- 

Beyoğlu/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 15.12.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen his-
seler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korun-
duğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel sektörde yapılan her türlü bayrak, vinil afiş ve materyallerinin baskı hizmeti 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 Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği adresine elden tes-
lim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

KaHve fiyatları, sene
başından bu yana yüzde
90 civarında yükselerek

10 yılın zirvesine ulaştı.
Kahve fiyatları, küresel tedarikte dar-
boğaz yaşanabileceğine dair endişe-
lerle 10 yılın zirvesine tırmanarak
kilogram başına 5,07 dolara yükseldi.
Bloomberg'in haberine göre Arabica

vadeli kontratları, Brezilya’daki üreti-
min azalmasıyla sene başından bu
yana yüzde 90 civarında yükseldi.
Yüksek gübre fiyatları ve tedarik ma-
liyetleri fiyatların yükselişinde rol oy-
narken Avrupa ve ABD gibi
tüketiciler Kolombiya ve Vietnam
gibi üreticilerden kahve tedarik etmek
konusunda sıkıntı yaşadı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege
Bölge Temsilciliği'nin çağrısıyla Cumhuriyet
Meydanı'na yürüyen binlerce işçi, “Hükümet istifa”,
“Hırsızlara değil, halka bütçe”, "Emekten, halktan
yana bütçe için omuz omuza!" sloganları attı

IŞÇILER ISYANDA:
GEcİNEMİYORUZ

Kahve fiyatları 10 yılın zirvesinde

Hububat ihracatında artış
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim 
Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “Türkiye geneli hububat ihracatı ocak-ekim dönemini kapsayan
ilk 10 aylık süreçte yüzde 23,74 artışla 7 milyar 319 milyon 207 bin dolar olarak gerçekleşti” dedi

İHBİRYönetim Kurulu
Başkanı Haluk Okutur
yaptığı açıklamada,

"Ekim ayında İHBİR olarak geçtiği-
miz yılın aynı ayına göre yüzde 9,39
artışla 205 milyon dolarlık ihracat
gerçekleştirdik. 2021 yılında toplam
190 ülkeye ihracat yapan Birliğimi-
zin ABD’ye olan ihracatı geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 8,17, Irak’a ih-
racatımız yüzde 10,94, Cezayir’e ih-
racatımız yüzde 558,15 değer
bazında artış gösterdi. Birliğimiz,
Ocak-Ekim döneminde yüzde 17,71
artış ile 1 milyar 859 milyon 512 bin
dolarlık ihracat gerçekleştirdi” dedi.
Ekim ayında yine rekor kıran İH-
BİR'in 205 milyon dolarlık ihracat
gerçekleştirdiğini ifade eden İHBİR
Yönetim Kurulu Başkanı Haluk
Okutur, "Bitkisel Yağ ihracatımız
ekim ayında geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 196,28 değer bazında artış göstererek 22
milyon 904 bin dolar olarak gerçekleşti. Şeker ve
şeker mamulleri sektörümüz yüzde 2,22 değer ba-
zında artışla 46 milyon 500 bin dolarlık ihracat ger-
çekleştirdi. Geçen yılın aynı ayına göre daha birçok
ürün grubunda artış görüldüğünü kaydeden Başkan
Okutur, “Kakaolu Mamuller ihracatı yüzde 6,06
değer bazında artışla 34 milyon 850 bin dolar oldu”
diye konuştu.

İthalatçılara yönelik program 

Güney Amerika, Afrika, Asya ve Orta Doğu gibi
dünyanın pek çok bölgesinden ithalatçılara yönelik
30 sanal heyet programı gerçekleştirerek, üyelerinin
ikili iş görüşmeleri yapmalarını sağladıklarını belir-
ten Başkan Okutur, sözlerine şöyle devam etti:
“Latin ve Orta Amerika, ardından Afrika pazarla-
rında ihracatçı üyelerimizin sağladığı başarılar; Gü-
neydoğu Asya ve Japonya pazarlarında da kendini
gösterecek ve böylece ülkemizi uzak pazarlarda da
başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz. İHBİR ola-
rak gerçekleştirdiğimiz fuar, heyet ve organizasyon-
larla üyelerimizi ciddi anlamda destekliyoruz.
Pandemide de normalleşme döneminde de çalışma-
larımıza durmadan devam ettik. Geçtiğimiz hafta-
larda info stand ile katılım sağladığımız Dubai’de
gerçekleşen şekerleme, tatlı, atıştırmalık ürünler fuarı
Yummex Middle East 2021’de kadın girişimcileri-
mizi de ihracat ailemize dahil ederek fuarda ihracat
gerçekleştirmeleri konusunda İHBİR olarak destek-
lerimizi sürdürdük. Önümüzdeki aylarda Almanya,
Rusya, Japonya, Meksika, ABD ve Kolombiya fuar-
larımız gerçekleşecek. Bu fuarların Milli Katılım Or-
ganizasyonunu İHBİR olarak bizler
gerçekleştiriyoruz. İHBİR olarak, ülkemizin ihracat
hedefine ulaşması için çalışmalarımızı istikrarlı bir
şekilde sürdürmeye ve yenilikler yapmaya devam
ediyoruz.”

İHBİR Yönetim Kurulu
Başkanı Haluk Okutur,
Türkiye’nin hububat
ihracatı konusunda
doğru yolda ilerlediğini
belirterek, “Bu devam
etmeli” ifadesini kullandı.

Türk Lirası
çok kırılgan
Merkez Bankası faiz indirimlerine
devam ederek haftalık repo faizini
100 baz puan daha indirmesine
ilişkin değerlendirmelerde bulunan
Doç. Dr. Atilla Çifter, “Döviz kurun-
daki hızlı yükseliş karşısında Türk
lirası maalesef çok kırılgan” dedi

Merkez Bankası faiz indi-
rimlerine devam ederek
haftalık repo faizini 100

baz puan daha indirdi. Bugün açıkla-
nan karar ile Merkez Bankası faizi
yüzde 16’dan 15’e çekti.  Dolar kuru
bir gün önce Asya piyasalarında
10.96'ya kadar yükselmişti, gün içe-
risinde 10.50 altına gerilese de karar
sonrası tekrar yükselerek 10.90 se-
viyesine ulaştı. Altınbaş Üniversitesi
Öğr. Üys. Doç. Dr. Atilla Çifter, diğer
gelişmekte olan ülkelerin hem en-
flasyon hem de parasal sıkılaştırma
riskleri ile faiz oranlarını arttırırken,
TCMB faiz indirimlerine devam etti-
ğini dile getirdi. Bu durumun TL’nin
kırılganlığını hızla arttırdığına dikkat
çeken Doç. Dr. Atilla Çifter, Para Poli-
tikası Kurulu karar metninde enflas-
yonda son dönemde gözlenen
yükselişte; döviz kurunun önemli bir
faktör olduğunu söyledi.



C HP Genel Başkan Başdanışmanı
ve İzmir Milletvekili Tuncay
Özkan Konya'nın yerel televizyon

kanalı Kanal42’de Sümen Altı progra-
mında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bü-
rokratlara hukuksuz işlere imza atma-
ması yönünde yaptığı çağrının ardından

birçok bürokratın kendilerine ulaştığını
söyleyen Özkan, “Bize yolsuzluk dosyası
getiren arkadaşlar var. Gelip bizden yar-
dım isteyen arkadaş var. Hepsinin söyle-
diği ortak şey. Aman bizim size
geldiğimizi duymasınlar. Gelen yolsuz-
luk dosyası çok. Çok önemli mevkiler-
deki insanlar genel başkanımızın

çağrısından sonra imza atmadılar, atmı-
yorlar. Şimdi burada söylerim de yazık
olur zavallılara. Genel başkanımızın çağ-
rısından sonra ‘Ben bunu imzalamadım.
Çünkü sahtekarlık var, namussuzluk var.
Ben Çevre Bakanlığı'ndayım. Çünkü
para var, yolsuzluk var, rüşvet var. Bana
getirdiler ben imzalamadım. O yüzden
beni şimdi müşavir olarak atıyorlar,
benim yerime şu kişi imzalayacak' diyen-
ler var. Bunların hepsi bizde. Biz, bu in-
sanları tanıyoruz” açıklamasını yaptı. 

Hukuksuzsa atılmaz

“Ülkemizi bu yokluktan ve yoksulluktan
kurtaracak geçmişi değil, geleceği bizim
önümüze serecek, bir büyük mutluluk ve

kucaklaşma
içerisinde
Türkiye'yi
geleceğe
hazırlayaca-
ğız” diyen
Özkan, şöyle
devam etti:
“Tank Palet
Fabrikasında
söyledik,
kim haklı
çıktı? Biz,

haklı çıktık. AK Partili bürokratlar bize
geliyor. Tarif etsem de anlaşılır ama
yazık olur. Korumak lazım. Genel başka-
nımızın çağrısından sonra imza atmıyor-
lar. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan
çıktı ve dedi ki ‘Bu suçtur. Yapamazsınız.
Benim bürokratlarım.' Senin değil, devle-
tin bürokratları. İmza, hukuksuzsa 
atılmaz.”

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
16 Ekim tarihinde sosyal medya hesa-
bından yayımladığı video ile bürokrat-
lara hukuksuz işlere imza atmamaları
konusunda çağrıda bulunmuştu. Kılıç-
daroğlu, “Saray’ın baskısına boyun eğe-
rek kanun dışına çıkmış o devlet
memurlarına buradan seslenmek istiyo-
rum” diyen Kılıçdaroğlu, “Kamil akla
gelmeniz için Kılıçdaroğlu abinizin, am-
canızın bu size son çağrısıdır. 18 Ekim
Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal is-
teklerine verdiğiniz tüm desteğin sorum-
luluğu size de ait olmaya başlayacaktır.
‘Emir almıştım’ diyerek bu kirli işlerden
sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne
yaptırılıyorsa, Pazartesi itibariyle durun.
Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi,
eteğinizi çekin” ifadelerini kullanmıştı.
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YAZIK OLUR 
ZAVALLILARA!

ÇAĞRININ ARDINDAN BİRÇOK BÜROKRAT BİZE YOLSUZLUK DOSYASI GETİRDİ

50+1 diye bir 
gündem yok!

AK PArti Grup
Başkanvekili Bü-
lent Turan,

50+1 tartışmalarını değer-
lendirdi. Turan, 50+1’in id-
dialı bir yönetimi ortaya
koyduğunu belirterek,
“50+1, başkanlık sisteminin
esası ve temeli. Uzlaşının da
geniş katılımlı bir siyasal yel-
pazenin de karşılığı.  Vesa-
yetsiz, darbe girişimsiz,
sorunsuz bir iddialı yöneti-
min olmasının en büyük ge-
rekçesi 50+1. Onun için
güçlü yönetim, güçlü iktidar
50+1 ile kurulabilir. 4 yıla
yakın bir zamandan beri, şu anki
başkanlık istemi hayata geçmiş du-
rumda. Şimdiye kadar hiçbir siyasal
kriz yaşamadık. Bunun temel sebebi
50+1. Başkanlık sisteminde tabii ki
uyum yasası eksiklerimiz, usul hata-
larımız olabilir. Bunları revize ede-
ceğiz, ediyoruz da. Dolayısıyla
50+1 diye bir gündemimiz yok”
dedi. 

Bir endişemiz yok

“Bizim 50+1 almak gibi bir endişe-

miz yok. Biz daha çok oy almanın
endişesini paylaşıyoruz” diyen
Turan, “Altını çiziyorum; tezkereye
‘hayır’ deyip, milletimizi üzen kıran
adamlar mı bu ülkede 50+1 oy
alacaklar? Partisinin oyunu yüzde
25’ten yüzde 26 yapamamış insan-
lar mı 50+1’in tartışmasını yapa-
caklar? Kendi vekilinin
küfretmesinden sonra, hiçbir ku-
rumsal duruş sergilemeyen, emekli-
ler kulübü gibi davranan bir lider
mi bu ülkede 50+1 rüyası görecek?
50+1 rüyası, hayali, gerçeği Erdo-
ğan’a ve Cumhur İttifakı’na yakışır.
İddia ediyorum; 50+1in çok öte-
sinde çok fazla oy alarak yeni dö-
nemi beraber inşa edeceğiz”
ifadelerini kullandı. 

Millet bize yetki verdi

Türkiye'nin 6 ayda bir hükumet de-
ğiştirerek çok büyük ekonomik ve
siyasal bedeller ödediğini belirten
Turan, “Biz başkanlık sistemine ge-
çerken, en büyük iddiamız seçilen

hükumetin 5 yıl bo-
yunca güvende kal-
ması, istikrarı
sağlaması, uluslar-
arası krizlere göğüs
germesi, Türkiye’nin
sorun alanlarını
çözmesiydi. Dolayı-
sıyla bizim erken
seçim gündemimiz
yok. Biz seçimimizi
yaptık ve milletimiz
bize 5 yıl yetki verdi.
Bu meşru hükume-
tin, 5 yıl boyunca bu
emaneti yerine getir-
mesi en büyük gör-

evi. Bizim gündemimizde seçim
yok, 2023’e kadar da olmayacak”
açıkşamasında bulundu. 

Kim ciddiye alabilir?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde
25’le aldığı partisini yüzde 26 yapa-
madığını dile getiren Turan, “Meral
Hanım gördüğü rüyanın yarısını
alamamış; cumhurbaşkanı adayı
olmuş, çok düşük bir oyla yoluna
devam edebilmiş, partisi kadar oy
alamamış. Ne seçiminden bahsedi-
yorlar? Şimdiye kadar 15 seçim
kaybeden Kılıçdaroğlu’nun, ‘seçim’
demesini kim ciddiye alabilir ki.
Şimdiye kadar; yarın seçim olsun
diyenlerin, eğer biz ‘evet yarın
seçim olsun desek, daha adayları
yok ortada. Adayları bile belli ol-
mayan partilerin, seçim istemesinin
hiçbir siyasal karşılığı yok. AK
Parti, Cumhur İttifakı görevinin
başındadır. 2023 yazına kadar da
görevine devam edecek” diye 
konuştu. 

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Başkanlık sisteminde tabii ki uyum
yasası eksiklerimiz, usul hatalarımız olabilir. Bunları revize edeceğiz, ediyoruz
da. Dolayısıyla 50+1 diye bir gündemimiz yok” açıklamasını yaptı

Zengin olan bu 
milyonerler kim?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba son
dönemlerde önlenemeyen kur yükselişinin
yarattığı yoksulluğun yanı sıra, sürekli artan 
milyoner sayısına dikkat çekti. Ağbaba, "Döviz
milyoneri sayısı ise yüzde 33 oranında arttı. Kur
artışına bağlı servetine servet katan bu 
milyonerlerin nasıl arttığını merak ediyoruz" dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba,
yazılı basın açıklamasında son dönemlerde
önlenemeyen kur yükselişinin yarattığı yok-

sulluğun yanı sıra, sürekli artan milyoner sayısına dik-
kat çekti. Ağbaba, ekonomik krizin emekçiyi, emekliyi,
yoksulu ve işsizi vururken, ülkedeki bir avuç azınlığın
servetine servet katmaya ettiğini belirterek, “Asgari üc-
retlinin, emeklinin, kamu çalışanlarının açlık ve yoksul-
luk sınırı altında geçimini kıt kanat sürdürmeye devam
ederken, milyoner sayısı salgından bugüne yüzde 53
oranında artması, Türkiye'de gelir adaletsizliğinin gel-
diği son noktadır” ifadelerine yer verdi.

Servetine servet kattılar

“Kur artışına bağlı olarak milyonlarca aile açlığa ve
yoksulluğa mahkûm olurken, servetine servet katan bu
milyonerlerin nasıl arttığını merak ediyoruz” diyen Ağ-
baba, sözlerine şöyle devam etti: Döviz kuru arttıkça,
Türk lirası kar gibi erimeye devam ediyor. Kurun sü-
rekli olarak artmasından kaynaklı milyonlarca çalışan
artık her gün değil saat başı yoksullaşırken, milyoner
sayısı da artmaya devam ediyor. BDDK'nın son aylık
verisine göre banka hesaplarında bir milyon TL ve
üzeri mevduata sahip olan kişi sayısı 376 bin 787 kişiye
çıktı. Bu milyonerlerin 34 bin 425'i ise döviz milyoneri
oldu. Bu sayı Türkiye'de salgının başladığı tarih olan
2020 Mart ayında ise 246 bin 120 kişiydi. Yine 2020
Mart ayında 246 bin 120 milyonerin, 25 bin 876'sı
döviz milyoneriydi. 2020 Mart ayından, 2021 Eylül
ayına kadar geçen zamanda toplam milyoner sayısı
yüzde 53 artarken, döviz milyoneri sayısı ise yüzde 
33 oranında arttı.”

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara çağrısının ardından birçok

bürokratın kendilerine ulaştığını belirtti. Özkan, “Çok önemli 
mevkilerdeki insanlar genel başkanımızın çağrısından sonra imza

atmadılar, atmıyorlar. Şimdi burada söylerim de yazık olur zavallılara” dedi



SÜREYYA Operası’nda 21
Kasım Pazar günü “İdil Bi-
ret’in 80. Yaş Onuruna” iki et-

kinlik gerçekleşecek. Saat 15:00’te
yönetmenliğini Eytan İpeker’in yaptığı,
birçok ülkede çekimleri yapılan 55 daki-
kalık “İdil Biret” belgeseli gösterilecek.
Belgeselin ardından değerli müzik in-
sanları Filiz Ali ve Aydın Büke seyirci-
lerle söyleşi yapacak. Ücretsiz olacak
gösterime Süreyya Operası gişesinden
alınacak davetiyelerle katılım mümkün
olacak. Saat 18:00’de ise İsviçre’de ya-
şayan Avusturyalı piyanist, orkestra şefi,
besteci İngolf Wunder piyano resitali
gerçekleşecek. Eğitimine kemanla başla-
yan fakat piyanodaki üstün yeteneği
keşfedilince enstrümanını piyanoyla de-
ğiştiren Wunder birçok yarışmayı ka-
zanmıştır. İdil Biret’le de çalışmış olan
İngolf Wunder, İdil Biret onuruna Liszt
ve Chopin’in eserlerini icra edeceği bu
konser ile Süreyya Operası’nda müzik-
severlerle birlikte olacak. Konserin ba-
şında ise değerli gazeteci, yazar, kültür

insanı Zeynep Oral’ın konuşması ola-
cak. Konserin biletleri Süreyya Operası
gişesinden ve bilet.kadikoy.bel.tr sitesin-
den satışa açılmıştır.  

Ödül ve nişan aldı

T.C. Devlet Sanatçısı İdil Biret üç ya-
şında ilk derslerini Ankara’da Mithat
Fenmen’den aldı. Dönemin Cumhur-
başkanı İnönü’nün ve Milli Eğitim Ba-
kanı Hasan Ali Yücel’in istek ve
desteğiyle Özel Kanunla sekiz yaşında
Fransa’ya gönderildi. Paris Konservatu-
varı’ndan on beş yaşında birincilikle
mezun oldu. Hiç bir piyano yarışma-
sına katılmadı. Dünyanın en önde gelen
şefleri, orkestraları ile beş kıtayı kapsa-
yan üç bine yakın konser verdi. Birçok
ünlü piyano yarışmasında jüri üyeliği
yaptı; birçok ülkeden ödül ve nişanlar
aldı. Birçok albüm kaydetti.  2007’de
açılan Kadıköy Belediyesi Süreyya Ope-
rası’nın Oda Müziği Konserleri Dizisi-
nin ilk konserini de İdil Biret icra
etmiştir.  
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TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
SULTANBEYLİ BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), toplumun her kesimi
için eşitsizlikleri ortadan kal-

dıran çözümler üretiyor. 2020 yılı-
nın haziran ayında Sosyal
Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın
ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
bünyesinde kurulan ‘Çocuk Ko-
ruma ve Koordinasyon Birimi’, ço-
cuklara yönelik olarak ihmal ve
istismar konularında koruyucu ve
önleyici çalışmalar yürütüyor.
‘Çocuk Koruma ve Koordinasyon
Birimi’, her yıl 20 Kasım’da çocuk-
ları korumak ve yaşam koşullarını
iyileştirmek adına kutlanan ‘Dünya
Çocuk Hakları Günü'nünde, çalış-
malarıyla ilgili verilerini açıklıyor.
Klinik psikolog, çocuk gelişim uz-
manı ve sosyal hizmet uzmanla-

rıyla çocuklar için çalışan birim,
bugüne kadar yüzlerce çocuk ve
binlerce kişinin yanında oldu. 

Yüz yüze psikoterapi

Aktif olarak 8 çocuğa yüz yüze psi-
koterapi ve 10 bakım verene psi-
koeğitim desteği veren Çocuk
Koruma ve Koordinasyon Biri-
mi’ne gelen başvuruların dağılımı
şu konularda gerçekleşti: “Aile içi
şiddet yüzde 23,  cinsel istismar
yüzde 13, duygusal ihmal yüzde
10,  duygusal istismar yüzde 9,
eğitsel ihmal yüzde 9,  travmatik
süreçler yüzde 8,  boşanmış ebe-
veyn yüzde 8,  ekonomik istismar
yüzde 5, kaygı sorunları yüzde 4,
bağımlılık yüzde 3,  yas yüzde 2,
sağlık ihmali yüzde 2 , akran zor-
balığı yüzde 1.”

Özel müdahale planı

Gelen başvurular doğrultusunda
uzman ekipler, kişiye ve duruma
özel mesleki müdahale planı oluş-
turuyor. Oluşturulan plan dahi-
linde program belirleyen uzmanlar, 

bugüne kadar 358 haneden 705
çocuk hakkında başvuru aldı.
Planlan aksiyon dahilinde 230 ço-
cuğa eğitim verildi.  Bakım veren-
lerle birlikte toplamda 2 bin 466
kişiye sosyal, hukuksal, psikolojik
ve gelişim konularında bireysel da-
nışmanlık, gelişimsel değerlen-
dirme, sosyal inceleme, vaka takip,
psikoterapi ve eğitim olmak üzere 4
bin 930 hizmet sunuldu.

İBB’nin İstanbul’un tüm çocukları eşit olsun, sağlıklı büyüsün diye kurduğu ‘Çocuk
Koruma ve Koordinasyon Birimi, yüzlerce çocuğun yanında oldu. 705 çocuğun eşit
yaşam, gelişim, eğitim ve korunma hakkını savundu. 2 bin 466 kişiye de sosyal,
hukuksal, psikolojik ve gelişim konularında bireysel danışmanlık yaptı. En fazla
başvuru ise çocuklara dönük aile içi şiddet nedeniyle geldi

2022 Yılı Temizlik Ürünleri ve Muhtelif malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/749528
1-İdarenin
a) Adresi : NECİP FAZIL MAH. KURAN KURSU CAD. 

NO:242 Sultanbeyli/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165641300-4228 -
c) Elektronik Posta Adresi : isletme@sultanbeyli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 105 Kalem Temizlik ürünü ve muhtelif malzeme alımı

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

b) Teslim yerleri : T.C Sultanbeyli Belediye Başkanlığı - İşletme Müdürlüğü / 
Aydos Sosyal Tesisleri- Necip fazıl Mahallesi Kuran Kursu 
Caddesi No:242 Sultanbeyli/İSTANBUL ve idarenin 
uygun gördüğü diğer yerler

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığının, İdare tarafından yüklenicinin 
kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak
işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacaktır. 
İşin süresi sözleşme imzalanması ve işe başlama 
tutanağının tebliğinden itibaren 31.12.2022 tarihine kadar 
olan kısımdır. İşin en geç 31.12.2022 tarihinde bitirilmesi 
esastır. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 31.12.2022 
tarihine kadar İdarenin talebi doğrultusunda 
yüklenici peyderpey teslimi gerçekleştirecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYESİ, Belediye Meclis Toplantı 

Salonu - Abdurrahmangazi Mah. Belediye Cad. No:4 
Sultanbeyli/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 14.12.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriter-
ler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisse-
ler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler

tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da
serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, 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 kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen be-
delin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İhale konusu alımla nitelik ve nicelik bakımından benzerlik gösteren kamu alımlarına ait tek sözleşmeye
bağlı tüm Temizlik  maddeleri  v.b.alım, satım ve pazarlama işleri 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 T.C Sultanbeyli Belediye Başkanlığı Aydos Sosyal Tesisleri- Necip
fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi No:242/ İdari Bİna Sultanbeyli/İSTANBUL adresine elden teslim edi-
lebileceği 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 so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif ve-
rilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir.
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 üze-
rinde bırakılacaktır.
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ILK SIRADA! Çocuk Koruma ve Koordinasyon Bi-

rimi, başvurularla ilgili İBB ve diğer
kamu kurumlarına yönlendirmeler
gerçekleştirdi. 232 sosyal ince-
lenme sonucunda ortaya çıkan ge-
rekli durumlarda; Aile ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü, Çocuk Şube
Müdürlüğü, Kaymakamlıklar, ilçe
belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğü
bünyesindeki Çocuk İzlem Merkez-
leri’ne raporlamalar yapıldı. Merke-

zin incelemeleri
sonrasında en doğru
çözümler üretilerek;
241 kişin Psikolojik
Danışmanlık Merke-
zi’nden, 21 kişi
Kadın Danışma Biri-
mi’nden, 44 kişi İBB
Engelliler Müdürlü-
ğü’nden, 111 kişi
İSADEM’lerden ve
94 kişi de İstihdam
Ofisleri’nden hizmet
aldı. Ayrıca 29
çocuk da Yuvamız
İstanbul Çocuk Et-
kinlik Merkez’lerine
kayıt ettirildi.

RAPORLAMA

YAPILDI
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80. yıl onuruna
Kadıköy Belediyesi
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onuruna

gerçekleşecek “İdil
Biret’in 80. Yaş 

Onuruna” etkinliğine
ev sahipliği yapıyor

Kadıköy Belediyesi
Süreyya Operası,
duayen sanatçı,

piyanist İdil Biret
onuruna

gerçekleşecek “İdil
Biret’in 80. Yaş 

Onuruna” etkinliğine
ev sahipliği yapıyor

Çocuklara ara 
tatil şenliği

ESENYURT Belediyesi, okulla-
rın tatil olması ile birlikte park-
larda ve belediyenin kültür

merkezlerinde çocuklar için birbirinden
güzel etkinlikler düzenledi. Düşle-Yap
Bilim ve Sanat Atölyeleri kapsamında
Gaziler Parkı,  Spor Parkı, Mehmet Âkif
Ersoy Parkı ve Cumhuriyet Yürüyüş Yolu
Parkı’nda açılan mobil sahnede Akıl ve
Zekâ Oyunları, sahnede ise Kukla, Sihir-
baz, Jonglör, Ateşbaz ve Hacivat-Kara-
göz gösterileri çocuklarla buluştu. Ara

Tatil Şenliği parkların
yanı sıra Esenyurt Be-
lediyesi Kültür Merkezi
ve Şehit Erol Olçok
Kültür Merkezi’nde
devam etti. Şehit Erol
Olçok Kültür Mer-
kezi’nde festival ta-
dında geçen etkinliğe
katılan Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, “Biz,

sizlere güzel bir gelecek bırakmak için var
gücümüzle çalışıyoruz. Sizler için yaptığı-
mız bu etkinliklerde umarım eğlenirsiniz.
Ara tatilden sonra yeni dönmede başarı-
lar diyorum” dedi.

İlk defa geliyorum

Çocukların doyasıya eğlendiği Ara Tatil
Şenliği’nde, palyaçolar çocukların yüzle-
rine çeşitli sevimli hayvan figürleri çizdi.
Şenliğe katılan bir öğrenci velisi, “26 yıl
sonra ilk defa bir gösteriye geliyorum.
Kemal Deniz Bozkurt’a çok teşekkür edi-
yorum, Allah ondan razı olsun. Memle-
ketten geldiğim için daha önce bu tür
etkinliklere katılma fırsatım olmamıştı. Bu
etkinlikle çocukluk hayatımı yaşadım”
dedi. Gösteriyi çok beğendiğini ifade eden
bir veli ise şöyle konuştu: “Geçen hafta da
tiyatro gösterisi vardı. Bu gösteriyi düzen-
leyen herkese teşekkür ederiz. Çocukları-
mız pandemi sürecinde devamlı evdeydi.
Şimdi en azından çocuklar için bir akti-
vite oldu. Çok güzeldi, biz de eğlendik.”

Kadıköy Belediyesi
Süreyya Operası,
duayen sanatçı,

piyanist İdil Biret
onuruna

gerçekleşecek “İdil
Biret’in 80. Yaş 

Onuruna” etkinliğine
ev sahipliği yapıyor
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ZAYİ
Karabağ Day Tük Mamm San ve Tic Ltd Şti

Fatih Mah Bahçeyolu Caddesi No:18
Esenyurt İstanbul

V.No:5020056347 V.D:Esenyurt Arçelik beyaz eşya
mağazası işletme ruhsatı kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.

İşyeri Ruhsatımı kaybettim hükümsüzdür.
NC Tekstil

Nuray KARATAŞ T.C. No: 24227703254

HABER: YAKUP TEZCAN

A K Parti İstanbul İl Başkan Yardım-
cısı Ekonomi İşleri Birimi Başkanı
Gıyaseddin Gergin başkanlığında

Avcılar'da gerçekleştirilen ve çok sayıda iş
insanı ile sanayici katıldığı toplantıda Ha-
zine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nured-
din Nebati, Türkiye'nin ekonomisinin ve
ticaret hacminin her geçen gün büyüdü-
ğünü söyledi. Nebati, “Bakın ilk çeyrek ve
ikinci çeyrek oranları ortada. 6 aylık bü-
yüme oranımız 14,3. Üçüncü çeyrek de iyi
gelecek. Şu an dördüncü çeyrekteyiz.
Gerek iç ticarette gerek dış ticarette Türkiye
bu yıl olduğu gibi gelecek yılda da büyü-
meye devam edecek. Bu yılın sonunda bü-
yüme yüzde 9'un üzerinde olacak belki de
çift haneli bir yere doğru gidecek. Görecek-
siniz Türkiye kendi iç dinamikleriyle büyü-
meyi sürdürecek. Ve önümüzdeki yıl bu
performansı da sürdürmeye devam edece-
ğiz. Bir tarafta kredi faiz oranlarının düş-
mesi diğer taraftan bundan faydalanan iş
dünyasının atacağı adımlar bizleri iyi nok-
taya getirecek” dedi.

Sosyal medyaya bakmayın
Sosyal medyada ciddi bir ekonomik kriz
var gibi hava estirildiğini anlatan Nebati,
bunun doğru olmadığını belirterek, kimse-
nin sosyal medyayı ciddiye almaması ge-
rektiğini vurguladı. Nebati, “Asgari ücrette
önemli. 2002'den bugüne kadar asgari üc-
rette hep enflasyonun üstünde bir oran
verdik. Siz sosyal medyadaki sahte belge-
lere şunlara, bunlara bakmayın. Biz enflas-
yonun hep üstünde asgari ücret verdik.
Yine öyle yapacağız. Asgari ücretlileri ez-
dirmeyeceğiz. Kamu çalışanlarını da aynı
şekilde destekleyeceğiz, destekliyoruz. Tür-
kiye'yi dünyadan ayıran şey ne biliyor mu-
sunuz? Biz dünya ülkelerinin aksine
kapanmadan sonra ekonomiye hızlı bir
uyum sağladık. Bundan dolayı biz diyoruz

ki biz bu performansı devam ettireceğiz”
açıklamasını yaptı.

Bu işler nasıl kötü?
İşler yürürken kimsenin 'işler kötü' deme-
mesi gerektiğini de anlatan Nebati, “Şimdi
iş dünyasında soruyorum. İşler nasıl diyo-
rum. İyi değil diyorlar. Niye diyorlar? Ken-
dileri de bilmiyor. Çarklar dönüyorsa,
üretim devam ediyorsa, çalışanlarınızın sa-
yısını artırıyorsanız işler kötü demenin size
ne faydası var? Sosyal medyada kötü di-
yorlar. En kötü olan 2020 yılında 465 bin
otomobil satılmış. Kim alıyor bunları?
2021'e bakın şimdi de 475 bin otomobil sa-
tılmış. Bu kadar yüksek fiyatlara, maliyet-
lere, kur etkisine rağmen araba satışı niye
artıyor? Hani kriz vardı? Aracı alana sor,
işler kötü diyor. Nasıl kötü? Beyaz eşya sa-
tışlarına bakın. Onlar da sürekli artıyor. E
kardeşim nasıl kötü bu işler? Tamam ben
cennetteyiz demiyorum ama cehennemde
de değiliz. Sıkıntılarımız var. Bunların üze-
rine gidiyoruz, elimizden gelen gayreti gös-
teriyoruz. Ama kimsenin bizim moralimizi
bozmasına izin vermeyeceğiz. 2023 hedef-
lerimize engel koyacak şeyler konuşulma-
ması lazım” ifadelerini kullandı.

Sorunları içselleştirmeyin
Gündelik sorunları gerçekmiş gibi genel bir
sorunmuş gibi görmemek gerektiğini de
belirten Nebati, “Hayat gerçekliktir. Hayat
akşam eve giderken götürdüğünüz ekmek-

tir, ertesi gün yapacağınız üretimdir, ödedi-
ğiniz çeklerdir, kurduğunuz fabrikanın çalı-
şıp çalışmamasıdır. Günlük problemleri
genel bir sorun haline getirmek anlamsız.
Bunu içselleştirmeyin. Her iş yerinde sorun
olur her ailede sorun olur. İşinde, aşında,
evinde sorun yaşamayan kim var? Ama biz
sorun yaşandığı zaman sorunları abartıyo-
ruz. Birilerinin abarttığı gibi bakıyoruz. Biz
kendi reel dünyamıza bakarak belki daha
iyi noktalara gideriz. Bakın işsizlik oranı 11
buçuğa düşmüş. Günden güne iyileşme
var. Ve iyileşme olacak” diye konuştu.

Kimse durduramayacak
Bakan Yardımcısı Nebati, “AK Parti iktidarı
döneminde hayat standartlarının yükseldi-
ğine öne sürüp" 'Yandık, bittik' diyenler var.
20 yıl öncesindeki yollar, kullandığımız
araçlar, havaalanı, hastaneler, okullar, kıya-
fetlerimiz, yemeniz, içmeniz aynı mı?
Bugün bu toplumda hiçbir fert ben 20 yıl
öncesiyle aynı yaşıyorum demiyor. Stan-
dartları oradan şuraya getirdik ve kimsenin
başına da kakmıyoruz. Millet bu standart-
larımızı yükselttiğimiz için zaten bize des-
tek verdi, 19 yıldır bu ülkeyi yönetiyoruz.
Bu standartları şimdi biraz daha yükselt-
mek için gayret gösteriyoruz. On birinci
ekonomiden ilk ona girmeyi hedefledik ve
gireceğiz Allah'ın izniyle. Hedefimiz bu,
çünkü Türkiye'ye yakışan zaten bu ve bu
ülkeyi Allah'ın izniyle de hiç kimse
durduramayacaktır" diye konuştu.

isTanbul Büyükşehir Be-
lediyesi (İBB), yapımına
2018 yılı Ağustos ayında

başlanan Kartal Atatürk Caddesi
üzerindeki Soğanlık Merkez
Camii’ni tamamladı. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, ilk Cuma namazı
kılınacak olan camiye, Kartal Bele-
diye Başkanı Gökhan Yüksel ile bir-
likte geldi. Soğanlık Merkez Camii
Dernek Başkanı Ali Öcal, İmamoğ-
lu’nu, “Size minnettarız. Bizi mutlu
ettiniz bu camiyi yapmakla söz ver-
diğiniz gibi. Bugün de bu sözü ye-
rine getiriyorsunuz. Karadenizlinin
delikanlı sözünü yerine getiriyorsu-
nuz” sözleriyle karşıladı. İma-
moğlu’nun Öcal’a yanıtı, “Eyvallah,
sağ olun. Onur duydum. Teşekkür
ederim” oldu. İmamoğlu, camideki
ilk cuma namazını Yüksel ile birlikte
kıldı. İmamoğlu ve Yüksel, Kartal
İlçe Müftüsü Mustafa Baytar’ın kıl-
dırdığı namazın ardından cami ce-
maatine ve vatandaşlara lokma ve
şerbet dağıttı. İmamoğlu, lokma da-
ğıtımı sırasında vatandaşlarla soh-
bet etti.
Camimiz hayırlı olsun

Cami ve çevresindeki çalışmaları
kendi dönemlerinde, cami derneği
ve Kartal Belediyesi’yle yapılan di-
yaloglarla revize ettiklerini belirten
İmamoğlu, gazetecilere şu değerlen-
dirmeyi yaptı: “Değerli bir görü-
nümle, sosyal kullanımı yüksek
güzel bir camimizi halkımızın hiz-

metine sunmuş olduk. Bugün de bu-
radayız. Allah hayırlı etsin. Camile-
rimiz, içinde dua eden insanların,
güzel dualarının kabul olduğu yer-
dir. İnsanların iyiliği için dua edilir.
Çevre için, yoksulluğun bitmesi için,
bereketin artması için dua edilir. İn-
sanlar, birbirlerinin iyilikleri için dua
eder. Biz de burada hem memleketi-
mizin hem milletimizin hem güzel
şehrimizin hem de bütün dünya in-
sanlığı için dualarımızı ettik. Allah,
kabul eder inşallah. Hepimizin inan-
cımıza layık olmak için, bu millete,
bu memlekete, bu şehre layık olma-
mız için, her şeyden önce dürüstçe,
ahlaklı bir biçimde çok çalışmamız
lazım. Umarım milletimizin, bu kut-
sal görevleri yapan insanlar olarak
takdir ettiği insanlar oluruz. Cami-
miz hayırlı uğurlu olsun.”
2021’de tamamlandı

Kartal Soğanlık Merkez Camii, dep-
reme dayanıksız olduğu gerekçe-
siyle, 2012 yılında yıkıldı. Eski İBB
yönetimi, 2018 yılı Ağustos ayında
caminin yeniden yapımına başladı.
Ancak inşaat, finansman sorunları
nedeniyle bir süre durma noktasına
geldi. İmamoğlu başkanlığındaki
yeni İBB yönetimi, finansman soru-
nunu çözerek, caminin yeniden in-
şasını başlattı. 6 bin 610
metrekarelik alana sahip Soğanlık
Merkez Cami’nde, 6 bin 240 kişi
aynı anda namaz kılabilecek.
MURAT PALAVAR

Bütün dünya için dua ettik
Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2012’de yıkılan, 2018’de yeniden yapımına başlanan, ancak finansman sorunları 
nedeniyle inşası yarım kalan Kartal’daki Soğanlık Camii, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından ibadete açıldı. İmamoğlu,
“Burada hem memleketimizin hem milletimizin hem güzel şehrimizin hem de bütün dünya insanlığı için dualarımızı ettik” dedi

CENNETTE
DEGILIZ!
AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı 'Ekonomi Buluşma-

ları' adı altında Avcılar Sanayici ve İş İnsanları
Toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Hazine

ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nureddin Nebati, 
Türkiye'de ekonomik kriz olduğu yönündeki 

söylemleri doğru bulmadığını belirterek, “Araba
satışı artıyor, beyaz eşya satışı artıyor, ticaret hacmi 
büyüyor, işsizlik azalıyor. Nasıl ekonomik kriz var,
nasıl işler kötü diyebiliyorsunuz? Tamam cennette

değiliz ama cehenennemde de değiliz” dedi

BASKIYI AZALTACAK
TEDBİRLER ALDIK!

Nebati, Türkiye’nin salgınının en zorlu gün-
lerinde bile pek çok ülkeye kıyasla ekonomik
anlamda da çok üstün bir performans sergi-
lediğini belirterek, "Faiz baskısını azaltacak
tedbirler aldık ve faiz baskısının azalmasıyla
beraber attığımız her adımla güçlenerek yo-
lumuza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Merkez Bankası'nın faiz kararına da değinen
Nebati, “Bize öğretilmiş temel bir şey var,
'Efendim faiz, manşet enflasyonun üstünde
olması lazım…' Acaba dünyada bize manşet
enflasyonun üzerinde faiz uygulayın diyenler,
hangi oranları kullanıyorlar? Enflasyonun
üzerinde mi altında mı? Öğretilmiş bir şey
var. Bunu yapacaksınız, tamam yaptık. Ama
şimdi diyoruz ki biz geçen yıl aldığımız ted-
birlerle bu ülkeyi ayakta tuttuk ve dünyadan
pozitif bir şekilde farklılaştırdık. O zaman
şimdi aldığınız tedbirlerle de Türkiye'yi farklı
bir noktaya götüreceğiz. Çünkü dünya bir
kıskaç altında. Emtia fiyatları yükseliyor, nak-
liye fiyatları yükseliyor. Gıda arzında prob-
lem var, kuraklık var. Dolayısıyla da bunların
idame ettirilebilmesi, ülke ekonomilerinin iyi
hale gelebilmesi için siz kendi coğrafyanıza,
toplumsal yapınıza, ülke içi dinamiklere göre
kararlar almak zorundasınız. Birilerinin uy-
guladığı, birilerinin öne sürdüğü, ülkenin iç
dinamikleri ve dışsal koşulları göz ardı edi-
lerek ortaya koymuş olduğu önerileri adeta
bir şartmış gibi, değiştirilmemesi gereken bir
kuralmış gibi bize öğretenlere diyoruz ki 'Biz
yeni bir şey söylüyoruz. Bu yeni söylediğimiz
şeyin de bir altyapısı var, karşılığı var.' Bizim
için önemli olan birilerinin ne söylediği
değil. Ekonomiyi canlı tutmak, işverenlere
bereketli bir kazanç sağlamak, çalışanların
da çalışma azmini yitirmeyecek şekilde işle-
rine gitmesini sağlamaktır. Onun için de bu
dönem 2021 yılında 2,2 milyonluk yeni istih-
dam yarattık” diye konuştu.

2020 yılında
12 bin şiddet

Şehit astsubay
uğurlandı

Üsküdar'da sağlık çalışanlarına yöne-
lik şiddet protesto edildi. Grup adına
basın açıklamasını Feray Kaya, “Her
birimiz her gün sözel şiddete maruz
kalıyoruz. Yalnızca 2020 yılında 12
bine yakın beyaz kod verilen sağlıkta
şiddet olayı yaşanmıştır” dedi

Şırnak'ta askeri aracın kaza yap-
ması sonucu şehit olan Astsubay
Üstçavuş Cihan Geçit, İstanbul'da
son yolculuğuna uğurlandı

isTanbul Tabip Odası ve Türk Ta-
bipler Birliğine bağlı grup Üsküdar
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk

Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
önünde toplandı. Gruptakiler, sağlık çalışanla-
rına şiddeti protesto ederken, görevi başında
öldürülen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uz-
manı Dr. Aynur Dağdemir'i ölümünün 6. yıl
dönümünde andı.

Mücadele edeceğiz

Grup adına basın açıklamasını Feray Kaya
okudu. Açıklamada "Samsun'da görev yaptığı
esnada birlikte çalıştığı sağlık çalışanının eski
eşi tarafından bıçaklanarak katledilen Dr.
Aynur Dağdemir'in bugün aramızdan ayrılışı-
nın yıl dönümü. Dağdemir, çalışma arkadaşını
şiddetten korumak isterken öldürüldü. Kayıp-
larımızın yanı sıra meslektaşlarımız iş yerle-
rinde bıçaklı, silahlı, sopalı, oraklı, taşlı fiziksel
saldırılara uğruyor. Her birimiz her gün sözel
şiddete maruz kalıyoruz. Yalnızca 2020 yı-
lında 12 bine yakın beyaz kod verilen sağlıkta
şiddet olayı yaşanmıştır. Hiçbir kamu kuru-
muna, hatta alışveriş merkezlerini kontrolsüz
girilemezken hastanelere akla gelebilecek her
türlü zarar verici alet ile girilebilmesini kabul
etmiyoruz. Bu nedenle güvenli çalışma alan-
ları oluşturulmasının gereklilik olduğunu ve
bütün sağlık çalışanları için güvenli çalışma or-
tamlarının oluşturulması konusunda sorumlu
olduklarını hatırlatıyoruz. Hekime, sağlık çalı-
şanlarına yönelik şiddetin sonlanması için etkili
ve caydırıcı yasaların için mücadeleyi veriyoruz.
Sağlıkta sokakta, evde şiddetsiz sağlıklı bir
dünya için mücadeleye devam edeceğiz" ifade-
leri yer aldı. Grup basın açıklamasının ardın-
dan olaysız bir şekilde dağıldı. DHA

Şırnak Uludere bölgesinde askeri
araç kazasında ağır yaralanan Ast-
subay Üstçavuş Cihan Geçit'in kal-

dırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Cihan
Geçit (32) için cuma namazı sonrası Ataköy
5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde cenaze na-
maza kılındı. Törene, şehidin annesi Handan
Geçit, babası Recep Geçit, eşi Umut Geçit, 5
yaşındaki kızı İrem Geçit'in yanısıra Ticaret
Bakanı Mehmet Muş, Kara Kuvvetleri Komu-
tanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral
Kemal Yeni, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer
Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral
Yusuf Kenan Topcu, MHP İl Başkanı Birol
Gür ve Büyükçekmece Belediye Başkanı
Hasan Akgün katıldı. Şehit Cihan Geçit'in ce-
nazesi helallik almak için Büyükçekmece'deki
evine götürüldü. Ardından Geçit Büyükçek-
mece Mezarlığına defnedildi. 

Trafik Denetleme Şube Müdür-
lüğü ekipleri tarafından 1 Ocak
2021 ile 19 Kasım 2021 tarihleri

arasında Arnavutköy'de hafriyat kamyonla-
rına yönelik yapılan denetimlerde sürücülere
ceza yağdı. Toplam 2 bin 19 hafriyat kam-
yonu kontrol edildi. Tonaj aşımı, branda tak-
mama, tartı kontrolüne girmeme, emniyet
kemeri takmama, seyir halinde cep telefonu
kullanma, sürücü belgesiz araç kullanma gibi
çok sayıda trafik ceza maddelerinden toplam
657 hafriyat kamyonuna yaklaşık 290 bin lira
cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ayrıca
19 hafriyat kamyonu trafikten men edildi.

Ekonomi İşleri Birimi Başkanı 
Gıyaseddin Nebati, “Bakın ilk 
çeyrek ve ikinci çeyrek oranları 
ortada. 6 aylık büyüme oranımız
14,3. Üçüncü çeyrek de iyi gele-
cek. Şu an dördüncü çeyrekteyiz.
Gerek iç ticarette gerek dış tica-
rette Türkiye bu yıl olduğu gibi ge-
lecek yılda da büyümeye devam
edecek” açıklamasında bulundu.

290 bin lira ceza yazıldı
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YAŞAR AKYILDIZ 0440026999     F.ÇAKMAK MAH. KAYA SOK. Kapı No:70 Daire No: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201601201612 0,00 4.080,00
MELİH ALÖMEROĞLU 0550142555     BASINKÖY MAH.ŞEBNEM SOK NO:A7/2 BAKIRKÖY /İSTANBUL 201601201612 GMSİ VERGİ ZİYAI 8.493,09 8.493,09

0660151175     MEVLANA MAH. SULTAN AHMET CAD.  AK 
ER AP Kapı No:1 Daire No:8 ESENYURT İSTANBUL 201601201612 0,00 110.000,00

İSMAİL BAYAZIT 1510173372     MİTHATPAŞA MAH.PİRİNÇÇİ YOLU SOK. NO:31/15 EYUPSULTAN/İSTANBUL 201601201612 GMSİ VERGİ ZİYAI   25.025,82  12.512,91
CAYLAN TURİZM OTOMOTİV VE 
TİCARET LTD.ŞTİ. 2030326654     ŞENLİKKÖY MAH/SEMT FLORYA CAD. Kapı No:30 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL 201501201512  V. ZİYAI C.     60.789,76  182.369,28
CAYLAN TURİZM OTOMOTİV VE 
TİCARET LTD.ŞTİ. 2030326654     ŞENLİKKÖY MAH/SEMT FLORYA CAD. Kapı No:30 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL 201606201606 KDV V. ZİYAI C.    50.394,73   50.394,73
CAYLAN TURİZM OTOMOTİV VE 
TİCARET LTD.ŞTİ. 2030326654     ŞENLİKKÖY MAH/SEMT FLORYA CAD. Kapı No:30 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL 201610201610 KDV V. ZİYAI C.     18.580,51   18.580,51
CAYLAN TURİZM OTOMOTİV VE 
TİCARET LTD.ŞTİ. 2030326654     ŞENLİKKÖY MAH/SEMT FLORYA CAD. Kapı No:30 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL 201611201611 KDV V. ZİYAI C. 9.174,74      9.174,74
CAYLAN TURİZM OTOMOTİV VE 
TİCARET LTD.ŞTİ. 2030326654     ŞENLİKKÖY MAH/SEMT FLORYA CAD. Kapı No:30 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL 201612201612 KDV V. ZİYAI C. 8.470,83     8.470,83
CAYLAN TURİZM OTOMOTİV VE 
TİCARET LTD.ŞTİ. 2030326654     ŞENLİKKÖY MAH/SEMT FLORYA CAD. Kapı No:30 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL 201603201603 KDV V. ZİYAI C.     16.983,36   16.983,36
CAYLAN TURİZM OTOMOTİV VE 
TİCARET LTD.ŞTİ. 2030326654     ŞENLİKKÖY MAH/SEMT FLORYA CAD. Kapı No:30 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL 201604201604 KDV V. ZİYAI C.     52.179,88   52.179,88
CAYLAN TURİZM OTOMOTİV VE 
TİCARET LTD.ŞTİ. 2030326654     ŞENLİKKÖY MAH/SEMT FLORYA CAD. Kapı No:30 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL       201601201612   V. ZİYAI C.        123.937,89   123.937,89
CAYLAN TURİZM OTOMOTİV VE 
TİCARET LTD.ŞTİ. 2030326654     ŞENLİKKÖY MAH/SEMT FLORYA CAD. Kapı No:30 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL       201601201603                           V. ZİYAI C.     18.870,40   18.870,40
CAYLAN TURİZM OTOMOTİV VE 
TİCARET LTD.ŞTİ. 2030326654     ŞENLİKKÖY MAH/SEMT FLORYA CAD. Kapı No:30 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL       201604201606  V. ZİYAI C.   105.067,48 105.067,48
CAYLAN TURİZM OTOMOTİV VE 
TİCARET LTD.ŞTİ. 2030326654     ŞENLİKKÖY MAH/SEMT FLORYA CAD. Kapı No:30 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL       201605201605     KDV   V. ZİYAI C.     38.365,75   38.365,75
CAYLAN TURİZM OTOMOTİV VE 
TİCARET LTD.ŞTİ. 2030326654     ŞENLİKKÖY MAH/SEMT FLORYA CAD. Kapı No:30 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL 201606201606 KDV V. ZİYAI C. 4.015,10      4.015,10
CAYLAN TURİZM OTOMOTİV VE 
TİCARET LTD.ŞTİ. 2030326654     ŞENLİKKÖY MAH/SEMT FLORYA CAD. Kapı No:30 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL 201609201609 KDV V. ZİYAI C. 8.142,09 24.426,27
CAYLAN TURİZM OTOMOTİV VE 
TİCARET LTD.ŞTİ. 2030326654     ŞENLİKKÖY MAH/SEMT FLORYA CAD. Kapı No:30 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL 201610201610 KDV V. ZİYAI C. 12.309,24   36.927,72
CAYLAN TURİZM OTOMOTİV VE 
TİCARET LTD.ŞTİ. 2030326654     ŞENLİKKÖY MAH/SEMT FLORYA CAD. Kapı No:30 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL       201611201611      KDV              V. ZİYAI C. 32.690,93    98.072,79
CAYLAN TURİZM OTOMOTİV VE 
TİCARET LTD.ŞTİ. 2030326654     ŞENLİKKÖY MAH/SEMT FLORYA CAD. Kapı No:30 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL 201612201612 KDV V. ZİYAI C. 5.077,52     15.232,56
FATİH ÇERİT 2420399829    UĞUR MUMCU MAH./ESKİ EDİRNE ASFA  Kapı No:600 Daire No:4 SULTANGAZİ İSTANBUL 201601201601 KDV V. ZİYAI C. 5.492,19     16.476,57
MURAT ÇEVİK 2480363162     KEMALPAŞA MAH. 1.ÖZBEY SK. Kapı No:2 Daire No:2 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201603201603 ÖTV V. ZİYAI C.      21.889,25   32.833,88
MURAT ÇEVİK 2480363162     KEMALPAŞA MAH. 1.ÖZBEY SK. Kapı No:2 Daire No:2 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201603201603 KDV V. ZİYAI C. 5.850,00 8.775,00
TASF.HAL.ECRİN OTOMASYON 
TEMİZLİK GIDA İNŞAAT TURİ 3240422022    İNÖNÜ MAH. HAKAN CAD.  OTO YIKAMA Kapı No:43 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201601201601 KDV V. ZİYAI C.     33.003,00   99.009,00
TASF.HAL.ECRİN OTOMASYON 
TEMİZLİK GIDA İNŞAAT TURİ 3240422022   İNÖNÜ MAH. HAKAN CAD.  OTO YIKAMA Kapı No:43 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201602201602 KDV V. ZİYAI C.     63.991,62   191.974,86
TASF.HAL.ECRİN OTOMASYON 
TEMİZLİK GIDA İNŞAAT TURİ 3240422022    İNÖNÜ MAH. HAKAN CAD.  OTO YIKAMA Kapı No:43 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201603201603 KDV V. ZİYAI C.     96.993,14   290.979,42
TASF.HAL.ECRİN OTOMASYON 
TEMİZLİK GIDA İNŞAAT TURİ 3240422022   İNÖNÜ MAH. HAKAN CAD.  OTO YIKAMA Kapı No:43 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201605201605 KDV V. ZİYAI C.     30.240,00    90.720,00
TASF.HAL.ECRİN OTOMASYON 
TEMİZLİK GIDA İNŞAAT TURİ 3240422022     İNÖNÜ MAH. HAKAN CAD.  OTO YIKAMA Kapı No:43 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201604201604 KDV               V. ZİYAI C.     41.962,50 125.887,50
TASF.HAL.ECRİN OTOMASYON 
TEMİZLİK GIDA İNŞAAT TURİ 3240422022    İNÖNÜ MAH. HAKAN CAD.  OTO YIKAMA Kapı No:43 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201606201606 KDV V. ZİYAI C.     80.010,00   240.030,00
TASF.HAL.ECRİN OTOMASYON 
TEMİZLİK GIDA İNŞAAT TURİ 3240422022     İNÖNÜ MAH. HAKAN CAD.  OTO YIKAMA Kapı No:43 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201607201607 KDV V. ZİYAI C.     31.122,00    93.366,00
TASF.HAL.ECRİN OTOMASYON 
TEMİZLİK GIDA İNŞAAT TURİ 3240422022     İNÖNÜ MAH. HAKAN CAD.  OTO YIKAMA Kapı No:43 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201608201608 KDV V. ZİYAI C.    24.993,00    74.979,00
TASF.HAL.ECRİN OTOMASYON 
TEMİZLİK GIDA İNŞAAT TURİ 3240422022     İNÖNÜ MAH. HAKAN CAD.  OTO YIKAMA Kapı No:43 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201609201609 KDV V. ZİYAI C.     40.005,00  120.015,00
TASF.HAL.ECRİN OTOMASYON 
TEMİZLİK GIDA İNŞAAT TURİ 3240422022   İNÖNÜ MAH. HAKAN CAD.  OTO YIKAMA Kapı No:43 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201610201610 KDV V. ZİYAI C.     71.010,00   213.030,00
TASF.HAL.ECRİN OTOMASYON 
TEMİZLİK GIDA İNŞAAT TURİ 3240422022    İNÖNÜ MAH. HAKAN CAD.  OTO YIKAMA Kapı No:43 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201611201611 KDV V. ZİYAI C.     93.600,00   280.800,00
TASF.HAL.ECRİN OTOMASYON 
TEMİZLİK GIDA İNŞAAT TURİ 3240422022   İNÖNÜ MAH. HAKAN CAD.  OTO YIKAMA Kapı No:43 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201612201612 KDV V. ZİYAI C.    81.990,00   245.970,00
TASF.HAL.ECRİN OTOMASYON 
TEMİZLİK GIDA İNŞAAT TURİ 3240422022    İNÖNÜ MAH. HAKAN CAD.  OTO YIKAMA Kapı No:43 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201601201612 0,00 340.488,71
EGS GRUP LOJİSTİK GÜMRÜKLEME 
DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 3250561889    ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK. Kapı No:52 Daire No:4 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201601201612 V. ZİYAI C.      4.145,62    18.655,29
ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA 
TEKSTİL SAN.TİCLTD.ŞTİ. 3350425374    ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 BAKIRKÖY İSTANBUL 201601201601 KDV V. ZİYAI C.     22.025,54    99.114,93
ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA 
TEKSTİL SAN.TİCLTD.ŞTİ. 3350425374    ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 BAKIRKÖY İSTANBUL 201601201603 V. ZİYAI C.    24.472,82   110.127,69
ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA 
TEKSTİL SAN.TİCLTD.ŞTİ. 3350425374  ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 BAKIRKÖY İSTANBUL 201601201612 V. ZİYAI C.      24.472,82 110.127,69
ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA 
TEKSTİL SAN.TİCLTD.ŞTİ. 3350425374   ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 BAKIRKÖY İSTANBUL 201504201506 GSTP V. V. ZİYAI C.   50.306,48   226.379,16
ENPAK İNŞAAT OTOMOT.GIDA 
TEKSTİL SAN.TİCLTD.ŞTİ. 3350425374    ŞENLİKKÖY MAH. MEKTEP SOK.HİCRET APT. Kapı No:52 Daire No:2 BAKIRKÖY İSTANBUL 201604201606 GSTP V.         V. ZİYAI C.    31.696,70  142.635,15
DELİL ESEN 3780379231    ŞENLİKKÖY MAH. ÇATAL ÇIKMAZI SK. Kapı No:17 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL 201607201607 KDV V. ZİYAI C. 6.499,84     29.249,28
DELİL ESEN 3780379231    ŞENLİKKÖY MAH. ÇATAL ÇIKMAZI SK. Kapı No:17 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL 201601201603 V. ZİYAI C.   4.046,90 12.140,70
DELİL ESEN 3780379231    ŞENLİKKÖY MAH. ÇATAL ÇIKMAZI SK. Kapı No:17 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL 201604201606   GEL. GEÇ. V. V. ZİYAI C. 3.769,37 16.962,17
DELİL ESEN 3780379231    ŞENLİKKÖY MAH. ÇATAL ÇIKMAZI SK. Kapı No:17 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL 201607201609   GEL. GEÇ. V. V. ZİYAI C. 7.481,00 33.664,50
TÜRKAN FİRAT 3860072337    ŞENLİKKÖY MAH.KONAKLI SOK.NO:27/6 BAKIRKÖY/İSTANBUL 201601201612 GMSİ VERGİ ZİYAI 5.291,78 5.291,78
KAZIM GÖKÇEGÖL 4000184217     YAKUPLU MAH.194.SOK.NO:14/14 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL 201601201612 GMSİ VERGİ ZİYAI 4.688,72 4.688,72
GÖKTAŞ LOJİSTİK HAFRPET.MAD.
İNŞ.MAK.GIDASAN.TİC.LT 4050340056     ŞENLİKKÖY MAH. KONAKLI SK. Kapı No:30 Daire No:3 BAKIRKÖY İSTANBUL 201601201612   V. ZİYAI C.    46.868,41   210.907,85
GÖKTAŞ LOJİSTİK HAFRPET.MAD.
İNŞ.MAK.GIDASAN.TİC.LT 4050340056     ŞENLİKKÖY MAH. KONAKLI SK. Kapı No:30 Daire No:3 BAKIRKÖY İSTANBUL 201601201601 KDV V. ZİYAI C. 4.866,28 14.598,84
GÖKTAŞ LOJİSTİK HAFRPET.MAD.
İNŞ.MAK.GIDASAN.TİC.LT 4050340056     ŞENLİKKÖY MAH. KONAKLI SK. Kapı No:30 Daire No:3 BAKIRKÖY İSTANBUL 201602201602 KDV V. ZİYAI C. 4.899,79 14.699,37
GÖKTAŞ LOJİSTİK HAFRPET.MAD.
İNŞ.MAK.GIDASAN.TİC.LT 4050340056    ŞENLİKKÖY MAH. KONAKLI SK. Kapı No:30 Daire No:3 BAKIRKÖY İSTANBUL 201609201609 KDV V. ZİYAI C. 7.327,80 32.975,10
GÖKTAŞ LOJİSTİK HAFRPET.MAD.
İNŞ.MAK.GIDASAN.TİC.LT 4050340056    ŞENLİKKÖY MAH. KONAKLI SK. Kapı No:30 Daire No:3 BAKIRKÖY İSTANBUL 201610201610 KDV V. ZİYAI C. 3.984,77 17.931,47
GÖKTAŞ LOJİSTİK HAFRPET.MAD.
İNŞ.MAK.GIDASAN.TİC.LT 4050340056    ŞENLİKKÖY MAH. KONAKLI SK. Kapı No:30 Daire No:3 BAKIRKÖY İSTANBUL 201611201611 KDV V. ZİYAI C. 5.173,55 23.280,98
GÖKTAŞ LOJİSTİK HAFRPET.MAD.
İNŞ.MAK.GIDASAN.TİC.LT 4050340056    ŞENLİKKÖY MAH. KONAKLI SK. Kapı No:30 Daire No:3 BAKIRKÖY İSTANBUL 201612201612 KDV V. ZİYAI C. 8.519,93 38.339,69
GÖKTAŞ LOJİSTİK HAFRPET.MAD.
İNŞ.MAK.GIDASAN.TİC.LT 4050340056    ŞENLİKKÖY MAH. KONAKLI SK. Kapı No:30 Daire No:3 BAKIRKÖY İSTANBUL 201601201603   KUR. GEÇ. V. V. ZİYAI C.   13.696,15     41.088,45
GÖKTAŞ LOJİSTİK HAFRPET.MAD.
İNŞ.MAK.GIDASAN.TİC.LT 4050340056     ŞENLİKKÖY MAH. KONAKLI SK. Kapı No:30 Daire No:3 BAKIRKÖY İSTANBUL 201604201606   KUR. GEÇ. V. V. ZİYAI C. 4.518,20 20.331,90
GÖKTAŞ LOJİSTİK HAFRPET.MAD.
İNŞ.MAK.GIDASAN.TİC.LT 4050340056     ŞENLİKKÖY MAH. KONAKLI SK. Kapı No:30 Daire No:3 BAKIRKÖY İSTANBUL 201607201609   KUR. GEÇ. V. V. ZİYAI C. 9.011,56 40.552,02
GÖKTAŞ LOJİSTİK HAFRPET.MAD.
İNŞ.MAK.GIDASAN.TİC.LT 4050340056     ŞENLİKKÖY MAH. KONAKLI SK. Kapı No:30 Daire No:3 BAKIRKÖY İSTANBUL 201610201612   KUR. GEÇ. V. V. ZİYAI C. 19.642,50    88.391,25
TASF.HAL.GTR OTOMOTİV DIŞ 4110384866     YEŞİLKÖY MAH. HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ SK.
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kapı No:8 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL 201504201504 KDV V. ZİYAI C. 28.531,86   28.531,86
TASF.HAL.GTR OTOMOTİV DIŞ 4110384866     YEŞİLKÖY MAH. HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ SK.
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kapı No:8 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL 201505201505 KDV              V. ZİYAI C.     34.176,46   34.176,46
TASF.HAL.GTR OTOMOTİV DIŞ 4110384866     YEŞİLKÖY MAH. HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ SK.
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kapı No:8 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL 201502201502 KDV V. ZİYAI C.     43.028,84   43.028,84
TASF.HAL.GTR OTOMOTİV DIŞ 4110384866     YEŞİLKÖY MAH. HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ SK.
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kapı No:8 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL 201503201503 KDV              V. ZİYAI C. 72.031,24   72.031,24
TASF.HAL.GTR OTOMOTİV DIŞ 4110384866     YEŞİLKÖY MAH. HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ SK.
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kapı No:8 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL 201506201506 KDV V. ZİYAI C.     44.492,88   44.492,88
İBRAHİM KAPLAN 4980789663    CEVİZLİK MAH. MUHTAR HALİT KRAL SK. Kapı No:19 Daire No:1 BAKIRKÖY İSTANBUL 201506201506 KDV V. ZİYAI C. 9.000,00 9.000,00
FATMA KARAKAŞ GÖKKAYA 5130312656    YEDİKULE  MAH. HACI EVHADDİN CAD.ATILGAN A1 NO:73/1 FATİH/İSTANBUL 201601201612 GMSİ VERGİ ZİYAI 3.752,09 3.752,09
ŞENCAN KARAKULAK 5160222150    KARTALTEPE MAH. MESİR SK. Kapı No:15 Daire No:6 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201604201606   KUR. GEÇ. V. V. ZİYAI C.     21.797,83   65.393,49
ŞENCAN KARAKULAK 5160222150    KARTALTEPE MAH. MESİR SK. Kapı No:15 Daire No:6 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201607201609   KUR. GEÇ. V. V. ZİYAI C. 6.608,73 19.826,19
ŞENCAN KARAKULAK 5160222150    KARTALTEPE MAH. MESİR SK. Kapı No:15 Daire No:6 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201601201612 V. ZİYAI C. 32.346,67   97.040,01
ŞENCAN KARAKULAK 5160222150    KARTALTEPE MAH. MESİR SK. Kapı No:15 Daire No:6 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201606201606 BSMV V. ZİYAI C. 3.710,53 11.131,59
ŞENCAN KARAKULAK 5160222150    KARTALTEPE MAH. MESİR SK. Kapı No:15 Daire No:6 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201601201612 0,00 25.221,56
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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

ADI SOYADI UNVAN VERGİ NO ADRESİ
KAYA BASKI NAKIŞ TEKSTİL 
KONFEKSİYON SAN.TİC.LTD.Ş 5300566106     CUMHURİYET MAH. ERGUVAN SK. Kapı No:13 D Daire No: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL      201604201604      GSTP V. V. ZİYAI C.      9.491,85  28.475,55
KAYA BASKI NAKIŞ TEKSTİL 
KONFEKSİYON SAN.TİC.LTD.Ş 5300566106     CUMHURİYET MAH. ERGUVAN SK. Kapı No:13 D Daire No: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL      201605201605        KDV V. ZİYAI C.       3.827,95 11.483,85
KAYA BASKI NAKIŞ TEKSTİL 
KONFEKSİYON SAN.TİC.LTD.Ş 5300566106     CUMHURİYET MAH. ERGUVAN SK. Kapı No:13 D Daire No: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL      201606201606        KDV V. ZİYAI C.       3.677,04 11.031,12
KAYA BASKI NAKIŞ TEKSTİL 
KONFEKSİYON SAN.TİC.LTD.Ş 5300566106     CUMHURİYET MAH. ERGUVAN SK. Kapı No:13 D Daire No: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL      201607201607        KDV V. ZİYAI C.        6.991,93 20.975,79
KAYA BASKI NAKIŞ TEKSTİL 
KONFEKSİYON SAN.TİC.LTD.Ş 5300566106     CUMHURİYET MAH. ERGUVAN SK. Kapı No:13 D Daire No: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL      201604201606 KUR. GEÇ. V. V. ZİYAI C.        18.762,47       56.287,41
KAYA BASKI NAKIŞ TEKSTİL 
KONFEKSİYON SAN.TİC.LTD.Ş 5300566106     CUMHURİYET MAH. ERGUVAN SK. Kapı No:13 D Daire No: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL      201607201609  KUR. GEÇ. V. V. ZİYAI C.       45.520,39 136.561,17
KAYA BASKI NAKIŞ TEKSTİL 
KONFEKSİYON SAN.TİC.LTD.Ş 5300566106     CUMHURİYET MAH. ERGUVAN SK. Kapı No:13 D Daire No: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL      201601201612 V. ZİYAI C.     67.494,06 202.482,18
KAYA BASKI NAKIŞ TEKSTİL 
KONFEKSİYON SAN.TİC.LTD.Ş 5300566106     CUMHURİYET MAH. ERGUVAN SK. Kapı No:13 D Daire No: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL      201608201608        KDV V. ZİYAI C.       11.216,23 33.648,69
SAMİ KAYA 5340730955     SULUCA MAH. SULUCA MERKEZ SK.NO:26 SALIPAZARI / SAMSUN  201601201612       0,00 23.712,83
KERTE TEKSTİL OTOMOTİV 
REKLAMCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 5450629530     GÜLTEPE MAH. GÜDÜCÜ SK. Kapı No:12 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201609201609        KDV V. ZİYAI C.        9.103,00 40.963,50
KERTE TEKSTİL OTOMOTİV 
REKLAMCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 5450629530     GÜLTEPE MAH. GÜDÜCÜ SK. Kapı No:12 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201612201612        KDV V. ZİYAI C.       39.253,67  176.641,52
MÜMÜN KINABAŞ 5550473567     BÜYÜK CAMİ MAH. UĞUR MUMCU CAD. 57/2 KEŞAN/EDİRNE 201501201512    Y.GELİR V     VERGİ ZİYAI   109.841,55 329.524,65
MÜMÜN KINABAŞ 5550473567     BÜYÜK CAMİ MAH. UĞUR MUMCU CAD. 57/2 KEŞAN/EDİRNE 201601201612    Y.GELİR V     VERGİ ZİYAI    20.272,03 60.816,09
MÜMÜN KINABAŞ 5550473567     BÜYÜK CAMİ MAH. UĞUR MUMCU CAD. 57/2 KEŞAN/EDİRNE 201507201509   G.GEÇİCİ V   VERGİ ZİYAI    21.787,45 65.362,35
MÜMÜN KINABAŞ 5550473567     BÜYÜK CAMİ MAH. UĞUR MUMCU CAD. 57/2 KEŞAN/EDİRNE 201510201512   G.GEÇİCİ V   VERGİ ZİYAI    28.677,50 86.032,50
MÜMÜN KINABAŞ 5550473567     BÜYÜK CAMİ MAH. UĞUR MUMCU CAD. 57/2 KEŞAN/EDİRNE 201601201603   G.GEÇİCİ V   VERGİ ZİYAI    11.060,21       33.180,63
MÜMÜN KINABAŞ 5550473567     BÜYÜK CAMİ MAH. UĞUR MUMCU CAD. 57/2 KEŞAN/EDİRNE 201601201601       KDV            VERGİ ZİYAI     6.995,48 20.986,44
MÜMÜN KINABAŞ 5550473567     BÜYÜK CAMİ MAH. UĞUR MUMCU CAD. 57/2 KEŞAN/EDİRNE 201602201602       KDV            VERGİ ZİYAI     5.385,83 16.157,49
BARIŞ KIYAK 5590451113      YENİ MAHALLE DÜZ SOK. NO:51/1 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 201601201612       GMSİ          VERGİ ZİYAI     3.672,32 3.672,32
KONUŞKAN ELEKTRONİK 
SANAYİ VE TİCARİT LTD.ŞTİ. 5770530880     CENNET MAH. YEŞİL YUVA SK. Kapı No:2 B Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201601201601         KDV V. ZİYAI C.      57.352,91 57.352,91
KONUŞKAN ELEKTRONİK 
SANAYİ VE TİCARİT LTD.ŞTİ. 5770530880     CENNET MAH. YEŞİL YUVA SK. Kapı No:2 B Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201602201602        KDV V. ZİYAI C.       8.609,65 8.609,65
KONUŞKAN ELEKTRONİK 
SANAYİ VE TİCARİT LTD.ŞTİ. 5770530880     CENNET MAH. YEŞİL YUVA SK. Kapı No:2 B Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201605201605        KDV V. ZİYAI C.       4.074,81 4.074,81
KONUŞKAN ELEKTRONİK 
SANAYİ VE TİCARİT LTD.ŞTİ. 5770530880     CENNET MAH. YEŞİL YUVA SK. Kapı No:2 B Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201606201606       KDV V. ZİYAI C.       49.847,33 49.847,33
KONUŞKAN ELEKTRONİK 
SANAYİ VE TİCARİT LTD.ŞTİ. 5770530880     CENNET MAH. YEŞİL YUVA SK. Kapı No:2 B Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201607201607        KDV V. ZİYAI C.       36.720,47 36.720,47
KONUŞKAN ELEKTRONİK 
SANAYİ VE TİCARİT LTD.ŞTİ. 5770530880     CENNET MAH. YEŞİL YUVA SK. Kapı No:2 B Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201608201608        KDV V. ZİYAI C.       10.546,85 10.546,85
KONUŞKAN ELEKTRONİK 
SANAYİ VE TİCARİT LTD.ŞTİ. 5770530880    CENNET MAH. YEŞİL YUVA SK. Kapı No:2 B Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201601201601 0,00 109.751,00
AYŞE RABİA KÖSEOĞLU SAMANCI 5880072079    KOZA MAH. 1655 SOKAK 1B No 74  ESENYURT İSTANBUL 201601201612 V. ZİYAI C. 0,00 6.509,22
GÜRCAN KUŞ 5980611040    ORUÇREİS MAH. VADİ CAD. GİYİMKENT Kapı No:170 Daire No:422 ESENLER İSTANBUL       201610201612   GEL. GEÇ. V. V. ZİYAI C.        5.844,39 17.533,17

Küçükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamama-
ları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyenonbeşinci günün  ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak
bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda 
müracatta bulunmayan veya açık adreslerihi bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.                 
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Bulgarlar ikinci
tur için sandıkta
Bulgaristan’da halk, cumhurbaşkanlığı
seçiminin ikinci turu için 21 Kasım Pazar
günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor

ÜLKEDE 14 Kasım'da yapılan ilk tura
katılan 23 adaydan en çok oyu alan 
2 cumhurbaşkanı ve 2 cumhurbaşkanı

yardımcısı adayı, 5 yıl görevde kalmak için yarışacak.
Bulgaristan'da halk, mevcut Cumhurbaşkanı
Rumen Radev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İli-
yana Yotova ile Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Anastas Gercikov ve Nevyana Miteva Mateeva ara-
sında karar verecek. Kayıtlı 6 milyon 635 bin 305
seçmenin yüzde 40,5’inin sandık başına gittiği ilk
turda, Radev-Yotova 1 milyon 327 bin 128 oy
(yüzde 49,42) alırken Gercikov-Mateeva ise 610 bin
305 oyla (yüzde 22,83) ikinci tura yükselme hakkı
kazandı.

Adaylardan biri eski komutan

Bulgaristan’da Rusya yanlısı ve eski Komünist Parti-
nin geleneğini sürdüren Bulgaristan Sosyalist Parti-
sinin (BSP) desteğiyle aday olan Radev-Yotova,
halka "Sizinle Birlikteyiz" mesajı veriyor. Eski Hava
Kuvvetleri Komutanı Radev, askeri eğitimini Bulga-
ristan’da ve ABD’de çeşitli akademilerde tamamladı.
Evli ve iki çocuklu 58 yaşındaki savaş pilotu Radev
İngilizce, Rusça ve Almanca biliyor. Radev ile aynı
yaşta olan Gercikov ise Sofya Üniversitesi Klasik Fi-
loloji Bölümünden mezun olduktan sonra Almanya
ve Avusturya’da akademik kariyer yaptı. Eski Başba-
kan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın
Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisinin
desteğini alan Gercikov, seçimlere "Gerçekten Birle-
şik Olalım" sloganıyla katılıyor. Sofya Üniversitesi
Rektörü olarak görev yapan Gercikov İngilizce, Al-
manca, Fransızca, Rusça ve Latince biliyor.

Rusya değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı adayları Radev ile Gercikov, Bulga-
ristan Ulusal Televizyonunda (BNT) katıldıkları bir
tartışma programında siyasi tutumlarına ilişkin açık-
lamalarda bulundu. Radev, parlamentoda koalisyon
hükümeti için görüşmeler yapan siyasi güçlerin ge-
rekli uzlaşmalarda bulunmaları gerektiğini söyledi.
Dış siyasette Rusya’nın ne izlenecek model ne de
düşman olabileceğine işaret eden Radev, “Bulgarlar
Rusya’yı ‘kurtarıcı’ olarak görür. Ancak Rusya’ya sa-
dece ‘batan’ politikacılar sığınır. Önemli olan diyalo-
ğun olması. Kırım ve Ukrayna yüzünden Rusya’ya
uygulanan yaptırımlar sonuç vermedi. Aynı za-
manda Rusya terörizmle mücadele alanında önemli
bir faktördür.” dedi. 
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Fransa'da toplumsal ve siyasi krizlere neden olan sarı yeleklilerin gösterileri
3. yılına girerken eylemciler yarın sokaklara dökülmeye hazırlanıyor

F ransa'da sarı yeleklilerin eylemi akar-
yakıt zamlarına ve kötü ekonomik
koşullara tepki olarak 17 Kasım

2018'de başladı Bu gösteriler zamanla
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yöne-
timine karşı isyana ve öfkeye dönüşerek hızla
dünya gündemine damga vurdu. Başkent
Paris'te yaklaşık 300 bin kişin katılımıyla baş-
layan sarı yelekliler eylemlerinde, son yılların
en büyük şiddet olayı yaşandı. Paris ve çeşitli
kentlerin sokakları, polis ile eylemciler ara-
sındaki çatışmalara, araçların ve çeşitli mad-
delerin ateşe verilmesine sahne oldu.
Gösterilerin özellikle ilk 2 yılında polisin pro-
testoculara ve gazetecilere uyguladığı şiddet
tartışılan konuların başında gelmesi de dik-
kati çekti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgını nedeniyle ülkede getirilen tedbirler ve
sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle geçen yıl
gösteri düzenleyemeyen sarı yelekliler son
aylarda cumartesi günleri eylemler yapsa da
katılım çok düşük oldu. Sarı yelekliler özel-
likle sosyal medya üzerinden Fransızları se-
ferber etmeye çalıştı ancak sokağa çıkanların
sayısı istenilen seviyeye ulaşamadı. Ülkede
17 Kasım'da yayımlanan bir ankete göre, ka-
tılımcıların yüzde 40'ı sarı yelekliler hareke-
tine yakın hissettiğini belirtti. Gösterilerin ilk
aylarında bu oran yaklaşık yüzde 80 olarak
belirlenmişti. Ancak gösterilerin toplumun
büyük bölümünün alt ve orta gelirli insanla-

rın yaşadığı ekonomik zorlukların bilincine
varmasını sağladığı değerlendiriliyor. Salgı-
nın etkisiyle son haftalarda Avrupa ülkele-
rinde enerji fiyatlarının artması ve hayatın
daha da pahalı hale gelmesi, sarı yeleklilerin
ortaya çıkış sebebi olmuştu. Bu bağlamda
sarı yeleklilerin gösterilerinin akıbeti, daha
hareketli hale gelip gelmeyeceği ve katılımın
artıp artmayacağı merak konusu oldu.
Fransa Ulusal Araştırma Merkezi (CNRS)
Araştırmacısı ve "Sarı yeleklilerin Küçük
Sosyolojisi" adlı kitabın yazarı Christian Le
Bart, yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin ey-
lemlerinin başlangıç sebeplerinin hala geçerli
olduğunu vurguladı.

Ekonomik zorluklar yıldırdı

Alım gücünün daha da düştüğünü ve hayat
ile ekonomik şartların iyileşmediğini ifade
eden Le Bart, sarı yeleklilerin taleplerinin kar-
şılanmadığını ve yeni bir hareketin oluşabile-
ceğini kaydetti. Bir eylemde polisin kullandığı
plastik mermi nedeniyle gözünden yaralanan
sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodri-
gues, yaptığı açıklamada, Fransızları ülke ge-
nelinde yarın gösterilere katılmaya davet etti.
Rodrigues, sarı yeleklilerin akaryakıt fiyatla-
rına getirilen zam nedeniyle ortaya çıktığını,
bugün bu ücretlerin 2018'e göre yüzde 20
daha yüksek olduğunu ifade ederek bu ne-
denle daha fazla sokaklara inmelere gerekti-

ğini söyledi. Birçok sarı yelekli liderlerin ara-
sında mücadelesini hala sürdüren tek kişi
olarak öne çıkan Rodrigues, Fransızların ya-
şadığı ekonomik sorunların artık akaryakıt fi-
yatları ile sınırlı kalmadığını belirtti.
Rodrigues, 3 yılda hükümetten taleplerine
karşılık işçilere sadece tek seferlik bir prim ve-

rildiğini belirterek insanların bir bölümünün
yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle cu-
martesi günleri gösterilere katılamadıklarını
kaydetti. Öte yandan sarı yeleklilere destek
veren iş insanı Fabrice Grimal, öğretmen
Clara Egger ve şöför Eric Drouet ve aktivist
Jacline Mouraud, Nisan 2022'de düzenlene-
cek cumhurbaşkanı seçimine adaylıklarını
açıkladı.

Fransız polisi şiddete meyilli

Sarı yeleklilerin özellikle ilk 2 yılında düzenle-
diği eylemlerindeki polis şiddetinin bilançosu,
ülkedeki güvenlik güçlerinin şiddete meyilli
olduğunu ve orantısız güç kullandığını ortaya
koyuyor. Polisler gösterilerde eylemcilere
karşı biber gazının yanı sıra gaz el bombası
ve plastik mermi kullanmakta sakınca gör-
müyor. Yasalara göre, güvenlik güçlerinin
plastik mermi ve gaz el bombasıyla kişilerin
kafasını hedef alması yasaklanıyor. Buna rağ-
men polis sıklıkla gazetecileri ve göstericileri
hedef alıyor. Mediapart internet sitesinin ga-
zeteci David Dufresne ile yaptığı çalışmaya
göre, polis şiddeti nedeniyle 127'si gazeteci
olmak üzere 770 kişi yaralandı, 5 kişinin eli
koptu, 30 kişi gözünü kaybetti. Toplam 11 ki-
şinin öldüğü gösterilerde 4 kişi, polisin kul-
landığı savunma araçları nedeniyle yaşamını
yitirdi. Eylemlerde ayrıca basın özgürlüğü
polis tarafından 194 kez ihlal edildi.

Avrupa
sessiz kaldı
İlk etapta sarı yeleklilerin protestola-
rına sessiz kalan Birleşmiş Milletler,
polis şiddeti nedeniyle yaralı bilanço-
sunun artmasının ardından hükü-
mete diyalog ve orantısız güç
kullanımına ilişkin iddialarla ilgili so-
ruşturma açması çağrısında bulundu.
Öte yandan birçok ülkede düzenle-
nen protestolara hızlı tepki gösteren
ve itidal çağrısında bulunan Avrupa
Birliği (AB), Fransa'nın polis şiddetini
görmezden geldi. Demokrasi, ifade
ve toplanma özgürlüğü ile insan hak-
ları savunucusu rolünü üstlenen Av-
rupa, Fransa'daki polis şiddetine
sessiz kalmaya devam ediyor.

Eylemlerin ilk yılında ülke ekonomisi de büyük yara
aldı. Gösterilerin düzenlendiği bölgelerdeki esnafın
ciro kaybı, yüzde 20-30 olarak belirlendi. Alışveriş
merkezleri 2 milyar avro, mağaza, ofis veya araçları
zarar görenlere ödeme yapan sigorta şirketleri 217
milyon avro ve gıda sektörü ise yaklaşık 13 milyar
avro zarar etti. Macron'un sarı yeleklilerin taleple-
rine yanıt olarak aldığı önlemlerin bedeli de 17 mil-
yar avro olarak hesaplandı. Ayrıca gösteriler

nedeniyle fazla mesai yapan polis ve jandarmaya
ödenen ücretlerin toplamı 46 milyon avro olarak
belirlendi. Gösterilerde zarar gören yol radarları da
71 milyon avro maliyete neden oldu. Esnafın eylem-
lerde uğradığı zarar nedeniyle de 75 bin kişi işsiz
kaldı. Gösteriler, sadece ekonomiyi değil turistlerin
yoğun ilgi gösterdiği Paris'i olumsuz etkiledi. Eylem-
lerin ilk aylarında Paris'e yapılan uluslararası uçuş-
larda yüzde 5 ile 10 arasında düşüş yaşandı.
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Burnu ile
kitap yazdı!

M anga grubu solisti Ferman
Akgül, rock müzik gruplarının
çoğalmasının heyecan verici ol-

duğunu belirterek, "Dünya genelinde rock
müzik çok fazla arayışta değil ama Türki-
ye'de rock her zaman çok kuvvetlidir, köklü-
dür ve çok iyidir. Biz de bu kökün önemli
unsurlarından biriyiz. O yüzden yeni dene-
meler yapmamız hem bizim hem de yeni
nesil için heyecan verici olacaktır diye düşü-
nüyorum." dedi. "Antroposen" adlı son al-
bümleri 14 Aralık'ta müzikseverlerle
buluşacak olan rock müzik grubu Man-
ga'nın solisti Ferman Akgül ve elektro gita-
risti Yağmur Sarıgül, yeni albümün hazırlık
sürecini ve rock müziğin Türkiye'deki duru-
munu değerlendirdi. Akgül, "İnsan Çağı"
olarak da adlandırılan "Antroposen
Çağı"nın başladığına işaret ederek, "Doğa
için bir şeyler yapmazsak geri dönemeyece-
ğimiz bir noktaya gelebiliriz. Bu çağın ve bu
çağrının bir bestesi olmalı diyerek çıktık
yola. Hem müzikal hem de görsel olarak
dünyaya yaptığımız kalıcı etkiyi anlatmak ve
kadim kültürümüzdeki doğa sevgisini insan-
lığa tekrar hatırlatmak istiyoruz." ifadelerini
kullandı.

Konserlerimize 
üç jenerasyon geliyor

Doğa ve evrenle ilişkilerine çokça kafa yor-
duklarını belirten Akgül, Manga grubu ola-
rak toplumsal eleştirileri müzik üzerinden
yapmaya devam edecekleri bir albüm hazır-
ladıklarını söyledi. Ferman Akgül, Man-
ga'nın dinleyici kitlesinin hep iyi bir seviyede
olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Yeni çıkan rock grupları var ve kendilerine
has bir tarz geliştirdiler. Rock müzik grupla-
rının çoğalması bizim için her zaman heye-
can verici. Dünya müziği de çok fazla R&B
ve pop oldu. Dünya genelinde rock müzik
çok fazla arayışta değil. Türkiye'de rock her
zaman çok kuvvetli, köklü ve çok iyidir. Biz
de bu kökün önemli unsurlarından biriyiz.
O yüzden yeni denemeler yapmamız hem
bizim hem de yeni nesil için heyecan verici
olacaktır diye düşünüyorum. Bizim dinleyi-

cimiz, bir bayrak yarışı gibi kendisinden son-
rakine müziğimizi iletiyor. Ağabey kardeşe,
anne-baba oğluna bizim müziğimizi iletiyor.
Bunu görmek bizi çok gururlandırıyor. Kon-
serlerimize üç jenerasyon geliyor ve bu ina-
nılmaz bir şey, bizim için çok büyük bir
şans. Bu durum ne kadar çok yorulsak da
devam etme gücü veriyor."

Konsept bir çalışma yaptık

Yağmur Sarıgül ise salgın öncesi yeni albüm
çalışmalarına başladıklarına dikkati çekerek,
"Pandemiyle birlikte başladığımız bu çalış-
manın, yaşanılan durumla çok örtüştüğünü
fark ettik. Hatta bizim maskotumuzun
maske taktığı versiyonu bile vardı." diye ko-
nuştu. Antroposen ile ilgili ellerinde çok
fazla malzeme olduğunu aktaran Sarıgül,
ikiye böldükleri Antroposen albümünün
ikinci bölümünü de bahar aylarında müzik-
severlerle buluşturmayı düşündüklerini ifade
etti. Sarıgül, albümde bugüne kadar yaptık-
ları tarza yakın şarkılar olduğu gibi daha
sert rock eserlerin de yer aldığını dile getirdi.
İçlerinden gelen her şeyi albüme koydukla-
rını söyleyen müzisyen, tek şarkılık albüm
kültürü olduğu için bir süredir çok şarkılı
albüm yapmadıklarını belirterek, "Tekli
albüm, çok sevdiğimiz bir kendimizi ifade
etme yöntemi değil. Bize yetersiz geliyor. O
yüzden görseliyle ve içeriğiyle konsept bir
çalışma yaptık." dedi.

engelli ve dezavantajlı gençlerle ilgili saha
araştırması yapan Yıldırım Belediyesi’nin ev
ziyaretleri sırasında tanıştığı Dilek Uçar, be-
lediye yetkililerine kitap yazma hayalinden
bahsetti. Dilek’in bu isteği Yıldırım Belediye
Başkanı Oktay Yılmaz’a iletilince, Yılmaz
genç kızı ziyarete gitti. Bu ziyaret sırasında
Yılmaz’dan kitabını yazmak için tablet iste-
yen Uçar, hayaline de kavuştu. 1 yılda ilk ki-
tabı “Ölümsüz Hayatlar”ı yazan Uçar,
Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen
‘Tam Bana Göre Festival’de, kitabını ta-
nıtma ve okurları için imzalama şansı da
buldu. Hiç okula gitmeyen, okuma yazmayı
da rehabilitasyon merkezleri sayesinde öğ-
renen Dilek Uçar’ın en büyük destekçileri
ise annesi ve iki ablası ile Yıldırım Belediyesi
Engelsiz Yaşam Okulu’ndaki öğretmenleri
oldu. Yürüyemediği için online olarak öğ-
retmenlerinden eğitim alan alan Dilek Uçar,
“Bir anda aklıma geldi ve kitabımı yazdım.
Çok mutluyum” diye konuştu. 468’i engelli,
bin 200 öğrenciye eğitim veren Yıldırım Be-
lediyesi Engelsiz Yaşam Okulu’nun Halkla
İlişkiler Sorumlusu Emel Bozkurt ise yaşa-
nan süreci ‘mucize’ olarak tanımladı.

Mutluluğunu paylaşıyoruz

Engelli ve dezavantajlı gençlerin hayallerini
gerçekleştirebilmesi için yerel yönetimlerin
desteğinin önemine vurgu yapan Bozkurt,
Dilek’in kitabının basımında da Belediye
Başkanı Oktay Yılmaz’ın destek olduğunu
söyleyerek, şöyle konuştu: “Yıldırım bölge-
sindeki engelli ve dezavantajlı gençlerle ilgili
araştırma yaparken, Dilek ile yollarımız ke-
sişti. Dilek bize kitap yazma hayalinden
bahsetti. Biz de bunu Yıldırım Belediye
Başkanımız Oktay Yılmaz’a ilettik. Kendisi
de bunu ço olumlu karşıladı ve mutlu oldu.
Onun heyecanını paylaşmak adına, evine
ziyarete gitti. Dilek ondan kitabını yazmak
üzere bir tablet rica etti. Ellerini kullanama-
dığı için, tabletiyle, burnuyla yazdı bu kitabı.
Yazdıktan sonra da kitabın basımıyla ilgili
başkanımızdan destek istedi. Başkanımız
bunu seve seve kabul edip, kitabının bası-
mında destek oldu. Bugün de çok güzel bir
etkinliğin içinde Dilek’in mutluluğunu pay-
laşıyoruz hep beraber. Çünkü bu mucize.
Biz bu mucizelere tanık olmaktan ve bunla-
rın yanında bir parça ona destek olduğu-
muz için, kendi adımıza çok mutlu
oluyoruz. İnşallah Dilek gibi öğrencilerimiz,
gün geçtikçe çoğalır.”

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande
Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer
Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim
Yakutoğlu'nun başrolü paylaştığı Cam-
daki Kız dizisi dün akşam 20. bölü-
müyle ekrana geldi. Son bölümle eşi
Sedat ile Cana'nın yasak aşkını öğren-
mek için harekete geçen Nalan, hiç bek-
lemediği bir olayla karşılaştı. Sedat'la
yemeğe çıkan Nalan, Cana'nın yolladığı

mesajları ve aramaları gördü. Harekete
geçen Nalan, Sedat'a gelen mesajdan
sonra Cana'nın olduğu restorana gide-
rek uzaktan izlemeye başladı. Eşi ve
Cana'nın ihaneti görmeyi bekleyen
Nalan, Cana'nın yanına gelen kişinin
babası olduğunu görünce adeta yıkıldı.

Muzo sevgilisini tanıştırdı

Camdaki Kız son bölümde Nalan'ın

Billur'la arasını yapmaya çalıştığını
öğrenen Muzo, kendisinden hiç 
beklenmeyen bir durumun içine
düştü. Melisa, aslında Hayri'nin 
bir tanıdığı ve annesine bakmakla 
yükümlü olan bir kızdır. Muzo, 
bambaşka bir senaryoyla Nalan'a
benzemesi için de özel istekte 
bulunduğu Melisa'yı Sedat ve 
Nalan'la tanıştırdı.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1493219)

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK KAMERA ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

Galatasaray Üniversitesi Güvenlik Kamera Altyapısının İyileştirilmesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik or-
tamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/747192
1-İdarenin
a) Adı :İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM 

KURUMLARI GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi :ÇIRAGAN CADDESI NO: 36 34349 ORTAKÖY 

Beşiktaş/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2122274480 - 2129752282
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Galatasaray Üniversitesi Güvenlik Kamera Altyapısının İyileştirilmesi
b) Niteliği, türü ve miktarı :Video Kayıt ve Yönetim Sunucu Yazılımı 1 Adet Kamera Kayıt 

Veri Depolama Cihazı 1 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Galatasaray Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 işgünü 

içinde tamamlanır.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalanması ile işe başlanır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :30.11.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı C 315 Nolu Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara

ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
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. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15
(yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-
imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmek-
sizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Camdaki Kız'da Nalan, eşine yasak aşkı Cana'dan gelen mesajları ve aramaları yakaladı. Kimseye belli etmeden
Cana'nın yanına giden Nalan, ihaneti görmek için beklerken babasının Cana'nın yanına geldiğini görünce yıkıldı

Bursa'da kollarını ve bacaklarını kullana-
mayan, bedensel engelli Dilek Uçar (30),
tablette burnuyla kitap yazdı. Kitabında
iki üniversiteli genç kızın hayatını anlatan
Uçar, Yıldırım Belediyesi’nin desteğiyle
yazdığı kitabının tanıtımını, Ankara’da
Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen
‘Tam Bana Göre Festival’de yaptı. İkinci
kitabını yazmaya başlayan Uçar, “Çok
mutlu hissediyorum. Kitabımı bir senede
yazdım. Her şey çok güzel” dedi

Camdaki Kız'da bir yasak aşk daha!

HABER MERKEZİ

Manga grubu hakkında
Türk alternatif rock müziğin MTV
Ödüllü öncü gruplarından Manga,
ilk albümünü 5 Aralık 2004'te
grupla aynı adı taşıyan "maNga"
adıyla Sony Music Türkiye etike-
tiyle yayımlamıştı. Bas gitarist Cem
Bahtiyar ile baterist Özgür Can
Öney'in de yer aldığı grup, 2010'da
Norveç'te gerçekleştirilen Eurovi-
sion Şarkı Yarışması finalinde, "We
Could Be The Same" isimli şarkı ile
Türkiye'yi temsil etmişti.

Manga grubu solisti Ferman Akgül, “Doğa için bir şeyler yapmazsak geri dönemeyeceğimiz
bir noktaya gelebiliriz. Bu çağın ve bu çağrının bir bestesi olmalı diyerek çıktık yola” dedi

Manga yeni albUM
iCin gUn sayiyor

Loft Art, Humano sizleri bekliyor
Akfen Holding’in kuruluşunun 45’inci
yılında sanat dalında sosyal sorumluluk
projesi kapsamında geliştirmiş olduğu
sanat alanı Loft Art, İstanbul Beşik-
taş’taki Nisbetiye On’da kapılarını açı-
yor. 23 Kasım’da ön
gösterimi yapılacak ve 2
Ocak’a kadar gezilebilecek
Humano sergisi ile açılacak
sanat alanının bu ve gelecek
gösterimlerinde genç sanat-
çıların eserlerine yer verile-
cek. 45’inci kuruluş yılını
kutlayan Akfen Holding,
sanat alanında bir sosyal
sorumluluk projesi olarak
geliştirdiği önemli bir ya-

pımı hayata geçirdiğini açıkladı. Daha
önce farklı iş birlikleri ile 2020 yılında ya-
pımını tamamladığı modern köyü pro-
jesi Bodrum Loft projesinde çokça ses
getiren Bodrum Loft’da Sanat ile

Sculptville sergilerini gerçek-
leştiren holding, İstanbul Le-
vent’teki Nisbetiye On
adresinde Loft Art isimli bir
sanat alanı açıyor. İlk sergisi
olacak Humano (İnsan ve
Keşif), 23 Kasım’daki ön
gösterim ile kapılarını açacak.
Humano, 2 Ocak 2022 tari-
hine kadar İstanbul Nisbetiye
On’daki Loft Art alanında
gezilebilecek.



S üper Lig’de namağlup zir-
vede yer alan bordo-ma-
vili takım, 22 Kasım

Pazartesi günü oynayacakları
Gaziantep FK maçının hazırlık-
larını sürdürüyor. Bu maçı da
kazanarak hem galibiyet hem de
namağlup serilerine devam
etmek isteyen teknik direktör
Abdullah Avcı, antrenmanlarda
öğrencilerine sık sık hızlı atak
sonuçlandırma ve savunma ar-
kasına yönelik koşu noktasında
uyarılarda bulunuyor.

Savunma arkası 
koşuları istiyorum
Öğrencilerine antrenmanda ‘Sa-
vunma arkasına koşuları mutlaka
istiyorum’ dediği öğrenilen Avcı,
“Amacımız 10 saniyede atağı bi-
tirmek. Savunma topu kazanınca
herkes pozisyon alacak ve oyun
akacak, tekrar hücum yapacağız.
Savunma arkasına mutlaka en az
iki oyuncu koşu yapacak” şek-
linde savunma arkası koşulara
dikkat çekerken; savunmayı biraz
daha öne çıkarıp rakibi daha
önde karşılamaları yönünde de
oyuncularına sık sık uyarılarda 

bulundu. Rakibe şut şansı verme-
meleri gerektiğini de öğrencilerine
aktaran Avcı, “Oyun sete dönme-
sin. Savunmayı daha öne çıkara-
lım. Merkezden gelen oyuncuya
şut şansı vermeyelim” ifadelerini
kullandı.

Uğurcan'ın 
yükselişinde etkisi var

Trabzonspor’da geçtiğimiz sezon
başı yaşadığı performans düşük-
lüğünün ardından 2021-22 sezo-
nuna iyi başlayan ve A Milli
Takımı’nda birinci kalecisi konu-
munda yer alan Uğurcan Çakır’ın 

yükselen performansında teknik
direktör Abdullah Avcı ve ekibinin
de etkisi oldu. 2020-21 sezo-
nunda bordo-mavili takımda gö-
reve başlayan Avcı ve ekibi ile
birlikte form grafiği yükselişe
geçen Uğurcan Çakır’ın, Av-
rupa’ya transferi gündeme gelmiş
ancak bu transfer ekonomik an-
lamda kulübün beklentileri karşı-
lanmadığı için gerçekleşmemişti.
Bu sezon hem ligde hem de A
Milli Takım'la gösterdiği perfor-
mansla dikkatleri üzerine çeken
Uğurcan, Avrupa takımlarının da
yeniden takibine girdi.

BURAK ZİHNİ
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Yarın Esenler Erokspor'la
karşı karşıya gelecek Büyük-
çekmece Tepecikspor, karşı-
laşmasının hazırlıklarına dün
yaptığı antrenmanla devam
etti. Zorlu maç öncesi sosyal
medya hesabından paylaşım

yapan Tepecikspor, şu ifade-
lere yer verdi; “Cumartesi
günü sahamızda karşılaşaca-
ğımız Esenler Erokspor maçı
hazırlıklarına bugün yaptığı-
mız çalışmalarla sürdürdük.
Takımımız kötü gidişata dur

demek için Erokspor maçı
ile çıkış yakalamak istiyor.
Başkan Temel Eyüboğlu
bölge halkından Cumar-
tesi günü takımları için
manevi destek bekledikleri
belirtti.”

Büyükçekmece Tepecik destek bekliyor Trabzonspor Teknik 
Direktörü Abdullah Avcı,

Süper Lig’in 13’üncü
haftasında sahalarında

oynayacakları Gaziantep
FK maçı öncesi 

antrenmanlarda 
hızlı hücum uyarılarında

bulunuyorabdUllah 
avcı’dan Bu arada Süper Lig’de Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve

son olarak Trabzonspor’da teknik direktörlük görevini üstle-
nen Abdullah Avcı ve ekibinin milli takım kalesine etkisi ise
dikkat çekti. Son yıllarda milli takım kalesini koruyan Volkan

Babacan, Mert Günok ve Uğurcan Çakır’ın ortak noktası Abdul-
lah Avcı ve ekibi oldu. Volkan Babacan, 2014-15 sezonunda

Başakşehir’e geldikten sonra 2016-17 sezonuyla birlikte
A Milli takımda düzenli olarak forma giymeye baş-

ladı. 2017-18 sezonunda Başakşehir’e transfer
olan Mert Günok da bir dönem A milli Takım’ın
kalesini korurken, son olarak Uğurcan Çakır
da Abdullah Avcı sonrası A Milli Takım’ın

birinci kalecisi konumunda yer
aldı.

milli kaleciler 

avcı'nın eserihızlı
hUcUm
Uyarısı

hızlı
hUcUm
Uyarısı

hızlı
hUcUm
Uyarısı

hızlı
hUcUm
Uyarısı

hızlı
hUcUm
Uyarısı

hızlı
hUcUm
Uyarısı

hızlı
hUcUm
Uyarısı

hızlı
hUcUm
Uyarısı

hızlı
hUcUm
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Kara Kartal’ın
rakibi Alanya
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam Aytemiz
Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynana-
cak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Müca-
deleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Milli
ara öncesinde Trabzonspor'a kendi evinde
2-1 mağlup olan Beşiktaş, topladığı 20 pu-
anla ligde 6. sırada bulunuyor. Siyah-be-
yazlı ekipten 1 puan fazlası olan Aytemiz
Alanyaspor ise 5. basamakta yer alıyor.

Son 5 maçın 4'ünü kazandı

Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan
son 5 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın
üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maç-
larda Beşiktaş 4 maçtan 3 puanla ayrılmayı
başarırken, Alanyaspor sadece 1 maçtan
galibiyetle ayrıldı.

Son 3 deplasmanda kazanamadı

Zirve iddiasını sürdürmek isteyen
siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son

2 karşılaşmada sahadan puansız
ayrıldı. Beşiktaş, Atakaş Hatays-

por mağlubiyetinin ardından
Trabzonspor'a da yenilerek li-

derin 10 puan gerisinde
kaldı. Dep-

las-

manlarda beklediği sonuçları alamayan
siyah-beyazlılar oynadığı son 3 dış saha
maçından yenilgiyle ayrıldı. Dış sahada son
galibiyetini Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2
yenerek alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı
maçlarda Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e
3-2, Atakaş Hatayspor'a ise 1-0 yenildi.

Ligde 8 maçtır gol yiyor

Beşiktaş, ligdeki son 8 maçta kalesini gole
kapatmayı başaramadı. Sezona iyi başla-
yan ve ilk 4 maçında rakiplerine gol izni
vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 8 karşılaş-
mada ise gol yemekten kurtulamadı. Beşik-
taş, söz konusu 7 maçta kalesinde 15 gol
gördü.

Batshuayi sakat, Welinton sınırda

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Michy Bats-
huayi yarınki karşılaşmada görev alamaya-
cak. Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan
Batshuayi, Sporting Lizbon ve Trabzons-
por maçlarında da görev yapamamıştı.
Siyah-beyazlı takımın stoperlerinden We-
linton da yarınki maça sarı kart ceza sını-
rında çıkacak. Ligde Çaykur Rizespor ve

Adana Demirspor karşılaşmalarında
sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu,

Trabzonspor maçlarında gördüğü
kartla sınıra geldi. Welinton,

Alanyaspor maçında da sarı
kart görmesi halinde GZT
Giresunspor mücadelesinde
forma giyemeyecek.

Fraport TAV Antalyaspor, milli
maçlardan dolayı lige verilen

arada deplasmanda oynaya-
cağı Atakaş Hatayspor ma-

çının hazırlıklarını Atilla
Vehbi Konuk Tesisle-

ri'nde bugün yapacağı
antrenmanla ta-

mamladıktan
sonra Hatay'a

uçakla hareket
etti. Fraport

TAV Antal-
yaspor ile

Atakaş
Ha-

tayspor, Spor Toto Süper Lig'de 3'üncü kez rakip
olacak. İki Akdeniz ekibi, ilk kez 1970-1971 sezo-
nunda o günkü ismiyle 2'nci Futbol Ligi Kırmızı
Grup'ta karşılaşırken, sahadan golsüz beraberlikle
ayrıldı. Antalyaspor ile bordo beyazlı takım bugüne
kadar, 12 maçta 2'nci Lig, 2'si de Süper Lig'de
olmak kaydıyla 14 kez birbirlerine rakip oldu. Antal-
yaspor bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 de
yenilgi elde etti. Hatay'da oynanan 7 maçta kırmızı
beyazlılar galibiyet elde edemezken, 6 yenilgi ve 1
beraberlikle sahadan ayrıldı. Fraport TAV Antalyas-
por, rakibi Hatayspor ile Süper Lig'de 2 kez karşılaş-
tığı mücadelelerde ise sahadan yenilgi ile ayrıldı.

5 oyuncu sakat

Bugün Hatay'da saat 13.30'da oynanacak maç ön-
cesi Antalyaspor'da 5 oyuncu sakatlıklarından do-
layı takımdaki yerini alamayacak. Futbol sorumlusu
Nuri Şahin gözetiminde yükselişe geçen Antalyas-
por'da Samsunspor ile oynanan hazırlık maçında fi-
bula kemiği kırılan Ufuk Akyol, Rizespor maçında
sakatlanan Haji Wright, sezon başında çapraz bağı

kopan Doğukan Nelik, Enzo Crivelli ve Harun
Alpsoy zorlu maçta forma giyemeyecek. Kır-

mızı beyazlı takımda kaleci Boffin ile orta
saha oyuncusu Fredy de sarı kart sınırında

bulunuyor. 2 oyuncu, Hatayspor karşı-
sında kart görmeleri halinde bir sonraki

hafta iç sahada oynanacak Aytemiz
Alanyaspor maçında takımdaki yer-

lerini alamayacak.

Kayserispor
seri peşinde
Bu sezon Süper Toto Süper
Lig'de inişli çıkışlı bir grafik
çizen Yukatel Kayserispor,
Göztepe maçından galibiyetle
ayrılıp seri yakalamak istiyor
Bu sezon çıktığı 12 maçta 4 gali-
biyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubi-
yet alarak 15 puanla ligde 13.
sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip,
Göztepe maçıyla çıkışa geçmek
istiyor. Kayserispor, Trabzonspor,
Aytemiz Alanyaspor ve İttifak
Holding Konyaspor karşısındaki
mağlubiyetlerin ardından saha-
sında Fatih Karagümrük maçındaki
2-1'lik sonuçla rahat nefes aldı. Son
olarak Fenerbahçe deplasmanından 2-
2'lik beraberlikle dönen Yukatel Kayseris-
por, ligin 13. haftasında Göztepe'yi konuk
edeceği maça odaklandı. Yukatel Kayseris-
por'un asbaşkanı Ali Çamlı, akımın hem oyun
hem de motivasyon açısından her geçen gün iyiye
gittiğini söyledi. Teknik heyetin takımdan ileriye
dönük çok daha fazla ümitli olduğunu belirten Çamlı,
"İyi bir Kayserispor oluşuyor. Bizim için her sporcu de-
ğerli. Zaman zaman sakatlıklar oluyor, eksik futbolcular
oluyor ama onların yerine oynayan çocuklar da aynı özveri
ile aynı özgüvenle üstlerine düşen görevi yapmaya çalışıyor."
dedi. Çamlı, Fenerbahçe karşısında kaybedilen 2 puanı talihsizlik
olarak nitelendirdiğini ve bu durumu bir daha yaşamak istemedik-
lerini kaydetti.

Fenerbahçe'yi yenebilirdik
Futbolda başarılı olabilmek için her maça ayrı konsantrasyonla çıkılması
gerektiğinin altını çizen Çamlı, "Şunu unutmamak gerekiyor, ligin en iyi ta-
kımlarından Fenerbahçe'yle berabere kaldık diye üzülüyoruz. Kayserispor o
maçta müthiş bir mücadele ortaya koyarak tüm futbol camiasına keyifli bir maç
izlettirdi." diye konuştu. Futbolda her türlü sonucun mümkün olduğunu vurgulayan

Çamlı, şunları kaydetti: "Göz-
tepe, ligin önemli takımlarından
biri. Biz her maça aynı ciddiyetle
hazırlanıyoruz. Göztepe maçına da
aynı ciddiyetle Galatasaray maçına da
aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Fenerbahçe
ile deplasmandaki beraberliğin anlam ka-
zanması için sahamızda Göztepe'yi yenmek
zorundayız. Başarıyı hedefe koyarsanız başa-
rıya ulaşırsınız. Ben takımımızın her gün üstüne
koyarak ilerlediğini görüyorum. İnşallah seyircimi-
zin de desteği ile Göztepe maçından galibiyetle döne-
ceğimizi düşünüyorum. Kayserispor en kötü gününde
bile sahaya galibiyet için çıkan bir kulüp. Şu an iyi durum-
dayız. Göztepe maçıyla da bu gidişatı devam ettirmek isti-
yoruz. Kayserispor'u layık olduğu yere taşımak için teknik
heyetle birlikte gayret içerisindeyiz."

Antalyaspor ilkin peşindeAntalyaspor ilkin peşindeAntalyaspor ilkin peşindeAntalyaspor ilkin peşindeAntalyaspor ilkin peşindeAntalyaspor ilkin peşindeAntalyaspor ilkin peşindeAntalyaspor ilkin peşinde
Fraport TAV Antalyaspor'da, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında 

deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı öncesi 5 oyuncu 
sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlı takımda tek hedef 
Süper Lig'de henüz yenemediği rakibi karşısında 3 puanı hanesine yazdırmak

Antalyaspor ilkin peşinde
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Thaciano
göze giremedi

Göztepe'de forma
savaşı kızıştı

Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Altay'ın sezon
başında Brezilya ekibi Gremio'dan kiralık olarak
kadrosuna kattığı Thaciano Mickael da Silva ilk 12
haftada sergilediği performansla beklentilerin al-
tında kaldı. Oynadığı 8 maçın 2'sinde ilk 11'de
şans bulan Brezilyalı 10 numara, 199 dakika sa-
hada kalıp sadece 1 gol atabildi. Ligin ilk haftasın-
daki Yukatel Kayserispor maçında 86'ncı dakikada
rakip fileleri sarsan Sambacı, daha çıktığı karşılaş-
malarda skora katkı sağlayamadı. Şilili Pinares'in
sakat olduğu Göztepe derbisinde ilk kez 11'de şans
bulan Thaciano, 21'inci dakikada kullandığı penal-
tıyı kaçırdı. 

Oyundan alındı

Teknik direktör Mustafa Denizli, o maçta 63'üncü
dakikada oyundan aldığı 26 yaşındaki futbolcuyu,
bir sonraki hafta Çaykur Rizespor deplasmanında
ikinci yarıda saha dışına çekti. Tecrübeli teknik
adam, 12 maçın 10'unda yedek soyunan Thacia-
no'ya 4 müsabakada süre vermedi. Öte yandan Al-
tay'da iyileşen stoper Murat'ın ardından sol kanat
Rodriguez'in de antrenmanın bazı bölümlerinde
takıma katıldığı öğrenildi. Sol bek Naderi ise düz
koşulara başladı. İzmir temsilcisinde milli takımla-
rından dönen Mısırlı golcü Rayan ve Gabonlu ön
libero Poko kadroya dahil oldu.

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü deplas-
manda Yukatel Kayserispor'la karşı karşıya gele-
cek Göztepe'de eksik oyuncuların takıma
dönmesiyle forma savaşı kızıştı. Sadece sağ bek
Kerim'in tedavisi sürürken Halil, Wilker, Bureko-
vic, Atınç, Jahovic ve Ege tamamen iyileşti. Cezası
sona eren Nwobodo da takıma döndü. Teknik di-
rektör Nestor El Maestro'nun Kayserispor dep-
lasmanında İttifak Holding Konyaspor
karşılaşmasında kırmızı kart gören Yalçın'ın yerine
Nwobodo'yu 11'de görevlendireceği, Lourency'i
yedeğe çekip sol kanatta Halil'e şans vereceği bil-
dirildi. Milli arada tüm futbolcuların hırsından
memnun kalan Sırp teknik adamın, Jahovic'i
Ndiaye ile birlikte ileri uçta oynatacağı ifade
edildi. Savunma üçlüsünde de değişime gitmeyi
planlayan Maestro'nun Kahraman'ı kulübeye alıp
Wilker'e görev vereceği öğrenildi. Kayserispor ma-
çında oyuncularından mutlak galibiyet bekleyen
Maestro'nun yaptığı toplantılarda, "Maalesef haf-
talardır oynadığımız iyi futbolu sonuca yansıta-
madık. Özellikle girdiğimiz pozisyonları
değerlendiremiyoruz, hepiniz dikkatli olun. Kaçır-
dıklarımızı telafi edemiyoruz" dediği kaydedildi.

Yeşil-mavililerin bu sezon ligde aldığı
Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor gali-
biyetlerinde birer gol atarak, takımına
katkı sağlayan tecrübeli defans oyuncusu
lige kötü başladıklarını şu an ise takımın
iyi gittiğini belirtti. Alınan kötü sonuçlar-
dan dolayı toparlanma sürecinin biraz
daha geç olduğunu ifade eden Ay, "Bi-
reysel hatalarımızda oldu. Ama bir yer-
den döneceğini de biliyorduk." dedi. Ay,
Kasımpaşa maçında ilk galibiyetlerini al-
dıklarını belirterek, "Uzun süredir gol
atamıyordum. Kasımpaşa maçının son
dakikasına gol atım. Daha önce ataca-
ğım diye hissetmiştim. Sonra gol oldu.
Hem kendi adıma hem de takım adına
güzel oldu." diye konuştu. Kendisine bir

öz güven geldiğini anlatan Ay, şöyle
devam etti: "Öz güvenimin iyi olduğunu
düşünüyorum. Bunun avantajı ve deza-
vantajı da var. Öz güven bazen iyi ama
bunu dizginleyemediğiniz zaman tehli-
keli bir durum. Aytemiz Alanyaspor ma-
çında da gol attım. Öz güven anlamında
iyi gidiyorum." Ay, takımın iyi gitmesinin
daha önemli olduğunu altını çizerek,
"Takım olarak şu an oturmuş durumda-
yız. Saha içi düzenimiz devam ettiği sü-
rece bir iki maç kötü gider, daha sonra
bu skora yansır. Bunun da yansıdığını
düşünüyorum. İnşallah bu şekilde
devam eder. Puan ve puanlar alarak
Çaykur Rizespor'u sezon başında hedef-
lenen yere doğru adım adım götürece-

ğiz." değerlendirmesinde bulundu. Gol
bölgelerinde etkili olmadığını dile getiren
Ay, şöyle konuştu: "Öz güven olduğu için
şimdi her pozisyonun sana geleceğini
hissediyorsun ve daha çok inanarak gidi-
yorsun. Kendime bir hedef koymuştum.
İlk devre arasına kadar 5 gol hedefim
vardı. Olur olmaz onu bilmiyorum.
Benim önceliğim gol atmak değil önceli-
ğimiz maçlarda gol yemememiz. Bu as-
lında daha çok sevindirici. Karagümrük
ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında gol
yemeden bitirdik. Ne kadar az gol yerse-
niz takımın oyunda direnci o kadar daha
artıyor. Elimden gelenin en iyisini yapa-
rak terimin son damlasına kadar müca-
dele etmek istiyorum."

Derbilerin faturası ağır olur
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile 
Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda oynanan derbilerin faturası iki kulüp için de ağır oldu
Galatasaray ile Fenerbahçe ara-
sında yapılan derbilerden sonra ku-
lüpler, oyuncular ve yöneticiler
çeşitli cezalar aldı. türkiye Futbol
Federasyonu Profesyonel Futbol Di-
siplin Kurulu (PFDK), geride kalan 10
sezonda iki takım arasındaki derbi
maçlardan sarı-lacivertli kulübe 2
milyon 530 bin 750, sarı-kırmızılı ku-
lübe ise 1 milyon 759 bin 500 lira
para cezası verdi. son 10 sezonda
derbilerin ardından Fenerbahçe top-
lam 7, Galatasaray ise 2 maç seyir-
cisiz oynama cezası aldı. süper lig
süper Final'de 12 Mayıs 2012 tari-
hinde Fenerbahçe Şükrü saracoğlu
stadı'nda oynanan ve 0-0 berabere
biten maçın sonunda Galatasaray
şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbah-
çe'ye taraftarlarının neden olduğu
saha olayları sebebiyle 5 maç seyir-
cisiz oynama ve 28 bin 750 lira para
cezası uygulandı. sarı-lacivertliler
aynı sezon ligde rakibi ile oynadığı
derbi maçtan sonra da 2 maç seyir-
cisiz oynama ve 135 bin lira para ce-
zasına çarptırıldı. Galatasaray'a ise
2013-2014 ve 2016-2017 sezonla-
rında sarı-lacivertli takımla saha-
sında oynadığı lig maçlarından sonra

birer maç ceza verildi.

En fazla ceza alan isimler

Galatasaray-Fenerbahçe rekabe-
tinde geride kalan 10 sezonda sarı-
kırmızılılarda teknik direktör Fatih
terim 10, yardımcı antrenör Hasan
Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11,
sarı-lacivertlilerde ise Volkan Demi-
rel, raul Meireles ve Jailson sekizer
maçla en fazla ceza alan isimler
oldu. rekabette özellikle 2018-2019
sezonun ilk yarısında türk telekom
stadı'nda oynanan maçın ardından
verilen cezalar dikkati çekti. Karşı-
laşmanın bitiminden sonra yaşanan
olaylar nedeniyle PFDK, Galatasa-
ray'dan Fatih terim'e toplamda 10,
Hasan Şaş'a 8, ryan Donk'a 6,
Badou Ndiaye'ye 5, Garry rodrigu-
es'e 3, Fenerbahçe'den de Jailson'a
8, roberto soldado'ya da 6 maç men
cezası uyguladı. rekabetteki en ağır
ceza ise 12 ağustos 2012 tarihinde
Erzurum'da oynanan tFF süper Kupa
maçında, hakemler ve taraftarlara
yönelik sportmenliğe aykırı hareketi
ile ihraç sonrası hakeme yönelik sal-
dırısı nedeniyle 11 maçla Galatasa-
raylı Engin Baytar'a verildi.

Spor Toto Süper Lig
ekiplerinden Çaykur

Rizespor'un oyun-
cusu Selim Ay, takımı
sezon başında hedef-

lenen yere doğru
adım adım götüre-

ceklerini söyledi

FATIH TERIM ZOR
MACLARA ALISIK

G alatasaray tecrübeli teknik adam yöne-
timinde daha önce Fenerbahçe ve Be-
şiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası,

TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası,
Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gur-
bet Kupası'nda toplam 68 müsabaka oynadı.
Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçi-
ren 68 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş
ile yapılan bu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 25
beraberlik ve 18 mağlubiyet gördü.

Fenerbahçe karşısında 33 derbi

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fener-
bahçe ile daha önce 33 maçta karşı karşıya
geldi. Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini
kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 9'unda ise
sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, tec-
rübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oyna-
dığı 35 derbide ise 13 galibiyet, 13 beraberlik ve
9 mağlubiyet yaşadı.

Vitor Pereira'nın 6. derbisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Ga-
latasaray maçıyla kariyerindeki 6. derbiye çıka-
cak. Portekizli teknik adam, 2015-2016
sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe'nin başında
dördü Süper Lig, biri de Türkiye Kupası olmak
üzere 5 derbide görev yaptı. Sarı-lacivertli
takım, Pereira yönetimindeki bu derbilerde bir
galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü 
Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim, 

teknik direktörlük kariyerinde 69. kez derbide görev yapacak

Selim gelecek için umutlu
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BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

Alkol bağımlılığının sarsıcı yüzünü ortaya koymak, alkolün insan ve toplum sağlığı üzerindeki olumsuz
etkilerine dikkat çekmek için Alkol Bağımlılığı Farkındalık Haftası kapsamında, Yeşilay ve Üsküdar Bele-
diyesi işbirliği ile Üsküdar'da 'Şişenin Dibi' sergisi düzenlendi. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

A lkol riskli kullanımı dünya nüfusunun sağlığı
konusunda önde gelen risk faktörlerinden biri-
dir ve birçok hastalığa yol açmaktadır, toplum-

lar üzerinde sosyal ve ekonomik açıdan pek çok yük
oluşturmaktadır. Alkolden kaynaklanan zararlar, alkol
kullanan kişi ile beraber, aile üyelerine ve içen kişinin
çevresine zarar verdiği gibi çeşitli sağlık bozukluklarına
ve aynı zamanda çeşitli sosyal sorunlara da neden olu-
yor. Alkol kullanımı erken ölüm ve sakatlıklar açısından
7. sıradaki risk faktörü olarak görülüyor. Dünya Sağlık
Örgütü, alkolün zararlı kullanımının dünya çapında
yaklaşık 3 milyon ölüme neden olduğunu belirtiyor.
Yeşilay tüm bu veriler göz önüne alındığında alkol ba-
ğımlılığının zararlarına ilişkin farkındalık oluşturuyor
ve bağımlılıklarla mücadele eden vatandaşlara destek
oluyor. Küçük yaşlardan itibaren bireylere sağlıklı
yaşam alışkanlıkları kazandırarak bağımlılıktan uzak
kalmaları için var gücüyle çalışıyor.  Sanatın bağımlı-
lıklarla mücadele konusunda farkındalık oluşturmanın

etkili bir yolu olduğu düşüncesiyle alkolün olumsuz et-
kilerine dikkat çekmek için hazırlanan “Şişenin Dibi”
sergisinin de bu anlamda önemli olduğuna inanıyor.
Şişenin dibine ışık tuttular

Alkol bağımlılığının sarsıcı yüzünü ortaya koyan “Şişe-
nin Dibi” sergisi, alkolün insan ve toplum sağlığı üze-
rindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerken, toplum
vicdanını sarsacak karelere vurgu yapıyor. Sanatın, ba-
ğımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık oluştur-
manın önemli ve etkili bir yolu olduğu düşüncesiyle
hareket eden Yeşilay, alkolün olumsuz etkilerine dikkat
çekmek için “Şişenin Dibi”ne ışık tutuyor. Bu kap-
samda Alkol bağımlılığının sarsıcı yüzünü ortaya koy-
mak, alkolün insan ve toplum sağlığı üzerindeki
olumsuz etkilerine dikkat çekmek için Alkol Bağımlılığı
Farkındalık Haftası kapsamında, Yeşilay ve Üsküdar
Belediyesi tarafından Üsküdar'da 'Şişenin Dibi' sergisi
düzenlendi. Sergide duvara koyulan alkol şişelerinin
dibine bakanlar, alkolün zararları hakkında sosyal me-
sajlar ile karşılaştı ve şişenin dibini gördü.

Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ödül töre-
ninde Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim
Derneği yılın en iyi eğitim projesi ödülüne
layık görüldü. TRTHaber, CNNTürk ve ATV
gibi pek çok yayın kuruluşu da ödül aldı.
Zara, Ferhat Göçer,
Kerem Alışık gibi isim-
lerde ödüle layık görü-
nen ünlüler
arasındaydı. Atakan
Taşur ve Koray Bozat
tarafından düzenlenen
4. Türkiye- Azerbaycan
Kardeşlik Ödül Töreni

bu yıl, Beyoğlu'nda bulunan CVK Bosphorus
Hotelde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıllarda pek
çok ödül alan Samyeli Engelsiz Yaşam ve
Eğitim Derneği ödüllerinin arasına bir yeni-
sini daha ekledi, Birçok ünlü ismin yer aldığı

gece de Samyeli Engel-
siz Yaşam Ve Eğitim
Derneği’nin ödülünü
derneği temsil eden
Onursal Başkanı
Osman Korkaman ve
Yönetim Kurulu Baş-
kanı Bahattin Demir
aldı. BARIŞ KIŞ

TAYLAN DAŞDÖĞEN

USKUDAR SISENIN
DIBINI GORDU

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde İs-
tanbul'da sahne aldı. Derin göğüs ve
yırtmaç dekolteli kostümüyle dikkat-
leri çeken ünlü şarkıcı, es-
prili açıklamalara
imza attı. Sevilen
şarkılarını ses-
lendiren De-
rici, zaman
zaman ko-
nuklarla
sohbet etti.
Derici, kos-

tümünü dekolte bulanlara "O kadar
estetik yaptırdım, kazandığımın yarı-
sını buna verdim o kadar da olsun
artık!" diyerek yanıt verdi.Ünlü şarkı-
cının, üç burun ameliyatı, göğüs ve
dişlerini yaptırdığı biliniyor. Ünlü
şarkıcı zaman zaman da botoks ve

dolguya başvuruyor. 33 yaşındaki
popçu, "En pahalı estetiğin ne

kadar?" diye sorulunca göğüs
estetiğine vurgu yaptığı bir

fotoğraf ile "4 bin Euro"
karşılığını vermişti.

Kazandığının yarısını
eSTeTIGe veRdI

Samyeli ödüle doymuyor

Vatandaşlar
ilgi gösterdi
Alkol Bağımlılığı
Farkındalık Haf-
tası dolayısıyla
15- 21 Kasım ta-
rihleri arasında
Üsküdar Beledi-
yesi binasında yer
alan sosyal hizmet
alanında sergile-
necek olan ‘Şişe-
nin Dibi’ sergisi
açılışına Yeşilay
Genel Müdürü Nu-
rullah Atalan, Üs-
küdar Belediye
Başkan Yardımcı-
ları, Yeşilay Üskü-
dar Şube Başkanı
Cihat Türkmen,
Müdürler, Belediye
Personeli ve va-
tandaşlar katıldı.

Esenler Belediyesi’nin iş birliğiyle yapılan ‘COVID-19 Pandemisi ve Diğer Afetlere
Karşı Halk Sağlığı Sistemi Dayanıklılığı Çalıştayı’nda konuşan Göksu, “Afetler
karşısında yerel yönetimler olarak bütün planlarımızı afet endeksli yapmalıyız” dedi
Esenler Belediyesi, Sağlık Bilimleri
Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İs-
tanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İs-
tanbul AFAD İl Müdürlüğü iş
birliğiyle “COVID-19 Pandemisi
ve Diğer Afetlere Karşı Halk Sağ-
lığı Sistemi Dayanıklılığı Çalıştayı”
düzenlendi. Çalıştayda; Covid-19
pandemisi ve diğer afetlere karşı
halk sağlığı sistemi dayanıklılığı
değerlendirildi. Dünya Sağlık Ör-
gütü tarafından desteklenen, Bir-
leşmiş Milletler Afet Riski Azaltma
Ofisi’nce (UNDRR) hazırlanan
“Kentlerin Afet Dirençlilik Kar-
nesi” dünyada Japonya, ABD,
Avustralya, Bangladeş ve Tür-
kiye’de uygulanmakta olup Türki-
ye’de ise İstanbul – Esenler ve
Trabzon – Ortahisar’da yürütülü-
yor.

Zihniyetimizi geliştirmeliyiz

Çalıştayda konuşan Esenler Bele-
diye Başkanı M. Tevfik Göksu,
afetlere karşı zihniyetin geliştiril-
mesi gerektiğini söyleyerek şu ifa-
deleri kullandı: “Küresel
ısınmadan, iklim değişikliğinden
dolayı yaşanan afetler artık dünya-
nın kaçınılmaz bir parçası oldu.
Bunlar bugün öngörülebilinen ger-
çekler. Bu çalıştayda üzerinde du-

rulması gereken en önemli şey,
afetlere karşı zihniyeti nasıl gelişti-
receğiz, siyaseti nasıl akl-ı selim
hâle getireceğiz? Bir diğeri ise ön-
görülen ve öngörülemeyen afetler
karşısında yerel yönetimler olarak
bütün planlarımızı afet endeksli
yapmalıyız. Planlarımızı yeniden
revize ederek afet endeksli planlara
dönüştürmek zorundayız. Devletin
afetler konusunda yaptırımlarını
artırması ve afet bilincinin toplum-

sallaşması için eğitim faaliyetlerine
öncelik vermesi gerekiyor. Bu top-
lumda öncü olacak, yön verecek
hangi kurum varsa onların da zih-
niyetini toplumun geleceğini inşa
etmek üzere yeniden revize etmesi
gerekiyor. Bunları yaparsak Al-
lah’ın izniyle, milletimizin dayanış-
ması ruhuyla devletimizin politik
enerjisiyle ve heyecanıyla afetler
konusunda dünyada çok önemli
mesafe katedebiliriz.”

Afetlere karşı
planlı olmalıyız

ALKOL
PİŞMANLIKTIR


