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Türkiye’de 
siyasetin rotası

Saadet Partisi Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu, gaze-

teci ve siyasetçilere yönelik saldırılara
ilişkin, “Fikir ve düşünce özgürlüğü-
nün ortadan kaldırılması manasına
gelen gazetecilerin ve siyasetçilerin
hedef gösterilmesi, ne siyaset adam-
lığına ne devlet adamlığına yakışır.
Bu saldırılara
karşı Sayın
Cumhurbaşka-
nı'nın sessizliği
bizi şaşırtmakta-
dır. Yetkililer 
bu durum
karşısında 
sessiz kalamaz,
kalmamalıdır”
dedi. I SAYFA 7

ç

Kimse sessiz 
kalmamalıdır

ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Sessiz kalmasaydı
tehdit edemezdi

CHP Grup Başkanvekili
Engin Altay, TBMM’de basın

toplantısı düzenledi. Son günlerde
gerçekleşen saldırılara değinen Altay,
“Yapılan saldırılarla ilgili devlet, üç
maymunu oynamaya devam ediyor.
Erdoğan’ın bu konudaki sessizliği,
soruşturmayı yürüten savcının 
tehdit edilmesinin önünü açmıştır. 

Erdoğan, sessiz
kalmasaydı, 
ses yükseltseydi
bir milletvekili
tehdit edemezdi.
Erdoğan’ın 
bu sessizliği, 
mafyanın 
cüretini artırır”
eleştirisinde 
bulundu. 
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Yeşilkent Mahallesi'nde İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi

ve Avcılar Belediyesi’nin ortak kulla-
nacağı İmar Planı İletişim Ofisi
açıldı. Belediye Başkanı Av. Turan
Hançerli, yaklaşık 2 yıldır Avcılar’ın
8 mahallesinin dönüşümü ve daya-
nıklı kent inşası için İBB Meclisi’nin
desteği ile çok önemli adımlar attık-
larını, şimdi sırada Yeşilkent Mahal-

lesi’ndeki imar sorunun çözümde 
olduğunu belirtti. “Yeşilkent’e imar
geliyor” diyen Hançerli, “Hem
de öyle kapalı kapılar arkasında
ne olduğu belli olmayan vatan-
daştan kopuk bir imar değil. 
Yeşilkentli ile halkla iç içe birlikte
yapılan bir imar geliyor. İşte 
katılımın ve şeffaflığın örneğidir
bu ofis” açıklamasını yaptı. 
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KAPALI KAPILAR ARKASINDA OLMAYACAK

İBB İmar Dairesi Başkanı
Gürkan Akgün ise Avcılar'da

yoğun bir faaliyet yürüttüklerini
belirterek, “Yeşilkent’te yıllardan
beri biriken sorunlar var. Bu so-
runları hep birlikte taşın altına
elimizi koyarak çözeceğiz. Hede-
fimiz bu yıl itibariyle sorunu çöz-
mek. Bütün çözüm önerilerini
birlikte tartışacağız. Hepsini 

masaya yatıracağız” diye konuştu.
İBB Deprem Risk Yönetimi Kentsel
İyileştirme Daire Başkanı Tayfun
Kahraman da Yeşilkent sakinlerinin
sürece katılmasını tavsiye ederek,
“Katılımcı bir süreç işletmek istiyo-
ruz. Mülkiyete ilişkin sorunları da
hep birlikte çözeceğiz. Bütün kom-
şularınıza bu ofisin varlığını duyuru-
nuz” çağrısını yaptı. I SAYFA 9
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Oku hele
ne yazdın!

Gelecek Partisi Genel 
Başkanı Ahmet Davutoğlu,
partisinin il başkanları top-
lantısında yaptığı konuş-
mada sert açıklamalarda
bulundu. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’a sesle-
nen Davutoğlu, İçişleri
Süleyman Soylu’nun
açıklamalarını anım-
satarak, “Ben Sayın

İçişleri Bakanı'nı muhatap
almam, Cumhurbaşkanı'na
soruyorum. Kendinize gelin,
Sayın Cumhurbaşkanı” ifa-
delerini kullandı. Davutoğlu,
“Bu ülkede ilk kez milletvekil-
leri yürütülmekte olan bir 
soruşturma ile ilgili Cumhu-
riyet Başsavcısı'nı açık bir 
şekilde tehdit etti” açıklama-
sında bulundu. I SAYFA 5

Engin Altay
Temel Karamollaoğlu

AK Parti Grup Başkanvekili
Emin Akbaşoğlu, “Cumhur-

başkanlığı Hükümet Sistemi'nde
milletvekilliği seçimi de cumhurbaş-
kanlığı seçimi de 5 yılda bir yapılır.
Erken seçim filan yok. Her şey 
zamanında yapılacak” dedi. Akba-
şoğlu, “Her şey zamanında yapılacak.
Herkes yeni sisteme alışsın, millet ira-
desini kabullen-
sin. Millete ve
millet iradesine,
milleti, devleti
temsil eden or-
duların başku-
mandanı olan
Cumhurbaşkanı-
mıza da asla
'sözde' demesin”
diye konuştu. 
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Herkes yeni 
sisteme alışsın

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Emin Akbaşoğlu

TÜRGEV’in İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi (İBB) Başkanı

Ekrem İmamoğlu’nun bazı vakıfla-
rın İBB’den aldığı yardımlara ilişkin
konuşmalarına yönelik açılan dava
14 Ocak’taki ilk duruşmada redde-
dildi. İmamoğlu, İBB tarafından
bazı vakıflarla aktarılan 357 milyon
liralık kaynağı
kestiklerini 
belirterek,
“Bunun içeri-
sinde sadece bir
vakfa, yemek
desteğinin 56
milyon liralık
bölümü var.
İnanılmaz” de-
mişti. I SAYFA 5

çÜsküdar'da kar ya-
ğışının ardından

rögarın etrafında oluşan
çukur tehlikesine çevrede-
kiler çöp poşeti ile önlem
aldı. Çöp poşeti, bir süre
sonra üzerinden geçen
araçlar nedeniyle patlar-

ken, çöpler de yola sa-
çıldı. Muhammed Hüse-
yin Bağçeci, “Şu an yol
çukur durumda. Burası
gece daha da tehlikeli ola-
bilir. Kaza olabilir. Acilen
bu tamiratın yapılması
lazım” dedi.
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TÜRGEV’in açtığı
dava reddedildi

MAHKEME USULDEN BOZDU

Ekrem İmamoğlu

YENİ PARTİ AÇIKLAMASI

Bilgen’in fikirleri
bize güç verir

HDP Grup Başkanvekili
Hakkı Saruhan Oluç, eski

Kars Belediye Başkanı Ayhan 
Bilgen'in “Türkiye’de yeni bir fikir ve
tarza ihtiyaç var. Bunun yeni bir 
siyasi partiye dönüşme ihtimali, 
göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir”
açıklaması hakkında, “Ayhan Bilgen
ile fikir alışverişinde bulunmaya

devam edeceğiz.
Eleştirileri 
bize güç verir,
bizi büyütür.
Ama temennim
odur ki  Bilgen'in
ileri sürdüğü
fikirler iktidara
payanda 
olmasın” 
diye konuştu.
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Hakkı S. Oluç

ALGI OLUŞTURUYORLAR

Bilindik tipler 
koro oluşturuyor

MHP Genel Başkan
Yardımcısı Sadir Durmaz,

son günlerde medyada MHP 
Lideri Devlet Bahçeli ve Ülkü
Ocakları üzerinden algı oluşturma
gayretlerine şahit olduklarını 
belirterek, “Konu ne zaman
MHP’ye ve Ülkü Ocaklarına çamur
atma olsa hep aynı bilindik tipler
bir araya gelip koro oluşturuyor.

Amaçları, 
MHP ve
Devlet Bahçeli
düşmanlığı 
yapmak; buna
karşın 846 
vatandaşımızın
ölümünden
sorumlu terörist
Demirtaş’a 
özgürlük 
istemek” dedi.
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Sadir Durmaz

Silivri'de 3 yıllık evli olan Süleyman Güngörmüş ve
Melek Güngörmüş arasında alyans bozdurma 
nedeniyle tartışma çıktı. Süleyman Güngörmüş tartıştığı
astım hastası eşi Melek Güngörmüş’ü boğarak öldürdü

Olay, Silivri Mimar Sinan Mahalle-
si'nde meydana geldi. 3 yıllık evli olan

ve sürekli maddi sıkıntılarla uğraşan Süley-
man Güngörmüş (42) ve Melek Güngör-
müş (39) arasında iddiaya göre alyans
bozdurulması nedeniyle tartışma çıktı. Daha
önce de eşine şiddet uyguladığı öğrenilen
Süleyman Güngörmüş, tartıştığı astım 

hastası eşi Melek Güngörmüş'ün boğazını
sıktı. Yere yığılan kadını evde bırakarak
kaçan Süleyman Güngörmüş akşam 
saatlerinde abisine olayı haber verdi. 
Süleyman Güngörmüş'ün abisi polis ve sağ-
lık ekipleriyle birlikte eve gitti. Sağlık ekipleri
hareketsiz halde yatan Melek Güngör-
müş'ün öldüğünü tespit etti. I SAYFA 9
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KENDiNizE GELiN
CUMhURbAŞKANı

ONLINE KARNEYE 
9 DOĞRU YAKLAŞIM

Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde uzun yıllardır süren imar planı sıkıntılarının çözülebilmesi amacıyla Yeşilkent İmar Planı İletişim 
Ofisi açıldı. Belediye Başkanı Turan Hançerli, “40 yıldır çözülemeyen imar sorununun çözülmesinin zamanı geldi” derken, İBB 
Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, vatandaşların sürece katılmasını istedi
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Ahmet Davutoğlu

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

RANDEVU ALIR KONUŞURSUN!
Muharrem İnce'nin parti kuracağı 
söylemlerine ilişkin konuşan 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
“Hayırlı olsun diyeceğiz arkadaşlar. Parti
kurmak serbesttir. İsteyen parti kurabilir”
dedi. CHP milletvekilleri Mehmet Ali 
Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy'un mektup

yazarak, parti yönetimini eleştirmesini de
değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet
Halk Partisinde genel başkana mektup
yazılmaz arkadaşlar. Genel başkandan
randevu alınır, gelinir konu-
şulur” yorumunu 
yaptı. I SAYFA 7 
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaret etti. 

GÜNDEMiMiZDEN
KOPMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, AK Parti 7. Olağan

Sakarya, Yalova, Kırklareli,
Edirne ve Çanakkale il kongre-
lerine canlı bağlantı ile katıldı.
Yalanlarını, iftiralarını ortaya
sürerken asıl gündemimizden
asla kopmayacağız diyen Er-
doğan, “Kendi partileri için-
deki taciz, tecavüz, hırsızlık,
ahlâksızlık skandallarıyla yüz-
leşmeyenlere milletimiz ilk se-
çimde ağır bir ders vereceğini
Cumhur İttifakı olarak bugün-
den görüyoruz.
Bunları kendi
çirkinlikle-
riyle baş
başa bıra-
kıyoruz”
ifadelerini
kullandı. 
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YAKUP
TEZCAN

HABER

40 YIL SONRA 
ILK ADIM! YEŞiLKENT’E

SONUNDA iMAR
GELiYOR

DAHA ÖNCE DE ŞiDDET UYGULAMIŞ!

NAYLONDAN
CÖZÜM!

SERALARI 
DON VURDU

İstanbul'da etkili kar yağışı sonrası Meteoro-
loji Genel Müdürlüğü tarafından zirai don

uyarısı yapıldı. İstanbul’un Sarıyer, Çatalca gibi se-
racılık yapılan ilçelerinde seraları don vurdu, bazı
sebzelerde kuruma ve çürümeler oldu.  I SAYFA 4
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Y üzyılın salgın hastalığı Covid-
19 pandemisi günlük yaşam
alışkanlıklarımızı kökünden

değiştirirken, bu süreç özellikle de
sosyalleşmenin ve öğrenmenin odak
noktasındaki öğrenciler için çok daha
zorlu geçiyor. Pandeminin gölge-
sinde bir eğitim-öğretim döneminin
daha sonuna
gelinirken Acıbadem Maslak Hasta-
nesi’nden Uzman Klinik Psikolog Dilara Ya-
manlar, zillerin online çalıp karnelerin online
alınacağı bu eğitim döneminin sonunda
anne babaların çocuklarına yapıcı ve şefkatli
yaklaşmalarının son derece önemli oldu-
ğunu vurguluyor. 

İyi notlara odaklanın

Zor bir süreçten geçiyoruz ve bu süreç en
çok da çocuklara zor. Bunu fark ettiğinizi
söylemek, bu süreci yönetmeye dair olan ça-
basını takdir ederek söze başlamak, bu zor
dönemde onun yanında olduğunuzu hisset-
tirecek ve ona iyi gelecektir. Öncelikle kötü
notlara değil daha iyi olan notlara odakla-
nın. Bu tutum çocuğunuzun kendine olan
güveninin biraz daha yerine gelmesini 
sağlayacaktır.

Etiketleme yapmaktan kaçının

“Tembelsin”, “başarısızsın” ya da “zekisin
ama çalışmıyorsun” gibi etiketler çocuğunu-
zun da kendisini bu şekilde kabul etmesine
ve bir şeyler için çabalamamasına sebep ola-
bilir. Bunun yerine “ne kadar çabaladığını
görüyorum ve bunu takdir ediyorum” ya da
“yorulduğunun ve bunaldığının farkındayım
ama bu dönemsel bir durum, çabaladığın ve
azmettiğin birçok olaya şahit oldum, bu sü-
reci de en güzel şekilde atlatacağına benim
inancım tam” şeklinde motivasyonel konuş-
malar çocuğunuzun kendisine inanmasını
ve enerjisini yükseltmesini sağlayacaktır.

Kıyaslama yapmayın

Her çocuk anne ve babası için özel ve biricik
olmak ister; kıyaslama çocuğun kendisini
yetersiz hissetmesine ve motivasyonunun kı-
rılmasına sebep olabilir. Bu nedenle arka-
daşlarıyla ya da yaşıtı başka çocuklarla
kıyaslama yapmaktan kaçının. 

Kendinizden örnek verin

Geçmişte yaşadığınız benzer olumsuzluklar-
dan söz edin; çocuklar bazen yaşadıkları
olumsuzlukların sadece kendi başlarına gel-
diğini ve bu konuda yapayalnız olduklarını
düşünebilirler. Sizin de benzer konularda
zorlandığınızı aynı süreçlerden geçtiğinizi
duymak ona yalnız olmadığını hissettirecek
ve iyi gelecektir. Örneğin; tüm sınıfın iyi ol-
duğu bir dersten kendisi çok kötü sonuçlar
aldığında “benim de senin yaşlarındayken
çok benzer bir olay başıma gelmişti, kendimi
çok kötü hissetmiştim ama sonra toparlaya-
bileceğime inandım ve bir şekilde toparla-
dım, senin de bunu düzelteceğine inancım
tam” gibi bir tutum hem çocuğunuz ile sizin
aranızdaki bağı güçlendirecek hem de onun
motivasyonunu arttıracaktır.

Ceza ve ödülden uzak durun

Uzman Klinik Psikolog Dilara
Yamanlar “Karneye bağlı cezalardan veya
ödülden uzak durmaya çalışın; çalışma ve
başarı bir ödüle bağlandığında burada farklı
bir koşullanma oluşturabiliriz ve bu durum
çocuğun tüm hayatına etki edebilir. Sadece
ceza almamak için bir şeyler yapan, istek ve

azim gibi güçlü
özellikleri kullan-
mayan, haliyle ken-
disini aktif bir
mutsuzluğun içinde
bulan bir birey haline
dönüşebileceği gibi, sa-
dece ödül alacağı konularda
çaba gösteren ya da ödülü ye-
tersiz bulduğunda çabalamayan bir
birey haline dönüşmesine de sebep 
olabilir.” diyor. 

Okulla diyaloğunuzu artırın

Öğretmenlerle, rehberlik servisi ile ve okulla
diyaloğunuzu arttırın; ilgili bir ebeveyn
olmak, baskı yaratmadan arka fonda bir
şeyleri takip etmek karne döneminde minik
şoklar yaşamanızı engelleyecektir ve gelen
karneyi tahmin edeceğiniz için vereceğiniz
tepkiler daha ölçülü olacaktır.

‘Ben’ dilini kullanın

‘Ben’ dili suçlayıcı olmayan ve çözüm odaklı
bir iletişim tekniğidir. Örneğin, çocuğunu-
zun karnesinde birden fazla düşük not gör-
düğünüzde “sen nasıl bu notları alırsın, hiç
çalışmıyorsun, başaramayacaksın’ demek
yerine ‘şu birkaç notu gördüğümde biraz
üzüldüm ve şaşırdım, bu notları yükseltmek
için ne yapılmasını öneriyorsun? Gel bu ko-
nuyu oturup birlikte konuşalım, ailen olarak
bizim yapabileceğimiz bir şey var mı?” şek-
linde yaklaşın. ‘Ben’ dilinin en önemli özel-
liği ilk olarak kendi duygularınızı dile
getirmektir sonrasında sorundan bahsedip
bu konuyla ilgili sizin yapabileceğiniz bir şey
var mı diye sorup karşımızdaki kişiden bir
çözüm önerisi istemek diyaloğun yapıcı bir
şekilde gelişmesini ve çözüm önerilerine
ulaşmanızı sağlayacaktır. 

Soruna değil çözüme odaklanın

Soruna odaklanmak karşımıza birçok sorun
çıkartacak, çözüme odaklanmak ise bir şe-
kilde bizi çözüme ulaştıracaktır. Örneğin; “2
tane zayıfın var, geçen sene de böyleydi
zaten çalışmadığın için bunlar başına geli-
yor, ben bu zayıf notlardan çok sıkıldım’
derken bu konuşma üç sene önceki zayıf
notlara kadar gider; dolayısıyla sadece so-
runları konuşur ve çözümden hızla uzaklaşı-
rız. Bunun yerine “Tamam 2 tane zayıf not
var, bunlarla ilgili ne yapabiliriz, normal dü-
zenimizdeki neyi değiştirirsek bu zayıf notlar
yükselmeye başlar? Hadi sırayla birkaç öne-
ride bulunalım sonrasında minik adımlarla
başlamayı deneriz” şeklindeki yaklaşım ise
bizi bir süre sonra çözüme götürecektir.
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Uzman Klinik Psikolog 
Dilara Yamanlar, online
karneye 9 doğru yaklaşımı
anlattı, önemli uyarılar ve
önerilerde bulundu

NEŞE MERT

Uzman Klinik Psikolog Dilara Yamanlar “Okul başarısı dışında çocu-
ğunuzun pozitif yönlerinden bahsetmek ve her zaman yanında olduğu-
nuzu hissettirmek ve ‘Hadi karneyi bir kenara bırakalım şimdi herkes

birbirinin sevdiği bir özelliğini söylesin’  şeklinde basit bir oyun oynamak
çok güçlü etkileri beraberinde getirecektir. Aile bağlarını güçlendiren,
pozitif yönlerin fark edilmesini sağlayan ve pekiştiren bu oyunu sa-
dece karne günü değil sık sık oynamanızı öneririm. Günün sonunda

‘kötü notların da olabilir iyi notların da, bir şekilde hepsi çözülür,
en değerli şey sensin ve biz senin her zaman yanındayız’ ile

kapanış yapmak hem size hem de çocuğunuza iyi gele-
ceği gibi zorluklarla tek başına savaşmadığını, aile-

sinin desteğinin her zaman bir adım
gerisinde olduğunu hissettirecek-

tir.” diyor. 

Yanında olduğunuzu

hissettirin

ONLINE KARNEYE
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Mide kanserine

dikkat!
dünyada her yıl yaklaşık bir milyon
kişiye mide kanseri tanısı konulurken,
yine mide kanserinden yaklaşık 780

bin kişi hayatını kaybediyor. Türkiye’de her yıl
yaklaşık 12 bin kişiye mide kanseri tanısı konuyor
ve yaklaşık 10 bin hasta mide kanseri nedeniyle
yaşamını yitiriyor. Bunun en önemli nedeni,
mide kanserinin erken dönemde belirti verme-
mesi ve tümör büyüdüğünde oluşan yakınmala-
rın hastalar tarafından ‘hazımsızlıktandır’
düşüncesiyle göz ardı edilmesi sonucu tanısının
geç konulması. Yüreklere su serpen haber ise
kanser tedavisinde son yıllarda atılan en büyük
adım olarak nitelendirilen immünoterapi ile ilgili
yapılan araştırmalardan alınan sonuçlar. Son ya-
pılan araştırmalara göre immünoterapi, mide
kanseri hastalarında tümörün küçülmesine katkı
sağlayarak hastalığın ilerlemesini geciktiriyor, bu
sayede yaşam süresini uzatıyor. Üstelik görevini
hastanın yaşam konforunu bozmadan, ciddi yan
etkiler oluşturmadan gerçekleştiriyor. Acıba-
dem Altunizade Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uz-
manı Prof. Dr. Faysal Dane, “Mide kanserinin
tedavisindeki gelişmeler sayesinde hastaların
yaşam kaliteleri artarken, yaşam süreleri de uzu-
yor. Ancak unutulmaması gereken şey; her kan-
ser türünde olduğu gibi mide kanserinde de
erken teşhisin çok önemli olduğu.” diyor.

Mide kanserinin 6 kritik belirtisi!

Mide kanserinin, helicobacter pylori, sigara ve
alkol kullanımı, obezite, aşırı tuzlanmış yiyecek-
ler, bazı gıda koruyucuları, yağda fazla kızartıl-
mış yiyecekler ve genetik yatkınlık gibi risk
faktörleri mevcut. Prof. Dr. Faysal Dane bu risk-
lerin azaltılmasıyla mide kanserinin kısmen önle-
nebildiğini vurguluyor. Mide kanseri ülkemizde

ve batı ülkelerinde genellikle ileri evrede teşhis
ediliyor. Öyle ki hastaların ancak 3’te biri erken
evrede tanı alabiliyor. Bunun nedeni ise hastalı-
ğın erken dönemde belirti vermemesi, mide kan-
serine bağlı şikâyetlerin hastalığa özgü belirtiler
olmaması ve tarama yöntemlerinin az kullanıl-
ması. “Bu açıdan bakıldığında mide kanserinin
sinsi ilerlediğini söylemek doğru olur.” diyen
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Faysal Dane,
tümör ilerledikçe oluşan şikâyetlerin göz ardı
edilmemesi gerektiği uyarısında  bulunarak,
zaman kaybetmeden doktora başvurulmasını
gerektiren 6 kritik belirtiyi “Geçmeyen bulantı-
kusma, uzun süren mide ağrısı, çabuk doyma,
kusarken kan gelmesi, yutma güçlüğü ve kilo
kaybı” olarak sıralıyor. 

Tedavi hastalığın 
evresine göre şekilleniyor

“Mide kanserinin tedavi başarısı kanserin hangi
evrede teşhis edildiğine göre çok değişiyor.”
diyen Prof. Dr. Faysal Dane, erken tanının her
kanserde olduğu gibi mide kanserinde de çok
önemli olduğuna dikkat çekiyor. Prof. Dr. Faysal
Dane hastanın nasıl tedavi edileceğinin hastalı-
ğın evresine göre değiştiğini belirterek, “Çok
erken dönemde teşhis edilen az sayıdaki hastada
tümörün ameliyatla usulüne göre alınması ye-
terli olabiliyor. Ancak tümörün mide duvarında
ilerlemiş olması veya etrafındaki lenf bezlerine
yansıması durumunda hasta ve hastalığın özel-
liklerine göre ameliyat öncesi veya sonrası ilaç te-
davileri yapılması gerekiyor. Her hastada olmasa
bile bazı hasta gruplarında ayrıca kemoterapiyle
beraber radyoterapiye de başvuruluyor.” diyor.
Prof. Dr. Faysal Dane hastalığın mide ve etrafın-
daki lenf bezleri dışında daha uzak bölgelere

yansıması durumunda ise çoğunlukla kemote-
rapi, hedefe yönelik ilaçlar ve immünoterapi gibi
ilaç tedavisinden faydalanıldığını söylüyor. 

İmmünoterapi tedavisinden 
çarpıcı sonuçlar!

Mide kanserinde, diğer kanserlerde olduğu gibi,
son dönemlerde kemoterapiye eklenen hedefe
yönelik ilaçlar ve immünoterapi tedavisiyle ilgili
gelişmeler tıp dünyasını heyecanlandırıyor. Kan-
ser immünoterapisi, vücudun bağışıklık sistemini
güçlendirerek kanser hücrelerinin oluşumunu
önleyen, kontrol altına alınmasını veya öldürül-
mesini sağlayan tedaviler olarak tanımlanıyor.
İmmünoterapinin diğer kanser tedavilerinden
farkı, kanser hücresine doğrudan etki etmeyip,
bağışıklık sistemini aktif hale getirerek tümöre
saldırmasını sağlaması. 

Mide kanseri dünyada görülen kanserler
sıralamasında 5. sırada yer alırken, ölüme neden
olan kanserler arasında ise 2. sıraya yükseliyor

Pandemi nedeniyle psikolo-
jik sorunlar dünyada art-
maya devam ederken,

yapılan araştırmalar her dört kişiden
birinde Kovid-19 sebebi ile kaygı ve
depresyon sorunları görüldüğünü gös-
teriyor. Koronavirüse bağlı olarak yaşa-
nan kaygılar arttıkça, halk arasında
‘yalancı koronavirüs’ denilen psikojenik
Kovid-19 da yayılıyor. Yalancı korona-
virüs, kişinin gerçek anlamda hasta ol-
mamasına rağmen Kovid-19
belirtilerini göstermesi olarak ifade 
ediliyor.

Eyvah, bana da 
bulaşmış olabilir!

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan
Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Klinik Psikolog

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, “Kovid-19
sebebi ile insanlarda büyük bir kaygı
oluşuyor. Kişi bu kaygıyı doğru yöne-
temediği zamanlarda ‘koronavirüs
bana bulaşmış olabilir’ düşüncesiyle
birlikte bedeninde fiziksel belirtiler or-
taya çıkarıyor. Koronavirüs belirtileri
gösterdiğine inanan kişiler soluğu
hastanelerde alıyor. Kişi hastaneye
gidip, koronavirüs olmadığını öğren-
diğinde anlık rahatlama yaşıyor ama
bu durum hem hastanelere yük getiri-
yor hem de kişinin kaygısını sürdüren
bir rol oynuyor” diyor.

Duygular, bedenimizi etkiliyor

Psikolojik nedenli tüm fiziksel sorun-
ların hep bir döngü halinde olduğunu
vurgulayan Şalcıoğlu, kaygıya eğilimli
kişilerin bedenindeki herhangi bir be-
lirtiyi hastalığa yorduğunu ve bu kişi-
lerin yalancı koronavirüs olma
ihtimalinin yüksek olduğunu belirti-
yor ve ekliyor: “Kişilerin bazı fiziksel
belirtilerinin tıbbi olarak açıklanama-
yan nedenleri olabiliyor. Böyle du-
rumlarda da biz psikolojik nedenlere
bakıyoruz. Kendisini ifade edemeyen
ve ortaya çıkamayan duyguların be-
denimizde bir tezahürü var. 

Kaygılanıp
hastalanma

Su içinde 
tedavi olun

Günlük belli miktarda tü-
ketilmesi sağlığımız için
önemli bir rol oynayan su,

birçok hastalığın tedavisinde de karşı-
mıza çıkıyor.  Tıpta hidroterapi yani su
içi tedavi olarak bilinen,  ‘Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon’ alanında ise sıklıkla
kullanılan bu yöntem;  Hemipleji (inme
vakaları), omurilik yaralanmaları, se-
rebral palsi (CP), multipl skleroz
(MS), Parkinson hastalığı, diz ve kalça
kireçlenmeleri, bel boyun fıtıkları gibi
birçok sağlık sorununun iyileştirilme
sürecinde yüz güldürüyor. Suyun fay-
dalarının saymakla bitmediğini dile ge-
tiren Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp
ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurten
Küçükçakır, “Dünyada hızla gelişen bu
yöntem ülkemizde de yaygın bir şekilde
kullanılıyor. Çünkü hastalara büyük
kolaylık sağlıyor. Su, gevşeme ve ağrı-
nın giderilmesi için yaklaşık 35 dere-
ceye kadar ısıtılırken, hidrostatik basınç
dolaşımın desteklenmesine yardımcı
olur. 
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Beyoğlu, Bedrettin Mahal-
lesi Yaşmak Sıyıran Sokakta
saat 09.15 sıralarında iki

katlı metruk binada henüz bilinmeyen
bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa
sürede tüm binayı sardı. Alevler yan
apartmana da sıçradı. Apartman sa-
kinleri kendilerini panikle dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve
polis ekipleri sevk edildi. Yangın, it-
faiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sü-
rede söndürülürken, metruk bina küle
döndü.  Alevlerin sıçradığı yan apart-
manda da hasar oluştu. Yangının sıç-
radığı yan binada oturanlardan biri
"Yangın çıkan binanın yan tarafından

oturuyorum. Dumanlar balkonumuza
kadar geldi. Ben de kedimi alıp, so-
kağa çıktım" diye konuştu.   Yangını
gören Yavuz Gültekin, "Sırt çantalı 3
genç çıktı yanan binadan. Çıkıp bu ta-
rafa doğru gittiler. İtfaiyeye haber ver-
dik. Ben yukarıdan gördüm yangını."
dedi. DHA

2 katlı metruk bina alev alev yandı

Kadıköy'de iddiaya göre tartıştığı kişiye sinirlenen
sürücü, otomobilini park halindeki motosiklete doğru
sürdü. Kaza sırasında motosiklet savrulurken, 
motosikletin üzerinde oturan sahibi ise yaralandı. 
O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

O lay geçtiğimiz cuma günü
akşam saatlerinde Koşu-
yolu'nda meydana geldi.

İddiaya göre kadın sürücü ve ya-
nındaki bir kişi, caddede başka biri
ile tartışmaya başladı. Tartışma sı-
rasında sinirlenen kadın sürücü, bir
anda kaldırımda park halinde bulu-
nan motosiklete doğru aracını
sürdü. Otomobil, önce 350 kiloluk
saksıya sonra park halindeki moto-
siklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle
motosiklet savrulurken, o anda mo-
tosikletin üzerinde oturan sahibi ise
yaralandı. İhbar üzerine olay yerine
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Burak Göksu (23) ambulan-
sla hastaneye kaldırıldı.

5 gün iş göremez raporu aldı

Parmağından ve vucüdunun çeşitli
yerlerinden yaralanan motosiklet
sürücüsü Burak Göksu o anları an-
lattı. Göksu  "Kadınla bir adam dı-
şarıda başka birisi ile tartışıyordu.
Bizde sesleri duyarak müdahale
etmek istedik. Kadın çok sinirlendi.
Sinir krizi geçirince direkt aracı
bizim üzerimize sürdü. Önce 350
kiloluk saksıya çarptı. Sonra duran
bir motosiklete çarpıp, benim otur-
duğum motora çarpıyor. Ben son
anda kendime atmamla ufak tefek
sıyrıklarla kurtuluyorum. Kadın
100 metre sonra duruyor ve ağla-

maya başladı. Mucize kurtuluş
gibi. Doktorlar da '1-2 saniye
olayda kenara atmasaydın ölmüş-
tün' dedi. 5 günlük iş göremezlik
raporu verdi. Parmağımda şişlik ve
vücudumun bazı yerlerinde zeden-
lenme oldu" dedi. O anlar güvenlik
kameraları tarafından da kayde-
dildi. Görüntülerde hızla gelen araç
motosikleti ve sahibini sağa sola
savurduğu görülüyor. Çevrede bu-
lunanların yaralının yardımına koş-
ması yine görüntülere yansıyor.
DHA

AZ DAHA OLECEKTI!

Beyoğlu'nda iki katlı metruk bina alev alev yandı. Yan binaya da sıçrayan alevler nedeniyle burada oturanlar
panikle kendilerini dışarı attı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, metruk bina küle döndü

Istinat duvarı çöktü
gaz borusu patladı
Şişli'de yan tarafında inşaat çalışması yapılan binanın çöken istinat duvarı, doğalgaz borusunu
patlattı. Gaz sızıntısı nedeniyle panik yaşayan apartman sakinleri kendilerini sokağa attı

olAy, Eskişehir
Mahallesi Kınalı
Keklik Sokak'ta

saat 09.00 sıralarında mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye
göre, temel kazı çalışmaları
yapılan inşaat alanında gece
saatlerinde yaşanan toprak
kaymasının ardından yan bi-
nanın istinat duvarı
çöktü.  Birkaç saat sonra
ikinci kez yaşanan toprak
kaymasıyla birlikte yerinden
oynayan duvar parçaları, bi-
nanın doğal gaz borusunu
patlattı. Birkaç yerden kırılan
borudan sızan gazın kokusu
tüm sokağı sardı. Sızıntı ne-
deniyle oluşan ses ve gaz ko-
kusu yüzünden panik
yaşayan bina sakinleri kendi-
lerini sokağa attı.

Herkes dışarıda 

Haber verilmesi üzerine olay
yerine gelen polis ekipleri,
çevrede güvenlik önlemi alır-
ken, paniğe neden olan do-
ğalgaz sızıntısı ise görevlilerin
binaya giden akışı kesmesiyle
sona erdi. Bina sakinlerinden
Murat Bebek, "Sabaha karşı
istinat duvarı çöktü. Ondan
sonra da bu şekilde doğalga-
zın patladığı haber verildi.
Hemen binayı boşalttık.
Bütün binada oturanlar dışa-
rıdayız.  Binayı boşalttığımız
için kimseye bir şey olmadı.
Doğalgaz ekibi de geldi, do-
ğalgazı kestiler. Sürece baka-
cağız. Belediyenin bu konuda
biraz daha temkinli olması
lazım" dedi. DHA

Korkunç kaza
Tuzla'da sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybettiği otomobil  beton
bariyere çarparak takla attı. Kazada 
otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

kAzA, saat 07.15 sıralarında
Tuzla D-100 Karayolu İç-
meler Mevkii  Edirne istika-

metinde meydana geldi. Edinilen
bilgilere göre, Edirne istikametine iler-
leyen 22 RM 811 plakalı otomobilin
sürücüsü direksiyon hakimiyetini kay-
bederek yol kenarındaki beton bariyere
çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil
100 metre ileriye takla attı. İhbar üze-
rine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye
ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Sağlık
ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu
sürücünün hayatını kaybettiğini belir-
ledi. İtfaiye ekipleri tarafından yerinden
çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafın-
dan ambulansa konularak  Tuzla Dev-
let Hastanesi morguna kaldırdı.
Sürücünün adının H.Ö. olduğu tespit
edildi. Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat
Edirne İstikametinde trafik yoğunluğu
oluşurken,  otomobil çekici yardımıyla
kaldırıldı.  Kazayla ilgili soruşturma
sürüyor.  DHA

Meyve suyu
yüklü kamyon
devrildi

Beykoz Kuzey Marmara
Otoyolu'nda meyve suyu
yüklü kamyona arkadan

başka bir kamyon çarptı. Kazada çarp-
manın şiddetiyle kamyonlardan biri dev-
rilerek yan yatarken, bir kişi yaralandı.
Kaza saat 08.00'de Beykoz, Kuzey Mar-
mara Otoyolu Riva mevkii Edirne istika-
metinde meydana geldi. Ramazan
Özcan idaresindeki 03 FN 626 plakalı
kamyon önünde seyreden Hakan Ertan
idaresindeki 16 NFJ 45 plakalı meyve
suyu yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın
şiddetiyle kamyon, bariyerleri parçala-
dıktan sonra devrilerek yan yattı. Kazayı
gören diğer sürücüler itfaiye ve sağlık
ekiplerine haber verdi. Otoyol görevlileri
ve Jandarma ekipleri de başka bir kaza-
nın yaşanmaması için önlem aldı. Ka-
zada devrilen kamyonun sürücüsü yara
almazken, çarpan kamyonun sürücüsü
hafif şekilde yaralandı. Yaralıya ilk mü-
dahale kaza yerine gelen ambulans
içinde yapıldı. Kamyon sürücüsü Hakan
Ertan "Arkadan çarpınca bariyerlere
çarptıktan sonra devrildi kamyon. Arna-
vutköy'e gidiyordum vurunca yan yattı"
diye konuştu. Ekiplerin yan yatan kam-
yonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Avcılar’da
yürekler 
ağza geldi

AvcılAr'dA 3 katlı binanın bi-
rinci katındaki dairenin atöl-
yeye çevrilen bir odasında

henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın Avcılar, Cihangir Mahallesi'nde
gece saat 05.00 sıralarında çıktı. Edinilen
bilgiye göre, Sebzeci Sokak üzerindeki 3
katlı bir binanın birinci katındaki dairenin
atölyeye çevrilen bir odasında henüz bilin-
meyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri
gören daire sakinleri daire kapısı yangın
çıkan odaya yakın yerde olduğu için ken-
dilerini hemen balkona atarken durumu
da itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber
verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen it-
faiye ekipleri alev alev yanan daireye mü-
dahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde
geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekip-
leri de hazır bekledi. 

Galeride
hırsızlık

Esenyurt'ta sabah sa-
atlerinde alarm siste-
mini devre dışı

bırakarak oto galeriye giren şüp-
heliler, toplam 5 milyon lira değe-
rindeki 2 lüks otomobille birlikte
çelik kasayı da alarak kayıplara
karıştı. Otomobillerden birinin ka-
çırıldığı anlar güvenlik kamerala-
rına yansıdı. Olay dün sabah
saatlerinde Osmangazi Mahallesi
Atatürk Bulvarı’nda bulunan bir
oto galeride gerçekleşti. Edinilen
bilgiye göre, oto galerinin önüne
siyah renkte bir otomobille gelen
kimliği belirsiz 4 kişi, alarm siste-
mini devre dışı bıraktı, tornavida
ile kapıyı zorlayarak iş yerine
girdi. Şüpheliler, yaklaşık 5 mil-
yon değerindeki 2 lüks otomobi-
lin yedek anahtarını aldıktan
sonra, çelik kasayı da birinin ba-
gajına koyarak kayıplara karıştı-
lar. İş yeri sahipleri sabah
geldiklerinde 2 otomobilin ve
çelik kasanın çalınmış olduğunu
görerek durumu hemen polise
bildirdi. Esenyurt İlçe Emniyet
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kaçan
şüphelileri yakalamak için ça-
lışma başlattı. İş yerinin güvenlik
kamerasına yansıyan görüntü-
lerde şüphelilerin  çaldığı iki
araçtan beyaz renkte olanının ka-
çırılışı yer alıyor.

350 kiloluk saksıya da çaptı
Kazayı yaşayan Göksu, . Önce 350 kiloluk saksıya çarptı. Sonra duran
bir motosiklete çarpıp, benim oturduğum motora çarpıyor. Ben son
anda kendime atmamla ufak tefek sıyrıklarla kurtuluyorum.” dedi.
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‘ Yatırımcı gelsin' derken Ardahan'dakiler
gibi birçok kadına iş sağlayan Posof'taki
tekstil fabrikasını olduğu gibi Arda-

han'daki tekstil atölyesini ziyaret edip,
moral vermeyi düşünmeyen ama istenmeyen
rektör olarak ilan edilen çok 'başarılı!'
profla ve  Amasyaya  giden valinin hak-
kında bir çok yolsuzluk, olumsuzluk oldu-
ğunu ileri sürüp, açtığı davalar,
soruşturmalar ardından kovduğu genel se-
kreteri belediyeden kapağı üniversiteye
atan, kocasının yanına gönderen AK Partili
Milletvekili ile adeta kanka olan CHP'li,
Ulusalcı ATSO Başkanının da aralarında ol-
duğu büyük devrimci, posbıyıklı devrimci,
sosyalist, ulusalcıların abone ve destek sö-
zünü tutmayıp, zorda bıraktığı Kemal am-
canın çıkardığı Süzgeç isimli gazetesini
neden kapattığını aklıma getiren bir durum
yaşadım bugün.

Çünkü bugün yaşadığım bir olay benimde
yönlendirip, desteklediklerimin gazeteci

olup, beni de geçen güzel haber ve yorum-
ları ile tanıdığınız birçok hemşeri gazeteci
arkadaşım gibi benim yaptığım gazeteciliğe
özenip, 'gazetecilik mi ben daha iyisini ya-
parım' diyerek gazeteciliğe özenen öğret-
men, rahmetli Kemal Gültekin emekli olur
olmaz, büyük devrimcilerin gazıyla çıkar-
dığı Süzgeç Gazetesi adlı gazetenin büro-
sunu matbaamın hala bulunduğu binamızın
4. katında bir de büro tutmuştu. Rahmetli
babam da kendisine destek olabilmek adına
onca sözde devrimcilere karşı oğlunun gaze-
tesi olmasına rağmen gazete çıkaran Kemal
amcadan hiç kira almamıştı.

Emekli maaşı ile çıkmaya başlayan Süz-
geç Gazetesi bugünkü milyonları bulan
büyük devrimcilerin olduğu ülkemde çok da
satmayan Cumhuriyeti sollayan ciddi yazı-
larla çıkarken beni de kıskandıran güzel
grafiği ile kısa sürede ses getirirken birde ne
göreyim;

Şener Şen'in başrolünü üstlendiği 'Milyo-
ner' filminde büyük ikramiyenin, aldığı bi-
lete isabet etmesiyle kafayı yiyen istasyon
amirinin manzarası gibi bir manzara ile

karşılaşmış, ne oluyor diyerek
aynı binanın 4. katına alttan yukarıya baktı-
ğımda Kemal amcanın eski büyük daktilo-
sunu ve daha yeni bastırdığı gazetesini
yanına almış aşağıya atmaya çalışırken
komşuları tarafından engellenmeye çalıştı-
ğını görüyordum.

'Acaba tatsız bir şey mi oldu?' diye merak
içinde yıkadığım gazete kalıbını bırakıp, yu-
karıya koşarak yanına gittiğim Kemal am-
canın ağlamamak için direnip, sıktığı dişleri
ile yaşadıklarını anlatırken hepimiz üzül-
müş, dona kalmış ve ardından da acı acı
gülmüştük.

Çünkü gazeteyi çıkarmaya karar aldı-
ğında birçoklarının verdiği sözleri tutmadık-
ları yetmezmiş gibi gelip, kendisiyle adeta
dalga geçercesine 'Kemal bugün ne yazdın

hele oku' dediklerini öğreniyorduk.
Ve Kemal amcanın da yok imkânlar ile

çıkardığı gazetesini eline alıp, gazetedeki
haber ve köşeleri sabırla okumaya başladığı
ama bununla yetinmeyen sözde destekçileri
ve de okurlarının emekli parasıyla çıkarttık-
ları gazeteyi okuma zahmetinde bulunma-
dıkları gibi dalga geçtiklerine üzülmüştü.

Yani, son olarak kendisi gibi Çıldırlı olan
Latif Tosunoğlu'nun büroya gelip, 'Kemal oku
hele ne yazdın?' dediğini, bu yetmezmiş gibi
bir de 'tamam, tamam.. şimdi işim var, ben
bir bankaya gidecem, devamını sonra oku'
deyip, gittiklerinden dert yanıyor ve 'başlarım
ben böyle destekçinin, yalancı abonenin, oku-
run' diyerek daktilosonu, gazetelerini 4. kat-
tan aşağıya atıp, 'gazeteyi kapatıyorum
ulaennnn' diye bağıran rahmetli kemal amca.

Evet, benimde sıkça yaşadığım bu durum
ve sanaldaki okumadan sözde beğenen ya da
her sabah uyandıklarında yazdıklarımı mut-
laka okuyup, okuduklarının anlaşılmaması
için beğenmedikleri gibi Kemal amcada aynı
durumu yaşamış ve bitirdiği emekli parasıyla
zar, zor, bazen Şavşat'ta, bazen de Hopa'da

ya da bizim matbaa makinalarında çıkardığı
gazeteyi kapatmıştı.

Ve benim hala aynı durumları yaşamama
karşın 35 yıla yakındır direnerek, kesintisiz
çıkardığım gazetelerimi, yazdığım, yorumla-
dığım yazılarımı, parasını ödeyemediğim için
zaman zaman kapanan internet sitemi oku-
yanlar da neredeyse 'Hele oku ne yazdın' de-
meye getiren hal hareketlerde bulunurken,
bunu haberin linkini tıklama zahmetinde bu-
lunmadıkları için kendilerini ele verdiklerini
de anlıyorum.

Neyse işte bugün yeniden yaşadığım ve bu
yazıyı bana yazdırdığı için yine de teşekkür
ettiğim birinin sanalda paylaştığım haberi
merak edip, içeriğini bir çokları gibi okuma-
dan sorması gibi, yazısını alıp köşeme ekle-
diğimi göremeyen gazeteci gibi, attığım
mesaj ardından 'Mesajdan bir şey anlama-
dım' diyen 'yazarlar!' oldukça bu ülkede
neden gazete, kitap okunmuyor diye merak
eden benim gibi safların haline acıyıp, rah-
metli gazeteci Ümit Kılıç'ın kahkahalarını
bana hatırlatan Kemal Gültekin'e rahmet
okudum...

Oku hele ne yazdın?

ünlü sanatçı Haluk Levent'in başkanlığını
yaptığı Ahbap Derneği ve Avrupa Şafak Has-
tanesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında

yeni bir iş birliğine gitti. Pandemi nedeniyle yeme-içme
ihtiyacının arttığı bu dönemde yapılan iş birliğiyle der-
neğe, yardıma muhtaç insanlara verilmek üzere 300
gıda kolisi bağışladı.

Yardım talepleri arttı

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent iş birliği ile ilgili
yaptığı açıklamada; "Bize bu zorlu dönemde ciddi an-
lamda yardım talebi geliyor. Duyarlı şirketler ve kurum-
ların desteği ile elimizden geldiğince bu yardım
taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. Avrupa Şafak
Hastanesi'nin gösterdiği bu duyarlı davranıştan ötürü
kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Umarım örnek teşkil ederiz

Avrupa Şafak Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı
Seçim Öztürk ise AHBAP Derneği ile yaptıkları yardım
ortaklığı ile ilgili yaşadıkları mutluluğu dile getirerek
"Bizler sağlık sektörü olarak pandemi sürecini en yoğun
yaşayan insanlarız. Bu dönemde hastanemiz ile tüm
vatandaşlarımıza cansiperane bir şekilde hizmet ver-
meyi sürdürdük. PCR testleri ve tedavileri dışında po-
likliniklerimiz ve ameliyatlarımız devam etti. Ayrıca
sahada da faaliyet gösterdik. Sağlık Bakanlığı koordi-
nasyonunda tüm operasyonlarımız sürdü. Bu özverili
anlayış ile sosyal sorumluluk tarafında da ihtiyaç sahip-
lerine desteğimiz olması gerektiği kanaatine vardık.
Umarım sektörümüze örnek teşkil ederiz ve bu yardım-
lar artarak devam eder" ifadelerini kullandı. DHA

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan ko-
rona virüs (Covid-19) nedeniyle geçen yıl tüm
spor müsabakaları ertelenmişti. Bunlardan biri

de Karacaoğlan İlkokulu Online Satranç Turnuvası’ydı.
2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında yüz yüze planlanan
turnuva, bu yıl online olarak gerçekleştirildi. İlçe Kayma-
kamlığı, Bağcılar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Fede-
rasyonu Bağcılar Temsilciliği’nin desteğiyle 26-27 Aralık
tarihlerinde yapılan turnuvaya ilçedeki ilkokul ve ortaokul-
lardan toplam 398 öğrenci katıldı.

Emek, sabır ve zeka ister

Zorlu geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren minik
sporcular için ödül töreni düzenlendi. Bağcılar Belediyesi
hizmet binasındaki törende başarılı çocukları aileleri yalnız
bırakmadı. Emeği geçenlere teşekkür eden İlçe Kayma-
kamı Mustafa Eldivan, “Satranç bir beyin sporu. Emek,
sabır ve zeka ister. Bağcılar’da bu sporun çok yaygınlaştı-
ğını sevinerek görüyorum. Dereceye girsin girmesin katılım
gösteren bütün çocuklarımızı kutluyorum” dedi. Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Güzel bir organi-
zasyon oldu. Pandemi süreci bizi özellikle sosyal ve kültü-
rel etkinliklerden maalesef uzak tuttu. İnşallah en kısa
sürede bu salgından kurtuluruz. Bağcılarımızda bu tür et-
kinlikleri yapmaya devam ederiz” diye konuştu. Tebrik ko-
nuşmalarının ardından dereceye giren 12 öğrenciye kupa,
madalya ve tabletleri takdim edildi. Programa; İlçe Milli
Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe
Müdürü Kemal Hürcan katıldı.

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

İstanbul'da etkili kar yağışı
sonrası Meteoroloji Genel Mü-

dürlüğü tarafından zirai don
uyarısı yapıldı. İstanbul’un 

Sarıyer, Çatalca gibi seracılık 
yapılan ilçelerinde seraları
don vurdu, bazı sebzelerde 
kuruma ve çürümeler oldu.

Sebze üretimi yapan çiftçiler,
bunun tezgahlardaki fiyatları

da etkileyeceğini söylediler

M eteoroloji Genel Müdürlüğü
(MGM) tarafından İstanbul’da
tarımsal faaliyet yapılan alan-

larda zirai don tehlikesine karşı uyarılar
yapıldı. Çatalca, Sarıyer gibi noktalarda
seracılık yapan üreticiler, ürünlerine
yüzde 15-20 oranında don vurduğunu
söyledi. Sarıyer Gümüşdere’de seracılık
yapan Fatih Gözütok, “Pırasaları biraz
etkiledi. Dondan sonra çürümeye başla-
yabilirler. Sera içerisinde de zayiatımız
var. Bu durum piyasayı da etkiler. Pazarı
da bizi de etkileyecek. Ürün alamayaca-
ğız” dedi.

Yeşilliklerde kayıp var

Çatalca’da seracılık yapan Aykut Koç da
“Örtülü olmasına rağmen buzun etkisi
gözle görülür bir şekilde hissedildi. Ta-
mamen gitti, diyemeyiz ama ürün kaybı
var ve bu tüketiciye de yansıyacak. Ge-
nellikle yeşilliklerde kayıp var. Pazı, kara-
lahana, maydanoz, tere, dereotu, kıvırcık
gibi ürünlerde don var. Son iki gündür
geceleri çok buz oluyor, ısıtma şansımız
olmadığı için elimizden fazla bir şey gel-
medi. Bu durum tezgahlara mutlaka
yansıyacaktır. Ürün kaybı demek raka-
mın artması demek” diye konuştu.

Her gün yükleme yaptık

Özellikle pazar tezgahlarında yeşil seb-
zelerde zirai donun etkisi görülüyor. Pa-
zarcılar fiyatların henüz yükselmediğini
aksine ürünleri daha ucuza sattıklarını
belirtirken, ilerleyen günlerde fiyat artışı
olabileceğini söyledi. Bağcılar’da pa-
zarda satıcılık yapan Ömer Ekinci,
“Malların hepsi don yedi. 1 lira 50 ku-
ruşa karnabahar satıyoruz, 2 lira 50 ku-

ruşa brokoli, domates, soğan satıyoruz.
Fiyatlar düştü ama satış yok talep yok”
dedi. Bir başka pazarcı da “Islak yeşillik-
lere don vurdu. Muhafaza etmek için
bezlerle sardık. Her gün yükleme yaptık.
Ürünü bekletmedik. O yüzden daha az

etkilendik. Şu an fiyatlarda bir değişiklik
yok ancak ilerleyen günlerde ürüne bağlı
olarak artabilir” dedi. Alışveriş yapan va-
tandaşlar ise geçen haftaya göre bu haf-
taki ürünlerin daha kötü olduğunu ifade
etti. Bağcılar’da pazar alışverişi yapan

Sema Yerel, “Sebzelere don vurmuş belli
oluyor. Daha iyi ürünleri almaya çalışı-
yoruz. Geçen haftaya göre bu hafta
daha kötü. Özellikle pırasa, kıvırcık gibi
yeşillikler kötü olmuş” diye konuştu.
DHA

Suriye sınırında bulunan
Cinderesi bölgesinde etkisini
gösteren yoğun yağış nede-

niyle oluşan selden etkilenen vatandaş-
ların yaralarını sarmak için harekete
geçildi. Tuzla Belediyesi ve Kızılay
Tuzla Şubesi iş birliği ile bir tır dolusu
kışlık kıyafet, bot ve temizlik malzemesi
bölgeye gönderildi. Şehit Hv. Astsubay
Furkan Yavaş’ın ismi verilen yardım tırı
yola çıkmadan önce, Tuzla Belediye Bi-
nası önünde Tuzla Kaymakamı Ali
Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi
Yazıcı, Tuzla Kızılay İlçe Başkanı Seba-
hattin Demirci’nin katılımlarıyla dualar
edildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi
Yazıcı, “Tuzla Belediyesi olarak Kızıla-
yımızla, Kaymakamlığımızın koordi-
nasyonu ile birlikte tüm yardım
kuruluşlarımızla birlikte beraber o böl-
geye 163’üncü tırı gönderiyoruz. Eli-
mizden gelen her türlü yardımı
yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Teşekkür ediyorum

Bölgede büyük bir insanlık dramının
yaşandığını, Kızılay Tuzla Şubesi ile
birçok yardım kuruluşu ve Hatay Yar-
dımlaşma Derneği’nin destekleriyle, yıl-

lardır Kırıkhan’da adeta bir yardım
üssü kurduklarını ifade eden Tuzla Be-
lediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, emeği
geçen her bir kuruma teşekkür ederek
şunları söyledi; "Yapılan iş hayır işi ol-
duğu için, çok fazla söze gerek yok. Kı-
zılay’ımız her yere ulaşmaya çalışıyor.

Biz de Tuzla Belediyesi olarak Kızılay
ile Kaymakamımızın koordinasyonu ile
birlikte tüm yardım kuruluşlarımızla
beraber o bölgeye 163.’üncü gönderilen
tır ile her türlü yardımı yapmaya çalışı-
yoruz. İnşallah bundan sonrada aynı
çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.

Biz inanıyoruz ki gerek Kırıkhan’da
yaptığımız gerek sınır ötesine yine bu
Cinderesi’ne gidecek olan bir tır, yap-
mış olduğumuz çalışmalar, ülke ve mil-
let olarak göstermiş olduğumuz bu
hassasiyet bize yakışan bir hassasiyet.
İnşallah buna da hep devam edeceğiz.
Hayırsever kardeşlerimize yürekten te-
şekkür ediyorum. Kızılayımıza teşekkür
ediyorum. Emeği geçen maddi manevi
desteği olan herkese şahsım ve Tuzla
halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Her zaman orada olacağız

Tuzla Kızılay İlçe Başkanı Sebahattin
Demirci, “Kızılay olarak Tuzla Beledi-
yemiz ile beraber, Kaymakamlığımız
önderliğinde her zaman olduğu gibi
Türkiye’nin her bölgesine Kızılay Tuzla
Şubesi olarak yardım ulaştırıyoruz.
Yine bunlardan bir tanesi, Hatay Kırık-
han’a oradan da İnşallah Suriye’deki
kamplara gidecek olan tamamen kış se-
zonu olduğu için ona yönelik giyim eş-
yası ve kışlık malzemeler dolu yardım
tırımız inşallah daha o bölgenin bir an
önce eski huzuruna kavuşması. Ama
orada ihtiyaç sahipleri var ise biz Kızı-
lay olarak orada olacağız” dedi. DHA

163’UNCU TIR YOLA CIKTI 
Suriye sınırında bulunan Cinderesi bölgesinde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen selden etkilenen vatandaşlara,
yardım elini uzatan Tuzla Belediyesi ve Kızılay Tuzla Şubesi bir tır dolusu malzeme daha gönderdi. Belediye Başkanı Dr.
Şadi Yazıcı, “Tüm yardım kuruluşlarımızla birlikte beraber o bölgeye 163’üncü tırı gönderiyoruz" diye konuştu

Ahbap Derneği’ne
300 yardım kolisi

Şampiyonlar belli oldu

Sanatçı Haluk Levent’in başkanı olduğu
Ahbap Derneği ve Avrupa Şafak Hasta-
nesi, pandemi döneminde ihtiyaç sahip-
lerine yardım eli uzatmak için iş birliği
yaptı. Buna göre, özel hastane derneğe
300 yardım kolisi bağışladı

SERALARI 
DON VURDU



Çocukluğunun ve
gençliğinin bakkal dük-
kânlarını özleyenler

için, 40 yıl önce bakkallarda satı-
lan ürünlerin buluşturulduğu ser-
giye Küçükçekmece Belediyesi
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi
ev sahipliği yapıyor. Önleri cam
vitrinli teneke kutularda bisküvi ve
gofretler, lolipop benzeri kamış şe-
kerler, misket, gazoz, ciklet, sabun
tozu. Günümüzde pek çoğumu-
zun çocukluk ve ilk gençlik anıla-

rında kalan bu ürünlerin ambalaj-
larını Küçükçekmece Belediyesi,
Aziz Alçiçek’in koleksiyonundan
yararlanarak, ‘Bizim Bakkal’ sergi-
sinde bir araya getirdi.

5 Mart'a dek izlenebilir

Sergide “Mahalle Bakkalı” kültü-
rünün anlatıldığı bölümlerde
dönem ürünleri de başlıklar al-
tında görülebilecek. Sergide Os-
manlı dönemi evrak, görsel,
veresiye defterlerinin yanı sıra yine

o dönem çeşitli bakkal malzeme
ve ürünleri de sergileniyor. Bakkal
tarihçesi ile başlayan sergide gıda,
temizlik, kişisel gelişim, kırtasiye,
oyuncak, ciklet, bisküvi, çikolata
gibi ilk dönem örnekler; Türk Si-
neması’nda bakkal hikâyeleri ile
1960’lardan sonra hayatımıza
giren reklamlarla birlikte izlenebi-
lecek. Türkiye'nin ticaret döne-
meçlerini de anlatan sergi, 5
Mart’a dek CKSM’de ziyaret 
edilebilir.

T ürkiye Gençlik ve Eğitime
Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV)
avukatı duruşmada "İBB Baş-

kanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklama-
larını anımsatarak Vakfın İBB’den 51
milyon nakdi yardım aldığı ve İBB ta-
rafından maliyeti 165 milyon lira ol-
duğu iddia edilen 5 binanın müvekkil
vakfa verildiği yönündeki iddiaların
gerçek olmadığını, fiili gerçeğe nakdi
olarak verildiğine dair iddianın gerçeğe
aykırı olduğunun tespitini talep ediyo-
rum. Ayni yardım aldığımızın ancak
nakdi yardım almadığımızın tespitini
talep ederim. Müvekkil vakıf kamuya
yararlı bir vakıf olup ticari gayelerle
kurulmuş değildir’’ dedi. 

Usulden reddetti

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı da "Si-
yasetçilerin kamuoyunu rahatsız eden
meseleleri gündeme taşırken bunları
dile getirme biçimlerinin muhatapla-
rını rahatsız etmesinin normal oldu-
ğuna" dikkat çekerek özetle
"Kamuoyunun rahatsız olduğu, nakdi
ve ayni olduğundan bağımsız olarak,
belirli vakıflara kamu kaynaklarıyla
çok yüksek maddi yardımlar yapılma-
sıdır. Davalının işbu davayla elde et-
meyi umduğu tespit hükmü hukuken
hiçbir işleve sahip olmayacaktır. Dava-
nın, hukuki yarar mevcut olmadığın-
dan dava şartı yokluğu nedeniyle
reddedilmesi gerekmektedir” ifadele-
rini kullandı. Mahkeme davayı “dava
şartı yokluğundan" usulden reddetti.

İmamoğlu ne demişti?

İBB ile bazı dernek ve vakıflar ara-
sında önceki dönemde yapılan ve top-
lam maliyeti 357 milyon lira olan
protokoller 2019 yılının ağustos
ayında feshedilmişti. Ekrem İma-
moğlu buna ilişkin yaptığı açıklamada
İBB tarafından bazı vakıflarla aktarı-
lan 357 milyon liralık kaynağı kestikle-
rini belirterek, "Bunun içerisinde
sadece bir vakfa, yemek desteğinin 56
milyon liralık bölümü var. İnanılmaz.
Yani bu milletin parasını nereye harcı-
yorsunuz. Bir bina yapılıyor, vakfa ya-
pılmak üzere, maliyeti 165 milyon lira.
Artık o bina, o mülk millete ait. İstan-
bullulara ait. İstanbulluya hizmet ede-
cek. Bu daha başlangıç" demişti.
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DUYARLILIK

İ çinde bulunduğumuz pandemi koşullarında hal-
kın gerçek gündemi yerine anlamsız tartışma ve
polemiklerle suni gündemlerin peşinde koşan si-

yasi parti yöneticilerinin bu tavrı kamuoyu tarafından
da şaşkınlıkla izleniyor.

Bilindiği üzere erken seçim ihtimalinin konuşul-
duğu şu günlerde iki ana ittifak; Cumhur ve Millet it-
tifakı bir yandan kendi seçmen kitlelerini konsolide
etmeye çalışırken diğer yandan karşı ittifaklardan oy
kapma telaşı içindeler.

Siyasetin doğal akışı içerisinde normal kabul ede-
bileceğimiz bu seçim taktiklerini anlarız da; siyasi
etik kurallarının dışında yapıldığı zaman, zaten var
olan kutuplaşma ve kamplaşma daha da artıyor.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kılıçda-
roğlu tarafından söylenen “Sözde Cumhurbaşkanı”
söylemi üzerinde başlayan tartışma, karşılıklı suçla-
malarla devam ettiği gibi konu yargıya da taşındı.

Öncesinde eski Genelkurmay Başkanı İlker Baş-
buğ, CHP’li eski bakan, Milletvekili Fikri Sağlar ve
gazeteci Can Ataklı’nın amacını aşan sözleri üzerin-
den sürdürülen polemikler ve en son Gelecek Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve gazeteci
Orhan Uğuroğlu’yla Ülkü Ocakları eski başkanı Afşin
Hatipoğlu’na yapılan saldırılar gündemin baş köşe-
sine oturdu.

Ekonomik sıkıntıların artarak sürdüğü, açlık sını-
rında bir asgari ücretle çalışan işçilerin evlerine
ekmek götüremez hale geldiği, özellikle öğrenci genç-
lik üzerinde baskı kurulmaya çalışıldığı şu günlerde
işsizin, emeklinin, köylünün, esnafın feryadını duy-
mazdan gelen iktidar, ülkeyi yönetme değil, ele geçir-
meye çalışıyor.

Son günlerde ortaya atılan hukuk reformlarının ül-
kede demokrasi, adalet ve özgürlük adına yapıldığına
inanan var mı bilemiyorum.

Yaklaşan AB zirvesi ve ABD yeni Başkanı 
Biden’in yemin ederek göreve başlayacağı gerçeği
üzerinden yatırımcılara güven vermek adına yapıla-
cak kimi değişiklikleri Hukuk reformu diye sunmaya
çalışacaklar.

Yatırım derken de kimse ekonomiyi canlandıracak
sanayi yatırımları sanmasın.

Finansal grupların yüksek faizden yararlanmak
üzere ülkeye sıcak para getirmeleri amaçlanıyor.

Bir diğer tartışma konusu HDP
Kendisi de geçmişte parti kapatma girişimlerine

maruz kalan AK Parti, bizzat kendileri tarafından
yapılan bir değişiklikle parti kapatmalarının zorlaş-
tığı bir dönemde kendisiyle çelişmemek için kapatma
yerine başka çözümler peşinde.

İktidar ortağı MHP ve özellikle de Genel Başkan
Devlet Bahçeli ısrarla HDP’nin kapatılmasını dile ge-
tiren açıklamalar yapıyor.

Aslında en son Sayın Erdoğan’ın Bahçeli’yi ziyare-
tinde sanıyorum MHP Genel Başkanı ikna edilmiş
olsa da, MHP seçmeninin bu konudaki hassasiyetleri
gözetilerek Bahçeli’nin ısrarı devam ediyor
görünüyor.

Medyada bu konunun sıkça gündeme gelmesinin
asıl nedeni; HDP yi kapatmaktan çok Cumhurbaşka-
nının söylediği gibi muhalefeti de yeniden dizayn
etme, gözdağı verme amacına yönelik.

Eğer HDP kapatılırsa herkes biliyor ki, onun seç-
men kitlesini de kapatıp, yok edemezsiniz.

Daha da önemlisi her fırsatta ülke gerçeklerini giz-
lemek için öne sürdükleri HDP ve terör kozu ellerin-
den gitmiş olacak.

Yani demem o ki, amaç HDP yi kapatmak değil,
sürekli bu konuyu gündemde tutarak bir beka sorunu
üzerinden toplumu korkularıyla daha kolay 
yönetmek.

CHP nin ana muhalefet partisi ve Millet İttifakının
lokomotifi olarak acilen suni gündemleri bırakarak
ülkenin gerçek gündemlerine yönelmesi, açık ve net
yeni projelerini kamuoyuna açıklaması gerekiyor.

Anayasa değişikliği ve yeni yönetim sisteminden
neyi amaçladıkları, Güçlendirilmiş parlamenter Sis-
teme geçişin yol ve yöntemlerini halka anlatmaları
gerekiyor.

Aksi halde toplumda oluşan umut, iktidarın değişe-
bileceğine yönelik beklentiler giderek azalır ve so-
nuçta mevcut iktidarın yeniden kendini toparlayarak,
iktidarını sürdürmesi ihtimalini çoğaltır.

AK Partiden koparak kurulan yeni partiler; Gele-
cek partisi ve Deva Partisi ile Muharrem İnce ve
Mustafa Sarıgül’ün yeni parti kurma çalışmaları, De-
mokrat Parti’nin Millet ittifakından ayrılması, Saa-
det Partisi’nin ikircimli tavırları siyaset adına yeniden
değerlendirilmeye muhtaç konular.

Sağlık çalışanlarından başlanan aşı çalışmalarıyla
ilgili belirsizlikler hala sürüyor.

Salgından kurtulabilme ve toplumsal bağışıklık
için en az 100 milyon doz aşıya ihtiyaç varken henüz
elimizdeki aşı miktarı 3 milyon doz.

Sağlık, eğitim sistemiyle birlikte ekonomik yaşama
acil müdahale gerekirken siyasi partilerin halkta hiç
karşılığı olmayan suni gündemler üzerinden kutuplaş-
mayı artırıcı gereksiz ve anlamsız bir kavgaya tutuş-
masını toplumun hiçbir kesimi doğru ve gerçekçi
bulmuyor.

Siyaseti kendi doğru rotasına sokmak, tüm top-
lumu kucaklayacak sosyal ve ekonomik politikalara
yönelmek dururken bu kısır tartışmalarla halkın sab-
rını zorlayan bir siyasi iklimin varlığı, ülkemize ve in-
sanlarına yapılabilecek en büyük kötülüktür.

Türkiye’ de siyasetin
rotası şaştı!

TURGEV’IN ACTIGI
DAVA REDDEDILDI

TÜRGEV’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bazı vakıfların İBB’den
aldığı yardımlara ilişkin konuşmalarına yönelik açılan
dava 14 Ocak’taki ilk duruşmada reddedildi

Kendinize gelin
Cumhurbaşkanı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il başkanları toplantısında yaptığı
konuşmada sert açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Davutoğlu, İçişleri
Süleyman Soylu’nun açıklamalarını anımsatarak, “Ben Sayın İçişleri Bakanı'nı muhatap almam,
Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Kendinize gelin, Sayın Cumhurbaşkanı” ifadelerini kullandı

Gelecek Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu, partisinin il
başkanları toplantısında açıkla-

malarda bulundu. "Sayın Cumhurbaşkanı
son dönemde alışkanlık edindi, istediği ko-
nuyu istediği kadar gündemde tutuyor, gir-
mek istemediği konuya da ülke yangın yerine
dönse de girmiyor" diyen Davutoğlu, "Sel-
çuk Özdağ'ın temiz kanı döküleli 5 gün oldu
ama Cumhurbaşkanı'ndan kamuya dönük
bir açıklama yok. Ama üç kişi onu eleştirse
hemen ‘terörist’ diye konuşmaya başlar.
Herhangi bir yerde birisi bir soru sorsa ‘eyy’
diye hitap etmeye başlar. Ankara sokağından
siz sorumlusunuz. Hesap sorması gereken
sizsiniz, hesap vermesi gereken de sizsiniz"
eleştirisinde bulundu. 

Kim bunları tehdit ediyor?

Erdoğan'a seslenen ve
"Sayın İçişleri Bakanı'nı
bir çağırın. Deyin ki
‘hangi bilgiyle Selçuk
Özdağ'a yapılan sal-
dırının bireysel tepki
olduğunu söyle-
din" ifadelerini
kullanan Da-
vutoğlu, "Şu
bilgileri ver
de ben de
paylaşa-

yım kamuoyuyla’ Ben Sayın İçişleri Baka-
nı'nı da muhatap almam, Cumhurbaşka-
nı'na soruyorum. Net cevap istiyorum. Bu
bireysel bir tepki midir, mazur mu görülmeli-
dir? Yoksa organize senkronize bir terör faa-

liyeti midir? Ben size
söyleyeyim kanaa-

timi, milletin de
kanaati budur,
bu organize
ve senkronize
bir terör faa-
liyetidir. Bir
gazeteci ile

siyasetçi ya-
yınladıkları rö-

portaj
dolayısıyla

aynı gün 2
saat

arayla saldırıya uğramışsa buna organize
suç denir. Orhan (Uğuroğlu) beyi ifade için
7-8 saat bekletirken, ona saldıranları 4 saatte
bırakıyorlar. Kimdir bunların arkasındakiler?
Çağırın Adalet Bakanı'nızı. Bu ülkede ilk kez
milletvekilleri yürütülmekte olan bir soruş-
turma ile ilgili Cumhuriyet Başsavcısı'nı açık
bir şekilde tehdit etti. Sorun Adalet Baka-
nı'na, nerede yaşıyoruz? Cumhuriyet Baş-
savcıları'nın önünde ‘Cumhuriyet’ ifadesi
var, Cumhuriyet'in teminatı altındalar da
onun için var. Kim bunları tehdit ediyor
Sayın Bakan? Bir bakın şunların hesabına,
bir soruşturma başlattınız mı? Ne yaptınız
bu savcıları tehdit edenlere?" diye sordu. 

Yargının neresi bağımsız!

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde
tarafsız ve bağımsız yargı var diyorsun, ne-
resi tarafsız, neresi bağımsız?" diye soran
Davutoğlu, "Adaleti ipotek altına almaya

kalkışanlar olursa Dicle kenarındaki ku-
zunun hukuku korunabilir mi? Kendi-

nize gelin, Sayın Cumhurbaşkanı.
Bunları yapamayacağınızı ben biliyo-
rum. Çünkü vesayet altındasınız.
Mesela Uygurlardan bahsedemez-
siniz. Dünya soykırım ilanları ya-
pıyor, bizim parlamentoda bile
konuşulamıyor. Çünkü üzeri-
nizde Perinçek vesayeti var"
dedi.

Geçmişe yolculuk

TV üzerinden
kültür sanat
Silivri Belediyesi sosyal medya
hesaplarından yayınladığı eğitici
ve öğretici yayınlar ile kültür
sanat etkinliklerini sürdürüyor

Silivri Belediyesi pandemi
sebebi ile kısıtlanan kültür-
sanat etkinliklerine Silivri Bel

TV ile sosyal medya üzerinden devam
ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
tarafından hazırlanan yayın takvimi ile
eğitici ve öğretici programlardan konser
ve spora birçok farklı alanda vatandaş-
lara hizmet veriliyor. Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü tarafından organize edi-
len ve Basın Birimi tarafından hazırlanan
yayınlar seyirciler tarafından yoğun ilgi
görüyor. Pandemi süresince devam ede-
cek olan yayınlar kapsamında keçe
çocuk çantası yapımı, kozalaklarla ha-
yallerimi süslüyorum, amigurumi çıngı-
rak yapımı, tuz seramiği ile meyve
yapımı seyircilerle buluşacak. Kültür
Merkezi eğitmenlerinin sanat atölyelerin-
deki çalışmaları-
nın yanı sıra yerel
sanatçılar Sinem
Senna, Grup Si-
livri, Ozan Akar-
naz, Melisa Şirin
Şerbetçi, Silivri
Bel TV seyircile-
rine müzik ziyafeti
verecek.

Küçükçekmece
Belediyesi ‘bakkal
tarihçesi’ üzerine

hazırladığı “Bizim
Bakkal, Mahalle

Bakkalından 
Süpermarkete Bir

Esnaf Hikâyesi”
başlıklı sergide

izleyenleri
çocukluklarına ve 70,

80 ve 90’lı yıllara
doğru tarihi bir

yolculuğa çıkarıyor

Mahkeme 
TÜRGEV’in
İmamoğlu 

aleyhinde açtığı
davayı “dava şartı

yokluğundan"
usulden 
reddetti.

Ahmet 
Davutoğlu
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AVM sahipleri ile bankalar arasında yaşanan gerilimi değerlendiren UFRAD Franchising Derneği
Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “AVM’ler bankalardan destek istiyor, ancak asıl mağdur olan
kiracılar. Kirayı AVM’yi yapana mı, ondan alana mı, el koyan bankaya mı ödediğimiz fark etmez, 
biz kiraların makul seviyeye gelmesini istiyoruz. Kiracılar birlik olup buna odaklanmalı” dedi

AVM KIRACISI MARKALAR
BIRLIK ICERISINDE OLMALI

K ovid-19 salgını nedeniyle kapatı-
lan AVM’lerin sahipleri ile ban-
kalar arasında yaşanan gerilim,

30 kadar AVM’nin bankalar tarafından
devralınacağı iddiasıyla yeni bir boyuta
taşındı. Konuyu değerlendiren UFRAD
Franchising Derneği Genel Başkanı
Doç. Dr. Mustafa Aydın, AVM’lerin
bankalardan talepleri kabul görse veya
AVM’ler el değiştirse bile durumun
AVM kiracısı markalar aleyhine vahim-
leşeceğine dikkat çekerek, “AVM kiracısı
markalar birlik olup ortak bir söylem ge-
liştirirse sonuç alabilir. Aksi takdirde
durum kiracılar açısından içinden çıkıl-
maz hale gelir” dedi.

Asıl sorun fahiş kiralar

AVM’lerde yaşanan sorunların pandemi
sürecinde başlamadığını, aksine, sorun-
ların başlıca nedeninin fahiş kiralar ol-
duğunu ifade eden Doç. Dr. Aydın, “Bu
fahiş kiralar artık sürdürülemez bir nok-
taya gelmişti, oluşan basınç da pandemi
nedeniyle patladı” şeklinde konuştu.
Franchising sistemiyle çalışan zincir
markaların her yerde mağazaları oldu-
ğunu hatırlatan Doç. Dr. Aydın, “Bu
markaların cirolarına oranla maliyetleri,
masrafları, her yerde aşağı yukarı aynı.
Ama dükkan ve mağaza kiraları,
AVM’lerde, cadde mağa-
zalarına göre çok
daha yüksek
seviye-

lerde. Geçmişte AVM sayısı nispeten
azdı, ziyaretçi çoktu. Bu sayede marka-
lar iyi satış yapıyorlar ve bu fahiş kiraları
makul görüyorlardı. Ancak AVM sayısı
400’ü geçince alternatifler çoğaldı, ma-
ğazaya giren müşteri sayısı azaldı. Bu
da doğal olarak satışları düşürdü, ancak
kiralar eski düzeylerinde kaldı, fahiş hale
geldi” ifadelerini kullandı.

Olan hep kiracıya oluyor

AVM sahiplerinin yatırım yaparken ser-
maye bağlamadıklarını, yatırımın nere-
deyse tamamının banka kredileriyle
karşılandığını hatırlatan Doç. Dr. Aydın,
“AVM yatırımcıları başta yüksek kira alıp
bağladığı sermayesini kurtarıyor, rekabet
artıp, cirolar düşünce kiralar fahiş hale
geliyor, kiracılar çıkıyor veya ödeyemi-
yor. Bu durumda kredi geri ödemesi ya-
pılamıyor, banka AVM’yi, alsa satamaz,
yönetemez, AVM yatırımcıları vadeyi
uzat, faizi indir diyor. Onlar aralarında
anlaşsalar, dönüp AVM kiracısı marka-
lara yüklenecekler, olan markalara ola-
cak” değerlendirmelerinde bulundu.
Doç. Dr. Aydın, “Gelinen durumdan
sermaye bağlamayıp dövizle kredi alan

yatırımcı, fahiş kirayı

kredinin teminatı gören banka, fahiş ki-
rayı kabullenen kiracı, her yere AVM
yaptıran yerel ve merkezi yönetim so-
rumlu, ancak mağdur olan kiracılar”
dedi.

Yüksek kira yüksek satışa verilir

Yüksek kiranın, yüksek satış yapılan ma-
ğaza için ödendiğini kaydeden Doç. Dr.
Aydın, “Gayrimenkulün değeri kirasına
göre oluşur. Gayrimenkul yatırımı eski-
den 10-15 yılda dönerdi. Global krizden
bu yana tüm dünyada para bollaştı, ne-
gatif faiz yaşandı. Artık konutta 20-25
yılda, işyerinde 15-20 yılda dönüyor.
AVM’ler kiraları hala 10-15 yılda dö-
nüşe göre hesaplıyor. AVM kiraları
cadde mağazalarına göre zaten yüksekti,
ziyaretçi sayıları düşünce fahiş oldu.
Sürdürülemez hale gelen bu duruma
devlet müdahale etti. Cumhurbaşkanlığı
dövize bağlı ve her yıl artan kiraları TL
ye çevirdi, artışı enflasyona bağladı.
TBMM Borçlar Kanunu ile kiracının
zarar edeceği yerde kalma zorunluluğu-
nun kaldırdı. Mahkemeler kontratlardaki
fahiş tahliye cezalarını makul seviyeye
indirdi. COVID-19 pandemi ortamında
mağazalar açılamayıp, insanlar evlerine
kapanınca koşullar daha da ağırlaştı, iş

içinden çıkılamaz noktaya gelmek
üzere” diye konuştu.

DHA

Sorun sektörel

Doç. Dr. Aydın, “Sorun perakende-
nin genelinde, ancak devletin du-
ruma müdahil olması ve elbirliğiyle
aşılabilir. Yüksek kira isteyen
AVM’ler, ziyaretçi çekme sorumlu-
luğunu üstlenmeli. Kiralar ziyaretçi
sayısıyla ve satışlarla orantılı ol-
malı. AVM yatırımının öz kaynakla
mı, döviz kredisiyle mi yapıldığı
AVM kiracısını olumsuz etkileme-
meli. AVM’lerin yönetim ve pazar-
lama çalışmaları şeffaf
yürütülmeli, aynı gemideysek kira-
cıların da söz hakkı olmalı. Her boş
arsaya AVM yapılmasından vazge-
çilmeli, arsa varsa değil, ihtiyaç
varsa imar verilmeli, mevcut
AVM’lerin canlılığı korunmalı. Aksi

halde yaşanan süreç hepi-
mizin zararına olur”

diyerek sözlerini
noktaladı.

İnsaat sektörü dijitale döndü
Pandemi döneminde inşaat sektöründe başlatılan dijitalleşme hareketi, sektör paydaşlarının ana gündem 
maddesi haline dönüştü. TÜİK verilerini derleyen proje veri ve talep bankası YapıRadar.com'un açıklamasına
göre inşaat sektöründeki dijitalleşmenin de katkısıyla 2020’de konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 11 arttı

Pandeminin etkisiyle inşaat
sektöründe başlatılan dijital-
leşme hareketi, yıl sonu bilan-

çosunda yeni bir rekoru beraberinde
getirdi. TÜİK’in açıkladığı rakamlara
göre konut satışları 2020 yılında bir ön-
ceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1,5 mil-
yon sınırına geldi. Projelerin çiziminden
inşaat ve satış aşamalarına kadar uzanan
süreçlerin her birini kapsayan dijitalleşme
hareketinin, konut geliştiriciler açısından
maliyeti düşürücü, satışları artırıcı bir
etki yarattığını belirten YapıRadar.com
Genel Müdürü Devrim Ünal Saygın,
“Geleneksel ticaretin zor şartlar altında
sürdürüldüğü bu dönemde, tedarikçiler
ile müteahhitler arasında mal-hizmet
alışverişi sağlamak adına oluşturduğu-
muz proje veri ve talep bankası YapıRa-
dar.com ile sektörde başlayan
dijitalleşme hareketine ciddi bir katkı sağ-
ladığımızı düşünüyorum” dedi.

Tedarikçilerle buluşma

YapıRadar.com’u müteahhit firmalar ile
tedarikçilerin buluşma platformu olarak
tanımladıklarını kaydeden Devrim Ünal
Saygın, “Tedarikçi firmalar, platformu-
muz üzerinden, inşaatı devam eden ve
yeni başlayacak binlerce projenin tüm
detaylarına, müteahhit firmaların satın
alma taleplerine kolayca ulaşabiliyor. İn-
şaatın ilerleme aşamasını anlık olarak
takip edebildikleri için doğru zamanda,
doğru firmaya teklif vererek, zaman kay-
betmeden yeni satış fırsatları yakalayabi-
liyorlar. ‘Kapalı devre çalışan yeni nesil

dijital bilgi platformu’ olarak konumlan-
dırılan internet sitemizle tedarikçi firma-
lar ile müteahhit firmaları buluşturan bir
partner görevi görerek, pandemi döne-
minde mal-hizmet alışverişinde yaşanan
aksaklıkların önüne geçmeyi başardık”
diye konuştu.

Hizmet kalemleri için teklif 

İnternet sitesinde müteahhit firmalar ile
tedarikçi firmalar arasında köprü görevi
gördüklerini dile getiren Saygın, “Müte-

ahhit firmaların projeleri için alım yap-
madan önce teklif topladıkları boya, se-
ramik, çelik kapı, aydınlatma gibi satın
alma taleplerini tedarikçi firmalara
anında ulaştırıyoruz. Tedarikçilerin de
anında teklifleri müteahhit firmalara
sunmalarını sağlayarak köprü görevi gö-
rüyoruz. YapıRadar.com'u sadece hiz-
met değil, çözüm ortaklığı sunan bir
sistem olarak geliştirdik. Sistemimiz sa-
yesinde üye tedarikçilerimiz, yüklenici
firmaların hizmet ve malzeme taleple-

rine, satın alma yetkilisine ve iletişim bil-
gilerine anında ulaşabiliyorlar” ifadele-
rini kullandı. Saygın, sundukları
avantajlardan ise şöyle bahsetti: “Sun-
duğumuz binlerce güncel proje saye-
sinde tedarikçi firmalar, yeni proje
araştırarak zaman kaybetmiyorlar. Mü-
teahhit firmalar da talep ettikleri ürün-
leri, tüm tedarikçilerden gelen teklifleri
karşılaştırarak beklentilerine uygun fiyat-
lar üzerinden satın alabiliyorlar. Tüm
zamanlarını satış odaklı olarak kullanıp
zaman ve maliyetlerden tasarruf edebili-
yorlar.”

Projeler listeleniyor

YapıRadar.com’un sahip olduğu Proje
ve Performans Takip Sistemi (PPTS) ile
tedarikçi şirketler açısından proje enflas-
yonu yaratmanın önüne geçtiklerine de
değinen Saygın, “Sunduğumuz projeler
içerisinden firmalarımızın kriterlerine
uygun olanlarını listeleyen verimli takip
sistemimizle firmaların iş süreçlerini ak-
satmadan başarılı bir şekilde sürdürebil-
melerine imkan veriyoruz. PPTS
modülümüz sayesinde binlerce proje
arasından firmalara uygun projeleri be-
lirleyerek maksimum performans alın-
masını sağlıyoruz. Öte yandan firmalar,
çalışanlarının proje bazında, görüşme
notları, proje skorlama, hatırlatma, ça-
lışma istatistikleri gibi konularda detaylı
performansını ölçümleyerek performans
yönetimini de kolayca yapabiliyorlar” di-
yerek sözlerini sonlandırdı. DHA

Türk kolonyasına ilgi
Pandemi sürecinde dünya genelinde en çok
tüketilen ürünlerin başında gelen kolonyaya talep
devam ediyor. Kolonya üretcisi Şendoğan Susesi,
Türk kolonyalarına Amerika, Avusturya ve Afrika’-
dan yoğun talep geldiğini ifade ederek, "Geçen
Eylül ayında vakalar arttıktan sonra yurt dışı talep-
leri üçe, dörde katlandı. Avrupa ve Amerika’da
kolonya satışları tahminimizin üstünde arttı" dedi

DünYaYı etkisi altına alan koronavirüs ile
birlikte hijyen amaçlı kolonya kullanımı
arttı. Pandeminin ilk günlerinde kolonyaya

olan yoğun talep, hız kesmeden devam ediyor. Ko-
lonya üretimini yurt içi ve dışından gelen talep nede-
niyle arrtırmak zorunda kaldıklarını bildiren
Şendoğan Susesi, "Avrupa'nın birçok noktasıyla bir-
likte Amerika, Avustralya ve Afrika gibi bölgelere
yoğun kolonya ihracatı yapılıyor. Avrupa kolonya ile
yeniden tanıştı. Avusturya, Belçika, Hollanda ve bazı
Avrupa ülkelerine bir miktar kolonya gönderdik.
Gördük ki oradaki market raflarında ciddi derecede
satışlar oldu. Yabancılar da salgına karşı korunmak
için kolonya almaya ve tüketmeye başladı. Bir ontey-
ner, iki konteyner derken, Avrupa kolonya ile tanıştı.
Yani kolonyanın ne olduğunu ve neden kullanıldığını
gördü. Amerika, Hollanda, Belçika, Avusturya, Avus-
tralya, Afkrika ile Malezya’ya kolonya gönderdik.
Çok ciddi miktarda alım yaptılar" dedi.İhracat arttı
Özellikle Eylül ayında yurt dışından çok fazla talep
oluştuğunu kaydeden Susesi,"Koronavirüs başladı-
ğında sadece iç piyasaya veriyorduk. Daha
sonra yurt dışına başladık. Eylül ayında vakalar art-
tıktan sonra yurt dışından gelen talep üçe, dörde kat-
landı. İç piyasadan daha fazla Avrupa'ya
göndermeye başladık" diye konuştu.

Salgınla birlikte değerlendi

Kolonyanın Türk kültüründe bir gelenek olduğunu,
salgınla birlikte ülkemizde de yeniden hatırlandığını
belirten Susesi, "Gençlerimiz yakın zamana kadar
kolonyanın ne olduğunu bilmiyorlardı. Geleneksel
değerleri sürdürenlerimiz tıraştan sonra, misafirlikte,
hastanelere giderken kolonya tercih ediyordu. Genç-
lerimiz kolonya tüketmediği için, losyon gibi ürünlere
yönelmiştik. Neredeyse kullanım alanı ülkemizde de
Avrupa’da olduğu gibi zamanla bitecek ürünler ara-
sında görülmeye başlanmıştı. Genellikle parfüm, los-
yon, oda kokuları gibi kozmetik üretiyorduk. Fakat şu
anda yüzde 70 civarında kolonya üretiyoruz. Özel-
likle gençlerimiz de artık eskiden olduğu gibi kolonya
kullanma alışkanlığı gelişti. Çantalarında, araçla-
rında, bulundukları her ortamda kolonya oluyor. Bu
da pandemiden dolayı kazandığımız güzel bir alış-
kanlığa dönüştü" ifadelerini kullandı. DHA

Yerli kozmetik markası Sinoz CEO’su
Yasin Çörekci, 2020 yılını çok iyi geçirdik-
lerini söyleyerek hedef büyüttüklerini açık-

ladı. Geçtiğimiz yılı 100 milyon lira ciro ile
kapattıklarını belirten Çörekci, “Yeni ürünler ve hızla
devam eden alt yapı çalışmalarımızla 2021 yılını 200
milyon lira ciro ile kapatmayı hedefliyoruz” dedi.
Pandemi 2020 yılında dünya genelinde birçok sek-
törden marka ve kurumları olumsuz etkiledi. Fakat
bu dönemde hızlıca dijitalleşen ve e-ticarette yerini
sağlamlaştıran şirketler yükselişe geçti.

2020'de 3 kat büyüdük

15 yıl önce kozmetik sektörüne giriş yapan Sinoz’un
2020 yılını 3 kat büyüyerek, 100 milyon lira ciro ile
kapattıklarını söyleyen CEO Yasin Çörekci, yeni
ürünler ve hızla devam eden alt yapı çalışmaları
2021 yılında 200 Milyon lira ciro beklediklerini ifade
etti. Kârın çoğunu Ar-Ge, yeni ürün, dijital alt yapı
ve lojistik çalışmalarına ayırdıklarını belirten Çö-
rekci, “2020, deyim yerindeyse tüm planların hedef
değiştirdiği bir yıl oldu. Bizler pandemi döneminde
15 yıllık e-ticaret markası olmamızın ve dijital çağa
çoktan uyum sağlamış bir alt yapıya sahip olmanın
artılarını bu yıl yaşadık. Bu yıl bizim için daha iyi
versiyon için çalışma ve yeni yatırımlar yaparak uf-
kumuzu ve markamızın müşteri memnuniyetini ar-
tırma yılı oldu. Özellikle kendi lojistik alt yapımızı
kurarak bugün Türkiye’de 50 ilden fazlasına ulaş-
maktayız” diye konuştu.

Kozmetikte hedef büyük
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HP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma
Kaplan Hürriyet'i ziyaret etti. Kılıçda-

roğlu daha sonra meclis salonunda basın
mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçda-
roğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardım-
cısı Selçuk Özdağ'a saldırıya ilişkin soruya,
"Saldırıyı yapanların, faillerinin bulunması,
adalete teslim edilmesi, sayın savcının bu ko-
nuda soruşturma yapması güzel bir şey.
Ama savcının tehdit edilmesi, ülkede geldiği-
miz noktayı göstermesi açısından çok
önemli. Bu konuda Sayın Erdoğan'ın ka-
muoyunun önüne çıkıp açıklıkla yapılan sal-
dırıyı kınaması ve faillerin yargılanmasını
istemesi gerekiyor. Bunu yapmadığı takdirde
efendim, ‘Telefon açtım. Geçmiş olsun
dedim'. Bunlar değil. Sen, 83 milyona hitap
edeceksin. 83 milyona çağrıda bulunacaksın.
'Biz asla bu tür olayları, şiddeti kabul etmi-
yoruz ve kınıyoruz' diyeceksiniz. Eğer bunu
yapabilirlerse bence görevini yapmış olur.
Erdoğan'ın bu görevi yapması lazım, bekli-
yoruz" diye cevap verdi.

Akıl alacak şey değil

Savcının tehdit edildiğini belirten Kılıçda-
roğlu, "Olayı soruşturacaksınız, soruşturan
savcı tehdit ediliyor. Akıl alacak şey değil.

Tehdit edenler belli, odak noktaları belli,
bunun üzerine de kararlılıkla gitmek lazım.
Türkiye yalnız ve sahipsiz bir ülke değildir.
Bu ülkenin 83 milyon yurttaşı demokrasi
içinde, barış içinde, huzur içinde yaşamak is-
tiyor. Kişinin siyasi görüşünü beğenirsiniz
veya beğenmezsiniz. Ama onun görüşünü
açıklıkla ifade etmesine ortam sağlamak zo-
rundasınız. Demokrasinin gereği budur. De-
mokrasi şiddeti kabul etmez. Şiddete karşı
çıkar. Dolayısıyla Erdoğan'ın da Sayın Bah-
çeli'nin de kamuoyunun önüne çıkıp, 'Biz ya-
pılan olayların karşısındayız. Türkiye bunları
kabul etmez. Şiddete karşıyız. Şiddete baş-
vuranlar ve şiddeti özendirenler yakalanmalı
ve yargılanmalı' diye açıklama yapmalıdırlar.
Ben yaptım, onlar da yapsınlar. Sayın Bah-
çeli, 'Ben yönetmiyorum' diyecek, ama itti-
faka destek veren o. Sessiz kalmaları şiddeti
özendirir. Bunu kabul etmiyoruz" dedi. 

Sorun varsa çözeriz

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi
ve CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni
Aksoy imzasıyla yayınlanan mektupla ilgili
soruya da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Cum-
huriyet Halk Partisi'nde genel başkana mek-
tup yazılmaz. Genel başkandan randevu
alınır, gelinir, konuşulur. Cumhuriyet Halk

Partisi diğer partilere benzemez. Kim arzu
ediyorsa, telefonu açar, randevuyu ister.
Gelir, otururuz, konuşuruz. Varsa bir sorun-
ları dinleriz. Sorun varsa çözeriz. Yoksa,
'Ben mektup yazdım' gibi şeyleri kabul etme-
yiz ve doğru değil" sözleriyle cevapladı.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bir gaze-
tecinin, ‘Muharrem İnce’nin partiyi bıraka-
rak, 1 Mart itibariyle yeni bir parti kuracağı
söylemleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?' so-
rusunu ise “Hayırlı olsun diyeceğiz arkadaş-
lar. Parti kurmak serbesttir. İsteyen parti
kurabilir” diye cevapladı. 
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Kimse sessiz 
kalmamalıdır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel  
Karamollaoğlu, gazeteci ve siyasetçilere
yönelik saldırılara ilişkin, "Gazetecilerin

ve siyasetçilerin hedef gösterilmesi, ne 
siyaset adamlığına ne devlet adamlığına

yakışır. Yetkililer bu durum karşısında
sessiz kalamaz, kalmamalıdır" dedi

KILIÇDAROĞLU KENDİSİNE MEKTUP YAZAN CHP MİLLETVEKİLLERİNE ÇIKIŞTI

RANDEVU ALIR
KONUSURSUN!
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KONUSURSUN!
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KONUSURSUN!
RANDEVU ALIR
KONUSURSUN!
RANDEVU ALIR
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Muharrem İnce'nin parti kuracağı söylemlerine ilişkin 
konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayırlı 

olsun diyeceğiz arkadaşlar. Parti kurmak serbesttir. İsteyen
parti kurabilir" dedi. CHP milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve 

Hüseyin Avni Aksoy'un mektup yazarak, parti yönetimini 
eleştirmesini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk
Partisinde genel başkana mektup yazılmaz arkadaşlar. Genel
başkandan randevu alınır, gelinir konuşulur" yorumunu yaptı

BU PARAYA NE OLDU? 
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle 10
aydır çalışamayan sanatçılarla İstanbul'da bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu, fonu anımsatarak, “Sizin yaptığınız sanat eser-
lerinden kesilen ve Kültür Bakanlığı’na aktarılan bir para.
Bu paraya ne oldu? Bir sanat insanı kalkıp,
‘Arkadaş bizden kestiğiniz bu paraları ne-
reye harcadınız’ diye niye sormuyor” dedi.
Müzisyenlere, kendilerini eğlence sektörü
olarak tanımlamamaları gerektiğini vurgu-
layan Kılıçdaroğlu, “Siz sanatçısınız. Sanatçı-
nın aykırı bir yönü vardır, doğrudur. Sanatçı
geleceği gören, ufku çizen kişidir. Sanatını
icra eder. Zaman zaman medyada eğlence
sektörü şöyle, böyle. Kendinizi onun tama-
men dışında tutun. İster sanatını sokakta, si-

nemada, düğün salonunda icra edin ama siz her alanda siz
sanatınızı icra ediyorsunuz” dedi. Anayasa’nın 64’üncü
maddesine atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Sa-
natın ve sanatçının korunması. Devlet, sanat faaliyetlerini ve
sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunmasını
değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayıl-

ması için gerekli tedbirleri alır.’ Alabilir değil,
alır. Buna hukukta emredici hüküm denir.
Devlet, ben almam, alabilirim diyemez.
Almaz, sanatçıyı korumak zorunda." Kılıçda-
roğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İs-
tanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, CHP
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Ba-
kırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu
eşlik etti. Buluşmaya, sanatçılar Hüseyin
Turan, Sebahat Akkiraz'ın yanı sıra sanatçıla-
rın meslek odaları katıldı. 

Saadet Partisi Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu, haftalık
basın toplantısında gündemdeki

konuları değerlendirdi.  Karamollaoğlu, son
dönemdeki gazeteci ve siyasetçilere yönelik
saldırılara ilişkin, "Son dönemde gazeteci-
lere ve siyasetçilere yönelik saldırılar maale-
sef endişe verici şekilde artıyor. Şu hususu
da açık bir şekilde ifade ediyorum; gazeteci-
lerin ve siyasetçilerin hedef gösterilmesi, ne
siyaset adamlığına ne devlet adamlığına ya-
kışır. Fikir ve düşünce özgürlüğünün orta-
dan kaldırılması manasına gelen bu durum
ve yaklaşım insanlığa da siyaset adamlığına
da yakışmamaktadır! Türkiye’mizin çözül-
mesi gereken o kadar çok meselesi bekler-
ken, yaşanan şiddet olaylarından ve farklı
gündemlerden dolayı artık esas meseleleri-
miz konuşulamıyor. Bu saldırılara karşı
Sayın Cumhurbaşkanı'nın sessizliği bizi şa-
şırtmaktadır. Yetkililer bu durum karşısında
sessiz kalamaz, kalmamalıdır!" eleştirisinde
bulundu. 

Çözüm getiremezsiniz

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın Saadet Partili Asiltürk’ü ziyaretine
ilişkin ise "Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın
Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesi, Saadet
Partisi’nin olmadığı ekranlarda Saadet Par-
tisi hakkında konuşulmasını başlattı. Saa-
det Partisi ile alakalı dışardan insanları
konuşturacağınıza, samimiyseniz parti
mensuplarımızı ekranlara çıkartıp bizim fi-
kirlerimizi dinleyin! Erbakan Hoca'mızın
zamanında dediklerine bir kulak verin, ar-

şivlere bakın. Ulaşamazsanız biz size temin
edelim. Saadet Parti'miz hiçbir zaman Milli
Görüş'ten milim ayrılmamıştır! Muhalefet,
iktidarın yanlışlarını ortaya koymalı ve
çözüm fikirleri sunmalıdır. Milletin manevi
değerlerine saygısızlık yaparak hiçbir
çözüm getiremezsiniz" dedi. 

Mutlu bir azınlık var

"Artan hayat pahalılığı, işsizlik ve evine
ekmek götüremeyen vatandaşımızın dramı
her geçen gün artmaktayken diğer tarafta
mutlu bir azınlık, yaşanan bütün bu dram-
dan ya habersiz kalıyor ya da duymak iste-

miyor" diyen Karamollaoğlu, "Rakamlarla
oynayarak sorunları  gizlemeye çalışsalar
da bu durum ancak yatsı vaktine kadar
sürer ve sonra her şey ortaya çıkar. Türkiye,
gıda fiyatları enflasyonunda yüzde 20.6 ile
OECD ülkeleri arasında birinci oldu. Bu
konuda birinciliği kimseye kaptırmamak
gerçekten büyük başarı. Daha düne kadar
tarımda kendi kendine yetebilen bir ülkenin
şu an bu hale getirilmesi takdire şayan.
Türkiye’nin üretimi artıracak yatırımlara 
ihtiyacı var. Tarımda sanayide ve teknolo-
jide gerekli adımlarım atılması elzem" 
eleştirisinde bulundu. 

Partisinin 
adı belli

oldu

MuharreM İnce'nin
geçen yıl eylül ayında
Sivas Kongresi'nin yıl

dönümünde bu kentten başlat-
tığı Memleket Hareketi'nin parti-
leşme çalışmaları sürüyor.
Memleket Hareketi olarak 70'e
yakın kurucu üyeyle yoluna
devam eden İnce'nin partileş-
meye ilişkin kararını 5-10 gün
içinde netleştirmesi, ilkbahar ay-
larında ise partinin kuruluş di-

lekçesini İçişleri Bakanlığına
sunması bekleniyor. Partinin
adının "Memleket Partisi" ola-
cağı belirtiliyor. Önümüzdeki
günlerde tüzük ve parti prog-
ramı için kurucular kurulu üye-
leriyle bir araya gelmesi
beklenen İnce'nin, şubat ayı so-
nunda veya mart ayı başında ise
CHP'den istifa edeceği belirtili-
yor. İnce ile ilgili CHP'den bir
ihraç kararının ise çıkması bek-

lenmiyor. Bazı eski CHP millet-
vekillerinin yanında yer aldığı İn-
ce'ye, CHP'li mevcut milletvekil-
lerinin bazılarından da destek
gelebileceği ifade ediliyor. İlk
etapta CHP'li 3 ismin Memleket
Partisine katılacağı, bu sayısının
daha sonra artabileceği belirtildi.
İYİ Parti'nin kurucuları arasında
yer alan emekli Kurmay Albay
Ali Türkşen'in de İnce ile bera-
ber hareket edeceği öğrenildi.

Ziya Selçuk, Ekonomi Muhabirleri
Derneği (EMD) Yönetim Kurulu
ile bir araya geldi. Okullarda yüz

yüze eğitime kademeli geçişin 15 Şubatta nasıl
başlayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk,  Ba-
kanlığın salgın döneminde sahada yüzlerce
araştırma yaptığını söyledi. Selçuk, “Bu araştır-
malar bize gösteriyor ki bizim okulları bugün

kapatmamız bugünün problemi değil, gelecek
yılların da problemi hâline geliyor" dedi. Bakan
Selçuk, okulun tümüyle kontrollü bir ortam ol-
duğuna dikkat çekerek, “Hem öğretmenler
hem öğrenciler çok kontrollü bir biçimde belli
kurallara dikkat ederek orada bulunuyorlar.
Yani okulda bir çarşıdaki, pazardaki ya da so-
kaktaki gibi karmakarışık ya da kontrolsüz bir
ortam yok. Okullardan kaynaklanan durumu
da günlük olarak izledik” dedi.

15 Şubat açıklaması

Karamollaoğlu,
Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın
Saadet Partili
Asiltürk’ü ziya-
retine ilişkin ise
"Sayın Cumhur-
başkanı'nın,
Sayın Oğuzhan
Asiltürk'ü ziya-
ret etmesi, Saa-
det Partisi’nin
olmadığı ek-
ranlarda Saa-
det Partisi
hakkında konu-
şulmasını baş-
lattı” siteminde
bulundu. 



A ilesinin iddiasına göre, Paris'te
yaşayan hukuk fakültesi son
sınıf öğrencisi 24 yaşındaki

Manolya Oktay, burnundan estetik
ameliyatı olmak istedi. Bunun üzerine
ailesi, İstanbul'da bulunan özel bir
hastane ile görüşmeler yapıp, ameliyat
için gerekli anlaşmaları yaptı. 20
Kasım günü ailesi ile birlikte Türki-

ye'ye gelen genç kız, ameliyat için
Taksim'deki özel hastaneye geçti.

Aynı gün ameliyata alınan Manolya
Oktay'ın, anestezi verildikten sonra
kalp ritmi artarak fenalaştı. Nabzının
durduğu ve bitkisel hayata girdiği ileri
sürülen genç kız, yoğun bakımda gör-
düğü 40 günlük tedavinin ardından
hayatını kaybetti.

165 bin liralık tedavi

Hastane yetkililerinin 165 bin liralık
tedavi masraflarını karşıladıktan sonra

ancak cenazeyi teslim ettikleri iddia
edildi. Genç kızın cenazesinin hasta-
neden alındıktan sonra Şanlıurfa'da
toprağa verildiği belirtildi. Acılı aile,
genç kızın ölümünden sorumlu tut-
tukları hastane ve doktoru hakkında
suç duyurusunda bulundu.

2 saatlik bir ameliyattı

Babası Ali Oktay, "Kızıma burun este-
tiği için özel bir hastaneden randevu

aldılar. Basit bir ameliyattı, 2 saatlik
bir ameliyattı. Haber geldi, ilaçları
tesir ettiği için komaya girmiş. Bizi sü-
rekli 'iyiye gidiyor' diye oyaladılar. Kö-
tüye giden bir şey vardı ama
söylemediler. Son 4 gün 'kalın bağır-
saklarda hasar var' dediler, her şeye
razı olduk. Kızımız canından oldu.
Hastane faturayı bizden tahsil ettikten
sonra kızımızın cansız bedenini bize
verdi" dedi. DHA
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1297420)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Bünyesindeki Çeşitli Marka, Model Ve Güçteki Kesintisiz Güç Kaynak-
larının Bakım Ve Onarım Hizmeti Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/714132
1-İdarenin
a) Adresi : Hacıahmet Mah. Kurtuluş Deresi Cad. Yeniyol Sok. 

No:18 34440 Kasımpaşa BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124494480 - 2124494457
c) Elektronik Posta Adresi : elektroniksistemler@ibb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 Kalem Bakım Onarım Hizmet Alımı İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul Geneli
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.03.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, 

İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı 
No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati : 15.02.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekliler; teklifleri ekinde Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgelerini (TS 12643 Yetkili servisler Kesintisiz
güç kaynakları için Kurallar ve TS 12040 İş Yerleri-Akümülatör Satış ve Servis Yerleri-Genel Kurallar) su-
nacaklardır
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak daha önce yapılmış her türlü kesintisiz güç kaynağı, bakımı ve onarımı hiz-
metleri birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdür-
lüğü-Zarf Teslim Bürosu- Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4
Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gön-
derilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paris'ten gelip İstanbul'da özel bir hastanede
girdiği burun ameliyatında anestezi sırasında
fenalaşan genç kızın, 40 gün yoğun bakımda 
tedavi gördükten sonra hayatını kaybettiği iddia
edildi. Genç kızın ailesi, durumdan sorumlu
tuttukları hastaneden şikâyetçi oldu

ESTETIK 
FACIASI!
ESTETIK 
FACIASI!
ESTETIK 
FACIASI!
ESTETIK 
FACIASI!
ESTETIK 
FACIASI!
ESTETIK 
FACIASI!
ESTETIK 
FACIASI!
ESTETIK 
FACIASI!

HASTANE ADLİ TIPA BİLDİRMEMİŞ
Ailenin Avukatı Oktay Bilgin “Ma-
nolya Oktay burun estetiği ameli-
yatı olmak üzere ailece karar
verdikleri Taksim'de özel bir has-
taneye geliyor operasyon için.
Operasyona başlamadan önce bir
anesteziden kaynaklı beyinde ok-
sijen gitmediğinin tespiti yapılıyor.
Bunun üzerine yoğun bakıma alı-
nıyor. Yoğun bakımda da antibiyo-
tikte birlikte penisilin veriliyor

oysa kızımızın penisiline alerjisi
olduğu biliniyor. Hatta ameliyat-
tan önce de söyleniyor hastaneye
ancak bu husus atlanıyor. Bu ne-
denle de ölümün gerçekleştiğini
düşünüyoruz. Bununla ilgili de so-
rumlular hakkında suç duyuru-
sunda bulunduk. Ölüm olayı
aslında adli vaka olduğu için adli
tıpa bildirmesi gerekiyor. Ancak
hastane bunu yapmıyor. Bildirme-

diği için de defin otopsi yapılma-
dan yapılıyor. Burada kusur olan-
ların da tespiti, ayrıca ölüme
sebebiyet verenlerin tespit için is-
tanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na
suç duyurusunda bulunduk. Bir
ay yoğun bakımda kalıyor. Bir
aylık süreç içinde 165 bin lira fa-
tura çıkartılıyor müvekkillerime.
Bununla ilgili de tazminat davası
açacağız" diye konuştu.

18 mahalleye 
ücretsiz ekmek
Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Halk Ekmek 
A.Ş. ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında Maltepe Belediyesi, Maltepe’nin 
18 mahallesinde, günde 17 bin ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirecek

Cevİzlİ Halk Ekmek Fabri-
kası’nda bir araya gelen Mal-
tepe Belediye Başkanı Ali Kılıç

ve İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Baş-
kanvekili Özgen Nama, Maltepe’de ücret-
siz ekmek dağıtımı için protokol imzaladı. 

Haftada 85 bin ekmek

Maltepe Belediyesi ve Halk Ekmek ara-
sında imzalanan protokol kapsamında,
günde 17 bin, haftada 85 bin ekmeğin va-
tandaşlar ücretsiz olarak dağıtılacak.
Maltepe Belediyesi 18 mahalle muhtarlığı
önünde kuracağı Halk Ekmek noktala-
rında, Maltepe’deki tüm mahallelerde üc-
retsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirecek.
Protokolle ayrıca Sancaktepe ilçesinde
bulunan Osmangazi, Hilal, Emek ve Ak-
pınar Mahallelerine de ücretsiz ekmek da-
ğıtımı yapılacak.  

Önemli bir protokol

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Halk
Ekmek ile önemli bir anlaşmaya imza
attık. Maltepe Belediyesi olarak İBB ile
beraber hem ilçemizde, hem de komşu il-
çelerde yapacağımız ücretsiz ekmek dağı-
tımı ile yoksullukla mücadele konusunda
değerli bir adım atmış olacağız. Bu çalış-
malar özellikle dar gelirli vatandaşlarımı-
zın alım gücüne büyük katkı sunuyor"
diye konuştu.

Muhtarlara son teknoloji
Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki mahalle muhtarlıklarının
hizmet kalitesinin artırılması amacıyla muhtarların 
bilgisayar sistemlerini son teknoloji ile yeniledi

Hiç şüphesiz bilişimin,
iletişimin ve teknolojinin
hayatımıza yön verdiği

bir zamanda yaşıyoruz. Zamanın ru-
huna uygun hareket eden Bayram-
paşa Belediyesi de teknolojik
gelişmeleri yakından takip ediyor.
Verdiği tüm hizmetleri son teknoloji
ile entegre biçimde sunan Bayram-
paşa Belediyesi, şimdi de ilçedeki
mahalle muhtarlıklarının bilgisayar
sistemlerini yeniledi. Muhtarlıkların
hizmet kalitesini artırmak amacıyla
yapılan yenileme etkinliği, pandemi
kurallarına uygun olarak, Bayram-
paşa Belediyesi Kültür Salonu’nda
gerçekleştirildi.

Gözümüz kulağımız oluyor

Etkinlikte konuşan Bayrampaşa

Belediye Başkanı Atila Aydıner,
"Hizmetlerimizin verimli ve etkili
sunulması noktasında muhtarları-
mız adeta bizim gözümüz kulağı-
mız oluyor. O nedenle onların
bilgisayar sistemlerini son tekno-
loji ile yenileyerek, vatandaşları-
mıza daha hızlı ve kaliteli hizmet
verilmesini sağlamış olduk. 11
mahalle muhtarımıza takdim etti-
ğimiz bilgisayarlar gelişmiş özel-
likleri ile daha hızlı işlem
yapılmasına olanak sağlıyor. Yeni
bilgisayar sistemlerinin ilçemiz ve
muhtarlarımız için hayırlı olmasını
temenni ediyorum” dedi. Başkan
Aydıner’in ev sahipliği yaptığı et-
kinliğe belediye başkan yardımcı-
ları, mahalle muhtarları ve birim
müdürleri katıldı.

ESTETIK 
FACIASI! 20 Kasım günü ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelen Manolya Oktay, 

aynı gün anestezi verildikten sonra kalp ritmi artarak fenalaştı. 

İstanbul’da
huzur denetimi
İstanbul genelinde Yeditepe Huzur Denetimi yapıldı. 
Denetim noktalarında durdurulan araçlar didik didik
aranırken kişilere de üst araması ve GBT sorgusu yapıldı

İstanbul genelinde
birçok noktada polis
ekipleri tarafından

Yeditepe Huzur denetimi ger-
çekleştirildi. Uygulama noktala-
rından biri olan Taksim
Meydanı'nda durdurulan araç-
lar didik didik aranırken kişilere
de üst araması ve Genel Bilgi
Toplama (GBT) yapıldı. Uygu-
lamaya polis helikopteri hava-
dan destek verirken eğitimli
narkotik köpeği de çalışmalara
katılarak şüpheli görülen araç-
larda arama yaptı. Bir diğer uy-
gulama noktası Kadıköy,
Kuşdili Caddesi üzerinde de
polis ekipleri denetim yaptı.
Şüpheli görülen araçlar durdu-

ruldu kişilere de kimlik kontrolü
yapıldı. Bütün denetim noktala-
rında özel harekat polisleri hazır
bulundu. Esenyurt'ta da ya-
bancı uyruklu kişilere yönelik
denetim yapıldı. İlçe Emniyet
Müdürlüğü, Asayiş Büro ekip-
leri, ilçe meydanı ve çevresinde
yabancı uyruklu kişilere yönelik
kimlik ve pasaport kontrollerini
yaptı. Yanında belgeleri bulun-
madığı belirlenen 50 kişi uyruklu
polis merkezine götürüldü. 
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Silivri Belediyesi tarafın-
dan ilçe genelinde ve bele-
diye hizmet binalarında

uygulanan Sıfır Atık Projesine yöne-
lik çalışmalar artarak devam ediyor.
İsrafın önlenmesi, kaynakların daha
verimli kullanılması, atık oluşumu-
nun engellenmesi veya minimize
edilmesi, atığın oluşması durumunda
ise kaynağında ayrı toplanması ve
geri kazanımının sağlanması ama-
cıyla yürütülen Sıfır Atık Projesini
daha etkin hale getirmeyi hedefleyen
Silivri Belediyesi, bu kapsamda
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ekip-
man başvurusunda bulundu. Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz’ın
gayretleri ve yapılan değerlendirmele-
rin ardından 1 Milyon TL değerin-
deki hibe talebi bakanlık tarafından
uygun görüldü.

476 parça ekipman alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan yapılan destekle ilçe genelindeki
uygun alanlarda ve belediye hizmet
binalarında kullanılmak üzere 1000
litre hacimli 53 adet geri dönüşüm
konteyneri, 770 litre hacimli 50 adet
galvaniz kaplamalı çöp konteyneri, 2
ve 3 hazneli 208 adet iç mekân sıfır
atık kutuları, 240 litre hacimli 63 adet
plastik konteyner, 770 litre hacimli 95
adet plastik konteyner, 5 ve 7 hazneli
5 adet mobil atık getirme merkezleri,
1 adet 60 ton kapasiteli zemin üstü
taşıt kantarı, 1 adet 100 litre / gün
kapasiteli kompost makinası olmak
üzere toplam 476 parça Sıfır Atık
ekipmanlarının alımı gerçekleştirildi.

Doğru değerlendirmeliyiz

Bakanlık desteğiyle ilgili açıklama
yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan

Yılmaz, Sıfır Atık Projesini çok
önemsediklerini ifade ederek, “Geri
dönüşümü yapılabilen atıkların yeni-
den ekonomiye kazandırılması için
yoğun bir çalışma içerisindeyiz.
Sayın Emine Erdoğan’ın öncülük et-
tiği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-
mızca yürütülen Sıfır Atık Projesi
büyük önem arz ediyor. Bu şunun
için önemli; üretiyoruz ama aynı za-
manda tüketiyoruz. Sıfır atık demek;
evimizden çıkan veya fabrikalarımız-
dan, iş yerlerimizden çıkan ve geri
dönüşüme döndürülebilecek ürünle-
rin, katı atık depolama merkezle-
rinde ilkel bir şekilde
depolanmaması demek esasında.
Biz bu noktada Silivri Belediyesi

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü-
ğümüzce hazırlık yaparak Çevre ve
Şehircilik Bakanlığımıza başvuruda
bulunduk. Projemiz kapsamında Si-
livri Belediyesine 1 Milyon lira değe-
rinde bir hibeyi uygun gördüler.
Bakanımız Sayın Murat Kurum
başta olmak üzere bakanlık yetkilile-
rine teşekkür etmek istiyorum" dedi.

İBB'ye çağrıda bulundu

Atık Ayrıştırma Merkezlerinin kurul-
ması gerektiğine dikkat çeken Başkan
Yılmaz, İBB'ye çağrıda bulunarak,
"Temiz bir çevre için, temiz bir doğa
için, temiz bir Silivri, temiz bir Tür-
kiye için çalışıyoruz. Bundan sonraki
hedefimiz, bir atık getirme merkezi

oluşturmak. Aynı zamanda İstanbul
Büyükşehir Belediyesine de seslen-
mek istiyorum. Silivri’de bir katı atık
depolama merkezimiz var. Ama
şunu da ifade edeyim, her ilçede
veya üç ilçenin ortak noktasında bir
Atık Ayrıştırma Merkezi kurulmasını
teklif ediyorum. O ayrıştırma merke-
zinde ayrıştırılan, geri dönüşüme
uygun materyallerin oradan çıktıktan
sonra ki evsel atıkların katı atık de-
polama merkezine gitmesini istiyo-
ruz. Büyükşehirle de görüşeceğiz.
Biz Silivri’de hem bir ayrıştırma mer-
kezi hem de bir geri dönüşüm mer-
kezini oluşturmak için kolları
sıvadık" diye konuştu. 
ÖZGÜR TOPUZ

1 milyonluk
atık desteği

Y eşilkent Mahallesi'nde İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi ve Avcılar Bele-
diyesi’nin ortak kullanacağı İmar

Planı İletişim Ofisi’nde, 1/5000 ölçekli Av-
cılar İlçesi Yeşilkent Revizyon Nazım İmar
Planı hakkında mahalle sakinlerini bilgi-
lendirmek, sorun ve ihtiyaçlarını tespit
etmek, birlikte karar verme olanaklarını
geliştirmek, farkındalığı sağlamak ve yerel
halk ile etkileşimi arttırmak amaçlanıyor.
Katılımcı planlama modeliyle yürütülen
çalışmalarla yaşayan ve uygulanabilir bir
plan yapılması sağlanacak. Avcılar Bele-
diye Başkanı Av. Turan Hançerli, yaklaşık
2 yıldır Avcılar’ın 8 mahallesinin dönü-
şümü ve dayanıklı kent inşası için İBB
Meclisinin desteği ile çok önemli adımlar
attıklarını, şimdi sırada Yeşilkent Mahalle-
si'ndeki imar sorunun çözümde olduğunu
belirtti. 

Yeşilkent’e imar geliyor

Hançerli, söz konusu imar planının halkla
beraber ortak akılla oluşturulacağını ve
mayıs ayında  İBB Meclisi’nde görüşüle-
ceğini belirterek, "Yeşilkent’e imar geliyor.
Hem de öyle kapalı kapılar arkasında ne
olduğu belli olmayan vatandaştan kopuk
bir imar değil. Yeşilkentli ile halkla iç içe
birlikte yapılan bir imar geliyor. İşte katılı-
mın ve şeffaflığın örneğidir bu ofis. İBB
Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na ve İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımı-
zın çok değerli bürokratlarına teşekkür
ediyorum. Ayrıca burada halkın talepleri
ve el birliği ile hazırlanacak olan imar pla-
nını onaylayacakları için İBB Meclisi'mize
de şimdiden komşularım adına teşekkür
ediyorum" açıklamasını yaptı. 

Hepimize hayırlı olsun

Turan Hançerli kentteki tüm imar sorun-
larını sırayla çözüme kavuşturulacağını
vurgulayarak Yeşilkent halkını sürecin bir

parçası olmaya davet etti. Hançerli, "Yeşil-
kentli hemşehrilerimi bu önümüzdeki üç
aylık süreçte bu ofise gelerek taleplerini
iletmeye, sorularını sormaya, planın bir
parçası olmaya davet ediyorum. Her şey
çok güzel olacak demiştik, her şey çok
daha güzel olmaya devam edecek. Yeşil-
kent'i asla unutmadık. Unutmayacağız.
Bir mahallemizde daha imar sorunu var.
Onu da TOKİ yapacak. İnşallah kısa süre
içerisinde Tahtakale'ye de aynı müjdeyi ve-
receğiz. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerini

kullandı. "El birliğiyle imar yapmanın ör-
neğidir bu ofis" diyen Hançerli, "Halkın is-
tediği imar Yeşilkent'e geliyor. Bu ofis
bunun en önemli göstergesidir" ifadelerini
kullandı. 

Elimizi taşın altına koyacağız

İBB İmar Dairesi Başkanı Gürkan Akgün
ise Avcılar'da yoğun bir faaliyet yürüttük-
lerini belirterek, "Buranın yıllarca birikmiş
sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Yeşil-
kent'te yıllardan beri biriken sorunlar var.

Bu sorunları hep birlikte taşın altına eli-
miz koyarak çözeceğiz. Planlama çalış-
malarını başlattık. Hedefimiz bu yıl
itibariyle sorunu çözmek. Bütün çözüm
önerilerini birlikte tartışacağız. Hepsini
masaya yatıracağız. Bu ofis bütün sorun-
ların çözülebileceği bir yer olacak. Biz sü-
rekli sahada olacağız. Sizler ne kadar
destek verirseniz o kadar yararlı olacağına
inanıyoruz. Yeşilkent'in sorunlarının çö-
zümü için hayırlı bir süreç başlamıştır"
ifadelerini kullandı.

Silivri Belediyesi tarafından Sıfır Atık
Projesi kapsamında hazırlanan 

projeye Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğından 1 milyon TL değerlinde des-

tek verildi. Başkan Yılmaz, “Temiz bir
doğa için, temiz bir Silivri ve temiz bir

Türkiye için çalışıyoruz" dedi

Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde uzun yıllardır süren imar planı sıkıntılarının çözülebilmesi, halkın beklenti ve gereksinim-
lerinin kısa sürede tespit edilerek yerinde karşılanabilmesi amacıyla Yeşilkent İmar Planı İletişim Ofisi açıldı. Konu ile ilgili
açıklama yapan Başkan Hançerli, “Yeşilkent’in 40 yıldır çözülemeyen imar sorununu çözülmesinin zamanı geldi” dedi

40 YILLIK SORUN
COZULUYOR! İdlib’e doğru

yola çıktılar
Bağcılar Belediyesi’nin de arala-
rında bulunduğu Bağcılar’daki
kamu ve sivil toplum kuruluşlarının
el birliğiyle toplanan 5 TIR yardım
Suriye’nin İdlib şehrindeki ihtiyaç
sahiplerine gönderildi

“KardeşliK sınır tanımaz” diyerek
dünyanın dört bir yanında sıkıntıya
düşmüş, zorda kalmış insanlara çare

olan Bağcılar Belediyesi, şimdi de zulmün
devam ettiği Suriye’nin İdlib şehrine yardım eli
uzattı. Bu amaçla İnsan Hak ve Hürriyetleri
(İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bağcılar Kayma-
kamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak-
laşa yaptığı yardım kampanyasına da katıldı.
Kış çalışmaları 2021 adı altında yapılana çalış-
malarda bağışlarla sağlanan yataktan battani-
yeye kıyafetten hijyenik ürünlere kadar çok
çeşitli temel ihtiyaç malzemeleriyle 5 TIR 
dolduruldu.

Tam zamanında yapıldı

4 milyona yakın mazlumun yaşadığı İdlib’e 
gidecek TIR araçları için Bağcılar 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda uğur-
lama töreni yapıldı. Programda konuşan Bağcı-
lar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Bağcılar, kurum ve kuruluşlarıyla bugüne
kadar insanlık adına, kardeşlik adına birçok ça-
lışmaya öncülük etti. Bizim bu yardım geleneği-
miz tarihten almış olduğumuz sorumluluğun da
bir gereğidir. Çünkü ecdadımız dünyanın birçok
bölgelerinde savaşta da barışta da hep mazlu-
mun yanında oldu. Din, dil, ırk gözetmeksizin
bu çalışmalara yüzyıllarca öncülük etti. Bizler
de tarihten aldığımız sorumlulukla çalışmaları-
mıza devam ediyoruz. Bugün de İHH Bağcılar
şubemizin ev sahipliğinde bir kampanyada
daha beraberiz. Kampanya tam zamanında 
yapıldı. Kışın bastırdığı soğuk ortamda, yokluk
içinde kardeşlerimiz hayatlarını sürdürmeye 
çalışıyorlar. İnşallah gönderdiğimiz yardımlar
kardeşlerimizin dertlerine çare olacak” dedi.

YAKUP TEZCAN

LÜTFEN
SÜRECE
KATILIN!

İLETİŞİM 
OFİSİ 

AÇILDI

KARISINI 
BOĞARAK 
ÖLDÜRDÜ

Olay, Silivri Mimar
Sinan Mahallesi'nde
meydana geldi. 3 yıllık

evli olan ve sürekli maddi sıkıntılarla
uğraşan Süleyman Güngörmüş
(42) ve Melek Güngörmüş (39) ara-
sında iddiaya göre alyans bozdurul-
ması nedeniyle tartışma çıktı. Daha
önce de eşine şiddet uyguladığı öğ-
renilen Süleyman Güngörmüş, tar-
tıştığı astım hastası eşi Melek
Güngörmüş'ün boğazını sıktı. Yere
yığılan kadını evde bırakarak kaçan
Süleyman Güngörmüş akşam saat-
lerinde abisine olayı haber verdi. Sü-
leyman Güngörmüş'ün abisi polis
ve sağlık ekipleriyle birlikte eve gitti.
Sağlık ekipleri hareketsiz halde
yatan Melek Güngörmüş'ün öldü-
ğünü tespit etti. Polis ekipleri Gün-
görmüş'ün yakınlarına haber
verirken cenaze de otopsi için Adli
Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Polise teslim olan Süleyman Gün-
görmüş emniyetteki işlemlerinin ar-
dından adliyeye sevk edildi.
Güngörmüş çıkarıldığı mahkemece
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakınları tarafından Adli Tıp Kuru-
mu'ndan alınan cenaze Başakşehir
Kayabaşı Mezarlığı'na dün öğle
vakti defnedildi. 

4 ay sonra sıkıntı başladı

Melek Güngörmüş'ün abisi Emrah
Ayaz evliliğe ilk zamanlarda karşı
çıktığı ifade ederek, "İlk evleneceği
zaman biz karşıydık. 'Abi ben çok

seviyorum, Süleyman iyi bir çocuk'
dedi. Biz de tamam, senin dediğin
gibi olsun dedik. Düğünden 4 ay
sonra sıkıntılar başladı. Sürekli
kumar nedeniyle geçim sıkıntıları
başladı. İki defa boğmaya kalktı.
İkincisin de bizim haberimiz oldu,
gittik, aldık. Bir ay sonra aradı; 'Ba-
rışmak istiyoruz' dedi. Kız kardeşim
de yuvamı belki kurtarırım diye
kabul etti. Onu da kız kardeşimi de
kendi iş yerime götürüp sigortasını
yaptım. 6-7 ay kaldı sonra çalış-
madı. En son 4 gün önce kız karde-
şim geldi. Yüzünde buruk ifade
vardı. 'Sıkıntım yok abi' dedi. Kız
kardeşim evine geri gidiyor. Yüzü-
ğünü almış, satmış, borçlarım var
demiş. Mevzu bu yüzden başlıyor
ve kardeşimi boğarak öldürüyor.
Yeter artık, kadına kalkan eller kırıl-
sın. Biz kız kardeşimizi mezara
gömdük, onlar kafalarını öne eğe-
ceği yerde gelip hala bize mal payla-
şımı hesabı yapıyorlar" dedi.

Son halkası ablam oldu

Kadının kız kardeşi Şimal Yazıcı ise
"En son Cumartesi günü beraber
vakit geçirdik ablamla. Her zaman
problemleri vardı ama bize yansıt-
mıyordu. Kimse etkilenmesin, her-
kes ben iyi bilsin diye bir şey
anlatmıyordu. Astım hastası oldu-
ğunu bildiği halde 45 kilo ablamın
boğazını sıkarak öldürüyor. Kadın
cinayetlerinin son halkası benim
ablam oldu. Ne yapacağımızı hiç
bilmiyoruz. Biz hiç ölüm acısı yaşa-
madık daha önce ama en beterini
yaşattılar bize" ifadelerine yer verdi.
Melek Güngörmüş'ün annesi Pey-
ruze Ayaz ve babası Sait Ayaz da
kızlarının katilinin en ağır cezayı al-
masını istedi. DHA
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BASIN İLAN KURUMU



M illi Savunma Bakanı Hululis Akar
beraberindeki Genelkurmay Baş-
kanı Orgeneral Yaşar Güler ile

Irak’a yaptığı resmi ziyareti tamamladı.
Bakan Akar ziyareti kapsamında 36 saat
içinde aralarında merkezi ve bölgesel yöne-
timin liderlerinin de bulunduğu 9 önemli
görüşme gerçekleştirdi. Bakan Akar heyet-
ler arası toplantılara başkanlık etti. Milli
Savunma Bakanı Akar, programının so-
nunda Türkiye’nin Erbil Başkonsoloslu-
ğu’nda yoğun temaslarına ilişkin
değerlendirmelerde bulundu, soruları 
yanıtladı.

Birçok konuda mutabık kaldık

Millî Savunma Bakanı Akar, programının
sonunda Türkiye’nin Erbil Başkonsoloslu-
ğunda yoğun temaslarına ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu, basın mensuplarının
sorularını yanıtladı. Bakan Akar, “PKK
terör örgütü ile mücadele ve güvenlik konu-
ları başta olmak Türkiye ve Irak arasındaki
konulara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde
bulunduk. Görüşmelerin sonucunda görüş-
lerimizin ve yaklaşımlarımızın birbirine çok
yakın olduğunu görmekten memnun olduk.
Birçok konuda mutabık kaldık. Bu konuları
da önümüzdeki günlerde çalışmak suretiyle
hem Irak’ın hem Türkiye’nin güvenliği ba-
kımından alınması gereken tedbirleri almak
konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz”
diye konuştu.Çalışmalar aralıksız devam
ediyorTürkiye’nin tüm komşularının toprak
bütünlüğüne saygılı olduğunu vurgulayan
Bakan Akar, şunları söyledi: “Bizim için
esas olan Türkiye-Irak sınırının güvenliği ile
bölgedeki vatandaşlarımızın rahat ve hu-
zuru. Bu konuda kararlı olduğumuzu bir

kez daha burada ifade ettik. Terörle müca-
dele konusunda, başta PKK ve onlara yar-
dım edenler dâhil gerekli faaliyetleri
yapacağımızı ve bunlara son verme konu-
sunda azimli, kararlı ve buna muktedir ol-
duğumuzu da muhataplarımıza uygun
şekilde ifade ettik. Bu konudaki çalışmaları-
mız aralıksız devam ediyor. Şu anda PKK
terör örgütüne çok ciddi baskı uyguladığı-
mızı, onları âdeta adım adım takip ettiği-
mizi, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye
kadar bu mücadelemizin devam edeceğini,
artık ülkemizi, asil milletimizi bu beladan
kurtaracağımıza yönelik kararlılığımızı da
bu görüşmeler sırasında tekrar tekrar dile
getirdik.”

Araziye olumlu yansıyacak

Bakan Akar açıklamasına, “Onların da bi-
zimle benzer şekilde düşündüklerini gör-
dük. Önümüzdeki günlerde ne yapılacağı
konusunda kendileriyle konuştuk, görüştük.
Yapacağımız çalışmaları sürdüreceğiz, kar-
şılıklı heyetler arası görüşmelere devam
edeceğiz. Bunların da kısa zamanda araziye
çok olumlu şekilde yansıyacağına inanıyo-
rum” diye konuştu. Ortak bir operasyon
olasılığı hakkında değerlendirme yapan
Bakan Akar “Başlangıçtan bugüne böyle
bir şey söylemek yerine, karşılıklı bilgi alış-
verişimizi sürdüreceğiz, bilgi değişimi konu-
sunda uygun mekanizmaları kuracağız. Bu
çalışmalarımızın etkinliğini artırmak için de
iş birliğimizi gece-gündüz sürdüreceğiz. Bu
konuda taraflar iradelerini ortaya koydular.
Bu konuda özellikle bölgesel yönetimin ira-
desinin çok değerli, anlamlı ve saygıdeğer
olduğunun da altını çizerek belirtmek isti-
yorum” dedi. DHA
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iran'da yaşayan 10 yaşın-
daki  halterci Yeganeh
Bandekhoda halterde gös-

terdiği performansıyla hem yaşıtla-
rına hem de profesyonel haltercilere
taş çıkartıyor. Ülkenin Shooshtar
kentinde yaşayan Bandekhoda, 4 yıl
önce başlatığı halter sporuna aralık-
sız devam ediyor. küçük haltercinin
antrenörlüğünü yapan babası yerel

medyaya yaptığı açıklamada "Daha
önce Shooshtar ilinde halter koçuy-
dum. Ve kulübe gittiğimde bazen Ye-
ganeh'i çocukların eğitim alanına
götürürdüm. Çocukları eğitirken Ye-
ganeh'in ağırlıklarla oynadığını gör-
düm ve izledim. Çocuklarla pratik
yapmaya gittiğim seansların ço-
ğunda Yeganeh'in de çalıştığını gör-
düm. Çok çabuk öğrendi" dedi. Altı

yaşındayken haltere başlayan Ban-
dekhoda'nın koparmada 33 kg ağır-
lığı kaldırabiliyor. iran'da birden fazla
ödülü bulunan Yeganeh ülkesinde "en
güçlü çocuk" ilan edidi. küçük hal-
terci yaşıtlarına "Ufak yaşta sporla
tanışmak yaşam kalitesini yükseltir.
Özgüveni kazanmak için her türlü
spor yapılmalı" tavsiyesinde 
bulundu.

Dünya İranlı küçük halterciyi konuşuyor
İran'ın Shooshtar kentinde

yaşayan 10 yaşındaki
halterci Yeganeh 

Bandekhoda, kaldırdığı 
33 kg ağırlıkla ülkesinde

"en güçlü çocuk" ilan edildi

TERORE KARSI ERBIL
ILE ORTAK MUCADELE 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak resmi temaslarında önemli açıklamalarda bulunarak,
“Önümüzdeki dönemde uygun mekanizmaları kurmak suretiyle Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil arasındaki iş
birliği terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek” ifadelerine yer verdi

Sincar’daki son duruma ilişkin değerlendirme yapan
Bakan Akar, “Görüşmelerimizde Sincar konusunu da gün-
deme getirdik, bazı bilgileri aldık. Şu an içinde bulunduğu-
muz durumda teröristlerin özellikle Sincar çevresinden
tamamen ayrılmadığına dair bilgilerimiz var. Bu konuda
özellikle Bağdat yönetimi, çalışmalarını sürdürdüklerini
ifade ettiler. ‘Önümüzdeki dönemde alınacak bazı tedbir-
lerle teröristlerin buradan çıkmaları sağlanacak’ diye bilgi

verdiler. Olayları yakinen takip ediyoruz. Bu konuda her-
hangi bir şekilde bizden yardım, destek isterlerse bunu da
sağlamaya hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettik” dedi.

Yardım etmeye hazırız

Top artık ABD’de
BAşkEnt Tahran'da yapılan
Bakanlar Kurulu toplantısının
ardından konuşan Ruhani, Do-

nald Trump döneminin sona ermesi, Bi-
den'ın Beyaz Saray'a çıkması ve ABD ile
İran ilişkilerine dair değerlendirmelerde bu-
lundu. Beyaz Saray'da bugün göreve başla-
yacak yeni yönetimden yasalara ve
taahhütlere dönmelerini beklediklerini be-
lirten Ruhani, "Beyaz Saray'da iktidara ge-
lenlerden beklentimiz yasalara ve
taahhütlere dönmeleridir. Eğer yapabilir-
lerse geride kalan 4 yılın kara lekelerini te-
mizlemelerini bekliyoruz. Çünkü bazı
lekeler temizlenemez durumda. Bugün top
Washington sahasında. Onlar taahhütle-
rine uyarsa biz de uyarız. Trump öldü ve
nükleer anlaşma hala sağ." ifadelerini kul-
landı. ABD'nin siyasi yalnızlığının Trump'ın
mirası olduğunu savunan Ruhani, şöyle
konuştu: "Beyaz Saray'a yeni gelenler geç-
mişte yaşananlardan ibret almalıdır. Yöne-
timi bugün sona eren kişi politika
bilmiyordu. İşi gökdelen yapmaktı ve siya-
sete de gökdelenlerden bakıyordu. Bugün iş
başına gelenler ise siyaseti biliyor. Eğer
bunlar kendi imzaladıkları 2231 sayılı ka-
rara uyarsa karşılığını görürler, kararname-
ler yayınlarlarsa İran da yeni talimatlar
verir. Taahhütlerini etkili bir şekilde yerine
getirirlerse bu tarafta da taahhütlere güçlü
bir bağlılık görürler."

Güvenliği sağlamaya çalışıyoruz

Biden yönetiminin adım atması halinde so-

runları çözmeye hazır olduklarını yineleyen
Ruhani, "Sorunlar süratle çözülebilir. Ke-
sinlikle hukuki açıdan hiçbir karmaşıklık
yok. 'Tüm taahhütlerimizi uygulayacağız
desinler'. Biz de bir saat içinde tüm taah-
hütlerimizi uygularız. Elbette irade ve sami-
miyet varsa olur, yoksa önemli değil biz
işimize bakarız." görüşlerini paylaştı.
"Bugün Trump'ın kara defteri sonsuza
kadar kapanıyor." diyen Ruhani, Washing-
ton'daki güvenlik önlemlerine de değinerek
şunları kaydetti: "Yeni başkanın görevi dev-
ralacağı Washington DC askeri bir kışlaya
dönmüş halde. Tüm bu silahlı askerler şeh-
rin güvenliğini sağlamaya çalışıyor. ABD
toplumunda meydana gelen kutuplaşma
Trump'ın baskıcı ve acemice icraatlarının
bir sonucudur. Beyaz Saray'ın yeni sakin-
leri, yasalara ve Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı
kararına dönmelidir. Onlar samimi bir şe-
kilde yasalara uyarsa, doğal olarak biz de
tüm taahhütlerimizi yerine getiririz. Dünya
ve halkımız çok iyi anladı ki; ekonomik te-
rörizm siyaseti yüzde 100 yenilmiştir." "Bu-
günün İran devriminin başarıya ulaştığı
gün olduğunu" belirten Ruhani, "Baskı ve
sömürüye karşı galip geldiğimiz gibi bu yıl
da maksimum baskı ve ekonomik terö-

rizme karşı zafer kazandık. Hicri Kameri
takvime göre 1399'da zorba bir zalim dev-
rildi. Bugün de Hicri Şemsi takvime göre
1399'da başka bir zorbanın dönemi sona
erdi. Bu zorba, 4 yıllık yönetiminde kendi
halkı ve dünya için zulüm, fesat ve sorun-
lardan başka bir eser bırakmadı." değerlen-
dirmesini yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün göreve başlayacak Joe Biden
yönetimine nükleer anlaşmaya dönmesi çağrısında bulunarak, "Bugün top
Washington sahasında. Onlar taahhütlerine uyarsa biz de uyarız." dedi

10 milyon kişi
kirasını ödeyemiyor
Amerika Birleşik Devletleri'nde
(ABD) Kovid-19 salgınının ekonomik
etkileri derileşirken, Nüfus Sayım
Bürosu tarafından yapılan ankete
göre, 10 milyon 136 bin 84 kişinin
kirasını ödeyemediği ortaya çıktı

Ekonomik durgunluk ve
gelir eşitsizliği gibi sorun-
larla mücadele eden Ame-

rika Birleşik Devletleri'nde (ABD)
koronavirüs salgınının etkisiyle yeni
krizin eşiğine girildi. ABD Nüfus
Sayım Bürosu tarafından yapılan bir
ankete göre 10 milyon 136 bin 84 kişi
kirasını ödeyemediği ortaya çıktı. Ara-
lık ayına ait verileri paylaşan Nufüs
Sayım Bürosu, ödeme konusunda en
fazla sıkıntı yaşayan yaş grubunun
25-39 olduğu belirtildi. Verilelerde, 65
yaş ve üstü yaş gruplarında bu oranın
az olduğu ifade edildi. ABD Başkanlı-
ğına seçilen Joe Biden, geçen hafta,
Kovid-19 salgını ve ekonomik krizle
mücadele için 1,9 trilyon dolarlık des-
tek paketi önerisi sunmuştu.Paket
kapsamında, 400 milyar doların doğ-
rudan salgınla mücadeleye ve aşı da-
ğıtımına ayrılması, eyalet ve yerel
yönetimlere de 350 milyar dolarlık
kaynak aktarılması öngörülüyor.Öne-
rilen destek paketinde, daha önce 600
dolar nakit yardım gönderilen Ameri-
kalılara 1.400 dolar verilmesi planlanı-
yor. Pakette, haftalık işsizlik
yardımının 400 dolara çıkarılması ön-
görülürken, federal asgari ücretin sa-
atlik 15 dolara çıkarılması, küçük
işletmelere de 440 milyar dolarlık kay-
nak ilave edilmesi hedefleniyor. DHA

Trump 143 
kişiyi affetti

ABD'nin 45'inci başkanı
Donald Trump gider-
ayak 73'ü af, 70 kişinin

de cezasının hafifletilmesiyle toplam
143 kişi hakkında af kararı çıkardı.
Açıklama Beyaz Saray'dan
yapıldı.Açıklamaya göre; ABD Baş-
kanı Trump, görevinin bitmesine sa-
atler kala 73 kişi için af çıkardı.
Buna ek olarak 70 kişinin de ceza-
sını hafifletti. Trump'ın görevi dev-
retmesine saatler kala kendisine
ailesine özel af çıkartacağı iddia edi-
lirken, Trump'ın af çıkardığı isimler
arasında hiçbir bir aile üyesi 
bulunmuyor.

Eski danışmanını da affetti

ABD Başkanı'nın eski danışmanı ve
baş stratejisti Steve Bannon listede
yer aldı. Bannon'ın üzerinde yolsuz-
luk suçlaması var ve hala bu konu-
dan aklanmamıştı. Hakkında
hazırlanan iddianameye göre Ban-
non, 2016 yılındaki seçim kampan-
yasında toplanan 25 milyon
dolardan yüz binlerce doları kendi
şahsi işleri için harcadı. Suçlamaları
kabul etmeyen Bannon'ın yargıla-
masına devam ediliyordu. Öte yan-
dan Trump, silah taşıma kanunlarını
deldikleri için yargılanan rap sanat-
çıları Lil Wayne ve Kodak Black ile
yolsuzluk suçlamaları ile 28 yıl hapis
cezası alan eski Detroit Belediye
Başkanı Kwame Kilpatrick için de af
çıkardı. Af çıkarılan kişiler arasında
uzun süreli siyasi müttefiki Elliott
Broidy ve Paul Erickson’ın da bu-
lunduğu bildirildi. DHA

Çin karantinaya giriyor
Çin Merkezi Televizyonunun haberine
göre, Pekin’in güneyinde 1,6 milyon kişinin
yaşadığı Daşing semtinde yaşayanların

kentten ayrılmaları yasaklandı. Son günlerde artan va-
kalara karşı salgın önlemlerini güçlendirmek için alınan
karar çerçevesinde şehir dışına çıkmak isteyenlerin son
3 günde yaptırdığı kovid-19 testinin negatif olması şartı
getirildi. Pekin'deki iki uluslararası havalimanından bi-
rine ev sahipliği yapan semtte, toplu taşıma araçları en
fazla yüzde 75 kapasiteyle çalışacak. Tüm ilk, orta ve
lise düzeyi okulların öğrencileri de eğitimlerine uzaktan
devam edecek.

Tiengongyuan'da da "sokağa çıkma" yasağı

Semtin yeni vakalarının görüldüğü Tiengongyuan bölge-
sinde ise "sokağa çıkma" yasağı uygulanacak. 25 bin
kişinin yaşadığı tahmin edilen bölgede faaliyet gösteren
otel, restoran, sinema gibi tüm ticari kuruluşlarının faa-
liyetleri geçici olarak durduruldu. Tiengongyuan dışın-
daki bölgelerde de alışveriş merkezi, otel, sinema, spor
salonları gibi tüm ticari işletmelerde en fazla 50 kişi bir
araya gelebilecek Çin Ulusal Sağlık komisyonu (nCH)
gün içinde yaptığı açıklamada, son 24 saatte 15'i yurt
dışı kaynaklı, 103 yeni kovid-19 vakası tespit edildiğini
ve bu vakaların 7’sinin Pekin’de görüldüğünü bildir-
mişti. Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının baş-
langıcı olan 12 Şubat öncesinde yeniden baş gösteren
salgını kontrol altına almaya çalışıyor. Son salgın vaka-
larının, ülkenin güneyine göre, daha soğuk hava koşul-
larının bulunduğu kuzeydoğu bölgesi ve rusya sınırına
yakın eyaletlerde yoğunlaştığı görülüyor.

Hulusi Akar,
Türkiye’nin

bölgede
teröre geçit

vermeyeceğini
söyledi.

Hasan
Ruhani



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
         

         
         
         

      
           

       

 
         

         
         

       
         

          
        

         
        

       
         
        

       

K R A N O R M
R A H R E T A
O K S V A K
M A T R A R K A L

R E U Y
N A N S Z L K

P E E P E
U A P A R E Y R
C A M D Ü T
U Z A Y G E M S
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S K B E L A
C A Z E T Ç

M A Z R A Z
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7 8 3 2 5 1 9 6 4
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K S E T N K
K A T A R A Y A
A S M E T R K

A L A K A K
S P O T N A A
O H Ö Z E N L
K A T R E O P R
A N K N L
K E N D S N
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S (Oyuncu) A Dokuzdan O Ara
bulucu A Dram

Bir ülke D A meydana
gelen

Özen

Su

Türlü
renklerde O A E Put

Çokluk S
D O L G U N Fasid,

bozuk R R Pazar S A B A T Ocak

Bir kat
daha J A N

Ulusal
Basketbol

Makau'nun N B A
"Kral ..."

(W.Shakes-

oyunu)

Bütün
L E A R A R A B Süslü giysi

yerine
getirme A B Y E Galyum

(Simge) A Eri olan N
T A M olsun

söz T U Pencere C A M Ok

Gürleyen T R Hangi N E Çok G E V E Z E
yazar

Göz R A M S Ç N A R
"... ...

yazar

(Oyuncu)
C E V A T A K R Bilgiçlik

taslayan M
A Y N gelen ses

dizisi C Adetler

ahlak A D A T Kollu üst
giysisi otu

Lutesyum
(Simge)

Santrançta
özel hamle L U Anahtar

Hayal,
hülya U

Megesterol
asetat

Gaza

yaralanan
M A E D E B Cinsel C E R K A

M G E Piston
Köylü M E C E Yurdumuzda

üretilen bir O Gözü
doymaz,

haris

Almaç A Ç
Ham

ürünlerinden
biri

Orun

en üstün

Lakin A L A N E T K A K A L A
M A Z O T benlik

Elçi,
murahhas T N E daha hacimli

biri

Renyum
(Simge)

H A C
Bir

Rusçada M D E D Bir defa S T R Gülmece A
D A N Ast M akmak

Yürüyerek
giden H limon

olan E K Radyum
(Simge)

mermer

Cennet A tutma T Bere,
çürük

Titan
(Simge) E Z K

M.Ün'ün

bir filmi

Üzeri emayla

Üye E M A Y E L E A naziklik R K K A T Erkek

Lümen
(Simge) E R Eliza

testi

K A Ç A K Sütü az D A M Z E R nehir A A R E Kerim'in
105.suresi

(Simge)
F L

Rahatlama

belirtir

bölümü
O H

Bir müzik
türü

etkin C A Z Duyum,
hasse D U Y U G R E S Buyruk E M R Engel M A N

K N A Y Sodyum
(Simge) N A Gerçek R E E L Rütbesi

general ile A M R A L Ek
çizgisi Y V
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Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.com

BULMACA

Yapay yolla

(Oyuncu)

Ara
bulucu Su Çokluk

bozuk
Pazar

Ocak
Ulusal

Makau'nun

"Kral ..."

oyunu)

olsun

söz

Ok Çok

yazar

Göz

"... ...

yazar

(Oyuncu)

Gaza

yaralanan

Orun

olan

Buyruk

Ek
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S Ö M Ü R Ü A N D A Ç N
N A F A A G Ö D E N
M Ç M A D D V R Y U
E E Ö R K B L D M A Y F
R T P E E E E V A Y
K L T L S T R K N M
Ü A A S Ü U K A T L K
R C V A L T R E A I M
Y A L A Z Ü U A R N T A
H A U M K K A R S A K
P Ç B G A Z L D E A O
Y A Z T S U F L E T E

 AKILSIZ
 ANDAÇ
 ARALI
 BERAAT
 BUZLU
 ÇÖPLÜ
 DÖVMEK
 ETKEN
 EYYAM
 GAZLI
 GİDER
 GÖDEN

 HAVALELİ
 ILICA
 ITAAT

 KARSAK
 KIVAM
 KURAN
 MADDİ

 MERKÜR
 METİS
 NAFIA
 PALAS

 RADDE
 RAVNT

 SAĞRI
 SÖMÜRÜ

 SUFLE
 SÜLÜK
 TARET
 TAVLI

 TEMREN
 TUTUKLU

 ÜLTRA
 YALAZ
 YAZIT

 YIKMAK

K
A
R
N
E

Ü
S
T
E
L

3 HARFLİ
 CAM
 DÜT
 EPE
 PEŞ

4 HARFLİ
 BELA
 İKİZ
 İSİM
 KAÇI
 KİRA
 KROM
 MAİL
 MAZI
 META

 NORM
 OKSİ
 OTAK
 RAST
 RAZI
 SIKI

 VAKİ

5 HARFLİ
 AŞAMA

 AZILI
 İPUCU
 KARNE
 KAYIP
 KERTİ
 LEYDİ

 ÜSTEL

6 HARFLİ
 AHİREN
 AHİRET
 APAREY
 İCAZET

 MİNBER
 NEVRUZ

 YIKICI

10 HARFLİ
 İLİKLENMEK
 İNANSIZLIK

 MATRİARKAL
 UZAY GEMİSİ

Soldan Sağa:
1. İlköğretim Kurumları Standartları. - Kavimle ilgili, 
budunsal, kavmî. 2. Taşıt dizisi. - Avuç içi. 3. Bakışım-
sız. 4. İlgi. 5. Tanıtımcık. - Ölen insanın vücudu, ceset. 
6. Sevinç, beğenme, hayranlık, rahatlama vb. duyguları 
belirten bir söz. - Özen gösterilerek yapılan (iş), itinalı. 
7. Damla. - Operatör. 8. Hatıra. - Öç almak isteyen, kin 
tutan. 9. Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anla-
tan bir söz. - Metfen, makber.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Yapma. - “... Kızı İrma” (İlk kez 1956 yılında, Paris’in 
325 kişilik Gramont Tiyatrosunda ve ülkemizde de sah-
nelenen müzikal). 2. Kesimevi, mezbaha, kanara. 3. Dol-
ma kalem. - Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi. 4. 
Profesyonel karşıtı. 5. Amaç, gaye, maksat. - Zekâsı olan, 
zeyrek. 6. Herhangi bir sayıda olan, adet. 7. Ateş. - Sesli 
duyuru. 8. Başkaları için hep iyilik düşünen, iyi yürekli. 
9. Zayıf ve kuru (kimse). - Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş.

6 3
1 7 5

4 5 8
9 2
7 6
4 1 5
8 9
9 6

6 4 3

5 7 9 2
6 3 7
2 8 5

6 5 9
5

4 3 8
1 9 7 6

3 9 8
5 4

2 5 1
1 9

7 6 8
9 3 1

7 2
4 7

1 8 6
2 9

6 5 4

Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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“SelmaGürbüz: Dünya Diye Bir Yer” sergi-
sinin küratörü Öykü Özsoy ve gazeteci-eleştir-
men Evrim Altuğ, sanatçının sanatsal pratiği

ve serginin temaları üzerine, 22 Ocak’ta sergi alanında
çevrimiçi canlı bir söyleşi düzenliyor. İstanbul Modern’in
“Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer” sergisi sanatsever-
lerle buluşmayı sürdürüyor. Serginin ilk etkinliğinde
Selma Gürbüz’ün sanatsal pratiği ve “Dünya Diye Bir
Yer”in temalarını serginin küratörü Öykü Özsoy, kültür-
sanat gazetecisi ve eleştirmen Evrim Altuğ ile konuşuyor.
Söyleşi, 22 Ocak Cuma günü saat 17.30’da sergi alanın-
dan canlı olarak İstanbul Modern’in YouTube kanalı
üzerinden gerçekleşecek.
“Selma Gürbüz: Dünya
Diye Bir Yer” sanatçının
son otuz beş yıldır
devam eden sanatsal
üretimine tematik durak-
lar çerçevesinden bakı-
yor. Sanatçının içinde
yaşadığımız dünyadan
beslenen, kendine özgü
imge dağarcığıyla yarat-
tığı gizemli ve renkli dün-
yasında, insanlığa,
doğaya, yaşama dair
semboller ve hikâyeler
hayat buluyor. Gür-
büz’ün daha önce sergi-
lenmemiş yapıtlarını
odağına yerleştiren sergi,
sanatçının zamandan ve mekândan bağımsız; masallar,
mitler, söylencelerle örülü, incelikle işlenmiş yapıtlarını zi-
yaretçilerle paylaşıyor. Sergide, sanatçının resim, yerleş-
tirme, desen, video ve heykel gibi farklı ifade araçlarıyla
ortaya koyduğu yüzden fazla yapıtı yer alıyor.

Evrim Altuğ kimdir ?

Kültür ve sanat gazetecisi, eleştirmen Evrim Altuğ, Mil-
liyet Sanat, Sanat Dünyamız, Radikal, Birgün, Sabah
ve Cumhuriyet gazeteleri için yazılar yazdı, Cumhuriyet
gazetesi kültür sanat şefliğini ve muhabirliğini yaptı.
Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği - AICA Türki-
ye’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Altuğ, halen Art
Unlimited, Gazete Duvar, Hürriyet Kitap-
Sanat ve Arkas News gibi basılı ve dijital mecralarda
gazeteciliğini sürdürüyor. Açık Radyo'da Yolgeçen ve
Açık Dergi programlarına ve Zilberman İstanbul'da ga-
leri direktörlüğüne devam ediyor.

Çevrimiçi
söyleşi zamanı

2021 YILI SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI VE YARDIMCI MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2021/14834
1-İdarenin
a) Adresi :Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165851100 - 2165851495
c) Elektronik Posta Adresi :destekhizmetleri@pendik.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :4 KALEM BOYA VE MALZEME ALIMIAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Güllübağlar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:132 Pendik/İstanbul 

Adresinde bulunan Pendik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Boya 
Atölyesi Deposu

c) Teslim tarihi :Malın/İşin teslim süresi 30 takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Esenler Mah. Bora Sokak No:5
b) Tarihi ve saati :11.02.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yöne-
timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıkla-
maları içeren doküman: 
Birim fiyat teklif cetvelindeki beyaz ve sarı renkli boya için 25 kg lık 1’er adet ve ayrıca 15 lt’lik 1 ambalaj tiner
numunesi ile 25 Kg’lık 1 Paket Cam Küreciği numunesi, ihale saatinden önce Güllübağlar Mahallesi Muhsin Ya-
zıcıoğlu Caddesi No:132 Pendik/İstanbul Adresinde bulunan Pendik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Boya Atöl-
yesi deposuna teslim edilecektir. Numunelerin teslim edildiğine ilişkin ‘Numune Teslim Tutanağı’ İhale teklif zarfı
içeriğine eklenerek İhale komisyonuna sunulacaktır.
Ayrıca; Numuneler ile birlikte her bir ürün için;
• Teknik Bilgi Formu
• Güvenlik Bilgi Formu
• TSE Belgesi sunulacak olup belgeler paraflı ve imzalı olacaktır.
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 Pendik Belediye Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif 
verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1297421)

PENDİK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
YOL ÇİZGİ BOYASI VE YARDIMCI MALZEME SATIN ALINACAKTIR

V akıfBank Kültür Yayın-
ları’ndan (VBKY) çıkan
“Ahmet Midhat Efendi ve

Mûsikî” isimli kitapta Prof. Dr.
Fazlı Arslan, Tanzimat döneminin
en üretken isimlerinden Ahmet
Midhat’ın (1844-1912) mûsikî
üzerine kaleme aldığı değerlendir-
meleri sıralıyor. Yazarın az bilinen
mûsikî cephesini aydınlatan Ars-
lan, “27 Haziran 1878’de, otuz yılı
aşkın bir süre yayımlanacak olan
Tercümân-ı Hakîkat’i, kardeşi
Mehmet Cevdet adına alınmış im-
tiyazla çıkarmaya başlar. İşte mû-
sikî ile ilgili yazılarının çoğu da bu
gazetede tefrika edilir” diyor.

Kalkınmak okumaktan geçer

1844’te İstanbul’da doğan Ahmet
Midhat, yaşadığı toplumun Ba-
tı’nın tüm değerleri ile karşılaştığı
bir dönemde eserler yazdı. Batı’yı
analiz edip olumlu yönlerini akta-
rabilecek ilmi donanıma sahip bir
entelektüel olarak Ahmet Midhat,
kalkınmanın tek yolunun okumak-
tan geçtiği düşüncesinden hare-
ketle halka okuma yazma isteğini
kazandırmak için çalışmalarını
sürdürdü. 

Kronolojik ve günümüz
Türkçesi

Giriş ve iki bölümden oluşan ki-
tapta Arslan, önce Ahmet Mid-
hat’ın kişiliği, edebiyat tarihindeki
yeri, yazarlığı ve mûsikî ile ilgisi
üzerine genel bir değerlendirmede
bulunuyor. Ardından Ahmet Mid-
hat’ın biyografisine yer vererek ya-
şamı ve eserleri üzerinde duruyor,
mûsikî yönü hakkında yapılan ça-
lışmaları inceliyor. Kitabın ikinci
bölümünde Arslan, Ahmet Mid-
hat’ın mûsikî ile ilgili yazılarını kro-
nolojik olarak ve günümüz
Türkçesi ile aktarıyor. Arslan, şun-
ları ifade ediyor: “Batılılaşmanın
en yoğun yaşandığı, tüm aydınla-
rın, din, ilim ve sanat alanlarında
fikirlerini ortaya koyduğu bu
dönem, mûsikî tarihimiz açısından

da çok önemlidir. Bu çalışmayla,
Batılılaşmanın sanat ve mûsikîye
nasıl tesir ettiğini, bu hususta ay-
dınların nasıl bir çaba içine girdik-
lerini de görmüş olacağız. Böyle
bir dönemde kaleme alınan bu ya-
zıların birçok mûsikî, edebiyat ve
sosyoloji araştırmacılarına fayda
sağlayacağını umuyoruz.”

Org, saksafon, piyano, ud…

Ahmet Midhat’ın mûsikî yönü
hakkında ilk bilgilerin, kendi haya-
tının önemli bir bölümünü kaleme
aldığı Menfa adlı eserinde görül-
düğünü belirten Arslan, “Menfa’da
Bağdat’ta kaldığı günlerini anar-
ken; ‘Kitaplarımız var okuruz, ya-
zarız. Piyanomuz var çalarız
çığırırız. Fotoğraf takımımız var
türlü türlü resimler yapar eğleni-
riz.’ der. Hakkında yazılan biyogra-
filerde, değişik sanat dallarına
meraklı olduğu, Beykoz’daki yalı-
sında org, saksafon, piyano, ud
gibi çeşitli mûsikî aletleri bulun-
durduğu, torunları ve çocuklarını
mûsikî ile iç içe yetiştirdiği ve evine
sürekli olarak bir mûsikî hocası
görevlendirdiği yönünde bilgiler
bulunmaktadır. Elinizdeki kitap,
Ahmet Midhat’ın işte bu yönünü
ele almaktadır ve onun bizzat mû-
sikî ile ilgili yazdığı makaleleri ih-
tiva etmektedir” sözlerini
kaydediyor.

Osmanlı toplumu 
için önemli

Arslan, Ahmet Midhat’ın mûsikî
yazılarında görülen önemli bir de-
tayı daha belirterek, “Kendisi mû-
sikîyi sevdiği gibi mûsikînin terakki
etmesi için yapılan çalışmaları so-
nuna kadar destekler. Notacı Hacı
Emin’in, Zâtî Arca’nın, Nuri Şey-
da’nın ve İsmail Hakkı Bey’in ça-
lışmalarını övgüyle anar ve onların
kitaplarından, nota yayınlarından
okurları haberdar eder. Adresini,
fiyatını yazar ve ısrarla destek ol-
malarını ister. Nuri Şeyda’nın, mû-
sikîşinasların biyografileri ile ilgili

olarak, çeşitli gazetelere yazdığı
yazıların bir araya getirilerek, bun-
ların okurlara kolayca ulaştırılma-
larını sağlamak için bir kitap
şeklinde basılmasını istiyor. Tabii
bu baskı yapılırsa kendisine de elli
adet ayırılmasını tembihliyor. Bu
ilgi ve destek anlayışının, dönemin
Osmanlı toplumunda, eğitim kül-
tür hayatı için ne denli önemli ol-
duğu ortadadır” diyor.

Prof. Dr. Fazlı Arslan kimdir?

Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fa-
kültesi’nden mezun olan Fazlı Ars-
lan, Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bi-
limleri’nde yüksek lisansını (1998),
aynı enstitünün Türk Din Mûsikîsi
Anabilim Dalı’nda doktorasını ta-
mamladı (2003). Musiki Teorisi ve
Tarihi dersleri veren Arslan, İstan-
bul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Türk Din Musikisi Anabilim
Dalı’nda görev aldı. Arslan, Ağus-
tos 2019’da atandığı Stokholm
Büyükelçiliği Din Hizmetleri Mü-
şaviri görevini sürdürüyor. 

MUSIKI TARIHI
AYDINLANIYOR
VakıfBank Kültür Yayınları’nın yayımladığı
“Ahmet Midhat Efendi ve Mûsikî”, yaşamı
boyunca sayısı 300’e yakın yapıt ortaya
koyan Ahmet Midhat’ın pek bilinmeyen mû-
sikî yönünü anlatıyor. Prof. Dr. Fazlı Arslan’ın
yazdığı bu kitapta yazarın, dönemin gazete
sayfalarında kalan mûsikî üzerine görüşleri
günümüz Türkçesi ile okura sunuluyor

İKSV tercihini yaptı
İstanbul Film, Müzik, Caz, Tiyatro Festivalleri, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali, 
Filmekimi ve Salon İKSV konserleriyle her sene İstanbul’un kültür–sanat yaşamını zengin-
leştiren İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)’nın biletleri artık PASSO platformunda satılacak

Biletleme dünyasın-
daki deneyimini ve
inovatif gücünü 2019

yılından itibaren kültür-sanat ve
etkinlik dünyasına da taşıyan, bi-
letleme sektörünün en büyük
oyuncusu PASSO’nun İKSV ile
yeni iş birliği, sanatseverlerin kul-
lanıcı deneyimlerini daha üst se-
viyeye taşıyacak.  İKSV Genel
Müdürü Görgün Taner, konuyla
ilgili “İKSV etkinliklerinin bilet
satışı için PASSO ile iş birliği
yapmaktan mutluluk duyuyoruz.
Çünkü PASSO bilet satın alı-
mında kullanıcı deneyimini
önemsiyor ve yenilikçi uygula-
malar geliştiriyor. İKSV ve PAS-
SO’nun güç birliği sayesinde,
etkinliklerimizi takip eden sanat-
severlerin bilet alma ve etkinliğe
katılma süreçlerini hem hızlandı-
racağımıza hem de kolaylaştıra-
cağımıza inanıyoruz. Bu iş
birliğinin uzun yıllar devam et-
mesini diliyoruz,” dedi.

Mutluluk içindeyiz

49 yıldır İstanbul’un kültür-sanat
dünyasına yön veren İKSV gibi

köklü bir kurum ile iş birliği yap-
manın gurur ve mutluluğunu ya-
şadıklarını vurgulayan PASSO
Genel Müdürü Ceyhun Kazancı,
“Türkiye’deki ve küresel ölçekteki
kültür-sanat evreni arasında sü-
rekli ve kalıcı bir etkileşim sağla-
yan İKSV’nin 2024 yılı sonuna
kadar bütün etkinliklerinin tek
bilet satış platformu olmak, Pas-
so’nun Biletleme dünyasındaki

bilgi birikimi ve deneyimini kül-
tür-sanat dünyasında da güçlen-
dirmesi açısından önemli bir
adım niteliğindedir. 2021 yılı ile
başlayan bu iş birliğinin 4 yıl ile
sınırlı kalmayıp, uzun soluklu ve
verimli bir yol arkadaşlığı olaca-
ğına inanmaktayız. İKSV’ye, iş
ortaklarımıza ve sanatseverlere,
tamamı yerli ve bize ait biletleme
platfomumuzla en iyi deneyimi
sunmak için var gücümüzle çalı-
şıyoruz. Değerli iş birliği ve biz-
lere güvendikleri için İKSV’ye
gönülden teşekkürlerimi sunmak
istiyorum” ifadelerini kullandı.
QR barkod, PDF bilet gibi dijital
bilet seçeneklerini ve kağıt bilet
uygulamasını ek bir ücret alma-
dan tüketicilere ücretsiz olarak
sunacak olan PASSO, bu iş bir-
liği ile beraber İKSV’ye ait Lale
Kart alt yapısını da tamamen ye-
nileyecek; ek geliştirmeler de bu
iş birliği ile hayata geçmiş ola-
cak. Bu süreçte, bilet transferi,
telefonla etkinliğe giriş, gelişmiş
kampanya modülleri gibi yenilik-
ler de sanatseverler ile buluşmuş
olacak.
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Takımıma
inanıyorum

Gaziantep Futbol Kulübü, Portekizli
teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile bir
yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık
resmi sözleşme imzaladı.Marius Su-
mudica ile yolların ayrılmasının ardın-

dan yeni teknik adam arayışlarına baş-
layan Gaziantep FK, Ricardo Sa Pinto
ile anlaşmaya vardı. 48 yaşındaki Por-
tekizli teknik direktör Sa Pinto ile
bugün resmi sözleşme imzalandı.

Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi ve
yöneticilerin hazır olduğu törenle resmi
sözleşmeyi imzalayan Sa Pinto, hede-
finin Gaziantep FK'yı iyi noktalara ta-
şımak olduğunu ifade etti.

Kırmızı-beyazlıların teknik patronu Rıza Çalım-
bay, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bu-
lundu. Çalımbay, ligde geçen hafta Medipol
Başakşehir karşısında iyi bir mücadele ortaya
koyduklarını belirterek, "Kar yağışının fazla ol-
madığı dönemde de iyi oynadık ve ataklarımız
vardı. İki takımı da tebrik ediyorum. Mükemmel
şekilde mücadele etti. Çok mücadeleci bir maç
oldu. Başakşehir'in de bizim de pozisyonlarımız
oldu. Bizim en büyük avantajımız, golü yedikten
hemen sonra golü bulmamız oldu. Bu bizim için
çok iyi oldu. Maçın ikinci yarısında futbol oyna-
mak çok zordu. Defansta hata yapmamaya ça-
lıştık. Mücadelesinden dolayı takımımı tebrik
ediyorum. Bu maç geride kaldı ama unutulma-
yacak güzel bir maç oldu" dedi.

Fenerbahçe maçı zor olacak

Fenerbahçe maçının zor geçeceğini söyleyen Ça-
lımbay, "Fenerbahçe çok geniş bir kadroya sahip.
Her hafta değişik bir kadro ile sahaya çıkabili-
yorlar. Kolay bir maç olmayacak. Zor bir maç
olacak ancak takımıma inanıyorum ve güveniyo-
rum. Gönül taraftarımızla birlikte oynamak is-
terdi. Çok da iyi olurdu. Buradan çok iyi bir
skorla ayrılmamız gerekiyor. Arkadaşlarımız da
bunun farkında. Haftada 3 maç oynuyoruz. Ta-
kımda yorgunluk oluyor ama biz artık alternatifli
bir kadro olduk. Gayet iyiyiz. Sakatlarımız da
fazla yok. İyi bir kadro ile Fenerbahçe maçına çı-
kacağız" diye konuştu. DHA

GazianteP fk'ya yeni teknik direktör

MÜKELLEFİN ADI   VERGİ ADRESİ VERGİ VEYA     VERGİNİN CEZANIN    VERGİNİN CEZANIN 

KESKİN BÜLENT    5460265845 KOCASİNAN MERKEZ MAH. GAZİ CAD. NO.12 A-B.EVLER/İST. 01/2015-                 GELİR V.    VERGİ ZAYİ 4.540,00 4.540,00

KESKİN BÜLENT    5460265845 KOCASİNAN MERKEZ MAH. GAZİ CAD. NO.12 A-B.EVLER/İST. 09/2015-09/2015    KDV. VERGİ ZAYİ 4.626,00 4.626,00

KESKİN BÜLENT    5460265845 KOCASİNAN MERKEZ MAH. GAZİ CAD. NO.12 A-B.EVLER/İST. 07/2015-09/2015 G.GEÇ.V.   VERGİ ZAYİ 3.855,00 3.855,00

TAMA FİDAN 8170191096 K SİNAN MAH Y BOSNA KARAYOLU CAD. NO:31/5 B.EVLER/İST. 01/2015-12/2015 GELİR V.    VERGİ ZAYİ 3.400,00 3.400,00

TEKKARTON 8360018815 Y.BOSNA MH.KÖYALTI MH. .KAVAK SK. NO:9 B.EVLER/İST. 01/2015-12/2015 KURUM V. VERGİ ZAYİ 44.489,17  44.489,17 

“

“Yenibosna Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup adı, soyadı ve ünvanı  yazılı  mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen

adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde

vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları  veyahut  taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı

resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda  müracaatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın  sonunda teb-

liğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.”             

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1297439)

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

NUMARASI NEV'İ MATRAHI MİKTARISOYADI ÜNVANI CEZANIN DÖNEMİ NEV'İ

BASIM HİZMETLERİ
TD.ŞTİ.

12/2015

BeSiktaS
zafer PeSinde
BeSiktaS
zafer PeSinde
BeSiktaS
zafer PeSinde
BeSiktaS
zafer PeSinde
BeSiktaS
zafer PeSinde
BeSiktaS
zafer PeSinde
BeSiktaS
zafer PeSinde
Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 20'nci hafta maçında Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat 
Stadı'nda karşılaşacak. Bugün saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek

S on 11 haftadır oldukça formda olan
Beşiktaş, bu süreci 9 galibiyet, 1 bera-
berlik ve 1 mağlubiyetle tamamladı.

Aynı zamanda Trabzonspor, Medipol Ba-
şakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da
ligin ilk yarısında yenme başarısını gösteren
Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Fatih Kara-
gümrük engelini de aşarak liderliği devam
ettirmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yal-

çın uzun zaman sonra takımda eksik fut-
bolcu olmadan çalışmanın keyfini yaşıyor.
Fatih Karagümrük karşısında çok fazla
oyuncu değiştirmesi beklenmeyen Yalçın,
kaleyi yine Ersin'e emanet edecek. Defansın
sağında Rosier oynarken sarı kart cezası
biten Welinton'un Vida ile stoper ikilisini
oluşturması bekleniyor. Son haftalarda sol
bekte içeride Rıdvan, dışarıda N'Sakala'ya

forma giydiren Sergen Yalçın, Karagümrük
karşısında N'Sakala'ya görev verecek. Orta
sahada Josef de Souza, hücum hattında
ise Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin ve
Aboubakar Beşiktaş'ın gol arayan isimleri
olacak. Siyah beyazlıların Karagümrük
karşısındaki muhtemel onbiri şöyle: Ersin-
Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef,
Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Abouba-

kar. Beşiktaş'ta 3 futbolcu Karagümrük
maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bu-
lunuyor. Daha önceden 3 sarı kartı olan
Vida ve Mensah'a Galatasaray maçında
gördüğü kartla Ghezzal da eklendi. Bu üç
futbolcu Karagümrük karşısında sarı kart
görmeleri halinde Pazar günü Vodafone
Park'ta oynanacak Göztepe maçında takı-
mını yalnız bırakacak. DHA

Süper Lig'de teknik direktörsüz çıktığı maç-
larda İttifak Holding Konyaspor'un ardından

Gençlerbirliği'ni de yenen Göztepe, üzerindeki
karabulutları dağıttı. Evinde rakibini güzel bir
oyunla 4-0'lık sonuçla geçen sarı-kırmızılılar

2'de 2 yaparak ateş hattından hızla uzaklaştı

Deneyimli çalıştırı Ünal Karaman ile her konuda
anlaşan Göztepe, Trabzonsporlu kanat oyuncusu
Diabate'yi İzmir'e getirdi. Yunanistan'ın Paok takı-
mında forma giyen orta saha Esiti'yle de söz kesen
Göztepe kötü günleri geride bırakmanın mutlulu-
ğunu yaşadı. Taraftarlar tarafından eleştirilere
maruz kalan Başkan Mehmet Sepil de üzerindeki
baskıyı attı. Hem Konyaspor hem de Gençlerbirliği
galibiyetleri Başkan Sepil'i oldukça sevindirdi. Gür-
sel Aksel Stadı'nda karşılaşmayı locadan Başkan
Mehmet Sepil'le birlikte izleyen Ünal Karaman'ın ta-

kımın gösterdiği performansı oldukça beğendiği bil-
dirildi. Oyuncuların sahada gösterdiği istek ve ar-
zuyu olumlu karşılayan tecürbeli teknik adamın
ekstra transfer isteyip istemeyeceği ise atılacak resmi
imzaların ardından netlik kazanacak. Bu hafta dep-
lasmanda Beşiktaş'ın rakibi olacak Göztepe'de Ünal
Karaman'ın sahadaki yerini alacağı öğrenildi.

Güleryüz'de 2'de 2 yaptı

İlhan Palut'un gidişiyle takımı 2 maç Sportif Mena-
jer İlhan Şahin'le birlikte sahaya çıkaran Antrenör
Yasin Güleryüz camianın gönlünde taht kurdu.
Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında ta-
kımı hazırlayan ve oyuncuları motive eden Şahin-
Güleryüz ikilisi çok kritik eşiği aştı. Takımıyla gurur
duyduğunu söyleyen Güleryüz, "Tüm oyuncularımı

kutluyorum. Gerçek Göztepe'nin potansiyelini sa-
haya yansıttık. Hepimiz elimizden gelen çabayı gös-
terdik. Bu galibiyetler bizlere destek veren tüm
Gözpeliler'e armağan olsun" dedi.

Zulj yine gol attı

Göztepe'nin devre arasında Belçika'nın Anderlecht
takımından transfer ettiği orta saha Peter Zulj ne
kadar isabetli bir transfer olduğu ilk 2 maçtan gös-
terdi. Konyaspor deplasmanında 2 gol atarak 3-2
kazanılan maçın kahramanı olan Avusturyalı
oyuncu, Gençlerbirliği müsabakasını da boş geç-
medi. Maçın 25'inci dakikasında perdeyi açan Zulj
ikinci maçında da ağları havalandırdı. Takıma çok
çabuk adapte olan oyuncu camianın en büyük
umutlarından biri haline geldi. DHA

Göz Göz kendine geldi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direk-
törü Rıza Çalımbay, "Fenerbahçe
maçı kolay bir maç olmayacak. Zor
bir maç olacak ancak takımıma
inanıyorum ve güveniyorum. Gönül
taraftarımızla birlikte oynamak 
isterdi. Çok da iyi olurdu" dedi

Alanya çıkışa
geçmek istiyor
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 20'nci hafta-
sında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk
olacak. Bugün saat 16.00'da Erzurum Kazım Ka-
rabekir Stadı'nda oynanacak maçı Turgut Doman
yönetecek. Ligde son 9 haftadır sadece 2 galibiyet,
1 beraberlik alabilen Akdeniz temsilcisi, deplas-
mandaki kötü gidişata 'dur' demek istiyor. Bugüne
dek rakip Erzurumspor ile ligde sadece geçen
sezon karşılaşan Alanyaspor, bu maçlarda 1 gali-
biyet ve 1 mağlubiyet aldı. Evindeki maçı 2-1 kaza-
nan Akdeniz temsilcisi deplasmanda oynanan
maçtan ise 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Aytemiz
Alanyaspor'da ameliyat olduktan sonra tedavisi
tamamlanan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdü-
ren kaleci Ufuk dışında sakat oyuncu bulunmaz-
ken, kötü gidişata 'dur' demek isteyen turuncu
yeşillilerde yalnızca ön libero Manolis Siopis sarı
kart cezalısı durumunda. Bu maçta takımla birlikte
olamayacak Yunan oyuncu, Kasımpaşa maçında
sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Ziraat
Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaştığı ve 4-1
mağlup ettiği rakibi Erzurumspor'a karşı teknik di-
rektör Çağdaş Atan'ın ideale yakın kadroyla sa-
haya çıkması bekleniyor. 



1 düğün 1 hüzün
traBzonSpor’un 3-1 kazandığı İttifak Holding karşılaş-
masının 27’nci dakikasında sakatlığı nedeniyle oyuna devam
edemeyen ve aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde lateral
malleolde kırık oluştuğu belirtilen Abdülkadir Ömür’ün saha-
lardan uzak kalacak olması nedeniyle bordo-mavililer alınan
galibiyete sevinemedi. Tedavisine başlanacak genç oyuncu-
nun uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle
yerel gazeteler de maça yönelik manşetlerinde düğün ve
hüzün başlıklarına yer verdi.

Konya'yı farklı geçti

Karadeniz gazetesi, “Bir düğün, bir hüzün”, “Konyaspor’u 3-
1 yenen Fırtına, galibiyetle moral buldu ama genç yıldızı Ab-
dülkadir Ömür’ün ayağının kırılmasıyla büyük bir şok

yaşadı”, Kuzey Ekspres, “Ömür yiyen galibiyet”, “Trabzons-
por, Konyaspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı ama Abdül-
kadir Ömür’ü kaybetti”, Sonnokta gazetesi, “Böyle
mutluluk olmuyor”, “Trabzonspor, Konyaspor’u 3-1
mağlup ederken, yıldız oyuncusu Abdülkadir
Ömür’ün sakatlanması tüm sevinci üzüntüye çe-
virdi, Taka gazetesi, “Her yerde kar, Akyazı’da
Fırtına!”, “Antalya maçında kaçan gollerin acı-
sını Konya’dan çıkaran Trabzonspor, Nwa-
kaeme, Flavio ve Djaniny’in golleriyle 3
puana uzandı”, Günebakış gazetesi,
“Trabzon böyle güzel”, “Bordo-mavili-
ler, Konya’yı farklı geçti, kendine
geldi” başlıklarına yer verdi. DHA
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Fenerbahçe'nin yeni 
transferi Attila Szalai, 

Fenerbahçe'ye geldiği için
hala heyecanlı olduğunu
belirterek, kendisini Real

Madrid'e transfer olmuş gibi
hissettiğini söyledi

F enerbahçe'nin yeni trans-
fer Attila Szalai, kulüp-
teki ortamından çok

etkilendiğini ve kendisini Real
Madrid'e transfer olmuş gibi
hissettiğini belirtti. Sarı-laci-
vertli kulüp ile 4,5 yıllık söz-
leşme imzalayan Macar
stoper, Macaristan'da yayımla-
nan Nemzeti Sport gazetesine
transferi ve yeni kulübündeki
ortamla ilgili açıklamalarda
bulundu. Fenerbahçe'ye gel-
diği için hala heyecanlı oldu-
ğunu ve kulüpteki ortamı
etkileyici bulduğunu vurgula-
yan Szalai, "İnanılmaz dere-
cede mutluyum, muhteşem bir
kulübe transfer oldum. Kıbrıs
Rum Kesimi'nde, Apollon Li-
massol'da da herhangi bir
sorun yaşamıyordum ama İs-
tanbul'da karşılaştığım ortam
gerçekten çok etkileyici. Nasıl
anlatacağımı bilemiyorum.

Kendimi Real Madrid'e trans-
fer olmuş gibi hissediyorum."
ifadelerini kullandı. Kendisine
her zaman inandığını ve çok
çalışarak Fenerbahçe gibi
dünya çapında bir kulübe gel-
diğini kaydeden Szalai, "Fener-
bahçe'ye transfer olmam
gerçekten bir rüya gibi. İyi bir
futbolcu olmak için bugüne
kadar da her gün çok çalıştım
ve bundan sonra daha fazla
çalışacağım." şeklinde görüş
belirtti.

Harika bir atmosfer var

Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı
Ankaragücü maçını seyirci ol-
mamasına rağmen statta izle-
menin olağanüstü olduğunu
aktaran Szalai, şunları kay-
detti: "Fenerbahçe seyircisinin
ne kadar fanatik olduğunu bili-
yorum. Buradaki atmosfer
hakkında birçok video izlemiş-

tim. Salgın bitince stattaki at-
mosferi bizzat yaşamak istiyo-
rum. Taraftarlar şimdiden,
otelde, yolda beni tanıyor ve
selam veriyorlar. Çok mutlu-
yum.'' Szalai, Fenerbahçe'de
daha önce Okocha, Ariel Or-
tega, Nicolas Anelka, Dirk
Kuyt ve Roberto Carlos gibi
büyük futbolcuların forma giy-
diğini şimdi ise Luiz Gustavo
ve Mesut Özil ile aynı formayı
giyme fırsatını bulduğundan
dolayı mutlu olduğunu ak-
tardı. Fenerbahçe'ye imza at-
madan önce Kasımpaşa'da
forma giyen diğer Macar fut-
bolcu Kevin Varga ile tele-
fonda görüştüğünü onun da
lig hakkında olumlu konuştu-
ğunu belirten Szalai, fiziki du-
rumunun oynamak için hazır
olduğunu, şans verildiği tak-
dirde bir sonraki maçta oyna-
yabileceğini ifade etti. DHA

Trabzonspor’un Süper Lig’in 20’nci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor’u 3-1 mağlup ettiği maçın
ardından yerel gazeteler, ‘Bir düğün, bir hüzün” başlıklarına yer vererek, alınan galibiyetin sevincini, karşılaşmada
Abdülkadir Ömür’ün ciddi sakatlık yaşaması nedeniyle de yaşanan üzüntüyü manşetlerine taşıdı

100. YIL 
KUTLAMASI
Trabzonspor Kulüp Başkanı
Ahmet Ağaoğlu, kulübün
kuruluşunda yer alan
İdmanocağı’nın 100’üncü yılı 
nedeniyle bir mesaj yayınladı
traBzonSpor Kulüp Başkanı
Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili
kulübün kuruluş tarihi 1967 ol-
masına rağmen Trabzon’da fut-
bolun köklerinin bir asır
öncesine dayandığını söyledi.
Ağaoğlu, kulübün internet siste-
sinden yaptığı açıklamada, “İd-
manocağı 1921’de, İdmangücü
1924’de, Karadenizgücü
1955’de, Martıspor ise 1956’da
kurulmuştur. İşte bu dört kulü-
bümüz 1967’de bir araya gele-
rek Trabzonsporumuzun
temellerini attılar. Bugün, Türk
spor tarihinde nadide yeri olan
bu kulüplerimizden İdmanoca-
ğı’nın 100'üncü yılı. İdmanoca-
ğı’nın 100'üncü yılını
kutlamaktan büyük gurur ve
mutluluk duyuyorum. İdmano-
cağı; yalnızca futbolun değil
diğer branşların da gelişimine
büyük katkı sağlamış, tarihi-
mizde büyük izler bırakmıştır.
Türkiye’nin en köklü kulüplerin-
den biri Trabzonsporumuzun
kurulmasına vesile olmakla kal-
mamış, pek çok spor insanımı-
zın da yetişmesini sağlamıştır.
Anadolu’da ilk futbol kitabının
Trabzon’da ve İdmanocağı
bünyesindeki Sayın Süleyman
Rıza Kuğu tarafından yazılmış
olması, yine Süleyman Rıza Ku-
ğu’nun 1924 Paris Olimpiyatla-
rı’nda pek çok branşta olimpik
sporcu ünvanıyla mücadele et-
mesi, başarıların tesadüfi olma-
dığının en büyük kanıtıdır” dedi.

Sanki Real
Madrid’e

geldim!

Kadzior imzayı attı
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, İspanya'nın Eibar takımından

Damian Kadzior'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde ger-

çekleşen imza töreninde konuşan kulüp
başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolcunun,

sağ, sol kanat ve forvet arkasında forma
giydiğini belirterek, "Aynı zamanda Polonya

Milli Takımı'nda da oynuyor. 

Sahada en iyi performansı sergileyeceğine
inanıyorum" dedi. Damian Kadzior ise Alan-
ya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu be-
lirterek, "Sahada Alanyaspor'un başarısı için
verebileceğim çok enerjim var. 
Takımımızın başarısı için elimden geleni yapa-

cağıma söz veriyorum. Taraftarlarımıza da se-
lamlarımı iletiyorum. Bana güvenenleri mah-
cup etmeyeceğim" diye konuştu.
Açıklamaların ardından Damian Kadzior, ken-
disini sezon sonuna kadar turuncu-yeşilli
renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Siyah-Beyazlılar, Mario Mandzukic’in
elden kaçmasının ardından forvet transfe-
rinde rotasını değiştirdi. Yönetim, bu doğ-
rultuda Everton’la sözleşmesi sona eren ve
boşta bulunan Oumar Niasse ve Kasımpa-
şa’yla kontratını fesh etmeye çalışan Fode
Koita’yı listesinde tutuyor. Teknik direktör
Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda bir for-
vet transferi yapmayı planlayan Kara Kar-
tal’ın, Galatasaray’ın da transfer hedefleri
arasında yer alan Alexander Sörloth için nabız
yokladığı belirtildi. Sezon başında katıldığı RB
Leipzig’de beklenen performansı ortaya koya-
mayan Norveçli golcü için Alman ekibine
sezon sonuna kadar kiralama önerisinde bulu-
nacağı kaydedildi. Sörloth, geçen sezon Trab-
zonspor formasıyla 49 maçta 33 gol ve 10
asistle oynamıştı.

Sörloth’a kanca

Gaziantep'te altyapıdaki yete-
nekli atletlerin gelişimine katkı
sağlamak için Rusya'dan gelen
antrenör Sergey Dementev,
sporculara uygulamalı eğitim
verdi. Dementev, "Türkiye'de
çok yetenekli sporcular var" dedi.
Olimpik yüzme havuzunun spor
salonunda yapılan eğitime
Rusya Atletizm Milli Takımı
Sprint Koçu ve Türkiye Atletizm
Federasyonu Danışmanı Sergey
Dementev'in yanı sıra Spor Hiz-
metleri Müdürü Nurettin Özyü-

rek, Atletizm Federasyonu
Sprint Altyapı Koordinatörü
Ahmet Alibaş, antrenörler ve
sporcular katıldı. Sergey De-
mentev, sprint ve engelli branşla-
rında genç atletlere 3 gün
boyunca uygulamalı eğitim
verdi. 

Türkiye’de 
iyi atletler var

SZALAİ:
İNANILMAZ
DERECEDE 
MUTLUYUM
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İşletmeci Mustafa Aksa-
kallı ile aşk yaşayan
oyuncu Ezgi Mola,
evinde tadilat yaptır-
maya başladı. Geçtiğimiz
günlerde mağazaları
gezdiğini ifade eden 37
yaşındaki Mola, yüksek
fiyatlardan dert yandı.
Konuyla ilgili sosyal
medya hesabından açık-
lama yapan Ezgi Mola,
şunları söyledi: “Evde ta-
dilat yaptırıyorum. Geçen
gittik, mutfak için fiyat
alıyoruz. Fayanslar, par-
keler, mutfak eşyaları...
Arkadaşlar bir fiyat çı-
karmış. Şişirmiş şişirmiş,
sonra, 'Size yüzde 60 in-
dirim yapıyoruz' dediler!
Bir mutfağın fiyatı 120
bin lira olabilir mi? Saç-
malık. Sonra da onu 40
bine indirmiş. İnanama-
dım. Koca mutfak yaptır-
mıştım birkaç yıl önce 10
bin lira vermiştim. 120
bine mutfak mı yapılır?
Delirdi mi bunlar? Yalı
mı yaptırıyorum ayol
ben? 120 bine Beylikdü-
zü’nden 1+1 ev alınır.”

O paraya Beylikdüzü’nde
ev alırım

İ stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hayvan Hakları Kulübünde gönüllü
olan öğrenciler üniversite ve çevre-

sinde yaralanan sokak hayvanlarını tedavi
ettiriyor. Öğrenciler hafif yaralı olan hay-
vanları İBB'nin Hayvan Aşılama ve Tedavi
merkezi(HATÜ)'ye götürerek ücretsiz şe-
kilde tedavi ettiriyor. Ancak ağır yaralı
olanları anlaşmalı oldukları özel bir veteri-
nere götürerek tedavilerini gerçekleştirme-
sini sağlıyorlar. Öğrenciler çoğunluğu
kedilerden oluşan yaklaşık 200 sokak hay-
vanını veterinere tedavi için götürdüler. Te-
davi masraflarının büyük bölümümü
karşılayan öğrenci kulübünün veterinere
40 bin TL borcu oluştu. Gönüllülerden
oluşan hayvan sever öğrencilerin en büyük
isteği borçlarının bir an önce ödenmesi
için yardımda bulunulmasını talep ediyor-

lar. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
öğrencileri ile birlikte 2 yıldır birlikte çalış-
tığını dile getiren Veteriner Hekim Aysun
Mirza,” Tedavi etmem için bana yaklaşık
200 hayan getirmişlerdir. Borç usulü çalışı-
yoruz öğrenci topluluğu oldukları için yak-
laşık 40 bin TL kadar borçları var.
Zamanla çevreden gelen yardımları topla-
yarak ödeme yapıyorlar. Hiçbir zaman
sokak hayvanlarına destek olmaktan vaz-
geçmiyorlar. Hayvan severlere söyleyebile-
ceğim tek şey böyle güzel kulüplere destek
olmaları” dedi.

Borcumuzu kapatsınlar

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğ-
rencisi Zeynep Duygu Kocakaya, "Bizim
üniversitede yaklaşık 200 kadar çoğunluğu
kedilerden oluşan bir hayvan topluluğu
var. Yaralı olanlara yardım etmek için du-
rumu ağır olanlara özel anlaştığımız bir

klinikte hafif yaralı olanları belediyenin kli-
niğinde tedavi ettirmeye çalışıyoruz. Bir
öğrenci topluluğuyuz bize gelen bağışlarla
hayvanları tedavi ettiriyoruz. Şuanda yak-
laşık 40 bin TL kadar borcumuz var. Bizim
en büyük isteğimiz kapatabildikleri kadar
veteriner borcumuzu kapatmalarını istiyo-
ruz” diye konuştu.

Öğrenciler zorda

İstanbul Üniversitesi ve çevresindeki hay-
vanların bakımını üstlenmiş bir kulübüz
Sevde Nur Soral, “Yaralanan hayvanları
kliniğe götürüyoruz. Tedavi sürecimizde
masraflarımız oluyor. Bu masraflarımızı
hem okuldaki öğretmenlerimizden hem de
mezun olan avukatlarımızdan destek bek-
liyoruz. Veterinere olan borçlarımızı öde-
mek öğrenci olarak bizi zorluyor.
Borcumuz yaklaşık 40 bin TL civarında,
destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadınlar 
el ele verdi
Gaziosmanpaşa Belediyesi, kadınların niteliklerini ve istihdam edile-
bilirliklerini geliştirerek, ekonomik ve sosyal yönden bütünleşmesini

sağlamak amacıyla “Yenilikçi Girişimci Kadınların Desteklenmesi
Projesi” ni hayata geçirdi. Proje kapsamında Türk ve mülteci kadınlar

birlikte üreterek aile ekonomilerine destek sağlıyor

Mekan ve eğitmenler Gaziosmanpaşa Be-
lediyesi tarafından, gerekli malzeme ve
makineler de WALD tarafından yurt dışı
hibe fonlarıyla sağlanarak hayata geçirilen
proje dâhilinde; belediyenin mutfak ve
dikiş atölyelerinde kadınlara uzmanlar ta-
rafından eğitimler verildi. Sonraki aşa-
mada ürettikleri ürünler, katılımcılar
tarafından dijital pazarlarda ve Gazios-
manpaşa Belediyesi El Sanatları Satış Of-
islerinde satışa sunuluyor. İlk etapta 30
kadının yaralandığı projede bu yıl sonuna
kadar 200 kadının hayatına dokunulması
hedefleniyor. Satışlardan elde edilen gelirle
kadınlar, aile bütçelerine ve ekonomiye
katkı sağlıyor. Birleşmiş Milletler Mülteci-
ler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Dünya
Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi
Vakfı (WALD) ve Gaziosmanpaşa Beledi-
yesi iş birliğinde yürütülen proje, yenilikçi
ve girişimci 15 Türk ve 15 mülteci kadın ile
birlikte gerçekleştirildi.

Katkı sağlayan bir çalışma 

Projenin lansman toplantısı Zat-ı Gül
Hanım Kültür Sanat Merkezi'nde gerçek-

leştirildi. Lansman toplantısına Gazios-
manpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, projede yer alan kadınlar ve çok sa-
yıda davetli katıldı. Katılımcılara seslenen
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta “Aile ekonomisinden daha
çok kültürlerin kaynaşmasına katkı sağla-
yan bir çalışmaydı. 2020 yılına Gazios-
manpaşalı kadınlarımız damgayı vurdu.
Pandemi zorlukları aşıldı. Türk kadınları-
mızla mülteci kadınlarımız güzel bir daya-
nışma örneğini ortaya koydu. Hem kendi
el emeklerini burada sergiliyorlar. Hem de
aynı zamanda iki kültürün kaynaşmasını
güzel bir örneğini ortaya koymuş oldular”
dedi.

7 yıl pazarcılık yaptım

Eski pazarcı olan Yasemin Sezgin, “Bu
proje Gaziosmanpaşa Belediyesinin dü-
zenlediği bir projeydi. Dönüşüm mutfa-
ğında hazırlanıyoruz. Bayanlarla birlikte
makarna, pancarlı, havuçlu her türlüsünü
yapıyoruz. Çevremize yakınlarımıza satı-
yoruz. 7 yıl pazarcılık yaptım. Yapamazsın
dediler ama ben 7 yıl yaptım” dedi.

Suriye'nin İdlib
Bölgesi'nde mey-
dana gelen aşırı

yağışlar düzensiz
kamplarda 

su baskınlarına
neden oldu. Zor

hayat koşullarıyla
mücadele eden

selzedelere 
yardım ulaştıran

Türk Kızılay ekip-
leri, çadır, yatak,

battaniye, kömür
sobası, kömür, 

hijyen kolisi, gıda
kolisi gibi malze-

meleri de bölgeye
sevk etti

Yaşanan sağanak yağmur Suriye'nin İdlib
kırsalında bulunan yaklaşık 50 bin sivilin yaşa-
dığı düzensiz kampları sular altında bıraktı.
İdlib, Kefer, Erok ve Kefer Deryan bölgeleri
başta olmak üzere Atmah, Salkin, Hırbet El
Coz, Kefer Louisn ve Güveççi bölgelerindeki
kamplarda bulunan çadırların çoğunda su
baskını olması sebebiyle bu çadırlarda yaşam
mücadelesi veren selzedelerin yatak, yorgan,
giyim gibi malzemeleri de kullanılamaz hale
geldi. Selin neden olduğu hasarı yerinde ince-
leyen Türk Kızılay ekipleri, ilk etapta yağışlar-
dan etkilenen Umut, El Emel, Abu Gansa, El
Hücra, Huveyyer ve Gakabi kamplarına ulaş-

tırdığı insani yardım malzemeleri ile selzede-
lere destek oldu. Yağışlar nedeniyle yaşana-
maz hale gelen barınma alanları için çadırlar
kuran Kızılay ekipleri, battaniye ve ekmek da-
ğıtımı da yaptı.

Takviye malzemeler sevk edildi

Kırsal bölgedeki selzedeler için planlamalarını
da yapan Türk Kızılay, yağışlardan etkilenen
kamplar için çadır, yatak, battaniye, kömür so-
bası, kömür, hijyen kolisi, gıda kolisi gibi insani
yardım malzemeleri de bölgeye sevk etti. Kızı-
lay, yapılan tespitlerle birlikte ihtiyaçları ye-
rinde karşılamaya devam edecek.

Her şey masallardaki gibi olsaydı tüm yaralar
iyileşir, bütün karanlıklar eninde sonunda
mutlu sonun ışığıyla dağılırdı. Geleceğe dair
birbirinden güzel ve umut dolu hayaller kuran
Narin’in hayatı kalbinin defalarca kırıldığı anda
bir kâbusa dönüyor. Narin’in her tökezlemede
onca güçlüğe rağmen dimdik hayata tutunma-
sını anlatıyor Narin Bir Aşk. Yazar Burcu Taş-
kın’ın hüzün dolu kalemi, adeta bir iç
hesaplaşma ve yanıtını arayıp da bulamadığı
soruların ortasındaki bir kadının hikâyesinde,
aşkın tanımını yeniden yazıyor. “Artık sevgi,
saygı, aşk, ilgi, sıcaklık, temas, paylaşmak gibi
birbirini seven insanların, âşıkların, sevgililerin,

eşlerin hissettiği duyguların hiçbirinin yaşan-
mayacağı; bir ilişkinin, evliliğin var olduğu bir
çeşit zindandaydı yine Narin. Mehmet’in ken-
disine ayırdığı kısa vakitlerde, kısıtlı ilgilerle ve
ara sıra söyleyeceği sevgi sözcükleriyle yetin-
meye çalışarak nasıl bir hayatları olacağını
aşağı yukarı tahmin ederek mecburen bir zin-
dandan çıkıp yenisine girmişti bedeni…” 

Kızılay yara sarıyor

Narin bir aşk

İstanbul Üniversitesi ve çevresinde yaralanan sokak hayvanlarını
tedavi ettiren gönüllü öğrencilerin veterinere 40 bin TL borçları oldu

40 bın tl

Kedıler ıcın 
borc yaptılar: 


