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Geçen yıl 17 Mart tarihinden 
bu yana 11 ay geçti. Onbir aydır
yaşamımız altüst oldu. Sokağa çıka-
maz, en sevdiğimizle görüşemez
olduk. Yaşantımıza bir
virüs A'dan Z'ye ege-
men oldu. Neler gör-
dük neler şöyle bir
anımsatayım istedim. 
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Görüntü kirliliği
ortadan kaldırıldı

ÇAMLICA KULESİ’NE ZİYARET

Trabzon’da 25
İstanbul’da 40!

HAMSİNİN FİYATI EL YAKIYOR

Özel Eğitim ve Rehabilitas-
yon Merkezi’nin tanıtım top-

lantısında konuşan Çatalca Belediye
Başkanı Mesut Üner, "Engel tanı-
mayan kardeşlerimize ne yapsak,
yeterli olmaz. Bu düşünce bizim her
zaman çalışmalarımıza yön vermiş-

tir. Çalışmaları-
mızın sonucu
olarak sizlerin
hizmetine, mo-
dern ekip ve
ekipmanlarımız
ile birlikte Reha-
bilitasyon Mer-
kezimizi sunmuş
bulunuyoruz"
diye konuştu.
I SAYFA 4
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Mesut Üner

Şu anda iyi bir
pozisyondayız

İSTANBUL HAZIR

İstanbul İl Sağlık Müdürü
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu,

"Süreç olarak şu anda iyi bir pozis-
yondayız, hasta sayılarımız minimili-
mize edilmiş durumda. İstanbul şu
anda Cumhurbaşkanımızın dediği
gibi 1 Mart’tan itibaren olacak kısıtla-

maların azalma-
sına hazır" dedi.
Memişoğlu, " Bu
konuda da özel-
likle öğrencileri-
mizin okullarına,
arkadaşlarına 
kavuşmasını, 
esnafımızın iş 
yerini açmasını 
bekliyoruz" diye 
konuştu. I SAYFA 8
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Kemal Memişoğlu

Zorba patron
tutuklandı!

ÇALIŞANINI DÖVMÜŞTÜ

Balıkesir Marmara Adası'nda
mermer fabrikasında çalışan

Maden Mühendisi Canan Tosun,
patronu Fatih Uygun tarafından
darp edildiğini, patronunun kendi-
sini bıçakla kovaladığını ve üzerine
araba sürdüğünü iddia etti. İfadesi
alındıktan sonra serbest bırakılan
Fatih Uygun,
genç kadının
darp raporu alıp
tekrar şikayetçi
olması üzerine
tekrar gözaltına
alındı. Uygun,
çıkarıldığı mah-
kemece tutuk-
landı. I SAYFA 5
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Geçtiğimiz aylarda Be-
şiktaş teknik direktörü

Sergen Yalçın sözleriyle gün-
dem olan ve Siyah-Beyazlı ta-
raftarların tepkisini çeken spor
spikeri Nazlı Canyurt, yayıncı
kuruluş beIN Sports'taki gör-
evinden ayrıldığını açıkladı.
Canyurt, "15 senedir dişimle
tırnağımla, gerçek dostlanm-
dan başka kimsenin desteğini
almadan, doğru bildiğimle, bir
kadına en yakışan şekilde sür-
dürdüğüm mesleğime ve beIN
Sports ekranlarına veda ediyo-
rum" diye konuştu. I SAYFA 14
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KORONA VİRÜS İLE 
KOLKOLA ONBİR AY 

Kağıthane'de bulunan
Hasdal Mezarlığı'na toplu

ulaşımla gidenler tehlikeyle karşı
karşıya kalıyor. Bağlantı yollarının
olduğu yolda iki yan yolun üze-
rinden geçen geçen üst geçit bulu-
nuyor. 2020'de çöken üst geçidin
yerine yapılan üst geçidi kullanan-
lar, 4 şeritli yan yolun bulunduğu
bariyerlerin yanına iniyor. Bir

anda vızır vızır akan trafiğin orta-
sında kalanlar, mezarlığa ulaşmak
için önce Eyüpsultan- Hasdal yo-
lunda yaklaşık 500 metrelik bir
mesafeyi yürüyor. Emniyete şeri-
dinde de yürümek zorunda kalan-
lar daha sonra yolun karşısına
geçmek için bariyerden atlayarak
hem kendi hayatlarını hem de sü-
rücüleri tehlikeye atıyor.

ç Engelli ve yaşlı insanların
yanı sıra pek çok vatandaş

tehlikeli yolculuğun ardından me-
zarlığa gelerek yakınlarını ziyaret
ediyor. Bariyerden atlayanlar ve
karşı yola geçmek için koşanların
yaşadığı zorluk objektiflere yan-
sıdı. Eşinin mezarlığına ziyarete
gelen 67 yaşındaki Sevgi Gül,
"Gelmek zorundayız, ölülerimiz

var. Ya yanlarına gömüleceğiz ya
da böyle gelip gideceğiz" dedi.
Engelli oğlu ile eşini ziyarete gelen
ve yolun karşısına geçebilmek da-
kikalarca araçların geçmesini bek-
leyen Nilhan Canıbeyaz da "Çok
mustaribiz, çok da kızgınız. Yaz-
dık, söyledik, video gönderdik
ama ilgilenen olmadı" tepkisini
gösterdi. I SAYFA 9
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KARŞIYA GEÇMEK İÇİN BARİYERLERDEN ATLIYORLAR YA YANLARINA GÖMÜLECEĞİZ YA DA GELİP GİDECEĞİZ

2009 yılında yürürlüğe giren İstanbul'un anayasası
kabul edilen 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Pla-

nı'nda “gelişimi ve yoğunluğu denetim altında tutulacak
alan”, “orman alanı”, “kentsel ve bölgesel yeşil ve spor
alanı” olarak belirlenen Eyüpsultan Kemerburgaz'daki
binlerce metrekarelik arazi, 25 Ocak 2021 tarihinde “re-
zerv yapı alanı” yani yeni yerleşim alanı ilan edildi. Bu
karar ile birlikte gerekli plan değişikliği Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından hazırlanarak askıya çıkarıldı. Plan
değişikliğine tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili
Gürsel Tekin, "İstanbul'a her fırsatta ihanet eden bu anla-
yışı salgın sürecinde de dur durak bilmiyor. Anlaşılan An-
kara şimdi de kafayı Kemerburgaz'a takmış" dedi. I SAYFA 9
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Esenyurt'a ani ziyaret
İstanbul Valisi Ali Yerli-
kaya, Esenyurt Kayma-

kamlığını ve yeni hizmete açılan
polis merkezlerini ziyaret ederek,
incelemelerde bulundu. Yerlikaya,
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki
incelemelerinin ardından yeni
hizmete açılan Yunus Emre Şehit
Kenan Kumaş ve Osmangazi
Şehit Ersoy Karacaoğlan Polis
Merkezlerini ziyaret etti. I SAYFA 5
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Avcılar'a yağan karın erimeye
başlaması ile birlikte otur-

dukları evin tavanından beton parça-
ları düşen iki ailenin 10 ferdi otele
yerleştirildi. Eşi, çocukları ve diğer
aile fertleri ile minibüs ile bir otele
götürülen Turgut Dişçi, “Karların
erimeye başlaması ile birlikte evin
banyo, mutfak ve tuvalet tavanın-
dan beton parçaları düşmeye baş-
ladı. Günde 30-40 TL’ye geçimimizi
sağlamaya çalışıyoruz. Buraya ayda
650 TL kira ödüyoruz” dedi. I SAYFA 9
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan
açıklamada koronavirüs aşısının,

hafta sonları ve mesai saatleri dışında da
hastanelerden randevu alınarak yaptırıla-
bileceği belirtildi. Kartal Lütfü Kırdar
Şehir Hastanesi'nde de 65 yaş üstü va-
tandaşlar ve sağlık çalışanları aşılanıyor.
Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Meh-
met Altıntaş, "Aşı ile ilgili sosyal medyada
birçok zihinleri karıştıracak bilgi var. Hal-
kımızı da bu konuda aşı olmaya davet
ediyoruz. Hastalıktan kurtulmanın tek
yolu aşılanmaktır" dedi. I SAYFA 8
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Kar eridi tavan
çökmeye başladı

EKRANLARA 
VEDA ETTİ

GULER MISIN
AGLAR MISIN?

Oktay Apaydın köşe
yazısı sayfa 13'te

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, Çam-

lıca Kulesi'ni ziyaret etti. Son hazır-
lıkların yapıldığını anımsatan
Karaismailoğlu, "Burası İstanbul'u
tepeden gören en yüksek yer. Daha
önce burada bir sürü görüntü kirli-
liği yaratan metal direkler vardı.
Bunların hepsini temizleyerek; İs-
tanbul'u görüntü kirliliğinden kur-
tarmış olduk" dedi. I SAYFA 8
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Karadeniz'de hamsi avı 1
aylık aranın ardından getiri-

len ek tedbirlerle yeniden başladı.
Hamsi avlandığı bölgeden nakle-
dildiği illere olan uzaklığa göre
tezgahlarda 3 katını bulan fiyat-
larla satılıyor. Son günlerde Kara-
deniz’deki fırtına nedeniyle sınırlı
avlanabilen hamsinin kilosu
Rize’de 20, Trabzon’da 25, Sam-
sun’da 30, İstanbul’da ise 40 ila 
50 TL’ye satılıyor. I SAYFA 6
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CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin
Damga'ya konuştu. Türkiye'nin en büyük sı-

kıntısının ekonomik kriz olduğunu belirten Aytekin,
"Kutuplaşmanın bu denli keskinleştiği, ekonomik
krizin bu denli derinleştiği, yoksulluğun, toplumsal

sorunların bu kadar arttığı başka bir dönem Tür-
kiye tarihinde yaşanmamıştı. Yarın olmaması için
ne yapılabilir diye sorarsanız önce toplumsal barışı
hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

DAMLA ASLANGİRAY SÖYLEŞİ SAYFA 7’DE

KAFAYI KEMERBURGAZ’A TAKMIŞLAR

Eyüpsultan Kemer-
burgaz’da rezerv yapı

alanı ilan edilen binlerce
metrekarelik alan imara

açıldı. CHP’li Gürsel
Tekin, “İstanbul’da 

rant salgını dur durak
bilmiyor. İmar planlarının
iptali için dava açacağız”

diye tepki gösterdi

Nihayet doluluk yüzde 50'yi geçti
İstanbul'da etkili olan kar yağı-
şının ardından baraj doluluk

oranları hızla artmaya devam ediyor.
İSKİ verilerine göre baraj doluluk

oranları yüzde 50.03 olarak ölçüldü.
Bir zamanlar yüzde 5 doluluk ora-
nıyla adeta kuruyan Sazlıdere Barajı
yeniden suyla dolmaya başladı.
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Canan Tosun

Kartal Lütfü Kırdar Şehir 
Hastanesi Başhekim Yardımcısı

Uzman Dr. Mehmet Altıntaş,
sosyal medyada aşı hakkında

ortaya atılan yalanlara 
kimsenin inanmamasını istedi. 
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KUTUPLAŞMA ZİRVE YAPTI!
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ÖLÜMLE 
BURUN 

BURUNA!

Hasdal Mezarlığı'na
gitmek isteyenler
adeta ölümle burun
buruna geliyor. Çöken
üst geçidin yerine 
yapılan üst geçit de
yol ortasına iniyor. 
Bir anda otoyolun or-
tasında kalanlar hızla
akan trafiğe rağmen
bariyerlerden atlayıp
4 şeritli yan yolu geçe-
rek mezarlığa ulaşıyor

RANT SALGINI
DEVAM EDIYOR
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kış aylarına rağmen astım vakalarında
artış yaşandığına dikkat çeken Medipol
Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hasta-

lıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Muhammed Emin Ak-
koyunlu, bu dönemde görülen vakaların en önemli
nedeninin kapalı alanlarda kullanılan oda kokuları
olduğunu hatırlattı. Deterjan ve dezenfektanların
aşırı kullanımının da bu sorunun başlıca nedenlerin-
den olduğunu anlatan Prof. Dr. Muhammed Emin
Akkoyunlu, "Açıkçası şunu bilmek gerekir; doğal ol-
mayan bütün kimyasalların içerisinde insan vücudu-
nun karşı reaksiyon vereceği alerjenler var. Bunun
insan vücuduna ekstra bir yükü var. Hasta astım de-
ğilse alerjinin tetiklemesine bağlı astım tablosu or-
taya çıkıyor. Eğer kişi astımsa, hastalığının
alevlenmesine bağlı olarak KOAH tablosu görülü-
yor" diye konuştu.

Kötü kokular rahatsız eder

Bu dönemde evlerin temizliğinin öneminin altını
çizen Prof. Dr. Akkoyunlu, "Gereksiz parfümlerin,
deterjanların fazla kullanımına dikkat etmeliyiz.
Çünkü bu oda kokuları aslında evin temiz olduğu
anlamına gelmiyor. Sadece temiz bir koku yayarak
kötü kokular sizi rahatsız etmiyor. Bu nedenle evlerin
temizlenmesi ve havalandırılması bizler için çok
daha önemli. Bir de şunu bilmek gerekir ki yoğun de-
terjan kullanımı aynen oda parfümleri gibi ciddi risk
oluşturur. Evde var olan patojenler yani bakterilerin,
mantarların büyük bir kısmı bizim beraber yaşadığı-
mız genel itibariyle sağlığımızı bozmayan şeyler.
Bunların çok ağır deterjanlar, dezenfektanlar ve oda
kokuları ile engellenmesine gerek yok. Basit temizlik
malzemeleri ve hafif sabunla, sirkeyle beraber kolay
bir şekilde temizlenebilir. Yoğun şekilde bu tür kim-
yasalların kullanılmasını önermiyoruz" ifadelerini
kullandı.

Arabalarda da aynı tehlike var

Evler kadar araçlarda da aynı sorunların yaşandığını
belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, "Evlerden çok daha
fazla ve yoğun bir şekilde ayrıca çok daha dar bir
alanda bu ürünleri kullanıyoruz. Belki de evlerden
daha riskli alanlar buralardır. Bu alanlarda da dik-
katli olmak gerekiyor. Genelde şikayetlerin başlaması
şöyledir; araba ya da ev gibi kapalı bir ortama girdi-
ğinizde bazen öksürük başlar bazen de kişi hırıltı
şeklinde nefes alır. Göğüste sıkışma hissi de yaşana-
bilir. Bu kişilerin o maddeye karşı alerjisi olduğunu
gösterir ya da kişinin astımı tetiklenmiş olabilir. Bu
sorunlar devam ediyorsa doktora başvurulmalıdır"
tavsiyesinde bulundu. Çocukluk çağında maruziyete
de dikkat çeken Akkoyunlu, "Biz buna hijyen teorisi
diyoruz. Bu tür dezenfektanların aşırı kullanımına
bağlı özellikle şehir yaşamındaki çocuklarda astımın
ortaya çıkma nedeni bu tür kimyasalların aşırı kulla-
nımı" değerlendirmesinde bulundu. DHA
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SIBER ZORBALIK!
P andemi döneminde insanların bir

araya gelememesine bağlı olarak
birçok olumlu ve olumsuz davra-

nış gibi zorbalığında dijital mecraya kay-
dığına dikkat çeken İstanbul Gelişim
Üniversitesi Öğretim Üyesi Psikiyatrist
Dr. Onur Okan Demirci, toplumda çoğu
insanın maruz kaldığı 'siber zorbalık'
oranlarındaki artışın kişilerin evlerine ka-
panmasıyla doğru orantılı olduğunu
söyledi. Siber zorbalığa en fazla çocuk-
ların maruz kaldığına değinen Demirci,
şu şekilde konuştu: "Dijital ortamda ya-
şanan olumsuzluklar üzerine araştırma
yapan kuruluşlar, pandemi ile birlikte
sanal zorbalığın yüzde 81 arttığını belir-
ledi. Bu olumsuzluğa ise en fazla 8-12
yaş grubundaki çocukların maruz kal-
dığı saptandı. Ayrıca, siber zorbaların
yüzde 50’sinin, mağdur çocukların sınıf
arkadaşları oldukları da tespit edildi."
Pandemi döneminde iletişimde eksik
kalan ailelerin çocuklarının sanal or-
tamda kendilerine yeni bir dünya kur-
duklarını söyleyen Psikiyatrist Demirci,
“Birçok çocuk okul ortamında zorbalığa
maruz kalıyordu. Ancak bu durum pan-
demiyle birlikte dijital ortama taşınmış
durumda. Siber zorbalık ailelerin gözü
önünde yaşanır hale geldi. Aileler bu du-
ruma müdahale edebilirler. Müdahale-
nin en önemli koşulu ise çocuklarla olan
iletişimi güçlendirmektir” dedi.

Dijital ortamda yok olur

Zorbalığa maruz kalan çocukların ken-
dilerini yetersiz, değersiz ve hatalı gör-
meye başladıklarını anlatan Onur Okan
Demirci, “Ebeveynlerin, her durumda
çocuklarının yanında olmaları ve sevgi-
lerini eksik etmemeleri gerekiyor. Aksi
halde çocuk dijital ortamda yok olur.
Zorbalığa maruz kalan gençlerin çoğun-
luğu ileride bir zorba adayı olarak karşı-
mıza çıkıyor. Çünkü zorbalık
yapanlarının çoğunun geçmişinde zor-
balığa maruz kalma hikayeleri var. Zor-
balığa uğrayan çocukların ailelerinin
destekleyici olmaları gerekiyor. Zorbalığı
yapan gençlerin aileleri de çocuklarıyla
daha fazla ilgilenmelidir” diye konuştu.

Zorbalığa eğilim gösterirler

Sadece çocuk dünyasında değil, yetiş-
kinler dünyasında da zorbalığın oldu-

ğunu vurgulayan Dr. Demirci, “Siber zor-
balığa kadınlar da ciddi oranda maruz
kalıyor. Sosyal medya üzerinden yaşanan
cinsel taciz çok fazla artmış durumda. Bu
durumu gerekli yerlere bildirmeleri gereki-
yor. Zorbalığı yapan kişiler, mağdurların
psikolojisinin çökmesiyle besleniyor.
Karşı tarafın olumsuz etkilendiğini gör-
dükçe zorbalığın şiddetini daha da artırı-
yorlar. Öte yandan, çatışmalı bir aile
yapısına sahip olan çocuk da doğal ola-
rak kendi iç dünyasını başkalarına yansı-
tır. Ailesini cezalandıramayan çocuk,
dışarıda kendinden zayıf olan insan, hay-
van veya bitkiye zarar verecektir. İnsanla-
rın zorba olmalarının birçok sebebi
olabilir. Boşanma, çatışmalı evlilik, şiddet
ortamı ile güven ortamının sağlanama-

dığı noktalarda yetişen gençler zorbalığa
eğilim gösterirler” ifadelerini kullandı.

Dijital mecralara geçti

Bir insanın güç kullanarak karşı taraftaki
insanın psikolojisini aşağıya çekme çaba-
sının zorbalık olduğunu dile getiren Siber
Güvenlik Uzmanı Osman Demircan,
“Pandemi döneminde çocuklarımızı çok
fazla teknolojik aletlerle baş başa bıraktık.
Çocuklarımız üzerindeki kontrol tama-
men dijital mecraların eline geçti. Çocuk-
larımızın teknolojik aletlerle geçirdikleri
süreleri kontrol etmiyoruz. Eğitiminde di-
jitalleşmesiyle birlikte çocuklar gereğin-
den fazla dijital ortamda zaman geçirir
oldular. Bu durumda siber zorbalıkta
ciddi bir artışa sebep oldu. Oynanan

oyunlar, sosyal medya veya diğer form
ortamlarında yapılan mesajlaşmalar içe-
risinde siber zorbalıkla alakalı delillere
sıkça rastlanıyor” dedi. Çocukların da bir
birey olarak görülmesi gerektiğini söyle-
yen Demircan, “Çocukların düşüncele-
rine ve fikirlerine saygı duymazsak, arka
tarafta kendini ispatlamayla alakalı başka
arayışlara girecektir. Siber zorbalık sosyal
medyayla birlikte devreye giriyor. Görün-
tülü konuşama uygulamalarında çocuk
kendini bir birey olarak gösterebilmek için
büyüklerinden duyduğu küfürlü veya ağır
konuşma gibi birçok eğilimlerde buluna-
biliyor. İnternet üzerinde akranların bir-
birlerine ya da büyüklerin çocuklara
yaptıkları zorbalıklar da görülebiliyor”
ifadelerini kullandı. DHA

Damga Reklamcılık ve Yayıncılık A.ş. Adına İmtiyaz Sahibi 
Mehmet MeRT
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Salgın sürecinde insanların evlere kapanarak sosyal medya başta olmak üzere internette geçirdikleri süredeki
artışa paralel olarak siber zorbalığa maruz kalma oranlarının da yükseldiği belirlendi. Siber zorbalığa en fazla
maruz kalan ve bu travmaları çok zor atlatanların ise 8-12 yaş arası çocuklar ile kadınlar olduğu görüldü

Çocukların teknolojik aletler başında geçirdik-
leri sürelerin kontrol altına alınması ve ebe-
veyn takip sistemlerinin kullanılması
gerektiğini kaydeden Siber Güvenlik Uzmanı
Demircan, şöyle konuştu: “Ailelerin teknoloji
noktasında kendilerini geliştirmesi gerekiyor.
Ebeveyn, internet üzerindeki hiçbir şeyden
korktuğunu göstermemeli. Çocuklar siber zor-
balığa maruz kaldıkları zaman sığınabilecek-

leri bir ailelerinin olduğunu bilmeli. Evde tek-
nolojik aletler ortak kullanılmalı. Bilgisayarın
ekranını herkesin görebileceği şekilde konum-
landırmak gerekir. Bu yapılan küçük davranış-
lar, siber zorbalığın önüne geçecektir.
Çocukların kullandıkları sosyal medya ortam-
ları yada oynadıkları oyunlar kredi kartı bilgisi
talep ediyorsa sanal kredi kartları girilmeli ve
aylık küçük bütçeler tanımlanmalı. Bu şekilde

çocuk sınırsız bir şekilde oyun içi satın alma ya-
pamayacağı bilerek bir disiplin içerisine yön-
lendirilebilecektir. Çocukların birbiriyle hakaret
içerikli konuşmaları çoğu zaman ailelerinde
konuya dahil olmasıyla mahkemeyle sonuçla-
nabiliyor. Ebeveynlerin çocuklara örnek olması
gerekiyor. Çocuklar ailelerinden ne görürse
onu gerçekleştiriyorlar. Uygulamalardaki rek-
lamlar çocukları farklı mecralara götürebilir.
Çocuk oyun oynarken ya da teknolojik alet
elindeyken yanında olabilirsiniz.”

TEKNOLOJİK ALETLER ORTAK KULLANILMALI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul
Üniversitesi İstanbul Tıp Fa-

kültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Has-
talıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Koronavi-
rüs enfeksiyon oranlarının il bazında açık-
lanmasının, enfeksiyonun kontrolünün
sağlanması açısından çok kritik bir aşama
olduğunu söyledi. Yavuz, "Çünkü bu
oranlarının bilinmesi bile tek başına as-
lında herkesin daha çok sorumluluk üst-
lenmesi anlamında çok faydalı olacak.
Burada belirlenecek bir takım eşik değerler
var. Bu eşik değerler düşük, yüksek veya
çok yüksek risk şeklinde değerlendirilecek.
Yani aslında burada risk derecelendiril-
mesi ve yönetimi yapılıyor. Risk hepsinde
olacak riski sıfırladık diyemeyeceğiz ama
riskin artıp azalması söz konusu. Bu eşik
seviyeler, hangi açılmanın öncelikli olarak
yapılması gerektiğini belirleyecek. Örneğin
öncelikle eğitimin açılması ya da restoran
kafelerde serbestleşme gibi kararlar bu
eşik seviyelerine göre belirlenebilecek.
Açılma olsa da önlemlere uyularak yapıla-
cak. Biz buna 'kontrollü açılma' diyoruz.
Zaten okullar için Milli Eğitim Bakanlı-
ğı'nın buna yönelik çalışmaları başladı.
Restoran ve kafeler için de çalışma yapılı-
yor, kişi kısıtlaması gibi" şeklinde konuştu.

Eşik değerler belirlenecek

İllere göre oranların açıklanmasıyla artık
herkesin ortak çalışması gerektiği zorunlu-
luğunun da doğduğunu belirten Prof. Dr.

Yavuz, "Bu şeffaflık ile vatandaş olarak da
hepimiz sorumlu oluyoruz vaka sayıları-
nın azalmasında. Devletin de sorumlu-
luğu, okullarda (dönüşümlü eğitim
örneğin, 40 kişi aynı sınıfta değil de dönü-
şümlü olacak şekilde organize edilmesi
gibi) ya da sosyal alanlarda (kafe resto-
ranlarda vs denetimlerin yapılması, kont-
rollü açılma konusunda) olacak" dedi.
Risk derecelendirmesi açısından ABD'deki
uygulamalardan örnek veren Prof. Dr.
Yavuz, "Örneğin orada 14 gün içinde di-
yelim 100 bin nüfusta yüzde 10'un altın-
daysa enfeksiyon insidansı, çok düşük
riskli anlamına geliyor bu. Dolayısıyla çok
düşük risk alarak okulları açabilirsiniz de-
niyor. Türkiye'de de bize özgü değerlen-
dirmelerle eşik değerler belirlenecek ve
buna göre kararlar alınacak. Burada tabi
ki sıfır riskten bahsedemeyiz. Riskin dere-
celendirilmesi söz konusu olacak açıl-

mada. Önemli olan daha düşük riskte
bunu yapmak" diye konuştu.

Çok kritik önemi var

Serbestleşmelerin başlayabilmesinde aşı-
lamanın da çok büyük payı olacağına de-
ğinen Prof. Dr. Yavuz, "Zaten dünyada
aşıyı hızlı yapan ülkelerde de bu çok açık
olarak gösterildi. Aşı yaptığınız grupta, en-
feksiyon hızı belirgin olarak azalıyor. O
nedenle şu anda kim aşı olabiliyorsa, hiç
vakit kaybetmeden, yarın olurum, haftaya
bakarım demeden hemen gidip aşısını ol-
malı. Bu hem kendisi, hem toplum için
önemli. Enfeksiyon hızının azalması ve
açılmaların olabilmesi için çok kritik
önemi var aşılamanın. Aşı hakkı gelen
herkesin hiç tereddütsüz ve ertelemeden
aşısını olması gerekiyor. Ne kadar çok
insan aşılırsak, oranların o kadar düştü-
ğünü göreceğiz" ifadelerini kullandı. DHA

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "kim aşı olabiliyorsa, hiç vakit kaybetmeden, yarın olurum, haftaya
bakarım demeden hemen gidip aşısını olmalı. Bu hem kendisi, hem toplum için önemli" dedi

BIR GUN BILE BEKLEMEYIN!

Ev ve arabalarda kullanılan, kış aylarında daha fazla
maruz kalınan oda kokularının tehlikelerine dikkat
çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed
Emin Akkoyunlu, "Kışın ortasında olmamıza rağmen
astım vakalarında artış gördük. Bunun en önemli 
nedeni kapalı alanlarda kullanılan oda kokuları" dedi

Zorbalığı 
yapan kişiler,
mağdurların 
psikolojisinin 

çökmesiyle besle-
niyor. Karşı tarafın
olumsuz etkilendi-

ğini gördükçe 
zorbalığın şidde-

tini daha da 
artırıyorlar. 



H ırsızlık, Mustafakemal Paşa Ma-
hallesi'ndeki bir fırında meydana 
geldi. Fırını işleten Kerem İmece, 

iç tarafta yemek yerken içeri müşteri gibi 
gelen bir kişi 2 hamur istedi. İşyeri sahibi-
nin kızı içeri girerek siparişi getirmek ister-
ken şüpheli tezgahın üzerinde duran 
sadaka kutusunu çalmak istedi. Bunun 
zincir ile bağlı olduğunu gören şüpheli 
elinde torba ile gelen kıza hamur siparişini 
3'e çıkarmak istediğini söyledi. Tekrar yal-
nız kalan kişi bu kez gözüne kestirdiği tez-
gahın yan tarafında şarj edilmek 
istenencep telefonuna uzanarak cihazı tek 
eliyle kablosundan ayırarak çaldı. Getirilen 
hamurun parasını vererek uzaklaşan hırsı-
zın telefonu çaldığı yaklaşık 5 dakika sonra 
fark edildi.  

Hırsızlık intikamı var 

Fırını işleten Kerem İmece, güvenlik kame-
rası kayıtlarını izleyince gördüğü hırsızın 
geçen yıl 29 Mayıs'ta yine hamur isteme 
bahanesi ile gelen ve görüntülerinin yayın-
lanmasından sonra Esenyurt'ta yakalanan 
şüpheli ile aynı kişi olduğunu öne sürdü. 
İmece, elindeki kayıtları polise teslim eder-
ken, "Bu hırsız her halde bizi kafaya taktı. 
İstediği tek şey hamur. Aynı kişi olduğu gö-
rünüyor. Bu yakalandığında bana 'Davan-
dan vaz geçer misin?' dediler 
vazgeçmedim. Sadaka kutusunu yine çal-
mak istemiş, çalamamış. Yakalanmasını is-
tiyorum yine. Yakalanmasını ve 
bırakılmamasını istiyoruz. Çalınan telefo-
numuz 2 bin 500 TL. Cezaevinden çıkınca 
bizi kafaya takmış. Hırsızlık intikamı var 
anlaşılan" dedi.  DHA 

48 şüpheli 
gözaltında

İSTANBUL Emniyet Müdür-
lüğü görevlileri, Kâğıthane Ta-
latpaşa Mahallesi Keskingil 

Caddesi üzerinden bulunan bir adreste 
uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yö-
nünde ihbar aldı. Harekete geçen polisi, 
dün akşam operasyon düzenledi. Polis 
ekiplerinin adreste yaptığı aramalarda 64 
kilo 547 gram bonzai, 1 kilo 840 gram 
marihuana, 395 gram ot esrar, 555 gram 
fubuminika olarak tabir edilen bonzai 
hammaddesi ele geçirildi. Baskında B.Ö. 
ve kardeşi A.Ö.  gözaltına alındı. DHA 

64 kilo bonzai  
ele geçirildi 

İSTANBUL Emniyet Müdür-
lüğü Kaçakçılık Suçlarıyla 
Mücadele Şube Müdürlüğü 

ekipleri, dün Fetihtepe Mahallesi'nde bu-
lunan bir depoya baskın düzenledi. Ope-
rasyonda sağlıksız koşullarda imal edilen 
nargile tütünlerinin, muhtelif markalara 
ait nargile tütünü poşetlerine doldurul-
duğu ve sahte etiketler yapıştırılıp piya-
saya sürüldüğü belirlendi. 

Kaçak nargile 
operasyonu

KAZA, Osmangazi Mahallesi 
Atayolu Caddesinde saat 
08.00 sıralarında meydana 

geldi. İddiaya göre, caddede ilerleyen  
34 TP 7870 plakalı İETT otobüsü diğer 
caddeden çıkan 34 GPH 30 plakalı mi-
nibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 
minibüsteki 6 kişi ile İETT otobüsünde 
bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine 
olay yerine çok sayıda sağlık ve polis 
ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları 
ilk müdahalenin ardından ambulans-
larla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 
Hastanede tedavi altına alınan yaralıla-
rın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
Trafik polisi kaza yerinde inceleme yaptı. 
İncelemelerin ardından araçlar çekici 
yardımıyla kaldırıldı. İETT otobüsün 
sürücüsü ifadesinin alınması için polis 
merkezine götürüldü. Kazayla ilgili  
soruşturma sürüyor. DHA 

İETT otobüsüyle 
minibüs çarpıştı!

İSTANBUL Cumhuriyet  
Başsavcılığının Kaçakçılık ve 
Örgütlü Suçlar Bürosu tara-

fından yapılan soruşturma kapsa-
mında, 6 aylık teknik ve fiziki takip 
neticesinde 48 şüphelinin 44 eylemi 
belirlendi. Şüpheliler tarafından ger-
çekleştirildiği tespit edilen 44 eylemde 
toplamda 1 milyon 832 bin zarar ve 
866 bin 700 TL tutarında blokeli tutar 
olduğu tespit edildi. 48 şüpheli hak-
kında bugün itibariyle gözaltı kararı 
verildi. Şüphelilerin bankacılık sistem-
lerinde kayıtlı GSM numaralarının 
mağdurların bilgisi olmadan GSM 
operatör firmalarından hat taşıma iş-
lemleri gerçekleştirdikleri, bu şekilde 
elde etmiş oldukları yeni sim kart ile 
banka çağrı merkezinin arandığı ve gü-
venlik adımları yanıtlandıktan sonra 
yeni sim kart üzerindeki blokenin kal-
dırıldığı ve SMS şifrelerin yeni sim 
karta yönlendirildiği, ardından mağ-
dura ait internet/mobil bankacılık he-
saplarına erişilerek kredi tanımla, karta 
nakit avans işlemleri gerçekleştirilip 
hesapta bulunan bütün paranın şüp-
heli üçüncü kişilerin hesapları veya 
ödeme sistemi kuruluşları hesaplarına 
havale/EFT yapılmak suretiyle haksız 
kazanç temin ettikleri tespit edildi.  

Eş zamanlı operasyon 

İstanbul, Gaziantep ve Manisa'da 
düzenlenen eş zamanlı operasyonda 
43 kişi gözaltına alındı. 
Operasyonun İstanbul ayağında U.K. 
isimli şüphelinin adresine girildiğinde 
babası K.K., ekiplere direndi. Evde ya-
pılan aramada, 1 tabanca, 2 kurusıkı 
tabanca, 3 şarjör, 6 fişek, 283 gram 
uyuşturucu olduğu değerlendirilen 
madde, 50 cep telefonu, 47 sim kart, 
3 flash disk, 4 hafıza kartı, 1 laptop, 
1 adet hard disk, 1 tablet ile 5 kredi 
kartı ele geçirildi. DHA 
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ESENYURT Belediye Başkan Yardımcısı ve 
İBB Meclis Üyesi Selçuk Günerhan'ın yiğeni 
Sevgi Günerhan geçirdiği trafik kazasında 
hayatını kaybetti. Acı haberi duyuruan Sel-
çuk Günerhan, "Sevgili yeğenim Sevgi Gü-
nerhan dün akşam saatlerinde trafik kazası 

sonucu vefat etmiştir. Arayan, acımızı pay-
laşan herkese teşekkür ediyorum" açıkla-
masını yaptı. CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı 
da yayınladığı taziye mesajında, "Önceki 
dönem Akçaburgaz Mahalle Temsilcimiz 
Erol Günerhan'ın kızı Sevgi Günerhan elim 

bir kaza sonucu vefaat etmiştir. Kederli ai-
lesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar 
dileriz" açıklamasını yaptı. CHP Başakşehir 
İlçe Başkanı Avukat Deniz Bakır da "Esen-
yurt Belediye Başkan Yardımcımız Sayın 
Selçuk Günerhan'ın yeğeni Sevgi Günerhan 
elim bir kaza sonucu vefaat etmiştir. Mer-
hume kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli 
ailesi ile sevenlerine başsağlığı ve sabırlar 
dilerim" ifadelerini kullandı.  

KUTUYU ALAMADI 
TELEFONU CALDI!

İSTANBUL'DA geçtiğimiz gün-
lerde etkili olan kar yağışı son-
rası görülen buzlanma 
nedeniyle birçok kaza yaşandı. 
Kağıthane'de yaşanan kaza ise 
ilginç görüntülere sahne oldu. 
Çarşamba günü meydana gelen 
kazada, ara sokaktan yokuş 
aşağı inen sürücünün direksi-
yon hakimiyetini kaybetmesinin 
ardından taksi kontrolden çıka-
rak kaymaya başladı.  Taksi bir-
kaç metre sonra ters dönmeye 
başladığı sırada, arkada oturan 
müşteri kapıyı açarak kendini 
dışarı attı. Yokuş aşağı geri geri 
kaymaya devam eden taksi bir 
site duvarına çarparak dura-
bildi. Kazada, sürücüsü ile 
müşterinin burnu dahi kana-
mazken, takside hasar oluştu.  

Duvara vurarak durdu 

Yaşanan ilginç kaza bir vatan-
daş tarafından cep telefonu ka-
merasıyla anbean kaydedildi. 
Görüntülerde, taksinin karla 
kaplı ara sokaktan yokuş aşağı 
indiği ve sonrasında kontrolden 
çıkarak kaymaya başladığı gö-

rülüyor. Birkaç metre kaydıktan 
sonra ters dönmeye başlayan 
taksinin arka kapısını açan 

müşteri kendini aşağı atarken, 
araç geri geri kaymaya devam 
ediyor.  

Taksi daha sonra bir sitenin 
 duvarına vurarak durabiliyor.  

Kendini dışarı attı 

Yaşanan kazayı gören Mustafa 
Keleş, "O gün sabah erkenden 
büroyu açtım. Saat 10.00 sıra-
larıydı. Bazı araçlar bu yokuş-
tan aşağı geldi. Ters oldu. 
Arkasından bir taksi geldi. Önce 
burada bir köşeye vurdu ardın-
dan aşağıda yan yattı.  
Taksi yan yatarken müşteri he-
yecana kapıldı galiba, arka ka-
pıyı açtı kendini dışarı attı. 
 Bu sırada taksi yan kaydı aşa-
ğıya gitti. Olay bu şekilde ge-
lişti. Herhangi bir yaralanma 
olmadı. Sadece takside hasar 
oluştu. Levent'e Sanayi Mahal-
lesi'ne gidenler bu yol kısa ol-
duğu için burayı kullanıyorlar. 
Gelen araçlar gece buz  
olduğu için sabaha karşıda kar 
yağdı, karın altı don olduğu için 
farkına varamadılar. Bazı araç-
ların kar lastiği yoktu. Birkaç 
takside bunu gördüm.  
Belki yanılmış olabilirim"  
diye konuştu. DHA 

Kağıthane'de, yoğun kar yağışının ardından buzlanan rampada kayan taksideki müşteri, paniğe 
kapılarak araçtan atladı. Bir site duvarına çarparak durabilen taksinin kayma anı ve müşterinin 

atlaması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi

Avcılar'da bir fırına hamur alma bahanesi ile gelen hırsız, tezgahtarın içeri girmesi üzerine sadaka kutusunu çalmak istedi. 
Kutunun zincir ile bağlı olduğunu gören hırsız tezgaha uzanarak şarj edilmek istenen cep telefonunu alarak kayıplara karıştı

İnternet ve mobil bankacılık  
hesaplarına erişerek 2 milyon 700 

bin liraya yakın dolandırıcılık yaptığı 
belirlenen 48 şüpheli hakkında  
gözaltı kararı verildi. İstanbul,  

Gaziantep ve Manisa'da eş zamanlı 
yapılan operasyonda 43 kişi  

gözaltına alındı 

Kayan taksiden dışarı atladı

Genç yaşta ölüm yakaladı

Taksi birkaç metre sonra ters dönmeye başla-
dığı sırada, arkada oturan müşteri kapıyı aça-
rak kendini dışarı attı. Yokuş aşağı geri geri 
kaymaya devam eden taksi bir site duvarına 
çarparak durabildi.

Sancaktepe'de İETT otobüsü ile  
minibüs çarpıştı. Kazada minibüste 
bulunan 6 kişi ile otobüste bulunan  
1 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans-
larla hastaneye kaldırılırken, İETT 
otobüsünün şoförü ifadesinin alın-
ması için polis merkezine götürüldü
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I
rak’a bağlı Gara bölgesinde, PKK terör
örgütü tarafından kaçırılıp esir tutulan
13 Türk evladını (2015 yıllarında

çözüm sürecinin bittiği günlere denk 
geliyor) şehit düşünce hatırladık. 

7 haziran 2018 de sesli ve görüntülü 
mesajları basında yayımlanmıştı.

Astsubay Semih Özbey, polis memuru

Sedat Yabalak, Er Süleyman Sungur, 
Müslüm Altuntaş, Adil Kavaklı, Sedat 
Sorgun, polis memuruVedat Kaya, Uzman
asker olan Hüseyin Sarı Mevlüt Kahveci ve
Ümit Gıcır…

Bu insanların tamamının görevi bu 
ülkenin güvenliğini ve huzurunu sagla-
maktı. Onlar da birilerinin oğlu, birilerinin
babası, birilerinin eşi, birilerinin kardeşiydi.

Şimdi soru şu, bu yukarıda adını yazdığı-
mız yiğitlerin yakınları, 1825 gün çocukla-
rının yaşadığını bilerek nasıl sabrettiler?

1825 gün uğruna öldükleri
vatanın bu yöneticileri neler yaptı?

1825 gün Neden kurtarılamadılar?
1825 gün sonunda nasıl şehit oldular?
PKK bizim ülkemizin ciddi bir konusu-

dur ve yaklaşık 40 yıldır bitirilmesi adına
çok ciddi gayret de sarfedilmiştir. Fakat 
bitirilememiştir.

Bir çok etnik grup bir çatı altında topla-
narak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş ve
Türk milleti olmuşken, bölen değil birleşti-
ren olarak gayret sarfetmeliyiz. Fakat
terör, ülkemiz için köklü bir sorundur ve
ciddi bir toplumsal yaradır. Bu yaranın 
gerçek sahipleri Türkiye üzerinde hakimiyet
kurmak isteyen Emperyalist devletler ve
para baronlarıdır.

40 yıldır çoğunluğu ölen ve öldürülen
Türk milletidir. Maşa olarak kullanılan 
yılanlar ve çakallar bu ülke için asla bir
tehdit olamazlar. 

Kürtler bizim öz vatandaşlarımızdır. 
Hepimiz biriz ve kardeşiz. PKK bir 
maşadır. Azdan az çoktan çok gider diyerek
onları besleyen, bizleri bölmek isteyenlerle
uğraşalım. Gerekirse kan kusup kan kustu-
ralım. Ama yeter ki bitsin içimizi yakan 
bu iç savaş.

Ölmesin genç fidanlar.

1825 gün esir 
tutulmak...

HER NE YAPSAK 
YETERLI OLMAZ

Havasız ortamı, gün ışığı görmeyen rutubeti,
fiziki çalışma koşullarının yetersiz ve olumsuz
olduğu bir bodrum katında bulunan Cemil

Meriç Halk Kütüphanesi, ahşap, etrafı açık ve yeşil alan
manzaralı yeni yerine taşındı. Pandemi koşullarına
uygun olarak hizmet veren ve her yaş grubundan vatan-
daşa hitap eden kütüphaneye girişler, HES kodu sorgu-
sundan sonra yapılıyor. Çalışma masalarının tekli
olarak ayrıldığı kütüphanede vatandaşlar, bin 946 kitap
arasından istediğine ulaşabiliyor; aynı zamanda bina
içerisinde sağlanan WİFİ İnternet Bilgi Araştırma hiz-
meti ile de çalışmalarını daha verimli hale getirebiliyor. 

Bizim istediğimiz oldu

Önceki yerin fiziki koşulları itibarıyla kütüphaneye elve-
rişli olmadığını ifade eden Cemil Meriç Halk Kütüpha-
nesi sorumlusu Esra İpekli, “Biz çalışanlar da
öğrenciler de bir hayli şikâyetçi idik ve birkaç defa yeri-
mizin değiştirilmesi için talepte bulunduk. Kendi adıma,
çalışanlarımız ve öğrenciler adına buradan Başkanı-
mıza çok teşekkür ediyorum. Bizim bu isteğimizi yerine
getirdi. Daha ferah, geniş ve özellikle ders çalışmaya el-
verişli bir yeri bize tahsis etti. Bizler de öğrenciler de
daha rahat ve verimli bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Bodrum katında hizmet veren Esenyurt Bele-
diyesi Cemil Meriç Halk Kütüphanesi, bulun-
duğu konumdan, ahşap, etrafı açık ve yeşil
alan manzaralı, hak ettiği yeni yerine taşındı

Bodrum katından 
yeşil manzaraya!

istanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki
doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde
19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardın-

dan gelen kar yağışıyla birlikte barajların su seviyelerin-
deki artış hızla sürüyor. En düşük doluluk oranının
ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un
barajlarındaki doluluk oranındaki artış yüzde 30.87'yi
buldu. Genel doluluk oranları yüzde 50.03'e ulaştı.

Yüzde 19.16'ya kadar gerilemişti

İstanbul'un barajlarında geçtiğimiz yıl en fazla doluluk
oranı yüzde 66.58'le mayıs ayında ölçülmüştü. Bu tarih-
ten itibaren başlayan düşüşte eylül ayında doluluk oranı
yüzde 41.95, Kasım ayında yüzde 27.66 olarak kayıtlara
geçmişti. Aralık ayında yüzde 22.32'ye gerileyen baraj
doluluk oranları son olarak 9 Ocak 2021 tarihinde en
düşük seviye olan 19.16'ya kadar gerilemişti.

Sazlıdere yeniden suyla doldu

Barajlardaki doluluk oranı artışından Sazlıdere Barajı
da nasibini aldı. Bir ara kuraklık nedeniyle barajdaki
doluluk oranı yüzde 5'lere kadar gerilerken, kuruyan
alanlar yeniden suyla dolmaya başladı. Sazlıdere Bara-
jında doluluk oranı yüzde 25.96 olarak ölçüldü. Barajın
son durumu havadan görüntülendi.

İstanbul barajlarının doluluk oranları şöyle:
-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 58.59
-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 34.77
-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 25.96
-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 52.85
-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 56.01
-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 47.49
-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 60.29
-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 56.04
-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 55.65
-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 43.05 DHA

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından
baraj doluluk oranları hızla artmaya devam
ediyor. İSKİ verilerine göre baraj doluluk oran-
ları yüzde 50.03 olarak ölçüldü. Bir zamanlar
yüzde 5 doluluk oranıyla adeta kuruyan Sazlı-
dere Barajı yeniden suyla dolmaya başladı

Nihayet doluluk 
yüzde 50’yi geçti

Kanun GÖÇER
HAYATIN SÜZGECİ

kanungocer1@gmail.com

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin tanıtım toplantısında konuşan Çatalaca Belediye Başkanı Mesut Üner, “Engel 
tanımayan kardeşlerimize ne yapsak, yeterli olmaz. Bu düşünce bizim her zaman çalışmalarımıza yön vermiştir” dedi

BAHADIR SÜGÜR

Ç atalca Belediyesi tarafından
yapılan Özel Eğitim ve Reha-
bilitasyon Merkezi’nin tanı-

tım toplantısı engelliler ve ailelerinin
de katılımıyla gerçekleşti. Nazım
Özbay Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen tanıtım ve istişare toplantısında
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Mer-
kezi’nde görev alan eğitmenler, fizyo-
terapistler ve psikologlar da hazır
bulundu. Toplam 3312 metrekare
kullanım alanına ve 3184 metrekare
bahçeye sahip merkezde, Zihinsel
Engelli Bireyler Destek Eğitim Prog-
ramı, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
Destek Eğitim Programı, Özel Öğ-
renme Güçlüğü Destek Eğitim Prog-
ramı ve Bedensel Engelli Bireyler
Destek Eğitim Programı olmak üzere
4 eğitim programı uygulanacak.

İnsan odaklı hizmet

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı
Mesut Üner, "Hayatı paylaşmak için
hiçbir engel yok. Bugün burada
benim için de çok önemli ve kıymetli

bir hizmetimiz için bir araya geldik.
Toplantımıza katılım sağlayan değerli
kardeşlerimize ve ailelerimize teşek-
kür ediyorum. Bizler, insan odaklı
hizmet anlayışımız ile ilçemizde çalış-
malar yapıyor yine bu amaç doğrul-
tusunda ilçemizin ihtiyacı olan
yatırımları yapıyoruz. Engel tanıma-
yan kardeşlerimize ne yapsak, yeterli
olmaz. Bu düşünce bizim her zaman
çalışmalarımıza yön vermiştir. Çalış-
malarımızın sonucu olarak sizlerin
hizmetine, modern ekip ve ekipman-
larımız ile birlikte Rehabilitasyon
Merkezimizi sunmuş bulunuyoruz"
ifadelerini kullandı.

Birlikte yöneteceğiz

"Rehabilitasyon Merkezimizi sizler ile
birlikte yöneteceğiz" diyen Üner, "Bu
anlamda fikirleriniz bizler için değerli.
Çok verimli bir toplantı oldu. Şunu
çok iyi bilin ki, Çatalca’mızda bu
zorlu hayat yolculuğunda asla yalnız
yürümeyeceksiniz. Özel Çatalca Özel
Eğitim ve Rehabilitasyon Merke-
zi’miz ilçemize hayırlı olsun" 
ifadelerine yer verdi.

PSİKOLOJİK DESTEK DE VERİLECEK
Özel Çatalca Özel Eğitim ve Rehabilitas-
yon Merkezi’nde; Eğitmenler tarafından
Bireysel ve Grup Eğitimlerinin verile-
ceği, 3 adet Bireysel Sınıf, 3 adet Grup
Eğitimi Sınıfı ve 1 adet 2 öğrenci kap-
asiteli Fizyoterapi Sınıfı yer alırken aynı
zamanda hem öğrenci hem de velilere
yönelik Psikolojik Des-

tek Aile Eğitimi Programı da verilecek.
Kapsamlı programların uygulandığı
merkezde; Özel Eğitim Alanı Öğretmen-
leri, Fizyoterapistler, Psikolog ve Usta
Öğreticiler tarafından velilerin ihtiyaç
duyarak talep ettiği Dil Konuşma Tera-
pileri ve Beden Eğitmeni eşliğinde spor

programı da yer alacak.

200 adet daha ağaç getirildi
Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin talimatıyla Kaz Dağları’ndan tünel inşaatı altında kalmaktan kurtarılan ağaçlara yenileri
eklendi. Yaklaşık bir yıl önce taşınmaya başlanan asırlık yüzlerce ağaca ek olarak bugün 200 adet daha zeytin ağacı Avcılar’a getirildi

Çanakkale'yi İzmir ve Balı-
kesir'e bağlayan kara yolunun
Ayvacık-Küçükkuyu kesi-

minde yapımı süren iki tünelin inşaatı,
bölgede bulun asırlık zeytin ağaçlarını
yok olma tehlikesi ile karşı karşıya getir-
mişti. Avcılar Belediye Başkanı Turan
Hançerli, Küçükkuyu Belediye Başkanı
Cengiz Balkan ile birlikte inşaattan
çıkan tonlarca hafriyatın altında kalacak
olan ağaçlar için harekete geçerek, risk

altındaki ağaçları Avcılar’a taşıdı. Avcı-
lar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü ekiplerinin hassas çalışmalarıyla
Küçükkuyu’dan sökülüp tırlara yükle-
nerek Avcılar’ın muhtelif yerleri ve park-
larına dikilen ağaçların en genci 100, en
yaşlısı 500 yaşında.

Doğanın parçasıyız

Başkan Hançerli konu ile ilgili yaptığı
açıklamada şunlara değindi; “Doğanın

ve yaşam alanlarımızın yok edilmesinin
önüne geçilmelidir. Yol yapımı ve tünel-
ler nedeniyle zeytin ağaçları kesiliyor,
yakılıyor odun oluyor. Buna bizim yüre-
ğimiz dayanmadı. Barıştır, dostluktur,
kardeşliktir, umuttur, bin bir derde şifa-
dır zeytin ağacı. Avcılarımızın dört bir
yanını donattığımız zeytin ağaçlarımızı,
kardeşimiz komşu belediyelerimizle de
paylaştık.  Bundan büyük bir mutluluk
duyuyoruz”
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Dün ve evvelsi gün denetim yaptığım Tokat'taki 
fabrikaya Tokat'ın en riskli 7. il olmasından mü-
tevellit Valilik denetçileri tarafından baskın ya-

pıldı. İçerde yüzlerce çalışan var tabii ki. En 
büyüklerinden... 

* 
Baskın sonrası, denetçiler alınan önlemlerin çok ye-

rinde olduğunu nasıl böyle sistematik bir kontrol meka-
nizması kurduklarını sordu. İşveren de bizleri işaret 
ederek sürekli denetlenen yerleriz, bu bilince sahibiz 
dedi. Kendisini tebrik ediyorum.  

* 
İşletmedeki geçmiş vakalar eylül ekim dönemine ait 

çoğunlukla ki bu dönem "yalancı bahar" gibiydi hatırlar-
sanız. Önlemler yeterince alınmıyordu. 

* 
Valilikler şimdi yarışa başladı ve denetimler arttı, 

daha da artmalı. Çıkan vaka sayısına göre gevşetme ka-
rarı doğru bir yaklaşım... 

* 
Maske kullanımı oturdu ama tabii ki denetim dışı ve 

kurumsal yönetim sistemi olmayan firmalarda "Saldım 
çayıra mevlam kayıra" durumu devam ediyor.  

* 
Covid-19 hayatımızdan tamamiyle en az 7 yıl, 10 yıl 

sonra çıkacak. Bir başka virüs girebilir de bu arada dev-
reye. Bazı basit alışkanlıkları edinmek için geç değil. 

* 
M Rna aşısı mutant virüste daha az koruma sağlıyor. 

Bilginiz olsun. Hani Çin aşısı tu kaka diyenler vardı ya, 
kapak oldu onlara. Çin de resmen bizim aşımızı uygula-
yacak, kabul etti. Biz bir risk aldık ve aldığımız risk bize 
avantaj sağladı. Bunun için mutluyum... Hükümet, hala 
doğru yönetmiyor süreci ama doğruları da yanlışları da 
politik baskı altında kalmadan ifade edebilmeliyiz.  

* 
Dün havalimanından beni eve getiren Yeşilköy durak 

taksicim "Çanakkale'de askerlerimiz sigara paylaşırmış 
düşmanla. Nasıl bir vicdanmış be adam sizdeki" dedi. 
Nasıl bir vicdan düşmanıyla sigarasını paylaşır değil 
mi?  Ben o sigarasını paylaşabilen askerlerdenim, 
emperyalizmin savaştırdığı piyonlardan değilim... 

O lay 13 Şubatta Balıkesir Mar-
mara Adası'nda saat 15.00 sı-
ralarında meydana geldi. 

İddiaya göre mermer fabrikasında çalı-
şan Canan Tosun Ve patronu Fatih 
Uygun Arasında çıkan tartışma, kısa 
sürede kavgaya dönüştü. Fatih Uygun., 
Canan Tosun'u önce darp etti, ardın-
dan da bıçakla kovaladı. Fabrikadan 
koşarak uzaklaşan Canan Tosun, has-
taneden darp raporu aldı. 

Kapıları kilitleyip dövdü 

Yaşadıklarını anlatan Maden Mühen-
disi Canan Tosun, "Çalıştığım yerdeki 
patronum tarafından saldırıya uğra-
dım. Şu anda kolum alçıda. Marmara 
Adası'nda bulunan bir mermer fabrika-
sında çalışıyorum. Önceki gün tartıştık. 
Tartışmamızın ardından sonraki gün 
beni fabrikada yalnız yakaladı. Bütün 
kapıları kilitledi. İlk önce bana yum-
rukla saldırdı. Sonrasında yere yatırdı. 
Oradan zorla kaçtım. Onun dayısı 
camları kırıp beni kurtardı. Fabrikanın 
önünde çamurlara düştüm. Arabayı üs-
tüme sürdü beni öldürmek için. Beni 
bıçakla kovaladı. Fabrikanın içerisine 
girdim. İşçiler beni onun elinden ala-
madı. Ben burada rapor almaya çalışı-
yorum dedi. Canan Tosun'un avukatı 
Güven Kuzu, "Müvekkilim çalışmış ol-
duğu iş yerinde bir odaya kapatılarak 
patronu tarafından acımasız bir şekilde 
dövülmüştür. Yüzüne yumruk atılmış, 
saçından çekilerek sürüklenmiş, kolu kı-
rılmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde 

yaralanmalar mevcuttur" diye konuştu. 

Kameralara yansıdı 

Öte yandan yaşananlar güvenlik kame-
rasına yansıdı. Görüntülerde Canan 
Tosun. Koşarak uzaklaşırken, Fatih 
Uygun. Olduğu belirtilen kişi de bıçakla 
Canan Tosun'un peşinden koştuğu gö-
rülüyor. Canan Tosun, bir süre koştuk-
tan sonra 2 kere yere düşüyor, bu arada 

Fatih Uygun Araca binerek Canan To-
sun'un üzerine doğru araba sürmesi de 
kameralara yansıyor. Diğer bir görün-
tüde Fatih Uygun Kapıları tek tek kont-
rol edip, kilitlediği ve ardından Canan 
Tosun'un kaçtığını anlar da güvenlik 
kamerasına yansıdı. Güvenlik kamera-
sına yansıyan anlardan birisi de Fatih 
Uygun'un dayısı olduğu söylenen bir 
kişinin cama omuz atarak kırması ve 

Fatih Uygun'u durdurması da yer alı-
yor. Canan Tosun, Fatih Uygun'dan şi-
kayetçi oldu. Jandarma ekiplerince 
gözaltına alınan Fatih Uygun savcılıkta 
alınan ifadesinin ardından serbest bıra-
kıldı. Daha sonra hastaneye giderek 
darp raporu alan Canan Tosun, yeni-
den şikayetçi oldu ve tekrar gözaltına 
alınan Fatih Uygun adliyeye sevk edil-
dikten sonra tutuklandı. DHA 

Esenyurt’a ani ziyaret
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt Kaymakamlığını ve yeni hizmete 
açılan polis merkezlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 
Esenyurt'ta ziyaretlerde bu-
lundu. İlk olarak Esenyurt 

Kaymakamlığı'na giden Yerlikaya, Kay-
makam Dr. Vural Karagül'ü makamında 
ziyaret etti. Yerlikaya'ya, Vali Yardımcısı 
Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet 
Müdürü Zafer Aktaş ve Esenyurt İlçe 
Emniyet Müdürü Recep Tepebaş eşlik 
etti. İlçede yürütülen çalışmalar hak-
kında bilgi alan Yerlikaya, Kaymakamlık 
ziyaretinin ardından İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü'ne geçerek Esenyurt İlçe Emni-
yet Müdürü'nün asayiş değerlendirme 
sunumunu dinledi.  

Denetleme defterini imzaladı 

Yerlikaya, İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü'ndeki incelemelerinin ardından yeni 
hizmete açılan Yunus Emre Şehit Kenan 
Kumaş ve Osmangazi Şehit Ersoy Ka-

racaoğlan Polis Merkezlerini ziyaret etti. 
Merkezlerdeki çalışmalar hakkında bilgi 
alan Yerlikaya, polis merkezlerindeki 

emniyet personellerine hayırlı olsun te-
mennilerini ileterek denetleme defterini 
imzaladı. DHA 

HAFTA sonu sokağa çıkma kısıtlaması-
nın ilk gününde Gültepe Talatpaşa Cad-
desi'nde koronavirüs denetimi 
gerçekleşti. Kağıthane Kaymakamı 
Mustafa Koç'un gözetiminde gerçekleş-
tirilen denetimde, polis, zabıta ve İlçe 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
ekipleri lokanta, market, fırın ve pasta-
nelerde koronavirüsle ilgili tedbirlere 
uyulup uyulmadığını kontrol etti. Dene-
tim sırasında iş yeri sahipleri ve müşteri-
lerle sohbet eden Kağıthane 
Kaymakamı Koç, uyulması gereken ku-
ralları hatırlattı. 

İyi bir noktadayız 

Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç 
denetimlerle ilgili, "Yaklaşık 1 yıldır ülke-
miz de, tüm dünyada olduğu gibi, maa-
lesef böyle bir salgın belasıyla mücadele 
ediyor. Çok şükür biz birçok dünya ül-
kesine örnek olacak şekilde, vatandaşla-
rımızın kurallara uymasıyla, 
fedakarlıklarıyla bu süreci şimdiye kadar 
çok güzel götürdük. Ama uzadı, biz de 
bunun farkındayız. İyi bir noktadayız. 
Vatandaşlarımızın rehavete kapılma-
ması için, bu sıkıntılı süreçleri bir an 
önce atlatabilmek için, bilim kurulunun 
görüşleri doğrultusunda, devletimiz ta-

rafından belirlenen kurallara hassasiyet 
gösterilme noktasında, bugün biz de 
Kağıthane ilçemizde bütün denetim 
ekiplerimizle beraber, Belediyeden za-
bıta arkadaşlarımız, Emniyet Müdürlü-
ğünde çalışan arkadaşlarımız, İlçe 
Tarım Müdürlüğü ve Milli Eğitim Mü-
dürlüğünden arkadaşlarımızla vatan-
daşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla 
biraz daha sabretmeleri gerektiği konu-
sunda uyarılarda bulunmak için dene-
timdeyiz" diye konuştu. DHA 

Korona denetimi

BAŞAKŞEHİR Millet Kıraatha-
nesi, açıldığı günden bu yana 
hem kitap kurtlarının hem de 
sohbetlerin merkezi oldu.  
14 Mart 2019’da hizmete giren 
kıraathaneden okurlar bugüne 
kadar 90 binden fazla kitabı 
ödünç aldı. Üyeler romandan 
edebiyata, tarihten teknolojiye 
kadar 82 farklı kategoride yer 
alan eserlerden yararlandı. Farklı 
yaş gruplarından üyeler en çok 
roman ve edebiyat türlerini tercih 
etti. Kıraathanenin kütüphane 
olarak hizmet veren bölümüne ise 
18 ayda 28 bin 943 kişi üye oldu. 

Pandemi önlemleri 

Başakşehir Millet Kıraathanesi 
üyeleri, katalog tarama ve ödünç 
cihazlarından istedikleri esere ko-
laylıkla ulaşıp ödünç alabilme im-
kânına sahip oldu. 28 bin 943 
üyesi bulunan kıraathanede 
 63 bin 427 basılı kitap, 22 bin 
643 e-kitap, 21 bin 627 sesli kitap 
ve Braille alfabesi ile hazırlanmış 
287 kabartmalı kitap yer alıyor. 
Başakşehir Millet Kıraathanesi, 
koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında kitapseverlere hizmet  
vermeye devam ediyor. 

90 bin  
ödünç kitap 

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın illerdeki kade-
meli normalleşme sürecine vaka durumuna 
göre, kentteki yetkililerin karar vereceğini açık-

lamasının ardından Bartın'da kademeli normalleşme 
süreci kararları alındı. Bartın'da 1 Mart’tan itibaren yüz 
yüze eğitime geçilmesine, 65 yaş ve üzeri için pazar yeri 
kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildi.  
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabın-
dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama yaptı.  
Koca, koronavirüs ile mücadelede normalleşme süreci-
nin, 1 Mart itibarıyla belirlenen kriterler çerçevesinde 
4 risk seviyesinde valilerin başkanlığındaki il hıfzıssıhha 
kurullarıyla başlayacağını bildirdi. Koca, "Normalleşme 
adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile 
kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç, belir-
lenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimi-
zin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımızla 
başlayacak" ifadelerini kullandı. 

Kademeli normalleșme

ZORBA PATRON 
TUTUKLANDI!
Balıkesir Marmara Adası'nda mermer fabrikasında çalışan Maden Mühendisi Canan Tosun, patronu Fatih Uygun tarafından darp edildiğini, 
patronunun kendisini bıçakla kovaladığını ve üzerine araba sürdüğünü iddia etti. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Fatih Uygun, 
genç kadının darp raporu alıp tekrar şikayetçi olması üzerine tekrar gözaltına alındı. Uygun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı 

Kağıthane'de, koronavirüs  
tedbirleri kapsamında 

 lokanta, market, fırın ve 
pastanelere yönelik denetim 
gerçekleştirildi. Kaymakam 
Mustafa Koç'un da katıldığı  
denetimde, koronavirüsle  

ilgili tedbirlere uyulup  
uyulmadığı kontrol edildi 

HAFTA sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtla-
masında Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya 
Güney'in de katılımıyla polis ve zabıta ekipleri 

denetim yaptı. 58. Bulvar üzerinde denetim yapan ekip-
ler iş yerlerini denetledi, vatandaşların kimlik ve izin bel-
gelerini kontrol etti. Toplu taşıma araçları ile diğer 
araçlar da durdurularak kontroller yapıldı. Kısıtlamayı 
ihlal edenlere Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü 
polisleri tarafından ceza kesildi. Kaymakam Güney, 
hem iş yerlerine girerek hem de sokaktaki vatandaşlarla 
kısa süreli sohbet etti, tedbirlerle ilgili uyarılarda bu-
lundu.  Polis ekipleri de sık sık yaptıkları anonslarla va-
tandaşları koronavirüs tedbirleriyle ilgili uyardı. DHA 

Vatandaș uyarıldı 

Murat KAHRİMAN

DUVAR

murat.kahriman@yandex.com.tr

Fabrikaya baskın....

Başakşehir Millet Kıraathanesi, 
ödünç kitap istatistiklerinde en çok 
okuyan kütüphaneler arasındaki 

yerini aldı. Başakşehirli kitapsever-
lerin açıldığı günden bu yana 

kütüphaneden aldığı ödünç kitap 
sayısı 90 bini geçti
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A vlanabilir boy uzunluğu olan 9
santimin altında ve et verimleri-
nin de düşük olduğu tespit edil-

mesi üzerine yasaklanan hamsi avı, ek
tedbirlerle 1 ay aranın ardından yeniden
başladı. Balıkçılar, ‘vira bismillah’ diyerek
ağlarını hamsi için Karadeniz’in bereketli
sularına bıraktı. Karadenizli balıkçılar av
için zorlu bir mesai yapıyor. Gün batı-
mına yakın teknelerle denize açılan balık-
çılar, gece radardan sürüleri takip ediyor.
Hamsi sürülerinin radarda belirmesi ile
harekete geçen balıkçılar, ağları sessizce
denize bırakıyor. Sürüyü ağın içerisine
alan balıkçılar, bir saatte ağları toplaya-
rak tekneye çekiyor. Güç gerektiren süre-
cin ardından, gece boyu birkaç deneme
daha yapan balıkçılar, sabaha karşı kasa
kasa hamsiyle kıyıya dönüyor.

İlden ile değişiyor

Karadeniz’de görevlilerin nezaretinde
avlanan hamsiler, kıyıda belirlenen nok-
talardan karaya çıkarılıyor. Yasağın sona
ermesiyle avlanan hamsiler, balıkçı tez-
gahlarındaki yerini aldı. Hamsi avlandığı
bölgeden nakledildiği illerin uzaklığına
göre 3 katını bulan fiyatlarda tezgah-
larda yerini alıyor. Son günlerde Karade-
niz’deki fırtına nedeniyle sınırlı
avlanabilen hamsinin kilosu Rize’de 20,
Trabzon’da 25, Samsun’da 30, İstan-
bul’da ise 40 ila 50 TL’ye satılıyor. ‘Pala
Mustafa’ teknesinin kaptanı Mustafa
Kuru, 15 TL’ye satılan hamsinin kendile-
rine maliyetinin 5 TL olduğunu belirte-
rek, “Günlük 1 tonu aşkın mazot
harcıyoruz, 25- 30 personel çalıştırıyo-
ruz, bunun maliyeti var. Bu teknenin
bana aylık maliyeti 500 bin lira. Benim
bu maliyeti denizden çıkarmam lazım.
Çıkaramazsam 2nci ay denize açıla-
mam. Bu 500 bin liralık masrafı 5- 10 li-

raya mal ettiğimiz hamsiden çıkaraca-
ğız” dedi. Balık toptancısı Adem Duman
da, “Balıklar tutulur bize gönderilir,
bizde satarız. Yüzde 10 komisyonumuzu
alırız. Fiyatı, balığın çokluğu ya da azlığı
belirler. Az olduğu zamanlarda bazen
balığın fiyatını belirlemek için müzayede
yaparız. Belirli bir fiyat bulunur ve satışı
yapılır” şeklinde konuştu. Balık toptan-
cısı Sami Öz ise “Kasalanan balıklar ül-
kenin dört bir yanına sevk edilir.
Toptancılar balığın satışını yaptıktan
sonra perakende satış için tezgahlara
gider. Satıcı gelir toptan haline, tezga-
hında satmak istediği balığı seçer. Tezga-
hına koyar. Biz komisyonla satışımızı
yaparız. Teknenin tuttuğu balığı satar,
yüzde on komisyon alırız. 50 lira ise 5 li-
rasını alır 45 lirasını tekneye veririz” ifa-
delerini kullandı.

Mesafeye göre fiyat

Tezgahta balık satan Cemal Yavuzer,
“Balık fiyatlarını azlığı ya da çokluğu be-
lirliyor, çok olduğunda fiyatlar ucuz, az
olduğunda ise pahalı oluyor. Komisyon-
cular vasıtasıyla olduğu için balık halka
1inci elden gelmiyor. Bu da fiyatlara yan-
sıyor. Bugün denizde hamsi bol olduysa
mesela 5 liraya mal edilen hamsi tez-
gahta 7,5- 10 lira olabilir. Denizden çıkıp
tezgaha gelene kadar balığın fiyatı mesa-
feye göre artar. Dükkanı maliyetleri işçi
maliyetleri de fiyatı artırıyor” diye ko-
nuştu. Balık satıcısı Terim Köroğlu, 
“Fiyatlar ülkede balığa rağbet olmasın-
dan dolayı yüksek. Kayık, balığı tutuyor,
komisyoncuya veriyor, komisyoncunun
nakliye maliyeti, bizim burada kira, 
çalışan ücretleri eklenerek fiyatlar ortaya
çıkıyor. Balık çok olduğunda ucuz, az 
olduğunda ise pahalı olarak satılır” 
ifadelerini kullandı. DHA

TEZGAHTA 
3 KAT FAZLA
Karadeniz'de hamsi avı 1 aylık aranın ardından 
getirilen ek tedbirlerle yeniden başladı. Hamsi 
avlandığı bölgeden nakledildiği illere olan uzaklığa
göre tezgahlarda 3 katını bulan fiyatlarla satılıyor

2021 YILI ÇOCUK OYUN GRUBU VE YEDEK PARÇALARI MAL ALIMI İŞİ 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 :2021/92004
1-İdarenin
a) Adresi :Abdurrahman Gazi Mah. Enderun Cad. No: 2 SANCAKTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2166223333 - 2166209348
c) Elektronik Posta Adresi :sancaktepe@sancaktepe.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :36 Kalem Oyun Grubu ve Yedek Parçaları Mal Alımı

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

b) Teslim yeri :Sancaktepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
c) Teslim tarihi :. Sancaktepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından alınacak 

ürünler sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 gün içerisinde tüm 
ürünler kabulleri yapılarak teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Sancaktepe Belediye Başkanlığı İhale Salonu (Abdurrahman Gazi Mah. Enderun 

Cad. No:2 SANCAKTEPE/İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati :17.03.2021 - 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 Yönetimdeki Görevlilere İlişkin
Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 
edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı ol-
duğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün 
deneyim belgesi,
Yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerin sunulması halinde, Yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu
gösteren belgeleri veren firmanın imlatçı olduğunu gösteren belgelerden birinin sunulması zorunludur.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren 
doküman:
NUMUNELER;
1 ADET AKASYA İKİLİ SALINCAK
1 ADET AKASYA TAHTERAVALLİ
1 ADET DÜZ KAYDIRAK (h:150cm) :
1 ADET SPİRAL KAYDIRAK (h:150cm):
1 ADET FİTNESS OTURAĞI
SALINCAK OTURAĞI (SALINCAK - ZİNCİR  - OTURAK - KORKULUK TAKIM )
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
1. TEKNİK ŞARTNAMENİN ÜRÜN BAZLI MODELLERİNDE TANIMLANAN TÜM ÇOCUK OYUN GRUPLARINDA HER BİR
MODEL İÇİN AYRI AYRI TURKAK ONAYLI “OYUN ALANI ELEMANLARI MODEL BİLGİLENDİRMESİ EK FORMU” İLE BİRLİKTE
(MODEL BAZLI) AŞAĞIDAKİ BELGELER TEKLİF DOSYASINDA SUNULACAKTIR. 2. ÜRETİCİ ÜRÜN SORUMLULUK 
SİGORTASI (TASARIM-ÜRETİM VE MONTAJ HATALARINDAN DOLAYI OLUŞABİLECEK KAZALAR SEBEBİYLE İDAREYE 
AÇILABİLECEK TAZMİNAT DAVALARINI KARŞILAMAK ÜZERE KAZA BAŞINA MİN. 3.000.000. TL TEMİNAT BEDELİ İÇEREN
SİGORTA POLİÇESİ) 3. TURKAK ONAYLI TS EN 1176-1 (OYUN ALANI ELEMANLARI-BÖLÜM 1: GENEL GÜVENLİK KURAL-
LARI VE DENEY METOTLARI) (Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının sunulan TS EN evrağındaki modeller arasında 
olmalıdır.) 4. TURKAK ONAYLI TS EN 1176-2 (OYUN ALANI ELEMANLARI-BÖLÜM 2: SALINCAKLAR İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
KURALLARI VE DENEY METOTLARI) (Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının sunulan TS EN evrağındaki modeller
arasında olmalıdır.) 5. TURKAK ONAYLI TS EN 1176-3 (OYUN ALANI ELEMANLARI-BÖLÜM 3 KAYDIRAKLAR İÇİN İLAVE ÖZEL 
GÜVENLİK KURALLARI VE DENEY METOTLARI) (Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının sunulan TS EN 
evrağındaki modeller arasında olmalıdır.) 6. TURKAK ONAYLI TS EN 1176-5 (OYUN ALANI ELEMANLARI-BÖLÜM 5: ATLI 
KARINCALAR İÇİN İLAVE ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI VE DENEY METOTLARI) (Teknik Şartnamede talep edilen oyun 
gruplarının sunulan TS EN evrağındaki modeller arasında olmalıdır.) 7. TURKAK ONAYLI TS EN 1176-6 (OYUN ALANI 
ELEMANLARI-BÖLÜM 6: SALLANMA ELEMANLARI İÇİN İLAVE ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI VE DENEY METOTLARI) 
(Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının sunulan TS EN evrağındaki modeller arasında olmalıdır.) 8. TURKAK ONAYLI
TS EN 1176-11 (OYUN ALANI ELEMANLARI-BÖLÜM 11: HAVADA ASILI AĞLAR İÇİN İLAVE ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI VE
DENEY METOTLARI) (Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının sunulan TS EN evrağındaki modeller arasında 
olmalıdır.) 9. TS 12427 HİZMET STANDART BELGESİ (YETKİLİ SERVİSLER – OYUN, SPOR VE AV AMAÇLI ALET VE MAKİNE-
LER İÇİN – KURALLAR 10. AÇIK ALAN SPOR ALETLERİNDE EN 16630 BELGESİ HER BİR MODEL AYRI AYRI OLMAK ÜZERE
İHALE DOSYASI İÇİNDE SUNULACAKTIR. BU BELGELER TÜRKAK ONAYLI OLMALIDIR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya Özel sektörde gerçekleştirilmiş parklara ve/veya açık alanlara montaj edilebilen oyun grubu ve yedek
parçaları alımı işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sancaktepe Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi (Abdurrahman
Gazi Mah. Enderun Cad. No:2 SANCAKTEPE/İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle
her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat
sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1316234)

2021 YILI ÇOCUK OYUN GRUBU VE YEDEK PARÇALARI MAL ALIMI İŞİ
SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

7 milyar 223 milyon
ÖTV tahsil edildi
Ocak 2021’de, İstanbul’da, 37 milyar 806 milyon TL vergi tahsil edildi. Tahsilat-
taki yıllık azalış, gelir vergisinde yüzde 3.8, kurumlar vergisinde yüzde 21.2
oldu. 7 milyar 223 milyon TL, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) geliri elde edildi. 
En yüksek ÖTV tahsilatı, yıllık yüzde 315 artışla motorlu taşıtlarda gerçekleşti

iBB İstanbul Planlama
Ajansı bünyesinde faaliyet
gösteren İstanbul İstatistik

Ofisi, İstanbul’a ilişkin mali istatistik-
lerin değerlendirildiği Şubat 2021
Mali İstatistikler İstanbul Ekonomi
Bülteni’ni yayınladı. Ocak 2021’de
gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle
yansıdı:

37 milyar 806 milyon TL 

Ocak 2020’de, 32 milyar 313 milyon
TL olan vergi geliri, 2021’de, yıllık
yüzde 17.5 artarak 37 milyar 806 mil-
yon TL’ye yükseldi. Türkiye genelinde,
yüzde 17.5 artışla 79 milyar 227 mil-
yon TL’ye ulaştı. Vergi gelirlerinin
genel bütçe gelirleri içindeki payı, İs-
tanbul’da yüzde 94.3, Türkiye gene-
linde yüzde 89.9 olarak gerçekleşti.
Gelir vergisi tahsilatı, yıllık yüzde 3.8
azalışla 9 milyar 2 milyon TL; kurum-
lar vergisi tahsilatı, yüzde 21.2 azalışla
143 milyon TL’ye indi. Dâhilde alınan
Katma Değer Vergisi (KDV) ise yıllık
yüzde 41.9 artarak 6 milyar TL 534
milyon tahsil edildi. Özel Tüketim
Vergisinin (ÖTV) vergi gelirleri için-
deki payı, yüzde 20.3 oldu. ÖTV tah-
silatı, yıllık yüzde 38.8 arttı.7 milyar
223 milyon TL, ÖTV tahsil edildi.
ÖTV gelirleri, motorlu taşıtlarda yıllık
yüzde 315, dayanıklı tüketim ve diğer

mallarda yüzde 75.6, tütün mamulle-
rinde yüzde 69.6 ve kolalı gazozlarda
yüzde 61.3 arttı; alkollü içkilerde yüzde
11.7, petrol ve doğalgaz ürünlerinde
yüzde 9.9 azaldı.

Vergi cezaları yüzde 62.2 azaldı

Tahsil edilen para cezaları, yıllık yüzde
27.5 azalarak 399 milyon TL’ye ulaştı.
Para cezalarının, yüzde 58.2’si idari
para cezalarından, yüzde 29.1’i vergi
cezalarından, yüzde 11.4’ü diğer para
cezalarından ve yüzde 1.2’si yargı ceza-
larından tahsil edildi. İdari para cezala-
rının tahsilatı, yıllık yüzde 11.8 artarken
vergi cezaları tahsilatı yüzde 62.2
düştü. 2021 yılı Ocak sonu itibariyle
katma değer vergisi (KDV) faal mükel-
lef sayısı 884 bine, gelir vergisi faal mü-
kellef sayısı 552 bine, kurumlar vergisi
faal mükellef sayısı ise 351 bine ulaştı.

EnErji Piyasası Düzen-
leme Kurumu, Elektrik Pi-
yasası Tüketici Hizmetleri

Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönet-
melikle pandemi döneminde vatan-
daşın yaşadığı bazı zorluklara
kolaylıklar getirildi. Yönetmelikte,

"65 yaş üstü, yüzde 40'ın 
üzerinde engelli, Şehit Aileleri ve
Muharip/Malul Gazi olanların
elektriği, tek bir kullanım yerine ait
faturaların aralıksız olarak yıl içeri-
sinde en az üç dönem boyunca za-
manında ödenmemesi halinde
kesilebilir. Elektriğin kesilmesi için

tüketicinin kesme yapılacağı hak-
kında görevli tedarik şirketi tarafın-
dan bilgilendirildiğinin ispatı da
aranacak.  Borcun ödenmesine iliş-
kin taksitlendirme talep edilmesi
halinde taksitlendirme tedarikçiler
tarafından yapılır. Taksitlendirme
süresi azami dört aydır" denildi.  

Elektrik kesme işi zorlaştırıldı
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KUTUPLASMA 
ZIRVE YAPTI!

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin Damga'ya konuştu. Türkiye'nin 
en büyük sıkıntısının ekonomik kriz olduğunu belirten Aytekin, "Kutuplaş-

manın bu denli keskinleştiği, ekonomik krizin bu denli derinleştiği, yok-
sulluğun, toplumsal sorunların bu kadar arttığı başka bir dönem Türkiye
tarihinde yaşanmamıştı. Yarın olmaması için ne yapılabilir diye sorarsa-

nız önce toplumsal barışı hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor" dedi

C HP Balıkesir Milletvekili
Ensar Aytekin, milletvekilliği-
nin bir amaç olmadığını

söyledi. "Dertlere deva olmak, ay-
dınlık günleri hep birlikte inşa
etmek için halkımızın takdiri ile
yapmış olduğumuz bir vazife"
diyen Aytekin, "Bu nedenle vatan-
daşımızın takdiri önemli. Biz yal-

nızca yeniden vekil olmak için çabalamıyoruz"
ifadelerini kullandı. Damga'ya konuşan Ayte-
kin, "Siyaseti bir gaye için yapıyoruz. O ne-
denle de bir pişmanlığım olmadı bugüne dek"
ifadelerini kullandı.

nSayın vekilim kendinizi tanıtır mısınız?
Merhabalar. 1972 yılında Kars’ın Çıldır ilçe-
sinde dünyaya geldim. İlk ve orta öğrenimi de
doğduğum şehirde tamamladım. İş için önce
İstanbul’a ardından 1995 yılında Balıkesir’e gi-
derek oraya yerleştim. Edremit'te Serbest Mu-
hasebeci Mali Müşavirlik yaptım. 2002 yılından
bu yana aktif siyasetin içindeyim. Partimin çe-
şitli kademelerinde görev aldım. Edremit İlçe
Gençlik Kolu Başkanlığı, İlçe Saymanlığı, İlçe
Sekreterliği, İl yöneticiliği, İl başkan yardımcı-
lığı görevlerinde bulundum. Bunun yanı sıra
2013 yılından beri, parti okulu eğiticileri arasın-
dayım. Bu nedenle birçok ilçede temel siyasi
eğitim ve sandık çevresi üye eğitimi çalışmala-
rında görev aldım. Aynı zamanda Parti İçi Eği-
tim Birimi (PİEB) Yönetim Kurulu Üyesi
olarak çalışmalarımız ise halen devam ediyor.
28 Haziran seçimlerinde de 27. Dönem Balıke-
sir Milletvekili olarak vatandaşlarımızın takdiri
ile parlamentoda görev yapmaya başladım.
Aynı zamanda İçişleri Komisyonu ve Akdeniz
Parlamenter Asamblesi üyesiyim. Evli ve iki
çocuk babasıyım. 

nMecliste nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? 
Kısaca bize anlatır mısınız?
Bilindiği üzere Genel Kurul salı, çarşamba ve
perşembe günleri toplanıyor. Salı günü Genel
Kurul öncesinde ise partimizin Grup Toplantısı
yapılmakta. Hafta sonları Balıkesir’de oluyo-
ruz. Salı günleri ise Ankara’ya gelerek önce
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun konuşmasını takip edip ardından da
Genel Kurul toplantılarına katılıyor. Genel
Kurul çalışmaları oldukça yoğun geçiyor. Siya-
setin nabzı ülkemizde her zaman yüksek. Parti-
mizin politikalarını geniş alanlarda duyurmak,
halkımızın dertlerine derman olmak için ol-
dukça fazla mesai yapıyoruz. Bunun yanı sıra
yasama faaliyetleri ile de oldukça meşgulüz.
TBMM kürsüsünden de verdiğimiz önergeleri,
kanun tekliflerini elimizden geldiğince anlat-
maya çabalıyoruz. Oldukça hızlı akan bir gün-
demimiz var bu nedenlerle. 

nŞimdiye kadar verdiğiniz önergelerden ve bu
önergelerin hangisinin kabul görüp hangisinin
kabul görmediğinden bahseder misiniz?
Muhalefet olarak verdiğimiz herhangi bir
önerge ne yazık ki iktidar cephesinde kabul bul-
muyor. AKP ve MHP oyları ile reddediliyor. Yıl-
lardır emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız,
küçük esnaf, tarım ve tarım işçileri, işsizlik, inti-
har, kadın cinayetleri, geçim derdi, hayvanlara
yönelik şiddet ve daha nice başlıklar konusunda
muhalefet olarak sayısız önerge verdik, vermeye
de devam ediyoruz. Ancak Meclis aritmetiğinde
çoğunluk olan AKP ve MHP bloğu tarafından
defalarca önergelerimiz reddedildi. TBMM kür-
süsünde okunan ve vatandaşın derdinde der-
man olmak adına yaptığımız çalışmaları tartışıp
anlatmaya çalışıyoruz.  Oylamada ise bu öneri-
ler bir parmak işareti ile boşa düşüyor. Ka-
muoyu vicdanını derinden sarsan konulara dair
muhalefet çalışırken iktidar tamamen siyasi ge-
rekçelerle çözüm önerilerini reddediyor. Bunun
takdirini de elbette halka bırakıyoruz!

nOldukça aktif bir hayatınız var. 
Boş vaktiniz olmuyor diyebilir miyiz?
Diyebiliriz. Yoğun bir programımız oluyor. Salı,
çarşamba ve perşembe günlerini uzun saatler
Genel Kurul’da geçiriyoruz. Cumadan pazarte-
sine kadar ise seçim bölgem olan Balıkesir’de
esnaf ziyaretleri, partililerimizle düzenlediğimiz
toplantı ve çalışmalar ile geçiriyorum. Kalan
çok az boş vaktimiz ise ailemle geçirmeye özen
gösteriyorum. 

nHalk sizden neler talep ediyor? Bu talepleri
karşılamakta güçlük çekiyor musunuz?
Az önce de bahsettiğim gibi iş konusu en çok
gelen talepler arasında. Hastane ve tedavi için
gelen taleplerde oluyor. Elimizden geldiğince ta-

lepleri karşılamaya çalışıyoruz elbette. Ama iş-
sizlik konusunda ne yazık ki çok zorlanıyoruz.

nVekillik yaptığınız dönemde en çok canınızı
sıkan neler oldu?
Siyasi nedenlerle vatandaş için attığımız adım-
ların karşılık bulamaması canımızı sıkıyor.
Daha önceki sorularda bahsettiğim gibi, bazen
verdiğimiz önergeler ya da yaptığımız çalışma-
lar engelleniyor. Bunun dışında ise ülkemizde
yaşanan acı olaylar elbette her vatandaşımız
gibi bizlerin de canını sıkıyor. 

nTekrar seçimlerde vekil olmayı düşünüyor
musunuz? Yani vekilliği bir görev değişimi ola-
rak mı görüyorsunuz yoksa buraya gelenin her
dönem yeni bir tecrübe kazanarak daha iyi hiz-
met vereceğine mi inanıyorsunuz?
Bizler için milletvekilliği bir amaç değil. Dert-
lere deva olmak, aydınlık günleri hep birlikte
inşa etmek için halkımızın takdiri ile yapmış ol-
duğumuz bir vazife. Bu nedenle vatandaşımızın
takdiri önemli. Biz yalnızca yeniden vekil olmak
için çabalamıyoruz. Bulunduğumuz mevkii de
az önce söylediğim bilinç ile sürdürmeye çalışı-
yoruz. Bu nedenle takdir elbette halkımızın ve
partimizindir. 

nSiyasetin içerisindesiniz kendinize keşke 
siyasete bulaşmasaydım dediğiniz oldu mu?
Hayır, olmadı. Emeğinizin karşılığını vatandaş-
larımızın gözünde aldığınız sürece de böyle dü-
şünmeniz mümkün olmuyor. Siyaseti bir gaye
için yapıyoruz. O nedenle de bir pişmanlığım
olmadı bugüne dek.

nTürkiye’de ki siyasi konjonktürü yorumla-
maya kalksanız ülkenin önünde ki en büyük en-
gellerini nasıl sıralarsınız? Bu kısır çekişmeler,
ekonomik zorluklar, siyasi tartışmalar nereye
varacak? Dünde de vardı bugünde var. Yarın
olmaması için ne yapmak lazım?
Ekonomik zorluklar ve yoksulluk elbette ilk sı-
rada geliyor. Artık geçinmek imkânsız hale
geldi. Bununla birlikte terör de en can yakıcı so-
runlarımız arasında. Dediğiniz gibi dün de
vardı tüm bu sorunlar. Ancak kutuplaşmanın
bu denli keskinleştiği, ekonomik krizin bu denli
derinleştiği, yoksulluğun, toplumsal sorunların
bu kadar arttığı başka bir dönem Türkiye tari-
hinde yaşanmamıştı. Yarın olmaması için ne
yapılabilir diye sorarsanız önce toplumsal ba-
rışı hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Eği-
timde, sağlıkta, ekonomide, tüm devlet
kurumlarında liyakatsizlik sonucu yaşanan ta-

rihsel kırılmayı önlemek lazım. Önümüzde
Cumhuriyet devrimlerinin oluşturduğu ciddi
bir ekonomik model var. Daha Cumhuriyetin
ilk yıllarında fabrikalar, ekonomik kalkınma
planları, kurulan sosyal kurumlar var. Ancak
AKP iktidarı bir bir yıkıyor, ülkeyi her anlamda
uçurumun eşiğine itmekle meşgul. Çıkış yolu
ise CHP iktidarında. Daha önce Genel Başka-
nımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açıklamıştı.
Vatandaşa sözümüz var: "En geç 5 yıl içinde
Türkiye bölgesinde kavganın olmadığı, bölge-
sinde huzurun olduğu, bölgesinde işbirliğinin
olduğu, üretimin pik noktasına ulaştığı, işsizli-
ğin büyük ölçüde önlendiği ve herkesin Türkiye
Cumhuriyeti Devletine saygı duyduğu bir Tür-
kiye’yi inşa edeceğiz" Bunu başarabilecek biriki-
mimiz, gücümüz ve inancımız var!

nVekilliğiniz döneminde bize sıralasanız aklı-
nızda kalan üç hizmeti getirerek keyif duydum,
gurur duydum veya partim adına gibi cümleleri
kullanarak yaptığınız üç hizmeti nasıl sıralamak
istersiniz? 
Partim adına gurur duyduğum çok anım var el-
bette. Yerel seçimlerde canla başla çalışarak ka-
zandığımız il ve ilçelerde, ittifak halinde
olduğumuz partiler ile yaptığımız hizmetlerden
büyük gurur duyuyorum. TBMM çatısı altında
da birlikte gösterdiğimiz mücadele devam edi-
yor. Karanlığı aydınlatmak adına atmış olduğu-
muz her adım gurur verici bizler için.

nİttifaklara nasıl bakıyorsunuz? İttifaklar gel-
dikten sonra iki ayrı karşıt görüşün bir arada
olarak hizmet vermenin zorlukları yok mudur?
Şunu böyle açalım koalisyon ile ittifaklar ara-
sında ne farklıklar var?
İttifakları ortak paydada birleşerek oluşturduk.
Bu anlamda Atatürk ilkeleri, çağdaş Türki-
ye’nin yeniden inşası, güçlü parlamenter sis-
tem, ekonomide tam bağımsızlık, liyakate
dayalı bir yönetim anlayışı buluştuğumuz ortak
değerler arasında yer alıyor. Bu nedenle geç-
mişte olan farklılıklar bu blok arasında yer al
mıyor. İttifak ile koalisyon arasındaki en temel
fark sanırım bu. Tüm bu nedenlerle karşıt 
görüşlerde değil, aynı bloğun içerisindeyiz. 

DAMLA 
ASLANGİRAY

SÖYLEŞİ

ÜRETİCİ BİTME
NOKTASINA GELDİ
Bölgenizde en çok hangi 
anlamda şikâyet alıyorsunuz?
Bilindiği üzere ülkemizde ne yazık ki her
iki gençten biri işsiz. Artık her evde çalı-
şanın olduğu dönemler çok eskide kaldı.
Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu Ba-
lıkesir’de her şehrimiz gibi bu dertten
mustarip. Bunun yanı sıra çiftçi ekemi-
yor, üretici artık bitme noktasında. Pan-
demi ile birlikte ekonomik anlamda dar
boğaz daha da sıklaştı. Genelde aldığı-
mız şikâyet ve talepler bu yönde oluyor.
Bir de hastane eksikliği Balıkesir’de en
çok kendini hissettiren sorunlardan biri.
Vatandaşlarımız tedavi için çevre illere
gitmek zorunda kalıyor. Bu konuda da
yapmış olduğumuz çalışmalar var el-
bette, En kısa zamanda çözülmesi için
çalışmalarımız devam ediyor. 

BARAJ KALDIRILMALI
Türkiye’de siyasi partiler 
kanunun yetersiz olduğunu
söylenmekte. Siz buna
inanıyor musunuz?  
Hangi eksiklikleri görüyor-
sunuz? Neler olmalı?
Bu konuda çalışmalarımız
parti olarak var. Siyasi parti-
ler kanunu evet ne yazık ki
yetersiz ve acilen düzenle-
mesi de şart. Seçim barajı,
kadın kotası, milletvekili be-
lirleme yöntemleri yeniden
gözden geçirilmesi gereken
başlıklar arasında. Birin-
cisi seçim barajının
kaldırılması ya da
makul bir düzeye çe-
kilmesi ilk talepleri-
miz arasında. Kadın
temsiliyetinin arttırı-
larak yeniden düzen-
lenmesi gerekliliği de
ortada. Bu konuda CHP
olarak başlatmış olduğu-
muz bir çalışma da var. 
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B akanlığın sosyal medya hesa-
bından, Kovid-19 ile mücadele 
kapsamındaki aşı uygulama-

sına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Pay-
laşımda, vatandaşların Kovid-19 aşısını 
mesai saatleri dışında ve hafta sonları 
da hastanelerden randevu alarak ücret-
siz yaptırabileceği belirtilerek, "Aşı sıra-
nızı kontrol etmek ve randevu almak 
için 'enabiz.gov.tr', 'mhrs.gov.tr' adresle-
rini ziyaret edebilir veya uygulamalarını 
kullanabilirsiniz." ifadesine yer verildi. 
Açıklamanın ardından bugün vatandaş-
lar aşı olmak için hastanelere geldi. 
Kartal Lütfü Kırdar Şehir Hastane-
si'nde gün boyunca sağlık çalışanları ve 
aşı grubunda olan vatandaşların aşıla-
maları yapılıyor. 

Aşıdan korkmayın 

Kartal Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi 
Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Meh-
met Altıntaş, "Bizim bu merkezimizde 
yaklaşık 12 bin kişiyi geçtik aşıladığımız 
sayı olarak. Hafta sonu da yine yasaklar 
olmasına rağmen aşılama hizmetleri 
devam ediyor. Randevular alınarak aşı-

lama yapılabiliyor. Aşı yaptığımız kişiler 
içinde anormal bir duruma rastlamadık. 
Aşı ile ilgili sosyal medyada birçok zi-
hinleri karıştıracak bilgi var. Ama bizim 
buradaki deneyimimiz aşı ile ilgili hiçbir 
sıkıntı ve sorun yaşamadığımızdır.  
Bizler de aşı olduk. Halkımızı da bu  
konuda aşı olmaya davet ediyoruz.  
Bu 1 yıllık süreçte ülkemiz çok yoruldu. 
Bundan çıkmanın tek yolu aşılanmaktır. 
O yüzden aşıyı mutlaka halkımız olsun" 
diye konuştu. 

İlk dozu oluyorum 

79 yaşındaki Nimet Tuncer, eşiyle bir-
likte Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne 
geldi. Tuncer, "İlk dozu oldum. Hiçbir 
sıkıntı olmadı. Hiçbir şeyim olmadı.  
2. dozu olmaya geldik eşimle birlikte" 
dedi. 63 yaşındaki Ayşen Akkın ise "İlk 
dozu oluyorum. Eşim de 70 yaşında.  
O yüzden bana da çıktı. Hafta sonu ol-
ması da çok iyi oldu en azından daha 
rahat gelebildik. Aşı ile ilgili tereddütle-
rim vardı ama olmak gerekli diye dü-
şündüm. Eşimle beraber olmaya geldik" 
açıklamasını yaptı. DHA 

HAFTA SONU MESAİSİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                       Basın: (1316248)

PARK TANZİM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 
ATAŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

ATAŞEHİR İLÇESİ GENELİNDE MUHTELİF PARK ALANLARI YAPIM, ONARIM VE YENİLENME İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası :2021/90707 
1-İdarenin 
a) Adresi :Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4A 34746 Ataşehir ATAŞEHİR/İSTANBUL 
b) Telefon ve faks numarası :2165705000 - 2166870776 
c) Elektronik Posta Adresi :parkvebahceler@atasehir.bel.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı :132 İmalat Kalemi ile 6 Adet Mevcut Parkın Tamamen Yenilenmesi, Yeni Park Yapılması, 

Süs Havuzu Yapılması ve Mevcut Parklarda Kısmi Onarımlar Yapılması İşi Ayrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer :ATAŞEHİR İLÇESİ SINIRLARI 
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 600 (AltıYüz) takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer :Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 A 34746 Ataşehir/İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati :16.03.2021 - 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 Yönetimdeki Görevlilere İlişkin 
Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale ko-
nusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait ol-
ması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren 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 deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere 
ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
(A) ALT YAPI İŞLERİ XVIII.GRUP:SAHA İŞLERİ 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İnşaat Mühendisliği diplomaları geçerli sayılacaktır. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. 
A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TP:50 PUAN) 
“Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif 
fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. 
Bu formülde; 
TP: Teklif puanı, 
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, 
TF: İsteklinin teklif fiyatı, 
ifade eder.” 
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 
“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. 
A.2.1. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı 
İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve tek-
nik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Teklif Fiyat Nitelik Puanlamasına Esas İş kalemleri 
Poz No  Ad ve Kısa Açıklama    Verilecek Puan 
22         Ataşehir Belediyesi Logolu Süs Havuzu Yapılması 6 
24        Emprenyeli 1. sınıf çam kereste ile ahşap imalat yapılması 5 
27          Sentetik çim halı (kuvars kumu ve SBR dahil) temini ve serilmesi) 5 
28        Dökme kauçuk temini ve uygulaması (Beton hariç) 0,25 
29        Bir kuleli çocuk oyun grubu temini ve montajı 0,25 
30        İki kuleli çocuk oyun grubu temini ve montajı                           0,25 
31        Üç kuleli mini çocuk oyun grubu (0-6 yaş) temini ve montajı 0,25 
32        Dört kuleli dört kaydıraklı çocuk oyun grubu temini ve montajı 0,25 
33        İkili salıncak (koruma kemerli) temini ve montajı 0,25 
35        Basketbol potası (fiber panya) temini ve montajı 0,25 
36         Basketbol, tenis vb. sahaların akrilik zemin malzeme ile kaplanması 3 
38       40X40X2,5 cm ebatlarında kauçuk temini ve döşenmesi 0,25  
39       Salıncak (Zincir, Bilye, Oturağı ve Ön Koruması Dahil) 0,25 
40       Salıncak Oturağı (Açık) temini ve montajı 0,25 
41       Salıncak Oturağı  temini ve montajı 0,25 
42       Salıncak Korkuluğu  temini ve montajı 0,25 
Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş ka-
lemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %70  - %130 aralığında (%70 ve %130 dahil) kalması du-
rumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %70  - %130 aralığı dışında kalıyorsa 
iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. 
A.3. Toplam Puan (TTP) hesaplaması 
Toplam puan (TTP)= Teklif fiyat puanı (TP) ile kalite ve teknik değer nitelik puanının (KP) toplamıdır. 
 A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli 
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF=(ETFx100)/TTP formülü ile hesaplanacaktır. 
Bu formülde; 
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, 
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, 
TTP: İsteklinin toplam puanı, 
ifade eder. “ 
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif 
bedeli (FDTF) en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.” 
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 ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-İhale Bürosu 
(7.KAT) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2 
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin 
reddedilecektir. 

Poz No   Ad ve Kısa Açıklama                    Verilecek Puan 
43           Salıncak Zinciri  temini ve montajı  0,25 
44           Salıncak Zinciri Mapası (Küçük Boy) temini ve montajı  0,25 
45           Salıncak Zinciri Mapası (Orta Boy) temini ve montajı  0,25 
46           Salıncak Zinciri Mapası (Büyük Boy) temini ve montajı  0,25 
50           Tahterevalli Oturağı temini ve montajı  0,25 
51           Düz Kaydırak (H=100 cm )  temini ve montajı  0,25 
52           Düz Kaydırak (H=150 cm )  temini ve montajı  0,25 
53           Spiral Kaydırak (H=200 cm ) temini ve montajı  0,25 
97            2,2 Kw motor sarımı ve montajı  6 
98            2,2 kW . 380 volt 70 m3/h, 4 mss, 4-10 hz dalgıç tip      

su pompası temini ve montajı  6 
120         100 watt led 3,50 mt aydınlatma direği temini ve montajı  6 
131         Hazır çim temini ve serimi  3 
132         Üçlü karışım bitkisel toprak temini ve serilmesi  5 
Toplam Puan  50 

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada koronavirüs 
aşısının, hafta sonları ve mesai saatleri dışında da  

hastanelerden randevu alınarak yaptırılabileceği belirtildi.  
Kartal Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'nde de bugün 65 yaş üstü 

vatandaşlar ve sağlık çalışanları aşılanıyor 

AŞIDA 

BAKAN Karaismailoğlu, İstan-
bul'un, Türkiye'nin çok önemli 
bir esere çok yakın bir zamanda 
sahip olacağının altını çizerek 
"Bugün Çamlıca'dayız. Çok 
önemli bir esere daha sahip ola-
cağız. İşlemler tamamlandı. Son 
rötuşlar yapılıyor. Çamlıca Kule-
si'nin hemen altındayız. Avru-
pa'nın en yüksek kulesini inşa 
ettik. Türk mühendislerinin, Türk 
gençlerinin eseri olarak tüm dün-
yaya hizmet edecek. Eylül ayı iti-
barıyla yüz radyo artık aynı anda 
yayın yapabiliyor. Yüz tane rad-
yonun aynı anda yayın yaptığı 
tek kule olarak dünyada bir ilk 
oldu. Çok gurur duyacağımız 
projelerden bir tanesi" dedi 

Kirlilikten kurtardık 

Çamlıca Kulesi'nin yüksekliğinin 
369 metre olduğunu belirten 
Bakan Karaismailoğlu, deniz  

kotundan yüksekliğinin ise 580 
metre olduğunu dile getirdi. 
Çamlıca'nın Türkiye için gurur, 
dünya için örnek projelerden biri 
olduğunun altını çizen  
Karaismailoğlu, "İnşallah en kısa 
zamanda vatandaşımızla, tüm 
dünyayla bu kuleyi buluşturaca-
ğız. Kulede seyir terasları, din-
lenme katları var.  
Burası İstanbul'u tepeden gören 
en yüksek yer. Daha önce burada 
bir sürü görüntü kirliliği yaratan 
metal direkler vardı. 
 Bunların hepsini temizleyerek; 
İstanbul'u görüntü kirliliğinden 
kurtarmış olduk ve yayın  
yapan tüm radyoları tek  
kulede birleştirmiş olduk"  
diye konuştu. 

Binlerce eserimiz var 

Çamlıca Kulesi'ni sık sık ziyaret 
ettiğini ve yürütülen çalışmalarla 
ilgili bilgi aldığını anımsatan 
Bakan Karaismailoğlu, sürecin 
hızlı bir şekilde ilerlemesi için ça-
lışmaları hızlandırdıklarını kay-
detti. Karaismailoğlu, "Ortak 
akılla yürütülen çalışmalardan 
güzel işler çıkıyor, Çamlıca'da 
onlardan bir tanesi.  
Ülkemizin her bir noktasında 
binlerce şantiyemiz, binlerce ese-
rimiz var. Buralarda çalışan yüz-
binlerce arkadaşımız var. 
Hepsinin emeği var. 
 Ekip olarak ülkemizin, milletimi-
zin, vatanımızın geleceği için hep 
birlikte emek veriyoruz. Bizim 
yaptığımız projeler yüzyıllarca 
kullanılacak projeler.  
Sayın Cumhurbaşkanımızın  
liderliğinde, ülkemizin yüzyılını 
planlıyoruz. İnşallah bu güzel 
projeleri bir bir bitirip, vatandaşı-
mızla buluşturacağız. Bunun 
 heyecanını, gururunu yaşıyoruz" 
şeklinde konuştu. DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etti. 
Son hazırlıkların yapıldığını anımsatan Karaismailoğlu, “Burası İstanbul'u  
tepeden gören en yüksek yer. Daha önce burada bir sürü görüntü kirliliği 
yaratan metal direkler vardı. Bunların hepsini temizleyerek; İstanbul’u  

görüntü kirliliğinden kurtarmış olduk” dedi

İstanbul’a  
tepeden bakıyor! 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine 
göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itiba-
riyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyo-
ruz” ifadeleri, "normalleşme" adımlarının 
habercisi oldu. Zaman zaman yükselen vaka 
sayılarıyla gündeme gelen İstanbul’da salgının 

seyri ve vaka sayılarının normalleşmeye uygun 
olup olmadığına ise İstanbul İl Sağlık Mü-
dürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu 
cevap verdi. İstanbul’daki son du-
ruma ilişkin bilgi veren İstanbul İl 
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal 
Memişoğlu, “Süreç olarak şu 
anda iyi bir pozisyondayız. 
Hasta sayılarımız minimilimize 
edilmiş durumda hastanelerde 
yoğun bakımlarımız ve hasta yo-
ğunluğumuz azalmış durumda inşallah 
böyle devam eder. Salgın süreci şunu gösterdi 

ki Türkiye hem sağlık alt yapısında hem tek-
noloji insan gücü anlamında çok güçlü oldu-

ğunu dünyaya da gösterdi. Türkiye şu 
ana kadar çok başarılı bir süreci sür-

dürmekte. Salgın şu anda Tür-
kiye’de azalmaya başladı. Tabi ki 
bitmedi yükselme ihtimali her 
zaman var. Onun için tedbiri 
elden bırakmamamız lazım. İn-

sanların da hem ekonomik hem de 
uzun süreçli böyle kapamaların ve kı-

sıtlamaların psikolojik baskısını yaşadığı-
nın da farkındayız” diye konuştu. 

Şu anda iyi durumdayızİstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal 
Memişoğlu, "Süreç olarak şu anda iyi bir 

pozisyondayız, hasta sayılarımız minimilimize 
edilmiş durumda. İstanbul şu anda Cumhur-
başkanımızın dediği gibi 1 Mart’tan itibaren 
olacak kısıtlamaların azalmasına hazır" dedi
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K ağıthane'de bulunan Hasdal Mezar-
lığı'na toplu ulaşımla gidenler tehli-
keyle karşı karşıya kalıyor. Bağlantı

yollarının olduğu yolda iki yan yolun üze-
rinden geçen geçen üst geçit bulunuyor.
2020'de çöken üst geçidin yerine yapılan üst
geçidi kullananlar, 4 şeritli yan yolun bulun-
duğu bariyerlerin yanına iniyor. Bir anda
vızır vızır akan trafiğin ortasında kalanlar,
mezarlığa ulaşmak için önce Eyüpsultan-
Hasdal yolunda yaklaşık 500 metrelik bir
mesafeyi yürüyor. Emniyete şeridinde de
yürümek zorunda kalanlar daha sonra
yolun karşısına geçmek için bariyerden at-
layarak hem kendi hayatlarını hem de sürü-
cüleri tehlikeye atıyor. Engelli ve yaşlı
insanların yanı sıra pek çok vatandaş tehli-
keli yolculuğun ardından mezarlığa gelerek
yakınlarını ziyaret ediyor. Tehlikeli yolculuk,
bariyerden atlayanlar ve karşı yola geçmek
için koşanların yaşadığı zorluk havadan da
görüntülendi.

Başka çaremiz yok

Eşinin mezarlığına ziyarete gelen 67 yaşın-
daki Sevgi Gül, "Gelmek zorundayız, ölüle-
rimiz var. Yol yok bu şekilde geliyoruz. Ya
yanlarına gömüleceğiz ya da böyle gelip gi-
deceğiz. Başka çaremiz yok. Keşke burada
bir köprü olsa da herkes gelip gidebilse. Es-
kiden her hafta geliyordum. Şimdi korktu-
ğum için daha az geliyorum. Çocuklarım
gelmek istiyor, onlara da gitmeyin diyorum.

Hiçbir şey yapamıyorlarsa en azından bir
ışık koysunlar. İnsanlar ölülerini ziyaret
edip, dua edebilsinler" ifadelerini kullandı.

Söyledik ilgilenen olmadı

Engelli oğlu ile eşini ziyarete gelen ve yolun

karşısına geçebilmek dakikalarca araçların
geçmesini bekleyen Nilhan Canıbeyaz,
"Çok mustaribiz, çok da kızgınız. Yazdık,
söyledik, video gönderdik ama ilgilenen ol-
madı. Engelli bir oğlum var onunlayken
daha da korkuyorum. Ne kadar da elinden

tutsam güçlü sonuçta. En ufak hareketiyle
yola çıkabilir. Sağ olsunlar araçlar daha du-
yarlı davranıyorlar, yol vermeye çalışıyorlar.
Daha önce TIR durdu yanındaki araç
durdu öyle geçtim. Ciddi anlamda sıkıntılı-
yız" açıklamalarında bulundu. DHA

RANT SALGINI DEVAM EDIYOR

G ara olayından iki gün önce “müjde vere-
ceğim” deyip, kara haberle şok olan an-
layışın başı cumhurbaşkanı, MHP ortaklı

iktidar partisi Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan,
ortada gözükmeyen “Kayınpederim aya yol, oto-
ban yaptık dese bu halk inanır” diyen damadını
doğrularcasına son müjdesi de aya gideceklerini
yani uydu indireceklerini söylemesiydi. Elin oğlu-
nun ayı geçip, marsı zaptettiği, bunu yaparken
de sanki bizim değilmiş gibi orada sahipsiz ve 
ilgisiz kalan ve “askeri bölgedir” denilip, yanı
başında bir fotoğrafın bile çekilemediği Aktaş
Gölü gibi, Türkiyede ki bir gölü, yani Salda 
gölünü örnek alması da işin ilginç bir yönü.

Evet, Regaip kandili mevlütünü canlı yayınlar
eşliğinde Ayasofya’da okutan aynı anlayış, dün-
yada en çok rezervleri bulunan bor madeni ile
Arap petrolünü boşa çıkaracağını, karadeniz 
gazıyla, Kafkasya doğalgazını yakmayacağını,
aküsü olmayan arabayla BMW’yi geçeceğini de
müjdelemiş, aya yol açmıştı.

Barış süreci denen süreçte elimizi, başımızı
değil tüm gövdemizi, anaların yüreğini yakan bu
sorunun çözümüne feda edeceğiz deyip, iki se-
çimi aştıktan sonra Dolmabahçe masasınıda 
tekmelemiş ve yeni müjdeler eşliğinde Salda 
Gölününde içinde olduğu doğayı betonlaştıran 
inşaat sektöründen sonra silah teknolojisini 
müjdeleyip, kayınpeder ailesinin zeki çocukları-
nın yaptığı iha ve sihalarla, barış sürecinde 
bitirilemeyenleri ortadan kaldırıp, huzuru 
getireceğinide müjdelemişti.

20 yıla yaklaşan iktidarı boyunca saraylar
içinde verilen müjdelerle ülkeyi aya taşıyacağını
iddia edip demokrasiyi, insan haklarını, adaleti,
ekonomiyi tek elde toplayan ve bu güçle aldığı
enerjiyle aya ineceklerini müjdeleyip dünyada
yalnız, pardon yaya kaldıklarını fark edemediler.
Ve bunun nedeninide başta avrupa olmak üzere
marsa giden amerikalıların kendilerini kıskandı-
ğını söylemekle yetindiler. Benim inanmadığım,
kendisinin de inanmadığını düşündüğüm ama
işine geldiği için söylenenleri siyasetlerine 
uyduranların Çin’in Vuhan kentinde ortaya 
çıkan virüsü de yeneceklerini, bunun için önce
cumhurbaşkanlığı forslu paketlerle kendi halkına
değil, dünya halklarına gönderdiklerini iddia et-
tikleri maskelerle, sonra “bulduk, bulacağız”
ama milyon dolarlar ödeyip virüsü yayan Çin’den
getirdikleri aşıyıda müjdeleyip kendilerini iğnele-
dikten sonra, aldıkları enerjiyle aya doğru yola
çıktıkları bir gerçektir. Ama onlar aya giderken
bu ülkede yaşayanlar insanların büyük bölümü,
demokrasi özleminden, refah bir ekonomiden
yaya kalmıştılar.

Eyüpsultan Kemerburgaz’da rezerv yapı alanı ilan edilen binlerce metrekarelik alan imara açıldı. Çevre
Düzeni Planı delinerek “orman-kentsel yeşil ve spor alanı” fonksiyonuna sahip parsellere “konut-ticaret”
fonksiyonu verildi. Alana AVM ve rezidans yapılmasının önü açıldı. CHP’li Gürsel Tekin, “İstanbul’da rant
salgını dur durak bilmiyor. İmar planlarının iptali için dava açacağız” diye tepki gösterdi

2009 yılında yürürlüğe giren
İstanbul'un anayasası kabul
edilen 1/100 bin ölçekli Çevre

Düzeni Planı'nda “gelişimi ve yoğunluğu
denetim altında tutulacak alan”, “orman
alanı”, “kentsel ve bölgesel yeşil ve spor
alanı” olarak belirlenen Eyüpsultan Ke-
merburgaz'daki binlerce metrekarelik
arazi, 25 Ocak 2021 tarihinde “rezerv
yapı alanı” yani yeni yerleşim alanı ilan
edildi. Bu karar ile birlikte gerekli plan de-
ğişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından hazırlanarak askıya çıkarıldı. Önce
Çevre Düzeni Planı değiştirilerek alana
“havza içi rehabilite edilecek alan” fonksi-
yonu verildi. Buna göre de alt ölçekli
planlar düzenlenerek “kısmen ağaçlandı-
rılacak alan, kısmen gecekondu önleme
bölgesi” fonksiyonları, “ticaret-konut”
olarak değiştirildi.

AVM, rezidans yapılabilicek

Plan değişikliği ile yaklaşık 405 bin 230
metrekarelik alanın 228 bin 831 metreka-
resi yani yüzde 56'sı konut ve ticaret bi-
rimleri için ayrıldı. 228 bin metrekarelik
alanda 215 bin metrekare inşaat yapıla-
cak. Yapıların yüksekliği 5 ve 6 kat olarak
belirlendi. Park için 103 bin metrekare ay-
rılırken geri kalan kısım sağlık tesisi, cami,
kültürel tesis alanı, okul, park ve yol alanı
olarak düzenlendi. Ticaret- konut alanla-

rına; AVM, rezidans, çok katlı mağaza,
banka-finans kurumları yapılabilecek.

Deprem riski bulunuyor

Plan açıklama raporlarında yer alan bilgi-
lere göre planlama alanının kuzey ve batı
kesimleri orman alanları ile çevrili. Ancak
planlanan alan, orman özelliği taşımıyor.
Raporda, alanın daha önceki planlarda
belirlenen amaca göre kullanılmadığı be-
lirtildi. İmara açılan alan, 2. derece tehli-
keli deprem bölgesinde yer alıyor.
Raporda, alanın Kuzey Anadolu Fay zo-
nunun etki alanında kalması nedeniyle

her türlü proje ve hesaplamalarda 1. De-
rece deprem bölgesi verilerinin kullanıla-
cağı kaydedildi. Planlama alanı yapı
yasaklı Alibeyköy  Havzası orta ve kısa
mesafeli havza koruma alanlarında bulu-
nuyor. Aynı zamanda korunması gerektiği
Vakıf Kırk Çeşme Galeri Hattı da alan-
dan geçiyor. Planlama alanı, yapımı
süren İstanbul Havalimanı-Gayrettepe
Metro hattı güzergahında da bulunuyor.
Rapora göre planlama alanında toplam
37 parsel bulunuyor. Alanın yüzde 18.9'u
Maliye Hazinesi'ne, yüzde 1.7'si İSKİ,
yüzde 57.1'i Eyüpsultan Belediyesi'ne ait.

AVCILAR'A yağan karın eri-
meye başlaması ile birlikte
oturdukları evin tavanından

beton parçaları düşen iki ailenin 10 ferdi
otele yerleştirildi. Gaziantep’ten göç et-
tikleri Yeşilkent Mahallesi’nde eşi ve 4
çocuğu ile birlikte oturan Turgut Dişçi,
Suriye’deki çatışmalardan kaçarak gelen
2'si çocuk 4 yakını ile birlikte 650 TL
kira ödeyerek kaldıkları evde son yağış
ile birlikte zor durumda kaldı. Eriyen kar
sularının 3 gün önce evin tavanından
aralıksız damlamaya başladı. Çok eski
binanın banyo, mutfak ve tuvalet tava-
nından bir süre sonra beton parçaları
dökülmeye başlarken paslı demirler
açığa çıktı. Dün saat 23.00 sıralarında
elektrik tesisatı da kısa devre yaptı.

650 TL kira ödüyoruz

Elektrik devrelerinin kısa devre yapınca
duyulan patlama sesi ile birlikte karan-
lıkta kalan ailenin durumunu gören
komşuları Avcılar Belediyesi’ne daha
sonra Afet Koordinasyon Merkezi'ne
(AKOM) bilgi verdi. İBB’den sevk edi-
len zabıta memurları, yaptıkları tespitte
6’sı çocuk 10 kişinin bu evde kalamaya-
cağını belirledi. Eşi, çocukları ve diğer
aile fertleri ile minibüs ile bir otele götü-
rülen Turgut Dişçi, “Karların erimeye
başlaması ile birlikte evin banyo, mutfak
ve tuvalet tavanından beton parçaları
düşmeye başladı. Günde 30-40 TL’ye
geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Bu-
raya ayda 650 TL kira ödüyoruz. Duru-
mumuz yok. Ne yapacağımızı
bilmiyoruz. Yukarıda kar eridikçe evin
içerisine beton parçaları düşüyor” dedi.
Elektrik kurumundan gelen görevliler
olası tehlike için evin elektriğini keserken,
İBB’den gönderilen minibüse bindirilen
6’sı çocuk 10 kişi geceyi geçirmeleri için
otele götürüldü. DHA

Aya gidiyoruz yaya!

Hasdal Mezarlığı'na gitmek
isteyenler adeta ölümle

burun buruna geliyor. Çöken
üst geçidin yerine yapılan

üst geçit de yol ortasına 
iniyor. Bir anda otoyolun 
ortasında kalanlar hızla

akan trafiğe rağmen bari-
yerlerden atlayıp 4 şeritli

yan yolu geçerek mezarlığa
ulaşıyor. Araçlar arasından
geçmek zorunda kalan bir
kadın, "Her hafta gelirken
kızım arıyor 'Anne ulaştın

mı' diye soruyor" dedi

GULER MISIN
AGLAR MISIN?

BİRİNİ FEDA 
ETMEK Mİ 
GEREKİYOR!
Oğlunu ziyarete gelen Hayriye Ay-
demir ise bayramlarda özel gün-
lerde çok sayıda insanın geldiğini
ve aynı zorlukların yaşandığını
ifade etti. Aydemir, "İki günde bir
gelirken, haftada bire indirdi. Gele-
mediğim zaman da rahat edemiyo-
rum. Yağmurda, karda hep bu
şekilde gelip gidiyorum. Gelirken
arkadan bir TIR korna çaldı. Çok
panik yaptım. Bu yolu yapana

kadar birini feda
etmek mi gere-
kiyor. Delikanlı
oğlum yatıyor
burada mecbur
geleceğim. Hadi
bugünü atlattık,
her hafta gelir-
ken kızım arıyor
'Anne ulaştın mı'
diye soruyor"
ifadelerini 
kullandı.

Plan değişikliğine tepki gösteren
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel
Tekin, Türkiye corona virüsü ve
ekonomik sıkıntılarla mücadele
ederken, Ankara'nın İstanbul'daki
yerel yönetimi şehrin planlamasıyla
ilgili tüm sürecin dışında tutup,
kenttin son yeşil alanlarına bile
müdahale ettiğini vurguladı. Tekin,
"Yıllardır dikey mimariyle İstan-
bul'un merkezini betona boğanlar,
İstanbul'a ihanet ettik diyenler
bugün merkezde rant alanları bi-
tince yeşil alanları imara açmaya
devam ediyor. İstanbul'a her fır-
satta ihanet eden bu anlayışı salgın
sürecinde de dur durak bilmiyor.
Anlaşılan Ankara şimdi de kafayı

Kemerburgaz'a takmış. Orman
alanının ortasına, ticaret alanları,
konut alanları yapmak, bölgenin
doğasına ve bitki örtüsüne ciddi
zarar verir. Bakanlık ormanlarımızı
kamu adına korumakla yükümlü-
dür. Bu görevini yerine getirmek bir
yana ormanlarımızı beton lobileri-
nin cirit attığı alanlara çevirmek,
yasalarımıza aykırıdır ve suç teşkil
etmektedir” diye konuştu. Bu plan
değişikliği ile birlikte, İstanbul'un
anayasası olarak bilinen Çevre
Düzeni Planı'nın bir kez daha
ayaklar altına alındığı söyleyen
Tekin, Kemerburgaz'daki imar
planlarının iptali için dava 
açacaklarını belirtti.

SUÇ TEŞKİL ETMEKTEDİR

Tavan bir anda 
çökmeye başladı

Harp Okulu'nda 
devir teslim töreni
NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri
Deniz Görev Grubu-2 Komutası'nın
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
devir teslim töreni yapıldı

NATO'NUN Akdeniz ve Karadeniz'deki
mayın harbine yönelik deniz harekat
ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu

"NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz
Görev Grubu-2" komutası 20 Şubat-16 Nisan
2021 tarihleri arasında Türk Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı'nca yürütülecek ve TGC Sokullu
Mehmet Paşa gemisinin komutasında görev ya-
pılacak. Tuzla'da bulunan Milli Savunma Üni-
versitesi Deniz Harp Okulu'ndaki komuta devir
teslim törenine, Donanma Komutanı Oramiral
Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma Üniversitesi
Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan
Aydın, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tuğ-
amiral Yalçın Payal katıldı. Törende Donanma
Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve
NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz
Görev Grubu-2 Komodoru Deniz Albay Yusuf
Karagülle, görev teslim defterini imzaladı. 

TAJO gemisi göreve yapacak

Görev süresince Türkiye'nin yanı sıra Bulgaris-
tan, İspanya, İtalya, Romanya ve Yunanistan
deniz kuvvetlerinden mayın avlama gemileri de
görev yapacak. Bu kapsamda Karadeniz ve Ak-
deniz NATO üyesi ülkelerin ev sahipliğinde icra
edilecek mayın harbi tatbikatlarına iştirak edile-
cek ve kıyıdaş ülkeler ile ikili deniz eğitimleri ya-
pılacak. TGC Sokullu Mehmet Paşa gemisinin
komutasında, TCG Ayvalık ve İspanya'nın
TAJO gemisi göreve yapacak.  DHA
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ABD merkezli e-ticaret devi Ama-
zon’un kurucusu Jeff Bezos, gör-
evinden ayrılacağını duyurmasının 

ardından Elon Musk’ın üzerine çıkarak dün-
yanın en zengin insanı unvanını geri aldı. 
Ünlü ekonomi dergisi Forbes milyarderler lis-
tesi için dünyanın en zengin insanlarının ha-

reketini borsalar açıldıktan sonra sıralamaları 
her beş dakikada bir izlemeye alıyor. Buna 
göre Bezos en zengin unvanını aldığı sırada 
net değeri yüzde 0,59’luk bir değişim veya 1.1 
milyar dolarlık artışla 193,5 milyar dolar ol-
muştu. Business Insider’a göre Bezos, net 
değerindeki yıldan yıla değişime bağlı olarak 

dakikada 152 bin 207 dolar ve saniyede  
2 bin 537 dolar kazandı. 
Amazon, bu ayın başlarında Bezos’un 
CEO’luk görevinden istifa edeceğini duyur-
muştu. Bezos, Andy Jassy'nin CEO olacağını 
açıklamıştı. Bezos yönetim kurulu başkanı 
olarak Amazon’da görevini sürdürecek. 

Bezos, Amazon’un web sitesinde yayınlanan 
açıklamada, “Amazon’un CEO’su olmak 
derin bir sorumluluk. Böyle bir sorumluluğu-
nuz olduğunda, başka bir şeye dikkatinizi ve-
remiyorsunuz. Amazon'da yönetim kurulu 
başkanı olarak devam edeceğim” ifadelerini 
kullanmıştı.

Hanau saldırının  
kurbanları anıldı

IRKÇILIĞIN lanetlendiği tören, 
Hanau kent meydanında ve olayla-
rın meydana geldiği iki bölgede ya-

pıldı. Tobias Rathjen adlı ırkçı Alman'ın 
kurbanları olan Sedat Gürbüz, Gökhan Gülte-
kin, Fertah Ünvar ve Fatih Saraçoğlu'nun me-
zarları başında da dualar edildi. Törene, 
Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz 
Selim Kıran da katıldı. Irkçılık ve yabancı düş-
manlığının tüm insanlık için tehdit olduğunu 
belirten Kıran, “Bu önlenemediği sürece nere-
lere varabileceğini Solingen'de, NSU cinayet-
lerinde ve Hanau'da en acı şekilde yaşadık” 
diye konuştu. Anma etkinliklerine Türkiye'nin 
Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Frankfurt 
Başkonsolosu Erdem Tunçer de katıldı. 

Bayraklar yarıya indirildi 

Alman Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue'de, 
vahşi olayın yıldönümü nedeniyle bayraklar 
yarıya indirildi. Birçok Alman siyasetçi mesaj 
yayınlayarak vahşeti kınadı. Dışişleri Bakanı 
Heiko Maas, “Bizde neden, bu olayların ve et-
kilerinin sonucunda alarm verilmiyor? Kur-
banlarının yakınlarının resmi kurumlarda 
saygısızlıkla karşılaştıkları şikayetleri geliyor. 
Belki de bu kurbanların isimleri Peter, Marie 
veya Georg değil de, Fatih, Mercedes ve Sedat 
olduğu için” diye mesaj attı. 
Irkçı cinayetlerin işlendiği iki yere de mumlar 
ve çiçekler konuldu. Hanau meydanındaki anı-
tın önünde de anmalar yapıldı.

Bir dakikada 1 milyon kazanıyor
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, CEO’luk görevini bıraksa da gündemden düşmüyor. Forbes listesinde en zengin kişi  

unvanını Elon Musk'tan devralan Bezos'un, dakikada 152 bin 207 dolar (1 milyon TL) kazandığı ortaya çıktı

Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :  2021/93114 
1-İdarenin  
a) Adresi : HEKİMBAŞI MAH. KÜÇÜKSU CADDESİ. 

  HEKİMBAŞI MEVKİİ ÜMRANİYE ÜMRANİYE/İSTANBUL 
b) Telefon ve faks numarası :  2166316516 - 2166325216 
c) Elektronik Posta Adresi : ab137879@adalet.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
internet adresi 
2-İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 KALEM ÜMRANİYE T TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU 2021 

  YILI ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ YEDEK PARÇA 
  DAHİL BAKIM ONARIM İŞİ 
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde  
  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü 
c) Süresi : İşe başlama tarihi 10.03.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021 
3- İhalenin  
a) Yapılacağı yer  : İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. NO 267 İÇ KAPI NO 1  

  ÜMRANİYE 
b) Tarihi ve saati : 04.03.2021 - 10:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret 
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1.  
HER TÜRLÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM HİZMET İŞİ 
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 ÜMRANİYE T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU GENEL BÜTÇE 
AMBAR BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle 
toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır. 
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ABD’de kar fırtınaları nedeniyle 6 milyon doz 
corona aşısının dağıtımı sekteye uğrarken, 

Pfizer’ın aşı üretim tesisini ziyaret eden ABD 
Başkanı Joe Biden, “Bu krizin ne zaman sona 
ereceği konusunda bir tarih veremem” dedi. 

KRIZ NE ZAMAN 
SONA ERECEK?

A BD’nin birçok eyaleti kar fırtınasıyla boğuşur-
ken, corona virüsüyle mücadele çalışmaları da 
sekteye uğradı. Beyaz Saray’ın Covid-19’la 

Mücadele Görev Gücünün kıdemli danışmanı Andy 
Slavitt yaptığı açıklamada, birçok bölgede yolların ka-
palı olması nedeniyle 6 milyon doz aşının eyaletlere 
dağıtılamadığını duyurdu. Aşıların fabrikalarda ve 
merkezlerde güvenli bir şekilde durduğunu belirten 
Slavitt, tüm dozların önümüzdeki hafta içinde teslim 
edileceğini vurguladı. Slavitt ayrıca federal yönetimin, 
Florida ve Pennsylvania yetkilileri ile 5 aşılama merkezi 
daha açılması için birlikte çalıştığını kaydetti. 

Her şeyi yapıyoruz 

ABD Başkanı Joe Biden tedarik sorunu yaşanırken, 
ilaç devi Pfizer’ın Michigan’daki aşı üretim tesisini zi-
yaret etti. İşçilerle görüşen Biden, çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. Biden, görevdeki ilk 100 gününde 100 milyon 
aşı uygulama hedefini aşacağından emin olduğunu ve 
ülkenin “bu yılın sonunda normale yaklaşacağını” ön-
gördüğünü ifade etti. Temmuz ayı sonuna kadar 300 
milyon vatandaşı aşılamak için yeterli aşı olacağını 
söyleyen Biden, “Size bu krizin ne zaman biteceği ko-
nusunda bir tarih veremem. Ama şunu söyleyebilirim 
ki, bu tarihin er ya da geç gelmesi için mümkün olan 
her şeyi yapıyoruz” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Münih Güvenlik Konfe-
ransı’nda yaptığı konuşmada, Batı ülkelerini de-
mokrasiyi korumaya çağırdı. “Demokrasiler 
tesadüfen oluşmuyor” diyen Biden, demokratik 
değer ve kazanımların korunmasını istedi. Biden, 
“Demokrasiyi korumalı, güçlendirmeli ve yenile-
meliyiz. Demokrasi modelinin geçmişin kalıntısı 
olmadığını ispatlamayız” diye konuştu. 
“Dünyanın bir çok noktasında, Avrupa ve 
ABD'de demokrasiler saldırı altında” diye devam 
eden Başkan Biden, tarihçilerin bu süreci ileride 
“bir dönüm noktası” olarak tanımlayacaklarını 
belirterek, “Demokrasinin bu dönemden ayakta 
kalarak çıkacağına inanıyorum” şeklinde görüş 
belirtti. Bu bağlamda Rusya'yı örnek gösteren 
Biden, Kremlin'in Batılı demokratik ülkeleri za-
yıflatmaya çabaladığını öne sürdü ve bu nedenle 
Ukrayna ile dayanışma içinde olacağını ifade 
etti. VOA Türkçe’de yer alan habere göre, amacı-
nın “Soğuk Savaş dönemindeki gibi bloklaşma 
olmadığını” söyleyen Biden, Çin'le ilişkilerin de 
çeşitli zorluklarla ilerlediğini söyledi ve ekonomik 
açıdan en önemli güçlerden biri olan Çin'in diğer 
ülkeler gibi ortak ticari kurallara uyması gerekti-
ğini kaydetti. Konuşmasında sıklıkla kendisinden 
önceki Trump dönemine atıfta bulunarak, son 
dört yılda ilişkilerin gergin bir dönemden geçti-
ğini hatırlatan Biden, “Amerika yeniden uluslar-
arası arenaya döndü” sözünü de iki kez 
tekrarladı. Biden, “Benden önceki dönemde bazı 
hatalar yapıldı. Bunların bir bölümünü bir an 
önce çözmeye çalışacağım, eski partnerlerimizle 
ortak hareket edeceğiz” dedi. 

ABD GERİ DÖNDÜ

ABD Başkanı Joe Biden, Münih 
Güvenlik Konferansı’nda yaptığı 

konuşmada, Batı ülkelerini  
demokrasiyi korumaya çağırdı. 

Almanya'nın Hanau Kenti’nde geçen yıl 
19 Şubat günü, 4’ü Türk 9 yabancının 
ırkçı katil tarafından öldürülmesinin  

birinci yılında kurbanlar anıldı 

GERİ DÖNMÜYORUZ!

ATTIKLARI her adım İngiliz basını 
tarafından yakından takip edilen 
Prens Harry ve Meghan Markle çifti, 

Kraliyet ailesiyle ipleri tamamen kopardı. Kra-
liyet ailesindeki görevlerini bırakarak geçtiği-
miz yıl ABD’ye yerleşen çift, Kraliçe 
Elizabeth’e yazdıkları mektupta görevlerine 
geri dönmeyeceklerini bildirdi. Kendilerine 1 
yıl süre verilen çift, böylelikle kapıyı tamamen 
kapatmış oldu. Buckhingam Sarayı’ndan ko-
nuyla ilgili bir açıklama paylaşılırken, “Karar-
ları herkesi üzmekle birlikte, Dük ve Düşes 
ailenin çok sevilen üyeleri olmaya devam ede-
cekler” ifadeleri kullanıldı. Kraliyet ailesinin 
ayrıcalıklarından faydalanamayacakları belirti-
len çift, kendilerine verilmiş askeri unvanları 
da kullanamayacak. Harry ve Meghan tarafın-
dan yapılan açıklamada ise, “Sussex Dük ve 
Düşesi, dünyanın dört bir yanında görev ve 
hizmete hazırdır. Resmi rollerinden bağımsız 
olarak daha önce temsil etmiş oldukları ku-
rumlara desteklerini sürdürmeye hazır olduk-
larını bildirmişlerdir” denildi.

İngiltere'de gündem Prens Harry ve  
Meghan Markle. İkinci çocuklarını bekleyen 
çift, Kraliyet görevlerine geri dönmeyece-
ğini resmen duyurdu. Kapıları tamamen 
kapatan çiftin, Prens Philip hastanede  

tedavi görürken yaptıkları açıklama Kraliçe 
Elizabeth'e saygısızlık olarak nitelendi

Irkçı Alman Tobias Ratjen tarafından 2 nargile 
kafeye düzenlenen silahlı saldırılarda göç-
men kökenliler hedef alınmıştı. Saldırıdan 
sonra evine dönen Rathjen annesi ile birlikte 
evinde ölü bulunurken, Rathjen'in annesini de 
öldürüp intihar ettiği açıklanmıştı.

NE OLMUŞTU? 
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Korona virüs ile  
kolkola onbir ay

GEÇEN yıl 17 Mart tarihinden bu yana 
11 ay geçti. Onbir aydır yaşamımız al-
tüst oldu. Sokağa çıkamaz, en sevdği-

mizle görüşemez olduk..Yaşantımıza bir virüs 
A'dan Z'ye egemen oldu. Neler gördük neler 
şöyle bir anımsatayım istedim. Örneğin mik-
rop temizlensin diye olur olmaz şeyleri iç-
meye çalışanlar. Deterjan, çamaşır suyu ile 
deva arayanlar.  Corona muskası yazdıran-
lar.. Bana bir şey olmaz diyenler. Hergün tel-
evizyon kanallarını dolduran "Siyasi- 
ekonomik" değerlendirmeler yapanların ye-
rine her daldan Tıp doktorları, biyologlar, uz-
manlar.. Elbette bu virüs ile yaşamımıza 
giren yeni kelimeler, Mutant gibi, filyasyon 
gibi, varyant gibi ve daha niceleri. Birde 
buna artık kanıksanan "Piknik mangal " ile 
"Gezme" yasaklarını da eklersek şu geçen 11 
ayı kısaca toparlamış oluruz. Aslına bakarsa-
nız bu birazda işin magazini gerçekler ise ol-
dukça acı. Örneğin bu yazıyı kaleme alan ben 
11 ayda birçok can dostumu akrabamı bu 
lanet virüs nedenyiyle yitirdim. Virüs yüzün-
den ölen başta sağlık emekçileri olmak üzere 
herkese  Allahtan rahmet, virüğse yakalanan-
lara da acilşifalar dilerim. Kısaca 11 ay de-
ğerlendirirsek dünyada  dün öğle saatlerine 
kadar toplam 111.268.032 kişi Corona  vi-
rüse yakalandı. Bunlardan 2.463.938 kişi 
vefat etti. Türkiye'de ise toplam vaka sayısı 
2.624.019, vefat eden sayısı ise 27.903 oldu. 
Bu işin insani boyutu. Birde işsizliği yoksul-
luğu azıtan bölümüne şöyle bir z atarsak yüz-
binin üzerinde esnaf kepank kapatırken bir o 
kadar da iflas olayları yaşandı yaşanıyor. Gö-
rünen odur ki bu acı tablo canımızı yakmaya 
da devam edecek. 

Kısıtlamalar anlamsız hale geldi 

Eğer bugüne gelirsek. Siyasi iktidar tara-
fından uygulamaya konulan hafta içi ve 
hafta sonu kısıtlamaları, kısıtlamalardan 
muaf olanların dışarı iş için değil de gezmek 
için çıkmasına döndü. Yüzbinler yine sokak-
lara çıktığı içinde kısıtlamaların etkinliği 
kalmadı.  O yüzden madem uygulama devam 
ediyor denetimlerin daha sık yapılması ge-
rektiğini vurgulayalım. Her gün 100 insanın 
öldüğüne dikkati çekerek  kısıtlamaların bu 
ölümleri durdurmak için yapıldığını eziyet 
olsun diye yapılmadığını anımsatalım. Yurt-
taşları birde, "Ölenler sizin de benim de yakı-
nım olabilir" diyerek uyaralım. 

Bakın hafta sonları mesela, sokağa çıkma 
yasağı var ama pek çok kişi arabasıyla seya-
hat ediyor. Sokaklar insan dolu. Mağazalar, 
marketleri insanlar her zamanki gibi yine 
dolduruyorlar. Yani kısıtlamaların çok etkin-
liği kalmadı gibi. Denetimlere devam etmek 
lazım. Gereksiz yere izinli de olsa mesela, 
‘ben bu kısıtlamalardan muafım’ diyor. Mu-
afsın ama niye çıktın? İş için çıkmadın, gez-
mek için çıkmak olmaz. Yani bu hak sana 
işini göresin diye belli bir amaçla verilmiş. 
Onu gezmek için kullanıyorsunuz. O zaman 
bu suiistimal oluyor. Bu denetimlerin daha 
sıkı yapılması lazım. Daha ötesi aslında de-
netimden de ötesi yurttaşlarımızın bu konuda 
bilincinin artması lazım. Bu kısıtlamalar 
bize eziyet olsun diye getirilmiyor. 

“Kısıtlamalar ölümleri durdurmak için ya-
pılıyor, eziyet olsun diye değil" 

Hafta sonu sokağa çıkmaya ne gerek var? 
Burada bir gerek var, ihtiyaç var. Toplumun 
korunması açısından. Her gün 100 vatanda-
şımız ölüyor. Bu sizin de benim de yakınım 
olabilir. Sizin anneniz, benim babam, öteki-
nin kardeşi, birinin eşi olabilir. Onlarda 
insan, onların da yaşama hakkı var. Hepsi 
ölüyorlar. İşte bu kısıtlamalar bunu durdur-
mak için yapılıyor. Durduk yerde, eziyet 
olsun diye değil. 

Dikkatli olmak lazım 

Dolayısıyla insanların bunu anlaması 
lazım. Ben gayret edeyim, kurallara uyayım 
ki toplumda bu salgın bir an önce dursun, 
her şey normale dönsün. Hayat tekrar nor-
male dönsün, insanlar işinden gücünden 
kaldı. Nasıl olacak bu iş? Bu vaka sayıları 
düşecek ki hepimiz kurallara uyacağız, o 
zaman her şey normale dönsün. Onun için 
dikkatli olmak lazım, uyum göstermek 
lazım. 

Uyarılar peş peşe geliyor 

Corona virüsü ile mücadele aşılamayla 
birlikte sürerken Sağlık Bakanlığı Koronavi-
rüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şim-
şek Yavuz salgına ilişkin açıklamalarda 
bulundu. Yavuz, “Önlemler şu andan itibaren 
gevşetilmeye başlarsa martta herkesin bekle-
diği yeni bir dalga var, öyle bir şey çok uzak 
olmaz" dedi. 

Yeni tip corona virüsü ile mücadele tüm 
dünyada sürerken alınan birçok önlemle top-
lumsal hareketliliğin ve virüsün yayılımının 
azaltılması hedefleniyor. Bu noktada birçok 
ülkede aşılama çalışmaları sürerken Türki-
ye'de aşının birinci dozunun uygulandığı kişi 
sayısı 3,5 milyonu geçti. Okullarda yüz yüze 
eğitime yönelik gelişmeler yaşanırken, geliş-
meler normalleşmeye yönelik soruları da be-
raberinde getirdi. 

Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Ku-
rulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da 
önlemler ve salgına dair değerlendirmelerde 

bulundu. Yavuz, sırası gelen herkesin zaman 
kaybetmeden aşı olması gerektiğini ifade 
ederken, doğru maske kullanımının önemine 
dikkat çekti. Yavuz, önlemlerin gevşetilmesi 
durumunda Mart ayında pandemide 3. dal-
ganın uzak olmadığını söyledi. 

Hareketlilik salgını tetikleyecek 

Restoran, kafe gibi alanların kapalı olma-
sına ilişkin konuşan Sağlık Bakanlığı Korona 
virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap 
Şimşek Yavuz, “Şu anda toplumsal hareket-
liliğin artmaması gerekiyor maalesef. Esna-
fın açılması açılmaması kararını bizler 
vermiyoruz. Koşullara bağlı, açılmaların ola-
bilmesi için belli eşik değerler vardır. O de-
ğerlerin altına düşerse hem okulların 
açılması, hem sosyal hareketliliğin sağlan-
ması için gerekli koşullar sağlanmış olur. O 
oranlardan önce açıldığı zaman bu infeksi-
yonlar hızla eski seviyelerine dönebileceği 
için önerilmez. Kapalı ortamda hiç bir ko-
şulda maskeyi çıkartmak uygun değil. Kesin-
likle bir an için bile olsa çıkmaması 
gerekiyor. Maskeyi doğru kullanırsak koru-
nuruz. Her olayda hemen çift kullanın, N-95 
kullanın bunlar kanıtı olan şeyler değil” dedi. 

Sıkıldık ama yaşamsal önemi var 

İmmün plazma gibi tedavileri mutasyonlar 
yönünden değerlendiren Yavuz, “İmmün 
plazma tedavisi uygulandığında zayıf bir or-
tamda bir şey vermiş oluyorsunuz ve virüs de 
avantaj kazanıyor kendisini değiştirmek ko-
nusunda. Özellikle bağışıklığı baskılanmış ol-
ması ve bu tarz tedaviler mutasyonların 
lokomotifi oldu gibi görünüyor. Çok sıkıldım 
gerçekten maske kullanımından ama şu şı-
marıklığı yapabilecek bir durumumuz yok. 
Sıkıldık ama yapmak zorundayız. Şu anda 
yapabileceğimiz şey mevcut önlemleri devam 
ettirmek, önerilere harfiyle uymak ve du-
rumu takip etmek” diye konuştu. 

Yeni dalga kapıda 

Durum iyi giderse açılma yönünde, durum 
kötü gider değerler artış gösterirse o zaman 
da kapanma göstermek zorundasınız. Bu şe-
kilde devam edersek durumun iyi gideceğini 
ve bizim açılabileceğimizi tahmin ediyorum. 
Ama eğer ki bu önlemler şu andan itibaren 
gevşetilmeye başlarsa o zaman martta her-
kesin beklediği bir 3. dalga var biliyorsunuz. 
Öyle bir şey de çok uzak olmaz, şu aşamada 
çok kritik, biraz daha sabırlı olmalıyız. Ka-
sımdan sonra halkın önlemleri iyi aldığını gö-
rüyorum. Salgın için bir yıl, iki yıl çok uzun 
bir süre değil. Aşıları da elde edebilirsek 
önümüzdeki yıl daha güzel günlerimiz olabi-
lir diye ümit ediyorum. 

Türkiye’ye has mutasyonlar var 

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Ku-
rulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Türkiye'de 
şu anda 400 civarında insanın mutasyonlu 
virüs ile enfekte olduğunu söyledi. Tezer, 
"Güney Afrika ve İngiltere varyantlarının ol-
duğunu biliyoruz. Ülkemize has mutasyonla-
rın olduğunu da biliyoruz; ama ülkemizdeki 
varyantlarının nasıl etki edeceğini bilmiyo-
ruz. Yakın bir zamanda da bu mutasyonların 
özellikleri yapılan çalışmalar sonucu açıkla-
nacaktır" dedi. 

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Ku-
rulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfek-
siyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan 
Tezer, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’da 
görülen mutasyonların tüm dünyada sorun 
teşkil etmeye başladığını ve nisan ayının so-
nuna kadar mutasyonlu virüsün Avrupa’da 
baskın tip olacağını kaydetti. 

Ülkemizde de Sağlık Bakanlığının verisine 
göre Güney Afrika ve İngiltere varyantlarının 
olduğunu biliyoruz. Ülkemize has mutasyon-
ların olduğunu da biliyoruz; ama ülkemiz-
deki varyantlarının nasıl etki edeceğini 
bilmiyoruz. Ama dünyada İngiltere varyantı-
nın mutasyonunun daha kolay hücreye yapış-
tığını daha çok enfeksiyon geliştirdiğini ve 
daha düşük miktarda virüs yüküyle enfeksi-
yon geliştirdiğini biliyoruz. Ancak Güney Af-
rika ve Brezilya mutasyonları aynı 
mutasyona sahip olsa da ek başka mutasyon-
lar da gösteriyor. Bu mutasyonlarda aşı ya 
da doğal hastalık geçirseniz de oluşan anti-
korlarda nötralizasyonu tam istediğimiz şe-

kilde gerçekleştiremiyor. Bu da aşı ve doğal 
enfeksiyon sonrası belki tekrar hastalanma-
nıza sebep olabilecek bir hadise. Bunların 
bizi endişe edici duruma getirmemesi için uy-
gulayacağımız kurallar çok önemli. Maske, 
mesafe ve hijyen beraberinde aşılamaların 
hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor 

Vaka sayıaları artacaktır 

Bundan sonra vaka sayılarının artabilece-
ğine dikkat çeken Prof. Dr. Tezer, “Çünkü 
Avrupa’da vaka sayıları artıyor. ‘Mutasyo-
nunlu virüs ülkemizi etkileyecek mi etkileme-
yecek mi’ şubat ayının ortasından sonra 
göreceğiz. Hesaplara, verilere göre öngörü 
bu. Bu verilerle birlikte çok yakın bir za-
manda her ilin kendi sayısı açıklanacak, her 
hafta ve her il kendi vaka sayısına göre, iste-
nilen vaka sayısına göre hedeflenen kısıtla-
maları lokantalarla ilgili restoranlarla ilgili 
durum değerlendirmesi yapacak. Bugün iti-
barıyla bunlarla ilgili yorum yapmak çok 
kolay değil. Ülkemizde de mutasyonlu virüs-
ler artıyor ve bunlar çok daha kolay yayılı-
yor. Bizim burada çok dikkatli adımlar 
atmamız gerekiyor. Ülkemizde bölge bölge 
vaka sayıları değişiyor. Bazı bölgelerde çok 
az varken, bazı bölgelerde fazla sayıda olabi-
liyor. Bunda coğrafi yapı, sosyal yapı, yaşam 
biçimi, her şeyin etkili olduğunu biliyoruz. O 
yüzden il il değerlendirmenin il pandemi ku-
rulları tarafından yapılması doğru bir yakla-
şım olacaktır” diye konuştu. 

Prof. Dr. Tezer, corona virüsü salgının ge-
lişmesinin sebebinin normal dolaşımda olan 
corona virüsünün mutasyona uğrayıp hay-
vanlardan insana geçme özelliğini kazanma-
sıyla olduğunu belirterek, “Oradaki hadise de 
mutasyon. Oradaki hadise insanlara bulaşma 
özelliğini kazanmasıydı. Ondan sonra ilk dö-
nemlerde Çin’de daha kolay bulaşma özelliği 
kazandı ve tüm dünyaya yayıldı. Bu virüs her 
ay 1-2 kez mutasyona uğruyor. Şu anda bin-
lerce mutasyon gelişmiş durumda bunlar iz-
leniyor. Biz nasıl karar veriyoruz? Dünya 
Sağlık Örgütünün dünyadaki bütün ülkelere 
temin ettiği virüsün genetik haritası var. 
Zaman zaman ülkenizde rastgele örnekler 
toplayıp ‘bu haritadan farklı bir harita var 
mı’ diye bakıyorsunuz. Bu ne zaman önem 
kazanıyor? Bir bölgede kısıtlamalar yaptınız; 
ama vaka artıyor. O zaman acaba o bölgede 
mutasyon var mı diye genetik haritasına ba-
kıyorsunuz. Nitekim İngiltere bunu bildirdi. 
Yoğun kısıtlamalara rağmen vaka artıyor ve 
mutasyon var dedi. Laboratuvar incelemele-
rinde de mikroorganizmanın virüsün hücre 
içerisine daha kolay geçebildiğini gösterdi. 
Güney Afrika ve Brezilya da İngiltere’deki 
mutasyonun aynısı bizde de var; ama benim 
mutasyonumun ekstra şu özelliği var’ dedi” 
ifadelerini kullandı. 

Korunmaktan başka çare yok 

O yüzden koruyucu önlemlerin şu dönemde 
özellikle daha sıkı uygulanması gerekiyor ki 
önümüzü görebilirim. Virüs her çoğaldığında 
değişik mutasyonlar meydana gelebiliyor. 
Her ülkenin farklı mutasyonu, genetik hari-
tası olabilir. Ülkemizin de doğal olarak ol-
ması bekleniyor. Bu bizim için anormal bir 
durum değil. Virüsün doğal özelliklerinden 
dolayı her ülkenin farklı mutasyonları olabi-
lir. Ama bunun ne önemi var? Ülkemizde de 
bir bölgede vaka artışları oluyorsa, Türki-
ye’de tespit edilen o mutasyon bir bölgede 
daha fazla görülüyorsa, ‘laboratuvarda yapıl-
mış çalışmalar sonucuna göre Türkiye’de ge-
lişmiş mutasyonda daha kolay bulaşma 
özelliğine sahip diyebileceğiz. Ama ülke-
mizde şu an mutasyondan vaka artışlarının 
olmadığını söyleyebiliriz. Şu an tam etkilen-
miş durumda değiliz; ama etkilenmeyeceği-
miz anlamına gelmiyor. Veriler şubatın 
ortasından sonra bunun olabileceğini gösteri-
yor. Bu yüzden de bu dönemde alınacak ön-
lemler bunun önünü kesmede önemli olacak. 

Rehavete yer yok 

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Hasan Murat Gündüz, yeni tip Koronavirüs 
(Covid-19) vaka sayılarındaki azalmanın ve 
aşılamanın sürmesinin, insanları rehavete 
düşürmemesi gerektiğini söyledi. Prof. Gün-
düz, "Hem vaka sayılarının azalması hem de 
aşılamanın, insanlarımızı çok da rehavete 

sevk etmemesi gerekir. Eğer bu tedbirleri 
biraz daha gevşetirsek iki haftanın içinde 
durum tam tersine dönebilir. Vaka sayıları-
nın azalması virüsün ortadan kalktığını gös-
termiyor. Sadece tedbirlerin gerçekten 
uygulandığı anlamına da geliyor" dedi. 

Gündüz, Covid-19 ile mücadele kapsa-
mında ülke genelinde aşılama çalışmalarının 
belirlenen takvim kapsamında devam ettiğini 
belirtti. Son birkaç aydır alınan sıkı tedbirler 
sonucunda vaka sayılarının düştüğünü anlatan 
Gündüz, şöyle devam etti: 

"Hastaneye yatması gereken hasta sayıla-
rında bir azalma var. Dolayısıyla da yoğun ba-
kımlarda yatması gereken hastalarda bir 

azalma oldu ancak şunu söylemek gerekir ki 
bu, sıkı tedbirler sonucunda oluşan bir sonuç. 
Hem vaka sayılarının azalması hem de aşıla-
manın, insanlarımızı çok da rehavete sevk et-
memesi gerekir. Eğer bu tedbirleri biraz daha 
gevşetirsek iki haftanın içinde durum tam ter-
sine dönebilir. Vaka sayılarının azalması virü-
sün ortadan kalktığını göstermiyor. Sadece 
tedbirlerin gerçekten uygulandığı anlamına da 
geliyor. Dolayısıyla aşı takvimi sonuçlanıncaya 
kadar, toplumun önemli bir kısmı bağışıklık 
kazanıncaya kadar tedbirlere sonuna kadar 
devam etmemiz son derece önemli. Vaka sayı-
larının azalmasının bizi bu tedbirleri gevşet-
meye sevk etmemesi gerekiyor."

Oktay APAYDIN
SON NOKTA

apaydinoktay@gmail.com

Vakaların azalması ya da aşılanmala-
rın devamı, insanları gerçekten umutlan-
dırırken rehavete sürükleyebilir. Aşı 
takvimi sonuçlanana kadar, vatandaşla-
rın önemli bir bölümünün aşılanmasına 
kadar tedbirlere devam etmek ve bu sa-
yıyı çok düşük tutmak, azaltmak eli-
mizde.O nedenle bu umudumuz 
tedbirlerin gevşemesine yol açmasın. Bir-
kaç ay daha sabırla bekleyelim, baharın 
sonunda çok daha iyi bir yaza gireceği-
mizi umut ediyorum. Bu hastalıktan kur-
tulmak için toplumun büyük bir kısmının 
bağışıklık kazanması gerek." 
Şu an uygulanan inaktif aşının mutant 

virüslere karşı da daha avantajlı olduğu-
nun bilindiğini vurgulayan Gündüz, 
"Diğer aşı türlerine göre inaktif aşıların 

mutant virüslere karşı da etkin olması, 
Batılı ülkeleri de yavaş yavaş bu inaktif 
aşıya doğru yönlerini çevirmelerine 
neden oldu. Biz de bu aşı tercihimizde 
mutant virüslerle karşılaşsak bile daha 
avantajlı olduğumuz için daha şanslıyız" 
değerlendirmesinde bulundu.

AŞILAMA ÖNEMLİ 

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Vedat Bulut, Türkiye’de Koro-
navirüs mutasyon analizlerinin haftalık 
açıklanması gerektiğini belirterek değer-
lendirmelerde bulundu. Yoğun bakımda 
yaş grubunun düştüğünü ifade eden 
Bulut, “Eğer böyle bir şey varsa, genç-
lerde mutasyonun virülansı (hastalığa 
neden olma yeteneği) daha yüksek bir 
hale mi geldi?” sorusunu gündeme ge-
tirdi. Bulut Sağlık Bakanlığı’na, “Şimdi 
40-50 yaşında ölümlerin olduğunu görü-
yoruz. Bundan böyle yaş gruplarına göre 
ve bölgesel olarak mutasyon açıklanırsa 
biz de mutasyonun nasıl etkilediğini gö-
rürüz” diye seslendi. “Türkiye’de mutas-
yon analizi yayımlanmıyor” diyen Bulut, 
“Belki incelendiğinde İngiltere’deki ya 
da Belçika’daki bir varyantı olduğu gö-
rülecek. O yüzden bir şey söylenemez” 
yorumunu yaptı. İngiltere’de haftada bir 

mutasyon analizi yayımlandığına dikkat 
çeken Bulut, “Sağlık Bakanlığı neden 
mutasyon analizlerini yayımlamıyor? 
Bunun nedeninin Ortadoğu mutasyonla-
rını gizlemeleri olduğunu düşünüyorum. 
Geçen yıl şubat ayında görülen ilk vaka-
nın mart ayına kadar gizlenilmesi gibi” 
diye konuştu.

ÖLÜM YAŞI DÜŞÜYOR

Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 
“Örneğin iki ili düşünelim; biri 100 bin 
nüfuslu biri 110 bin nüfusta olsun. Bu il-
lerimizin bir tanesinde 100 bindelik vaka 
hızı daha düşükse bunun kısmen peyder 
pey açılmaya gitmesi, daha normal haya-
tına doğru yol alması daha doğru bir 
yaklaşım olacaktır” dedi. İlhan, yeni dö-
nemde illerin 4 kategoride değerlendiri-
leceğini de sözlerine ekledi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
gerçekleştirilen son Kabine Toplantısı'nın 
ardından yaptığı açıklamasında aşama 
aşama yeni normallere geçileceğini açık-
ladı. Sağlık Bakanlığı Korona virüs Top-
lum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni normal-
lere geçiş sürecinin nasıl olacağını değer-
lendirdi. Prof. Dr. İlhan, “Geldiğimiz 
aşamada 6 – 7 bin bandında vaka sayı-
mız var. Mutant virüs de şu an ülkemizde 
görülüyor. Ancak mutant virüs ile bera-
ber geldiğimiz aşamada vakalarımızın 

çok aşağı düşemediğini gözlemliyoruz. 
Ama iller arasında da fark olduğunu gö-
rüyoruz. Hafta başında Sağlık Bakanı 
açıkladı. İller arasında yüz bindelik vaka 
oranlarına baktığımızda ciddi farklar ol-
duğu söz konusu. Bu da şunu düşündürü-
yor, haliyle virüsün görülmesinin daha az 
olduğu yerlerde; toplumun da daha çok 
stres olduğunu düşündüğümüzde, dışarı 
çıkamama, dükkanların açılmaması es-
nafın durumunu düşündüğümüzde, yeni 
kararlar almamız gerekiyor haliyle” 
açıklamasında bulundu. 

AÇILIMDA ANAHTAR ÖLÇÜT 
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AVUSTRALYA Açık Tenis Turnu-
vası tek kadınlar finalinde Naomi 
Osaka ile Jennifer Brady karşı kar-
şıya geldi. Rod Laver Arena'daki 
mücadeleyi, koronavirüs salgınına 
karşı alınan önlemler kapsamında 

kısıtlı sayıda izleyici takip etti. Fi-
nalde, dünya 3 numarası Osaka, 
dünya 24 numarası rakibi Brady'yi 
6-4, 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 
şampiyon oldu. 23 yaşındaki 
Naomi Osaka, 2.1 milyon dolarlık 

ödülü de kazandı. Avustralya 
Açık'ta ikinci, toplamda ise dör-
düncü grand slam birinciliğine 
ulaşan Osaka, diğer iki grand slam 
şampiyonluğuna ABD Açık'ta 
uzanmıştı. DHA 

NAOMİ OSAKA AÇIK TENİS TURNUVA ŞAMPİYONU OLDU

S üper Lig'in 26'ncı haftasında 
Trabzonspor, deplasmanda Me-
dipol Başakşehir'i 1-0 mağlup 

etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik 
direktörü açıklamalarda bulundu. Galip 
geldikleri için mutlu olduklarını belirten 
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah 
Avcı, "Benim burada yaşadığım önemli 
duygular, mutluluklar oldu. Bu güzel bir 
duygu. Geçen senenin şampiyonu ve 
oyuncu kalitesi yüksek bir takım. Zaman 
zaman bu tarz aşağıya düşüşler olabili-
yor. Eksikler nedeniyle oyununu bir türlü 
bulamamış bir durum vardı ve bunlarla 
ilgili neler yapabileceğimize çalıştık. 
Aykut hoca geldikten sonra, oyunun yö-
nünü değiştirmek, iç koridor koşularını 
doğru yapabilmek ve topa sabırla sahip 
olmak önceliğimizdi. Final pasları bazen 
sıkıntılı oldu. Golü attıktan sonra rakip 
kalabalık geldi. Kağan’ın kurtardığı bir 
pozisyon var, bunun dışında pozisyon 
vermedik. 7 hafta üst üste kazanmışız, 
buna bakmıyordum. Galip gelmek bizi 
son derece mutlu etti. Trabzon şehrinin 
verdiği enerji bizi mutlu ediyor, bugünkü 
galibiyet ve yakaladığımız süreç tarafta-
rımıza armağan olsun. Abdülkadir 
Ömür, Uğurcan, Kağan, Faruk, Atakan, 
Sefa, verimli toprakların ürünleri. Bun-
lara yatırım yapmamız gerekiyor. 
Oyuncu kalitesinin yanında oyunun ka-
litesi de artınca daha da güzel oluyor. Sı-
nırlı sayıda oyuncu olmasına karşın, 
verdiğimiz görevi yapan ve başarılı 
olmak için gözümüzün içine bakan bir 
grup var. Hepsine teşekkür ediyoruz. 
Pandemi nedeniyle bazı sıkıntılar yaşı-
yoruz. 2 gün izin yapacağız. Bir sonraki 
maçımız Pazar günü. Pazartesi akşamı 
test olacağız ve sonrasında çalışacağız. 
Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazır-
lanmaya çalışacağız. Oyuncularımı teb-
rik ediyorum. Başakşehir Kulübü’nün 
yaptıkları yatırım, yakaladıkları başarı 
her zaman hafıza dahilindedir ve bunu 
başaracaktır” ifadelerini kullandı. 

Keyif almaya bak dedim 

Her maça kazanmak için çıkacaklarını 
belirten Avcı, "Hep bütünü konuştuk. 
Ülke olarak sonuca bakıyoruz. Her 
maçı kazanmak için çıkacağız. İnişler 
çıkışlar olacaktır. 15 maç kaldı. Parça-
dan bütüne giderek hareket edeceğiz” 
diye konuştu. A takımdaki 3 kalecinin 
yokluğunda eldivenleri devralan 18 ya-

şındaki file bekçisi Kağan ile ilgili de 
konuşan Avcı, "Kalecilerimiz çok iyi. 
Uğurcan buranın yetiştirdiği bir isim. 
Erce iyi bir isim. Arda da buranın genç 
oyuncularındandı. Kendisi de daha 
önce genç yaşta kaleye geçmiş bir 
oyuncu. Çok yakışıklı çocuklardan seç-
mişiz kalecileri. Biz onlara destek ola-
cağız ve fırsat vereceğiz. Ben sadece 
Kağan’a “Bu bir fırsat, baskı altında 
olma, keyif yap. Bu şans her zaman 
gelmez, keyif almaya bak” dedim. O da 
keyif alarak oynadı. Tebrik ediyorum 
kendisini” şeklinde konuştu. Gelecek 
hafta içinde 2 kez koronavirüs testinden 
geçeceklerini ifade eden Avcı, bu  testle-
rin Fenerbahçe maçı öncesinde bazı 
konularda belirleyici olacağını söyledi. 

Trabzonspor’u tebrik ederim 

Aldıkları galibiyetten dolayı Trabzons-
por'u tebrik eden Medipol Başakşehir 
Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise "2 
takımın kendi ortalamalarına dönme 
maçı gibi görünüyordu. Bizim bu olum-
suz gidişatı gidermek için fırsat olarak 
gördüğümüz bir maçtı. Trabzonspor da 
aynı şekilde istikrarı korumak isteye-
cekti. Trabzonspor’u tebrik ederim. 
Maçın içi, son dönemdeki durumumu-
zun yansıması gibiydi. Maçın başı Trab-
zonspor’un kontrolünde gibi gidiyordu. 
15'inci dakikadan sonra oyunu biraz 
daha ortaya getirdik fakat rakibin kont-
rolünde olan bir ilk yarı oldu. İkinci ya-
rıda ikinci bölgeyi kontrol ederek rakip 

kaleye gitmeye başladık. Maçın sonla-
rına yaklaşırken, Trabzonspor’un diziliş 
hakimiyetini yitirmesinden kaynaklanan 
bir bölümde rakip kaleye daha kolay git-
meye başladık. Her an skoru değiştire-
bileceğimiz bir dönemde, ritim 
tamamen bizim yanımızdaydı.  
Maç en kötü böyle biter derken, dö-
neme uygun bir gol yedik. Haftanın 
golü olabilecek bir gol oldu. 70-80 me-
safede topu başarılı şekilde götürüp 
golü attı. Ama bizim savunmamızın da 
yerinde olacağını düşündüğümüz anda, 
rakibin oraya kadar gitmesine müsaade 
etmek, dönemin yorumuna uygun bir 
gol oldu” diye konuştu. 

Yoğun gündem yıprattı 

Takımda yaşanan düşüşün birçok ne-
deni olabileceğini belirten Kocaman, 
"Bunlarla ilgili zaman zaman görülen-
ler itibariyle bazı şeyler söyledim ama 
söylenecek en önemli şey, şampiyon-
luktan sonra doğal olarak bir doyum 
olması. Salgından sonraki süreçte 
ligde takım sayısının artması, arka ar-
kaya maç temposu, Şampiyonlar Ligi 
ve ciddi anlamda yıpranma, oyuncu 
grubunun bireysel düşünmeye başla-
ması, sonuçların gelgitli olması ve bir 
süre sonra da kazanamama ve kay-
betme hali oluştu. Bunlar çok sık rast-
lanmamakla birlikte görülen şeyler. 
Şampiyonlar Ligi’ni katarak söylüyo-
rum, çok yoğun gündemin yıprattığını 
söylemek gerekir” dedi.

NAZLI Canyurt, program sırasında 
Sergen Yalçın'dan isim vermeden "X 
hoca" diye bahsetmişti. Beşiktaşlı ta-
rafarlar ise Sergen Yalçın'ı savunarak 
Canyurt'a büyük tepki göstermişti. 
Nazlı Canyurt, "Sayın Ahmet Nur Çe-
bi'nin sözlerinden anlıyorum ki, Sayın 
Sergen Yalçın'ı ve Beşiktaş camiasını 
istemeden de olsa incitmişim. Çok 
üzgün olduğumu belirtmek isterim" 
açıklamasını yapmıştı.  

Geliştim, olgunlaştım 

Nazlı Canyurt, beIN Sports'tan ayrılık 
açıklamasında, "10 yıl önce sunuculu-
ğunun başında, heyecanlı, hevesli ve 
futbolu çok seven bir genç olarak gir-
dim kapıdan. Büyüdüm, geliştim, ol-
gunlaştım. Sadece çok çalışarak, 
senelerce, böylesi erkek egemen bir 
sektörün en prestijli programlarına 
imza attım. Aslında uzun zaman önce 
karar vermiştim ancak yaşadığım ve 
çoğunuzun bildiği bir olay (o da 
başka bir zamanın ve başka bir mec-
ranın konusu) sebebiyle bunu ertele-
dim. Çünkü sormadan, araştırrnadan, 
öğrenmeden algılara kapılıp insanlar 
işlerinden edebileceğine inanmak; 
rüzgara göre yön değiştiren,  
hep güçlüden yana olan, sosyal  
medyayı arkasına almış `ağabey'leri 
daha da kuvvetlendirecek ve tıpkı siz-
ler gibi ailesini geçindirmek için çok 
çalışmak mecburiyetinde olan iş arka-
daşlanmı zor durumda bırakıp,  
hırpalayacaktı" dedi.  

Veda ediyorum 

"Şimdi "biraz daha ertele" dediğim ka-
rarımı hayata geçirmenin zamanı 
geldi" diyen Canyurt, "Çünkü artık 
üzerinde sadece her hafta tazelenen 
çiçekler olan, canım Emre Gönlü-
şen'in hemen yan tarafimdaki masa-
sına gözüm çok daha fazla takılır 
oldu. Çünkü artık hayatımı sezonlara 
göre değil, mevsimlere göre yaşamak 
ve her şeyden önemlisi çocuk yaştan 
beri büyük bir tutkuyla peşinden koş-
tuğum futbolu "yeniden" sevebilmek 
istiyorum. 15 senedir dişimle tırna-
ğımla, gerçek dostlanmdan başka 
kimsenin desteğini almadan, doğru 
bildiğimle, bir kadına en yakışan şe-
kilde sürdürdüğüm mesleğime ve 
beIN Sports ekranlanna veda ediyo-
rum. Yeni hayatıma bambaşka heye-
canlan yanıma kalarak devam 
edeceğim. Hoşça kalın" ifadelerini  
kullandı.  

Nazlı Canyurt kimdir? 

Nazlı Canyurt, 28 Ekim 1987 tari-
hinde İstanbul'da doğdu. İlk ve orta 
öğretimini Bahariye İlköğretim oku-
lunda tamamlayan Canyurt liseyi, 
Bostancı Lisesi'nde bitirdi. Üniversite 
eğitimini Balıkesir Turizm İşletmeciliği 
ve Otelcilik Fakültesi'nde tamamlayan 
Canyurt'un çok sevdiği iş olarak ha-
bercilik ve televizyonculuğa girişi de 
üniversite son sınıfta oldu. Üniversite-
nin son senesinde NTV Spor'da staj 
yapan Nazlı Canyurt sonrasında altı 
ay Londra'da yabancı dil ve Sports 
Management eğitimi aldı. Aldığı eği-
timlerin ardından Kanal Türk'te mu-
habir olarak çalışmaya başladı. 
Ardından da aynı medya grubunun 
haber kanalı olan Bugün Tv'de spor 
spikerliğine başladı.Spor bültenlerinin 
yanı sıra her hafta pazar günleri Canlı 
Gol programını da hazırlayıp sundu. 
Nazlı Canyurt 1 Eylül 2011'de Bein 
Sports kanalında çalışmaya başladı.

CANYURT  
VEDA ETTİ

Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, " 7 hafta üst üste kazanmışız, buna bakmıyordum. Galip gel-
mek bizi son derece mutlu etti. Trabzon şehrinin verdiği enerji bizi mutlu ediyor, galibiyet ve yakaladığımız süreç taraftarımıza armağan olsun" dedi
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TARAFTARIMIZA  
ARMAGAN OLSUN
İhale kayıt numarası     : 2021 / 02 - 0010 
1-İdarenin; 
a) Adresi : Koç Üniversitesi Hastanesi,  

  Davutpaşa Caddesi No:4  
  34010 Topkapı, İstanbul                                                                                                   

b) Telefon ve  
faks numarası      : 0 850 250 8 250 
c) Elektronik posta  
adresi          : mdsaihale@kuh.ku.edu.tr   
  
2-İhale konusu malın ; 
a) Niteliği, türü  
ve miktarı        : Dimmer Trafo Alımı 300 adet 
b) Teslim yeri   : Koç Üniversitesi Hastanesi 
 
3-İhalenin; 
a) Yapılacağı yer    : Koç Üniversitesi Hastanesi/1P  

    Büyük Toplantı  odası 
b) Tarihi ve saati     : 02/03/2021 Salı Günü  

    Saat:10:00 
c) Son teklif verme 
tarihi             : 01/03/2021 Pazartesi Günü  

     Saat: 16:00 
4- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
Firma tarafından imzalı kaşeli,  Teknik Şartname / 
İdari Şartname / Sözleşme Taslağı 
İhale Durum Belgesi (Ticaret odasından alınmalıdır) 
Yasaklı olmadığına dair taahhütname 
Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 
Firma İmza sirküsü 
İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına 
ve numune değerlendirmeye göre belirlenecektir. 
6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web 
sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için  Koç 
Üniversitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe 
Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 
0095 5007 52 nolu hesabına 50 TL yatırıldığına 
 ilişkin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. 
Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırıl-
maktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınma-
maktadır. 
7-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniversi-
tesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Da-
vutpaşa Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden 
teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DİMMER TRAFO ALIMI AÇIK İHALESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de      Basın: (1316210)

SAKATLIKLARI nedeniyle oyuna 
devam edemeyen Deniz Türüç ve 
Junior Fernandes ile ilgili de konu-
şan Aykut Kocaman, "Deniz, şiddetli 
ağrıdan dolayı oyundan çıktı. Baka-
cağız durumlarına. Fernandes de 
darbeyle çıktı. Genel olarak grup 
davranışına inanan bir yapım vardır. 
Bunu geliştirecek bir ortam var 
mıydı, yok muydu, bu işin başka ta-
rafı ama sakatlıklardan yakınmak 
doğru değil. Benim ligdeki dördüncü 
maçım oldu. Belki ilk kez beraber 
hareket etme enerjisinin olduğu bir 

maç gördük. Bunu devam ettirme-
miz lazım” dedi. Son olarak “Fut-
bolcularla ilgili radikal kararlar 
almayı düşünüyor musunuz?” soru-
sunu yanıtlayan Kocaman, “Bir de-
ğerlendirme yapmak gerekiyor tabii 
ki, ama söylediğiniz anlamda değil. 
Ne olduğunu anlamak gerekiyor. 
Benim göreve başlamamdan sonra 
ilk kez 7 günlük maç arası olacak. 
Ne olduğunu derleyip toparlamak ve 
sonrasında olabilecekleri düşünmek 
tabii ki benim için iyi olacaktı" ifade-
lerini kullandı. DHA 

7 GÜNLÜK MAÇ ARASI OLACAK 

Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş  
teknik direktörü Sergen Yalçın 

sözleriyle gündem olan ve  
Siyah-Beyazlı taraftarların  

tepkisini çeken spor spikeri Nazlı  
Canyurt, yayıncı kuruluş  

beIN Sports'taki görevinden  
ayrıldığını açıkladı



İ spanya'da Real Madrid, uzun yıllar 
hem ülke hem de dünya futboluna 
damgasını vurdu. Sözcü'den Tarık 

Eryiğit'in haberine göre İspanya'yı 
1938'den 1973'e kadar diktatörlükle yöne-
ten General Francisco Franco'nun takımı 
olarak bilinen Real Madrid, arkasına ikti-
darın gücünü de alarak İspanya ve Avru-
pa'da fırtına gibi esti. Uzun yıllar yıkılmaz 
sanılan bir hegemonya sürdürdü. O dö-
nemde Şampiyon Kulüpler Kupası olarak 
biline kupayı 6 kez kazandı. Barcelona ise 
o dönem azınlıkta kalan ve büyük haksız-
lıklara uğrayan Katalan topraklarının 
temsilcisi olarak kaldı. Franco yöneti-
minde ara ara İspanya Ligi'nde şampi-
yonluklar yaşasa da sonrasında kafasını 
kaldıramadı. Franco yönetiminde Real 
Madrid, 13 lig şampiyonluğu kazanırken, 
Barcelona 7 kez mutlu sona ulaşabildi. 
Katalan ekibinin bu şampiyonluklarının 
3'ü ise Franco'nun henüz yönetimi ele ge-
çirdiği ilk yıllarda geldi. 

Maçlar savaşı andırırdı 

İspanya'da Real Madrid ve Barcelona, 
adeta Franco diktatörlüğü ile ezilen hal-
kın arasındaki çatışmanın sahadaki yan-
sıması gibiydi. Aralarındaki maçlar da 
adeta bir savaşı andırırdı. Transferde de 
benzer bir durum söz konusuydu. Barce-
lona'nın almak istediği yıldızlara Real 
Madrid talip olur, genelde de kadrosuna 
katmayı başarırdı. Katalan ekibine de 
Maradona gibi sol görüşlü yıldızlar, 
Doğu Bloku ülkelerindeki futbolcular ya 
da özgürlükçü Hollandalılar kalırdı. 

Zirvede kalmayı başardı 

Gücü arkasına alan Real Madrid, arayı o 
kadar açmıştı ki, Franco diktatörlüğü bit-
tikten sonra bile İspanya ve Avrupa fut-
bolunun bir numarası olmayı sürdürdü. 
Uzun süre hem iktidar hem de rakibi ile 
mücadele eden Barcelona, ancak 2000'li 
yılların başında uzun yıllardır beklediği 
gücü eline geçirmeye başladı. Takımın ef-
sanelerinden Johan Cruyff'un 90'lı yıl-
larda temellerini attığı ‘Total Futbol' 
meyvelerini vermeye başlamıştı. Üstelik 
bu güç, astronomik rakamlarla transfer 
edilen yıldızlardan çok, organize çalışma-
nın ve alt yapının etkisiyle kazanıldı. Val-
des, Puyol, Xavi, Iniesta, Messi'den 
oluşan iskeletin etrafına yerleştiren yete-
nekli yıldızlarla, hegemonya artık el de-
ğiştirmişti. 

Yükseliş Rijkaard ile başladı 

İktidarın yeni sahibi, uzun yıllar ezilmiş 
Barcelona olmuştu. Önce Hollandalı ça-
lıştırıcı Frank Rijkaard ile başladı yükse-
liş. Cruyff'un mirasını başarıyla temsil 
eden Rijkaard, çalıştığı beş yıl boyunca 
Katalan ekibine iki lig şampiyonluğunu, 
bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu 
yaşattı. 
Ancak asıl yükseliş Guardiola ile geldi. 
2008'de Barcelona'nın başına geçen Gu-
ardiola, Cruyff'un total futboluna tiki-ta-
ka'yı ekledi. İnanılmaz bir takım yarattı. 
Xavi önderliğinde, Iniesta ve Messi'nin 

yıldızlığında başarıdan başarıya koştu 
Barcelona. Artık İspanya'da olduğu 
kadar, dünyada da iktidar Katalan ekibi-
nin eline geçmişti. Guardiola önderli-
ğinde Barcelona, tam 16 kupa kazandı. 
Artık herkesin korkulu rüyası olmuşlardı. 
Barcelona ile herhangi bir kulvarda yarışa 
girmek, kaybetmek anlamına gelmeye 
başlamıştı. Fark yememek başarı olarak 
adlandırılıyordu. İktidar el değiştirmişti. 

Çöküş kaçınılmaz oldu 

Rijkaard ile başlayan Guardiola ile devam 
eden dönemde Barcelona ile Real Madrid 
adeta yer değiştirmişti. Artık Real Madrid 
ara sıra kafasını kaldırabiliyorken, üstün-
lük tamamen Barcelona'nın elindeydi. 
Fakat Real Madrid gibi Barcelona'nın ikti-
darı da son bulmaya mahkumdu. 
Gücü eline geçiren Barcelona, tüm iktidar-
ların düştüğü tuzağa düştü; Rakipsiz kal-
dığını düşünmek. Çöküş, kendisini tam 
olarak hissettirmese de Xavi ve Iniesta'nın 
yaşlanması ile başladı. Takımdan ayrılan 
Barcelona'nın iki beyni, oyun kalitesinin 
düşmesine neden oldu. Neymar, Suarez ve 
Messi ile bu açık biraz olsun kapatıldı. İk-
tidar hipnozundaki Barcelona, rehavete 
kapılmanın bedelini ağır ödeyecekti. Önce 
yeni sözleşme önerilmeyen, serbest kalma 
maddesini nasılsa kimse ödeyemez, 
ödense de dünyanın en iyi takımında ayrıl-
mak istemez diye düşünülen Neymar, 
Paris Saint Germain'e transfer oldu. Xavi 
ve Iniesta'nın yokluğunu kapatan üç ayak-
tan biri gitmişti.
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SÜPER Lig'in 26. haftasında Trab-
zonspor, deplasmanda Başakşehir'e 
1-0 mağlup oldu.Mücadelenin ar-

dından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 
basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Yükselen bir grafiklerinin olduğunu söyleyen 
Başkan Ağaoğlu, "Özellikle Abdullah hoca 
geldikten sonra Galatasaray maçı hariç maç 
kaybetmedik. Kazanma alışkanlığı diye hoca-
nın sürekli tekrarladığı bir şey vardı. O alış-
kanlığı edindi takım. Bugün pek pozisyon 
zenginliği olmayan bir maçtı. İki takım da 
dengeli oynadı. Maçın sonuna doğru Yusuf'un 
inanılmaz deparı, bireysel çabası skoru getirdi. 
Skorla birlikte de 3 puanı getirdi. Hoca gibi 
ben de puanları sayamıyorum. Sadece 4.'yüz, 
onu biliyorum. Maç maç bakıyoruz. Yenilmez-
lik serisi, galibiyet serisi bunlar da fazla bir şey 
ifade etmiyor. Puan kaybettiğiniz zaman o ga-
libiyet serisinin bir anlamı olmuyor, tekrar sı-
fırdan başlıyorsunuz. Önümüzde Fenerbahçe 
maçı var. Bütün gücümüzle Fenerbahçe ma-
çına konsantre olacağız" dedi.  

Çok ciddi eksikler var 

"Takımda çok ciddi eksikler var. Ama aynı 
oranda Başakşehir'deki eksikleri de göz ardı 
etmememiz lazım. Zaten bu beklenen bir 
şeydi" diyen Ağaoğlu, "Hem bu pandemi sü-
reci hem de sıkıştırılmış lig ve sezona geç baş-
lanması, neredeyse 3-4 günde bir maç 
oynanması bu oyuncuların fizik gücünü ve da-
yanıklılığını çok ciddi şekilde etkiliyor. Önü-
müzdeki maçlarda da buna benzer durumlarla 
karşılaşabiliriz. Bir taraftan da mutlu olduğum 
şey bu kadar sakatlığın ardından genç oyuncu-
ların şans bulması. Bugün Kağan, herkes 18 
yaşında diyor ama bana göre 17 yaşında. Lise 
son sınıf öğrencisi. Ama kendisinden çok şey 
beklediğimiz bir oyuncumuz. Bu tür maçlarda 
şans buluyor genç oyuncularımız. Bu işin se-
vindirici diğer bir tarafı da o. Bana göre de 
mükemmel oynadı ve uzatmalarda mutlak bir 
pozisyonu ayağıyla çıkardı. Ondan sonra Ata-
kan giriyor, sol tarafta Faruk Can oynadı. Bu 
oyuncularımızın şans bulması açısından da 
baktığımız zaman U19 Ligi biliyorsunuz bir 
senedir oynanmıyor. U17 oynanmıyor, diğer 
alt ligler oynanmıyor. En azından bu genç 
oyuncularımızın bu tür maçlarda kadroda 
kendine yer bulması ve maç tecrübesi edin-
mesi, maç stresini üzerlerinden atması açısın-
dan olayın olumlu olarak değerlendireceğimiz 
tarafı o" ifadelerini kullandı.  

Tek eğlence futbol 

Nisan ayından sonra müsabakalara seyirci 
alınma düşüncesini de değerlendiren Ağaoğlu, 
şunları söyledi: "Ligin çok önemli bir bölümü-
nün seyircisiz oynandığı bir yerde nisan ayın-
dan sonra kalan maçların seyircili oynanması 
rekabet açısından baktığınız zaman çok doğru 
bir şey olmaz. Zaten pandeminin nasıl seyret-
tiğini görüyoruz. Aşı diyorsunuz; Türkiye ge-
neline baktığınız zaman sinemalar kapalı, 
tiyatrolar kapalı, konser salonları kapalı, kafe-
ler, restoranlar, kıraathaneler kapalı. Türk in-
sanının şu anda tek eğlencesi futbol maçları. 
Sıkıştırılmış takvim dolayısıyla da nereden ba-
karsanız bakalım haftada hemen hemen bir 
gün bir naklen maç yayınlanıyor. Tek eğlence 
bu. Bu eğlencenin en önemli aktörleri de fut-
bolcular. Yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı 
baktığınız zaman 5 bin aşıya tekabül ediyor, 
100 takım üzerinden gidersek.  
Bu aşılanmaya tabii ki saygı duyuyorum. Ön-
celikler sağlık çalışanlarımız, güvenlik güçleri-
miz, 60 yaş üstü. Ama bir şekilde 5 bin aşı 
temin edilebilirdi. Bugün takımımızda 13 
oyuncu korona virüs dolayısıyla 2 hafta, 3 
hafta yok. Bundan çok ciddi şekilde sıkıntı ya-
şadık. Ben daha 35 kişilik takım içerisinde bu 
virüsü kontrol altına alabilmiş değilim. Dola-
yısıyla bu sezonun böyle bitmesi spor kamuo-
yunun da TFF Başkanımız Nihat Özdemir'i 
bu konuda baskı altına almaması çok daha 
sağlıklı bir bakış açısı olur."

Rekabet açısından 
doğru bir şey olmaz

Uzun süre ezildiği yıllardan, kazanmadık kupa bırakmayan bir takıma dönüşen Barcelona, içinden bir türlü çıkamadığı durdurulamaz 
bir düşüş yaşıyor. Ligde şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalan Katalan ekibi, son olarak Şampiyonlar Ligi’nde de dağıldı

BIR DEVIN COKUSU!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 
TFF'nin Nisan ayına kadar maçların 

seyircisiz oynanacağı şeklindeki  
açıklamasına "Ligin çok önemli bir  
bölümünün seyircisiz oynandığı bir 
yerde nisan ayından sonra kalan  

maçların seyircili oynanması rekabet 
açısından baktığınız zaman çok doğru 

bir şey olmaz" yorumunu yaptı

SÜPER Lig'in 26'ncı hafta-
sında Kasımpaşa saha-
sında Fatih Karagümrük'ü 

3-2 mağlup etti. Lacivert-beyazlı 
ekibe galibiyeti getiren golleri 20'nci 
dakikada Thelin ile 59 ve 68'inci daki-
kalarda Yusuf Erdoğan kaydetti. Fatih 
Karagümrük'ün karşılaşmadaki gol-
leri ise 14'üncü dakikada Roco ve 
80'inci dakikada Castro'dan geldi. Bu 
sonuçla Kasımpaşa, 4 maçlık galibi-
yet hasretine de son verdi. 

Çok sert bir maç oldu 

4'üncü dakikada Aytaç'ın ortasında 
Hodzic kafayı vurdu, havadan kaleye 
yönelen topu kaleci Aykut son anda 
kornere tokatladı. 7'nci dakikada sol 
kanatta topla buluşan Salibur doğru-
dan kaleyi düşündü. Kaleci Ertuğrul 
yerden giden topun sahibi oldu. 
14'üncü dakikada Fatih Karagümrük 
öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta 
Biglia ortasını yaptı. Ceza sahası 
içinde Roco'nun kafa vuruşunda top 
ağlara gitti: 0-1. 18'inci dakikada sağ 
kanattan gelişen Karagümrük ata-
ğında Koray ortasını yaptı, kimsenin 
dokunamadığı top arka direkte Sali-
bur'un önünde kaldı. Bu oyuncunun 
şutunda top az farkla auta gitti. 20'nci 

dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. 
Bistrovic'in kullandığı kornerde ceza 
sahası içinde Thelin'in kafa vuru-
şunda top fileleri havalandırdı: 1-1. 
39'uncu dakikada Thelin ile yaptığı 
verkaç sonrasında ceza sahası içinde 
topla buluşan Hodzic, 2 rakibinden 

kurtulduktan sonra sağ çaprazdan 
şutunu çekti. Savunmaya çarpan top 
direk dibinden kornere gitti. 45+2'nci 
dakikada Fatih Karagümrük etkili 
geldi. Bertolacci'nin havadan pasıyla 
savunma arkasına sarkan Castro 
topu kontrol ettikten sonra arkadan 

gelen Salibur'u gördü. Bu oyuncunun 
penaltı noktasının hemen gerisinden 
bekletmeden yaptığı vuruşta savun-
maya çarpan top direk dibinden kor-
nere gitti. 

3. gol Erdoğan'dan 

59'uncu dakikada Kasımpaşa öne 
geçti. Orta sahada Karagümrüklü iki 
futbolcunun çarpışması sonrasında 
topu kapan Sadiku, sol kanatta hare-
ketlenen Hodzic'i gördü. Kanattan sı-
fıra inen Hodzic'in ortasında arka 
direkte topla buluşan Yusuf Erdoğan, 
rakibinden sıyrıldıktan sonra vuru-
şunu yaptı ve topu ağlarla buluş-
turdu: 2-1. 68'inci dakikada 
Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Sağ ka-
nattan gelişen atakta Bistrovic, sa-
vunma arkasına sarkan Yusuf'u 
gördü. Ceza sahası içi sağ çaprazında 
topla buluşan Yusuf Erdoğan, sağ 
ayağıyla yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 
3-1. 80'inci dakikada Karagümrük 
farkı 1'e indirdi. Sol kanattan gelişen 
atakta Emre Çolak ortasını yaptı. Al-
tıpasın hemen önünde Castro, ka-
fayla topu ağlara gönderdi: 3-2. 
Karşılaşmada başka gol olmadı ve 
Kasımpaşa sahasında Fatih Kara-
gümrük'ü 3-2 mağlup etti. DHA 

Derbinin galibi Kasımpaşa: 3-2 
Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde büyük çekişmeye sahne olan derbide Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 3-2 

mağlup etti. Bu sonuçla Kasımpaşa, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırırken Karagümrük ise üst üste 2. yenilgisini aldı

NASILSA Messi var denilerek, bu ayrılık 
pek ciddiye alınmadı. Messi ise önemli 
bir yıldızın kaybedilmesinden rahat-
sızdı. Arjantinli yıldız için ‘Bizim çocu-
ğumuz takımı bırakmaz' diye 
düşünülerek takıma gerekli takviyeler 
yapılmadı. Dönemin değiştiği fark edi-
lemedi. Taktik güncellenemedi. Sonra 
‘Messi varken gerek yok' denilerek üç 
ayağın bir diğeri de takımdan gönde-
rildi. Gidişine kadar ne kadar önemli 
olduğunu anlayamayan Barcelona, 
Luis Suarez ile yollarını kötü bir şekilde 
ayırdı. Bütün yük tek adamın üzerine 
yıkıldı. Messi ise artık sahada alıştığı 

isimlerden yoksun, saha dışında ise en 
iyi anlaştığı takım arkadaşlarının ayrıl-
masından dolayı mutsuzdu. Ve çöküş 
başladı. Ligde liderin dokuz puan geri-
sine düşen bir dönemin tartışmasız ikti-
darı, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk 
maçında da Paris Saint Germain'e evi 
Nou Camp'ta 4-1 yenilerek turu muci-
zelere bıraktı. Altı yıldır Avrupa'da, iki 
yıldır da İspanya'da kupa kazanamayan 
bir dönemin yenilmez gücü, kapıldığı 
rehavet ve döneme ayak uyduramama-
sının sonucunda gün geçtikçe sıradan-
laşıyor. ‘Sistemimiz yıkılmaz' anlayışı 
çöküşü hızlandırıyor.

DÖNEME AYAK UYDURAMADI 
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2011 yılında üretime 
başladı. Üretimini İstanbul
Hadımköy’de 14 bin metre-
kare kapalı alanda kurulmuş
fabrikasında yüksek kalitede
gerçekleştirmektedir. Ürün
gamını 3 farklı dizaynda
anahtar ve priz serisi, 
sıvaaltı anahtar serisi, 
grup priz serisi ve aksesuar
serileri oluşturmaktadır.
Mono Elektrik bu alanda en 
modern teknolojiye sahip,
kalite laboratuar ekipmanları
ile ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemine sahiptir. Ürettiği
tüm ürünlerin marka ve 
dizaynları Türk Patent 
Enstitüsü tarafından 
tescillendirilmiştir.

Adres : Akpınar 
Sanayi Bölgesi - Yassıören 
Mahallesi Hadımköy Cad.

No:162 Arnavutköy / İSTANBUL 
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